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Gdy w poowie sierpnia ubiegego roku rozesza

si po Polsce wie, e ogromna armia rosyjska idzie

na podbicie Galicyi wscliodniej, gdy lk o losy Lwowa,
^ najwaniejszej ostoi polskoci na kresach, cisn serca

^ Polaków, wielu pod wpywem uspakajajc3^ch zapewnie
1 udzio si nadziej, e Rosya nie poway si odebra

I nam dorobku i stanu posiadania narodowego, który w
^ cigu siedmiu wieków krwawemi walkami i mdroci

polityczn stworzylimy w Galicyi wschodniej. Wszak
* walczono o ideay i byt narodów sowiaskich. A gdzie

wspanialszy przykad siy i odpornoci sowiaskiej, je-

li nie ta ziemia, któr or polski potrafi tylekro obro-

ni przed najazdami Tatarów i Turków i zachowa j
dla sowiaszczyzny? Nie mówimy ju o innych wal-

kach, w których zasynli tacy mowie jak Agenor
hrabia Gouchowski, Smolka i inni. Zastanawiano si
wic powanie, czy armia walczca o interesy sowia-
skie i pono o wybawienie Polski moe podnie bro

.",

^ na nasz prastar kultur w Galicyi wschodniej.

Ten nastrój objav,'i si równie we Lwowie, gdy
nastay dni oczekiwania armii nieprzyjacielskiej. Ulicami

miasta przecigay wówczas tabory wojska, snuy si sze-



regi wozów, uiioszcych zbiegów z prowincyi; z lkiem
patrzono na wschód, skd szed grony powiew najazdu
i poogi wojennej. Miasto zdenerwowane wieciami
i plotkami przeywao chwile strasznej niepewnoci.
Wieczorem rzemielnik bieg na Wysoki Zamek, by z /

un, krwawicych si na niebie, wypatrzy jak daleko

jest jeszcze Moskal, urzdnik spieszy do kawiarni, by
tam zasign jeyka, robotnik, wracajcy z pracy, chwy- .

ta dziennik, by odgadn i wywnioskowa prawd.
Nadchodziy coraz smutniejsze wieci. Rozpocza
si masowa ucieczka z miasta.

W tych dniach, gdy ycie miasta ogarn cha- »

os i panika, w powiatach wschodnich, zajtych przez

wojska rosyjskie czytano ju nietylko odezw Naczel-

nego AYodza do Narodu Polskiego, ale równie przez

niego zredagowan i podpisan odezw do narodów
Austro - Wgier,

Ta druga odezwa miaa dla Galicyi o tyle wi- >

ksze znaczenie, e zaznaczaa tendencye rzdu rosyj- v

skiego wobec narodu, który y i rozwija si dotych-
czas w granicach konstytucyi austryackiej, opartej na t

powszechnem gosowaniu. Otó odezwa ta, o dziwo! f^*

obiecywaa nam o wiele lepsze warunki rozwoju, nili •%.

dotychczas dane nam byo zazna, a liberalizm wielkie-

go ksicia, ujawniony dopiero w chwili wybuchu woj-

ny, tak go uniós, e narodom Austryi, z których

prawie kady cieszy si autonomi
•

narodowociow,
przyrzeka jeszcze jakie inne swobody i urzeczywi-
stnienie narodowych de. Dnia 3 wrzenia, gdy woj-
ska rosyjskie wkraczay do Lwowa, rozlepiono ten do-

kument historyczny na murach miasta.

Poniewa niektóre orodki opinii zastanawiaj si
obecnie szeroko nad wartoci obietnic wielkiego ksi-
cia, podajemy poniej w caoci, idc najwierniej za te-

kstem rosyjskim t drug odezw, w której podpisem
swoim porczy Naczelny Wódz rosyjskiej armii przed

Europ prawa narodów zamieszkujcych Galicy.



Narody Austro-W§gier!

Rzd wiedeski wypowiedzia Rosyi wojn za to.

e Rosya, wierna swojemu historycznemu posannictwu,
nie moga zostawi bezbronnej Serbii i dopuci do jej

pogromu.

Narody Austro-Wgier!

Wstpujc na czele rosyjsl^iego wojska w grani-
ce Austro-Wgier, imieniem Wielkiego Russkiego Cara

ogaszam Wam, e Rosya niejednokrotnie przelewajc

swoj krew o swobod narodów pod obcem panowa-
niem, niczego wicej nie pragnie, jak tylko wskrzeszenia

prawa i sprawiedliwoci. Wam, narody Austro-Wgier,
ona równie niesie teraz swobod i urzeczywistnienie

waszych narodowych de.
Rzd austro-wgierski przez wieki sia poród

Was kótnie i nienawi, chcc, by na waszej niezgo-
dzie utrzymaa si jego wadza nad wami.

Rosya przeciwnie, dy tylko do tego, aby ka-

dy z Was móg rozwija si swobodnie, chronic dro-

gocenne skarby ojców—jzyk i wiar i zjednoczony ze

swymi rodzonymi brami, y w pokoju i przyjani
z ssiadami, szanujc ich odrbno.

Przekonani, e Wy bdziecie wszelkiem siami

wspódziaa do osignicia tego celu, wzywam Was,

abycie witali wojska rosyjskie jak wiernych przyjació
i bojowników za Wasze lepsze ideay.

Naczelny Gównokomenderujcy

Genera-Adjutant Mikoaj

Sierpie 1914.

Losy wojny nie pozwoliy \\'. ks. Mikoajowi
speni obietnic, zawartych w szumnej odezwie do naro-

du polskiego. Ale uzyska wszelkie warunki do spe-
nienia przyrzecze zoonych wobec mieszkaców Gali-

cyi. Tymczasem rzdy rosyjskie, kierowane przez usta-

nowionych i podlegych W. ksiciu genera
-
gubernato-

rów zaday najzupeniej kam wszystkiemu, co zapowia-



daa odezwa. W owietleniu rzdów, pod którymi Ga-

licya przeywa krwaw kart nieznanej jej dotychczas

martyrologii politycznej, kade sowo odezwy brzmi jak

cyniczne szyderstwo, tern straszliwsze, e bezporednio

po tern wydao si naród polski na pastw najdzikszych!

przeladowa. Zaledwie w kilkanacie dni po zajciu

Galicyi wydarto nam autonomi i samorzd miejski,

zniszczono wszystkie formy organizacyi narodowych
i samodzielnoci, a kraj przyczono jako rdzennie rosyj-
ski do imperyum rosyjskiego. W caej administracyi za-

prowadzono jzyk rosyjski.

Rosjanie powiedzieli jasno, e Galicya jest krajem
rdzennie rosyjskim, e jzyk obowizujcy w admini-

stracyi bdzie rosyjski, zamknito wszystkie szkoy pol-

skie, gimnazya, uniwersytet, politechnik, zaprowadzono

szkoy rosyjskie, zamknito równie wszystkie instytu-

cye i towarzystwa polskie. Polskich urzdników wy-
rzucono na bruk. Sowem, przez wieki cae pielgnowa-
n na kresach kultur polsk Rosyanie odrazu wyrwali
z korzeniami, zabraniajc nam nawet marzy o jakich-

kolwiek koncesyach dla narodu. Czego pod innymi
rzdami nie zdoano przez 50 lat uczyni, dowiadczona
w gwatach do najedcy zdoaa w Galicyi dokona
w cigu 5 miesicy. Nie cofnito si nawet przed naj-

bardziej oburzaj^emi prowokacyami. Urzdowe «Lwow-

skoje \\'ojennoje Sowo » nazwao katolicyzm katem ludz-

kiego sumienia. Arcybiskupowi Bilczewskiemu propo-
nowano odprawianie modów za cara, podczas wizyta-

cyi Eulogiusza po parafiach unickich nakazano ksiom
polskim wita go procesyami. Nawet pomniki Mickie-

wicza, Sobieskiego, Smolki i Kiliskiego postanowiono

wywie w gb Rosyi jako trofea wojenne, zdobyte w
wojnie, prowadzonej pod hasem wszechsowiaskiego
braterstwa.

Dziwne i bolesne! W czasie, gdy Rosja dopu-
szczaa si w Galicyi wprost nieprawdopodobnych
gwatów, wymylajc codzie to nowe zamachy na pol-
sko kraju, nikt z dziaaczy rosyjskich, pozujcych obe-



cnie na braci Sowian, nie zaprotestowa przeciwko temu,
a co boleniejsze, ^^'arszawa nawet pomina t kwest}'^
milczeniem, a Koo polskie w Petersburgu przeszo nad

losem kresów do porzdku. Zdawao si wic, e w
tej chwili, gdy szace narodowe, wznoszone przez tyle

pokole na kresach rozpadaj si pod brutaln rk ca-

ratu, zaley komu, aby zasoni oczy narodu na ten

dramat i upi go deklamacyami na temat zgodnoci in-

teresów polsko-rosyjskich i zjednoczenia dzielnic polskich,
co ju obecnie brzmi zupenie nieprawdopodobnie. Mi-

mo rosyjskich okruciestw w Galicyi, uzasadnianych

przed wiatem cynicznemi teoryami etnograficzno-histo-

rycznemi, prasa trójporozumienia wci jeszcze wskazuje
na Rosy jako na zbawicielk Polski. — Ma si wrae-

nie, i wszystko wysila si na to, by zabi milczeniem

gwat dokonany na Galicyi. Ju dzi wiele okolicznoci

wzbudza obaw, e te krwawe karty kto zniszczy, zde-

kompletuje, przekrci lub spowoduje, i pójd w niepa-

mi. Oywieni wic chci uratowania tych cennych doku-

mentów, wydajemy niniejsz ksieczk, w której nie-

stety nie wszystko moglimy uwzgldni, a musimy wiele

zamilcze. Pominlimy z koniecznoci epizody i dro-

biazgi, staralimy si natomiast scharakteryzowa pod-

stawy rzdów rosyjskich, ujawnione w rozporzdzeniach,
ustawach i samem postpowaniu wadz.

Zarówno w czasie istnienia niepodlegej Polski,

jak i w dziejach porozbiorowych ziemie Galicyi wscho-

dniej stanowiy nasz chlub i tajemnic naszej siy.
-

Ile ofiar zoyy te ziemie na otarzu ojczyzny, ile ra-

zy zasoniy piersi swoj nietylko Rzeczpospolit, ale

i kultur europejsk przed barbarzyskim Wschodem,—
ilu czynami wsawili si synowie tej ziemi, których na-

zwiska z dum do dzi powtarzamy. Ten kraj, gdy go

najazd rosyjski pozbawi owoców twórczoci politycz-

nej, wyzuty z praw, oddzielony od nas kordonami wojsk

rosyjskich, wskro burzy wojennej, która ziemi zamie-

nia w ruiny, nie traci nadziei i rzuca nam tosamo

haso, które rozbrzmiewao ze wszystkich szafotów na-



szego cierpienia: Niech yje oswobodzona z pod jarz-

ma rosyjskiego Polska!

Niedawne to czasy, gdy siedm rzek obwaro-

wanych dzielio nas od stolicy kresów z zachodu, a od

poudnia niedostpne pasma Karpat, ziejce ogniem ci-
kich baterji zagradzay dostp do Lwowa. Milionowe
armie nieprzyjacielskie broniy Galicyi wschodniej. Ju
wród uchodców, których los rzuci w obce strony

zgasa nadzieja ujrzenia murów ukochanego miasta. Ale

Lwów wierzy, e przyjdzie chwila wyzwolenia, wierzy
tak samo silnie i niewzruszenie, jak owe szeregi wiaru-

sów 30 p. p. i Legionów, którzy po dziesiciu miesi-
cach wojny wród huku dzia, id do ataku z weso
piosnk:

Moe uda si, e powróc zdrów
I zobacz miasto Lwów...

Czasy si zmieniy. W dniu, gdy ta skromna

ksieczka idzie do druku, nadchodzi wie o zdobyciu
Przemyla. Dzi moe zwyciski huk armat dochodzi

do Lwowa, niosc miastu wie o wyzwoleniu...
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Rzdy Rosyjskie w Galicyi wschodniej

Zasada rzdów.—Jak Galiey robiono „krajem rosyjskim".-- Propaganda mo-

skalofilów. -Haso „oswobodzenia Galicyi", jako liaso wojny.—Zajcie Lwowa
i pierwsze zarzdzenia rosyjskie.

— Opinia rosyjska wobec zajcia Gaiicyi.—

M. Bobrinski i jego rzdy.—Wpyw nacyonalistów rosyjskicli na zarzdzenia
w Gaiicyi.

—Podstawy ustalenia ^narodowoci rosyjskiej" w Gaiicyi.
—Zamy-

kanie szkó polskicli.— Uniwersytet lwowski.— Organizacya szkolnictwa ro-

syjskiego.
—Szkoy prywatne.— Zniesienie autonomii kraju i samorzdu miej

skiego.— Policya — Ochrana. - Sdów nictwo. — Koleje elazne. - Poczta.—Ad-

ministracya kraju.- Dziaalno rusyfikacyjna rzdu- Sprawa wociaska
i projekty kolonizacyi, — Jak informowano Rosy o Gaiicyi.

-- Zmiana nazw

miejscowoci.— „Rosyjski Lwów".—Car we Lwowie.— Nic zginie!

Wszystkie zarzdzenia i ustawy, wydane przez

rzd rosyjski w Galicji wschodniej po jej zajciu, opie-

raj si na zasadzie zupenego zespolenia tego kraju z ce-

sarstwem rosyjskiem i kultur ogólno-rosyjsk, a co za

tern idzie, objawiaj tendencj zupenego zrusyfikowania

kraju. Punktem wyjcia dla tak bezwzgldnego zamachu
na prawa nasze jest pogld, e kraj ten jest rdzennie

rosyjski, odebrany Rosji przed 700 laty.

Przez dugie wieki nikt w Rosji nie myla na

seryo o zrealizowaniu mocno przedawnionych i nieja- -n^,

snyeh praw historycznych do Gaiicyi wschodniej. Do- .
.

piero w drugiej poowie XIX wieku, ilekro zanosio si ^^'^^^^

na konflikt z Austry, Rosya przypominaa sobie ^^^

uja-

rzmionych braci na Rusi prikarpatskiej».

Fabrykowanie z Gaiicyi kraju rdzennie rosyjskie-

go byo obliczone dla kó nacyonalistycznych i klery-

kalnych Rosyi, jako prawdziwie rosyjski idea. W Ga-

iicyi samej nie miao ono powodzenia, gdy rzeczywi-
sto kpia na kadym kroku ze sztucznych wywodów
o rosyjskoci kraju. Prócz bowiem bardzo szczupego

grona agitatorów moskalofilskich nikt tu ani nie mówi
po rosyjsku, ani nie odczuwa wspólnoci z kultur ro-

>-ii.

v-^ r\jA
f
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syjsk. Polacy w Galicyi, zajci daleko bliszemi spra-
wami polityki polskiej, pokpiwali sobie z tych niepra-

wdopodobnych dowodze moskalofilów, nie przypuszcza-

jc nawet, e mogyby one by przez ogó w Rosyi
traktowane na seryo.

Polityczne «odkrywanie» Rosyi w Galicyi wpro-
wadzono przy wspódziaaniu, a czsto za inicyatyw
mao wpywowej partyi moskalofilów, zwanej take sta-

rorusk. Ale do niedawna partya ta nie umiaa nawet

jasno postawi swego ,

stosunku do Rosyi. Nawet w
latach omdziesitych ubiegego stulecia, gdy moskalo-

file ówczeni, wspomagani materyalnie i moralnie przez

zwizki wszechsowiaskie w Rosyi, rozwinli nagle nie-

bywale energiczn i dla pastwa austryackiego niebez-

pieczn dziaalno, partya ta mówia tylko o kultural-

nej cznoci z Rosy, przyjmujc pewne rónice etno-

graficzne. Kiedy ruch ówczesny zacz przybiera
charakter spisku i zdrady stanu, rzd wytoczy 27 dzia-

aczom z Olg Hrabar i ks. Naumowiczem na czele akt

oskarenia o zbrodni zdrady stanu. Proces zakoczy
si kilkoma pobaliwymi wyrokami, i to ju wystarczy-
o, aby ruch moskalofilski na dugo najzupeniej zlojal-

nia. Równie w Rosyi przestano mówi o pretensyach
do Galicyi. Moskalofile zaniechali wielkiej polityki, za-

jli si natomiast prac kulturaln i owiatow, w której

jednake wykazywali bardzo mae rezultaty.
Na amach «Haliczanina» prowadzili starorusini

walk z Ukraicami, a pozatem starali si o pozyskanie

sympatyi pewnych partyi polskich. Sowem—moskalo-

file galicyjscy stali si partya par excellence krajow,
zasilan skromnemi subwencyami z Rosyi. Dopiero w
poowie roku 1907, gdy zamiar aneksyi Boni i Herce-

gowiny by ju przez koa dyplomatyczne przewidywany
i zanosio si na konflikt austryacko-rosyjski, nacyonali-

styczne koa w Rosyi wysuny na widowni Galicyi
wcale zrcznego i odwanego agitatora w osobie Dr. Du-

dykiewicza, adwokata z Koomyi, dajc mu mandat wy-
woania w kraju ruchu rosyjskiego. W tych latach
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wanie w onie partyi moskalofilskiej istniaa opozycya,
zoona z ludzi modyci, wyctiowanych na rosyjskiej
literaturze rewolucyjnej, której organem byo pismo

«Drug», zblione tendencyami do rosyjskiej socyalnej

demokracyi. Dr. Dudykiewicz, urodzony agitator, wie-
tnie wyzyska ten ferment dla celów podyktowanyci
z Petersburga. Stanwszy na czele opozycyi, ogosi za-

sad kulturalnej i nacyonalnej jednoci z narodem ro-

syjskim i tem porwa za sob modzie, a poniewa
niektórzy dawni prowodyrzy partyi, jak ks. Dawydiak
i Dr. Korol nie mogli si z tym nowym kursem po-

godzi, ustpili z partyi. Starzy moskalofile zgrupowali
si obok «Haliczanina» i wraz z tem pisemkiem znikli

niebawem z widowni. Zostaa natomiast partya Dudy-
kiewicza, której organem bya zaoona w 1908 roku

«Prikarpatskaja Ru», czytana przez 2000 czytelników,

zamieszkaych w poowie w Rosyi oraz popularny ty-

godnik «Goos Naroda». Z artykuów, zamieszczanyci
w tycli pismach po raz pierwszy dowiedziaa si Galicya,
e jest krajem «istinno russkim», który tylko przypadko-
wo mówi innym jzykiem, a uni i obrzdek rzymsko-
katolicki wyznaje tylko z powodu intryg rzdu au-

stryackiego.
A\ ystpienie Dudykiewicza otworzyo przed stron-

nictwem nowe, bogate róda rubli w Petersburgu, dzi-
ki którym mogo ono rozwin sztuczn agitacy w naj-

ciemniejszych powiatach Galicyi, zakada bursy, spro-
wadza nauczycieli jzyka rosyjskiego, przewozi ksiki
i zaoy bank w Koomyi, który by waciwie pry-

watn kas Dudykiewicza i jego sztabu. Z czasem

puszczono si nawet na bystre fale propagandy prawo-
sawia a rezultatem rozpaczliwych wysików w tym
kierunku byo przejcie wsi Zaucze, porónionej z ks.

unickim, na prawosawie. Zrobili to chopi na zo
ksidzu, ale Dudykiewicz i Bendasiuk zrealizowali ten

interes za grube pienidze w Petersburgu. Kiedy ju
stronnictwo Dudykiewicza potrafio si ostatecznie roz-

reklamowa, powstao w Rosyi w roku 1910 <'<Haycko-
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ruskie Obszczestwo^, stowarzyszenie, majce na celu

niesienie pomocy i opieki nad brami «Prikarpatskiej
Rusi». Na czele organizacyi stan wpywowy nacjona-
lista rosyjski, Wodzimierz irabia Bobriskij i przy po-

mocy wybitnyci osobistoci ze wiata wojskowego
i duchownego zdoa zaoy wiele kó prowincyonalnyci
tego stowarz3^szenia. z któryci najwicej ruchliwoci

wykazao koo kijowskie. Od tego czasu <?Nowoje
\Vremia», «Goos Moskwy», «Kijewlanin» i inne pisma

nacyonalistyczne zamieszczay coraz czciej korespon-

dencye z Galicyi, fantazyujc o braciach rosyjskich, j-
czcych w niewoli austryackiej i polskiej. Równolegle
z t polityczn akcy, która farb drukarsk przemalo-

wywaa Galicy na kolor rosyjski, koa wojskowe w
porozumieniu z dziaaczami partyi rozwiny niesycha-
nie intenzywn akcy szpiegowsk, której jawnie dopo-

magali ruscy dziaacze z Galicyi. Jak sab bya partya
moskalofilska w Galicyi, wystarczy nadmieni, e przy
ostatnich wyborach do Sejmu galicyjskiego zdoaa

przeprze z wielkim trudem tylko jednego posa, D-ra

Markowa.
W czasie, gdy agitacya moskalofilska osigna

duy stopie intenzywnoci, przeradzajc si w jawne
carosawie i propagand prawosawia, majce na celu

oderwanie Galicyi wschodniej od Austryi, na krzele na-

miestnikowskiem zasiada przywódca konserwatystów
krakowskich. Dr. Micha Bobrzyski. Polityk ten, oce-

niajc niebezpieczestwo, tkwice w agitacyi moskalo-

filskiej, zamkn kilka burs, w których uprawiano agi-

tacy wielkorosyjsk i roztoczy baczn kontrol nad

dziaalnoci partyi, rezultatem czego byo aresztowanie

kilku moskalofilów pod zarzutem szpiegostwa i akt oskar-

enia przeciwko Bendasiukowi i towarzyszom.

Spoeczestwo polskie zwalczao propagand
moskalofilska. Jedynie stronnictwo podolaków i naro-

dowych demokratów sprzyjao rusofilskim prdom. Po-

dolacy popierali je w nadziei, e w ten sposób osabi
ruch ukraiski, narodowi demokraci za regulowali swój
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stosunek do tej partyi zasadniczymi ukadami w koach

petersburskich! i im bardziej grzli tam w kompromisaci,
tem usilniej popiera musieli party Dudykiewicza w
Galicyi.

Równie Ukraicy walczyli z t party, jako z

zasadniczym wrogiem swego bytu narodowego. Mo-
skalofile odmawiali Ukraicom odrbnoci narodowej,

dowodzc, e s oni organiczn czci narodu rosyj-

skiego, mówic dyalektem poudniowym, która konty-

nuuje polityczne tradycye Mazepy, popierane obecnie

przez Austry. Stosownie do tego nazywano Ukrai-
ców w prasie moskalofilskiej •xMazepicami».

Po tragicznym zgonie nastpcy tronu austryackie-

go, gdy konflikt austryacko-rosyjski przybra grone roz-

miary, dziaacze rusofilscy z Dudykiewiczem na czele

uciekli do Rosyi, by teraz przystpi do zrealizowania

swych marze. Wybucha wojna. Sfery, nacyonalne w
Rosyi uczyniy z zajcia Galicyi i oswobodzenia < braci

Rosyan w Rusi Prikarpatskiej» zasadnicze haso caej

kampanii. Dla nadania zajciu Galicyi wschodniej jak

najwikszego znaczenia, dla zaakcentowania, jak pierwszo-

rzdn pod wzgldem politycznym jest ta sprawa dla

narodu rosyjskiego, naczelne dowództwo armii rosyjskiej

wysao olbrzymi armi na Lwów i Halicz. 12 kor-

pusów najlepszego wojska, a mianowicie puki gwar-

d^/jskie i poudniowe, rzucono na teren galicyjski, bro-

niony pocztkowo przez kilka brygad landszturmu, a

nastpnie przez 2 i pó korpusa. Wojsko austryackie
bronio kraju z podziwu godnem mstwem. Pod Ka-

mionk Strumiow 150 onierzy austryackich, okopa-

nych w starej kasami uaskiej, rozbio ca brygad
kawaleryi rosyjskiej. Pad wówczas genera rosyjski

Wannowskij, w którego kieszeni znaleziono nominacy
na genera-gubernatora Galicyi.

Lwów z napiciem ledzi przebieg nierównej kam-

panii, zdajc sobie spraw, e od jej wyniku zale lo-

sy polskoci kraju. Nastrój w miecie by jednak da-
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leki od maodusznoci. Masy przenika zapa i nadzie-

ja obalenia caratu.

Mieszkacy Lwowa zawsze b^& mie w pami-
ci te pikne wieczory sierpnia, kiedy to koysay si w
ulicach", ródmiecia olbrzymie fale publicznoci w go-

rczkowem oczekiwaniu telegramów z placu boju. Ka-

da wie o zwycistwie wywoywaa odrucliowe de-

monstracye, których epilogiem byy przygodne przemó-
wienia pod pomnikiem Mickiewicza. Ale zbliajcy si
coraz bardziej najazd rosyjski, wieci o okrucienstwaci

wojsk nieprzyjacielskich zmieniay powoli wygld mia-

sta i nastrój wród ludzi. Przygnbienie, momenty pa-

niki, troska o losy miasta, obawa przed jutrem
— oto

tre ostatnich dni wolnego Lwowa. Wreszcie nadesza

chwila, w której jasnem si stao, e armia austryacka

postanowia ze wzgldów strategicznych opróni Lwów
i znaczn cz Galicyi wschodniej. W miecie wybu-
cha panika. Tysice ludzi uchodzio z miasta, rozpacz

ogarna tych, którzy pozostali.

Gdy wadze austryackie a nastpnie wojsko opu-

ciy Lwów, miasto byo ju jak gdyby inne. Wielu

z tych, którzy stali na czele opinii Lwowa, jak prezy-
dent Neumann, posowie, liczni redaktorowie i dziaa-

cze polityczni wyjechali. Ludno zostaa jakby opu-

szczon. Wówczas ster opinji chwycili w swe rce na-

rodowi demokraci, usiujc j urobi przychylnie dla

Moskali. Starali si wywoa wraenie, e jest jaki

powany ku temu powód, dawali do zrozumienia, e s
w posiadaniu jakiego tajnego ukadu, który gwarantuje

nietykalno praw narodu polskiego. Rada miejska ob-

radowaa w permanencyi. W poudnie dnia 3 wrzenia

wjechay od strony rogatki yczakowskiej pierwsze pa-
trole kawaleryi rosyjskiej. Wiceprezydent Dr. Rutow-
ski wyjecha na ich spotkanie, ale jaki oficer Polak

zawróci go z drogi, rozkazujc, by miasto wybrao 16

zakadników, którzy yciem zagwarantuj, i wojska ro-

syjskie nie bd napadnite z zasadzki. Jakkolwiek
dnia 3 wrzenia t.

j.
w dniu zajcia Lwowa, Rosyanie
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niezwocznie rozlepili odezw naczelnego wodza do Po-

laków, miasto powitao Rosyan zimno i nieufnie. Rz-
d}^ obj genera von Roode, który zawiadomi o tern

mieszkaców, w odezwie, wzywajcej do zachowania

spokoju i porzdku, w zamian za co zapewnia miastu

bezpieczestwo.

Sytuacya strategiczna na zachód od Lwowa nie

pozwolia Moskalom na rozwinicie jakiegokolwiek pla-

ny rzdzenia. Pod Gródkiem i Janowem wrzaa krwa-
wa walka, a coraz dononiejszy huk armat austryackich
zbi zupenie z tropu nowych gospodarzy miasta. \\'

bitwie tej zgin genera von Roode, a gdy nowy wiel-

korzdca Galicyi, podpukownik Szeremetiew obejmowa
wadz — bitwa pod Gródkiem tak si pomylnie dla

ora austryackiego rozwijaa, e miasto ogarna rado-

sna nadzieja odzyskania wolnoci. W tych dniach Sze-

remetiew wyda odezw do wojska, zabraniajc uywa-
nia i sprzeday alkoholu. Zagrozi mierci tym, któ-

rzyby rabowali po domach i wreszcie wypuci interno-

wanych w wizieniu moskalofilów. Sowem wyda sze-

reg rozporzdze, majcych na celu li tylko bezpiecze-
stwo i mao znaczce wzgldy polityczne.

Nawet gdy ucichy dziaa pod Gródkiem, a Mo-
skale pozostali panami miasta, Szeremetiew, czowiek

gadki, nie majc widocznie adnych jasnych instrukcyi
z Petersburga, stara si o pozyskanie sympatyi powa-

niejszych sfer miasta. Wprawdzie onierze ralDowali

na przedmieciach, a w nocy ograbiali z zegarków i pie-

nidzy spónionych przechodniów, ale to byo drobno-

stk w stosunku do ustpstw, jakie Szeremetiew czyni

obywatelom Lwowa. Pozwoli Radzie miejskiej urzdo-

wa, a na wniosek prezydyum miasta zezwoli na utwo-

rzenie milicyi miejskiej pod dyrekcy Tauera, usunite-

go z policyj lwowskiej komisarza. Ponadto zoy wi-

zyt arcybiskupom Teodorowiczowi i Bilczewskiemu a

nawet przyby raz na posiedzenie Rady miejskiej i wy-

gosi przemówienie w jzyku francuskim, zaprawione

komplementami pod adresem miasta. Spaday na mie-
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szkanców liczne niespodzianki i szykany. W poszu-
kiwaniu za broni, z rozporzdzenia Szeremetiewa

zarzdzono rewizy mieszka opuszczonych, a przy
tej sposobnoci przedstawiciele wadzy rosyjskiej kra-

dli kosztowniejsze przedmioty. Oficerowie rozkwa-

terowani w mieszkaniach zabierali czsto cae urz-
dzenia; po godzinie 8-mej nikt nie mia si poka-
za na miecie. Kurs rubla ustanowiono na 3 K.

33 hal. Wszystko to jednak znoszono cierpliwie, gdy
bd co bd ludno posiadaa jeszcze pewne koncesye.
Rada miejska i prezydyum sprawoway jeszcze rzdy
miasta, sdom pozwolono urzdowa i wydawa wyro-
ki w jzyku polskim, z tem jedynie zastrzeeniem, e
wyroki skazujce miay uzyska zatwierdzenie genera-

gubernatora. Do kompetencyi sdów naleay natural-

nie tylko drobne sprawy, powaniejsze za oskarenia

rozpatrywa sd wojenny. W drugiej poowie wrzenia
otwarto kilka prywatnych szkó polskich.

Tymczasem prasa rosyjska zajmowaa si ywo
kwesty Galicyi i przyszymi rzdami w zabranym kra-

ju. W kilka dni po zajciu Lwowa osawiony wróg
Polaków Mieszikow pisa w «Nowoje Wremia»:

«Pierwszy stopie ju osignity
—

zajcie

Czerwonej Rusi. Poczenie jej
z Rosy ju te-

raz powinno by postanowione jako conditio si-

ne qua non... Niech wszyscy arcypasterze i wszy-

scy duchowni od Karpat do Oceanu Spokojnego
opowiedz narodowi z kocielnej ambony, przy

piewie «Z nami Bóg>' i gosie dzwonów, e
przed 700 laty utraceni bracia nasi zostali odna-

lezieni i oswobodzeni z jarzma, weszli do rodzi-

ny spadkobiercy tronu w. Wodzimierza, mo-

narchy wszechrosyjskiego. Niech gbiny ludo-

we a do kadego wocianina, do kadej wo-
cianki, dowiedz si o tym wielkim wypadku

—
a zobaczycie, jak si podniesie nasz duch boha-

terski ...»

W kilka dni potem woa Mieszikow z patosem:
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«Rosya powinna ogosi i przysidz, e Kró-
lestwo Halickie zostao zajte na zawsze, e nie

jest to zajcie cliwilowe, ale wieczne — o ile to

ley w mocy ludzkiej
— e jest to zjednoczenie

ostatniego, oderwanego od Rosyi kraju z jej gnia-
zdem rodzinnem. Rosyjsk Galicy w caym jej

obszarze zabieramy bezwarunkowo. Jest to zie-

mia tak samo rosyjska i wita-, jak ta, na któ-

rej stoj Nowogród, Kijów i Moskwa. Za pier-

wszy cel poza obron ojczyzny winno by
uznane uwolnienie narodu rosyjskiego, jczcego
pod jarzmem austryackiem».

W dalszym cigu artykuu autor wspomina, e
poza tem s jeszcze i inne cele wojny, jak obrona

Serbii i odbudowanie Polski w jej granicach etnografi-

cznych, ale co do tego, dodaje znaczco—«moemv si
jeszcze^4X>tai:gowa» (dosownie). Tak wic autor z ob-

sony panslawistycznych i t. p. kamstw rozwija wa-
ciwe zamiary rosyjskie, goszc, e wojna toczy si
wanie o zrabowanie kraju sowiaskiego i zamienienie

go przy pomocy ucisku w kraj rosyjski.

W tym samym czasie agitator moskalofilski Du-

dykiewicz opublikowa w «Birewyja \Viedomosti» ar-

tyku pod tytuem «Ruskaja Galiczyna». Oto wyjtki: x)ic

«Galicya bya i pozostaa krajem przewa- r^^^ k -"-

nie ruskim. Mam waciwie na myli Galicy lul^^ra,^a * rvt^\

rusk, której granic zachodni tworz powiaty:
^

r<v^\-

Leajsk, acut i Przeworsk oraz rzeka Du-
c-^^c,s,'^a,

najec. CK)t

wocianie wyznania katolickiego modl si

po rusku i jzykiem, którego przewanie uywa-
j, jest jzyk ruski. Z rusk Galicy czy si
Bukowina pónocna i rodkowa, któr nawet sam

rzd austryacki uzna za kraj z ludnoci prawie

wycznie rusk, oraz Wgry pónocno-wschodnie.
W wikszoci galicyanie i ugrorusi s unita-

mi, uwaaj siebie jednak za prawosawnych;
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Bukowina za jest krajem czysto prawosawnym ».

Inny dziaacz moskalofilski, Wergun tak mówi
o Galicyi: «Tutaj pod staroytnymi Karpatami rosyjskimi,

kolebk plemienia rosyjskiego nie powinno si pozwoli
na te omyki, które tak wykrzywiy oblicze nie mniej

staroytnej Rusi chemskiej. Chemszczyzna i Galicya
—to

najblisze siostry; tyle maj wspólnego, poczwszy od

czasów Olega wieszczego ». Pod pomnikiem Mickiewi-

cza czyni nastpujce rozmylania: «Jeszcze dwa lata

temu odbyway si tu olbrzymie demonstracye przeciwko

Rosyi. Jaka z bo pomoc zmiana! Koo pomnika
Mickiewicza wanie przechodz sybiracy w swych gro-

nych papachach i piewaj». «Sam genera-gubernat'.)r

owiadczy przecie w swej pierwszej mowie, e Lwów
to miasto rosyjskie».

Prawdziwie rosyjski sposób mylenia.

Kwesty, która najbardziej niepokoia i rozdra-

niaa Rosy, bya kwestya ukraiska. To te równo-

czenie planowano w prasie rosyjskiej zniszczenie

Ukraiców.
Gwat dokonany na Ukraicach jest dla nas

wskazówk, e hasa obrony narodów sowiaskich
i zjednoczenia Sowian s w Rosyi tylko parawanem,

poza którym ukrywa si mord polityczny, dokonywany
wanie na narodach sowiaskich. Jeli istnieje rzeczy-
wicie jakie sumienie wszechsowiaskie, musi. si ono

do gbi oburzy, widzc jak wanie w latach osta-

tnich Rosya dobijaa naród polski, skrzywdzia Buga-
rów, pozbawiajc ich owoców zwycistwa, odniesionego
w wojnie bakaskiej

— a obecnie przystpuje do zgn-
bienia ycia politycznego Polaków i Ukraiców w Ga-

licyi wschodniej, deklamujc przytem o ideaach wszech-

sowiaskich.
Caa polityka rosyjska lat osta-

tnich, prowadzona pod hasem panslawi-
zmu, udowadnia niezbicie, e ideay wszech-
sowiaskie, goszone przez nacyonalistów
rosyjskich, s tylko faktorem, strczcym
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Rosyi coraz to lepsze i nowe interesy na-

cyonalistyczne .

Po zajciu Galicyi prasa rosyjska przedstawiaa

kwesty ukraisk jako wytwór sztuczny, którego nie

naley bra powanie w rachub, «Russkoje Znamia»

zarczao, e Rusini galicyjscy przez 600 lat zachowali

swój jzyk rosyjski i rosyjsk wiar.

«Nowoje Wremia» twierdzio, e <^<Ukraiców

wymylia niemiecka nauka na spók z niemieck ad-

ministracy^, dodajc przytem, e «s oni podem czar-

towskiej intrygi, wymylonej dla rozczonkowania narodu

rosyjskiego». Znany publicysta rosyjski, Struwe dowo-
dzi w '<Birewyja \Viedomosti», e «z chwil oderwa-

nia Galicyi od Austryi powinna upa ta wyliodowana
w Galicyi poza warunkami ycia rosyjskiego i rosyjskiej

kultury forma ruchu ukraiskiego, negujcego jzyk
ogólnorosyjski i ogólnorosyjsk kultur ». « Program
ukraiski—zdaniem autora—to zudzenie i bd».

Lwów odcity od wiata mao wiedzia o tych

gosach prasy, które wskazyway kierunek prz^^szych

rzdów rosyjskich Nie wiedzia równie o przebiegu

posiedze «I-ialicko-ruskoho Obszczestwa». Na jednem
z tych posiedze Bendasiuk wypowiedzia yczenie, aby
w Galicyi zastosowa przepisy ziemstw rosyjskich a y-
dom wzbroni nabywania gruntów. Grunta za Pola-

ków powinny by wywaszczone na korzy wocian
w Galicyi.

«Tak_ trzeba zrobi, .aby naród rosyjski by gO;

spojdarzem na swej ziemia .

—zakoczy referat Bendasiuk,

oklaskiwany mocno przez zebranych. Nikanorow pra-

gn troch zagodzi spraw wywaszczenia ziemi, pro-

ponujc konfiskowa majtki i ziemi winowajców.
Obdzielenia za ziemi wocian powinien dopenia, tak

jak w Rosyi, Bank wociaski. W ogólnoci rozwój

Galicyi rosyjskiej moliwy jest przy wspóudziale kre-

dytu Banku wociaskiego.
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• Nikanorow i B^ndasiuk^ byli zdania, e góy^ny-
ót?*^ mi sprawcami jijpszrzer i biedy Haliczan sa prócz A u-

\ stryaków ydzi i Polacy. __

Referat Bendasiuka zebranie postanowio wydru-
kowa i stara si o jego rozpowszechnienie.

W kilka dni potem odbyo «Halicko-ruskie Ob-
szczestwo» drugie posiedzenie, na którem powzito sze-

reg rezolucyi, ilustrujcych doskonale zamiary Rosyi.

Zacytujemy je dosownie, gdy z dalszych wypadków
pokae si, e rzdy rosyjskie w Galicyi ksztatoway
si wycznie po myli bezwzgldnych de nacyona-
listów rosyjskich i wrogów narodu polskiego, a nie na

podstawie kompromisów, jak tego pragno stronnictwo

narodowo-demokratyczne. Oto tre rezolucyi:
«Czonkowie t-wa halicko-ruskiego, zebrani

po oswobodzeniu Rusi ujarzmionej stwierdza-

j konieczno moliwie rychego i

najbardziej celowego urzdzenia przy-,

czonej Rusi prikarpatskiej w taki

sposób, któryby uwarunkowywa ca-
kowite zlanie si tego kraju rosyj-
skiego z kultur ogólnorosyjsk. ^^'

tym celu Walne Zgromadzenie prosi
rzd, aby:

I. w miar monoci przy tworzeniu ognisk

zarzdu administracyjnego w Galicyi, wzma-
cnia staroytne miasta rosyjskie jak Halicz,

Trembowl, Busk, Dwinogród i inne,

gdzie ju za ksit ruskich zaoone zosta-

y podwaliny kultury rosyjskiej i unika

miast, jak Tarnopol, Stanisawów i t. p.,

wywyszonych do godnoci centrów ad-

ministracyjnych w czasach obcego pa-
nowania.

II. Mianowa do administracyi przyczonych
dzielnic rosyjskich miejscowych dziaaczów

i takich Rosyan wogóle, którzy s obznajo-
mieni z potrzebami miejscowej ludnoci ro-
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syjskiej i potrafiliby broni interesów rosyj-
skich przed wszelkimi zakusami, dla unik-

nicia powtórzenia si gorzkich prób, doko-

nanych na pocztku minionego stulecia

w kraju poudniowo i pónocno-zachod-
nim.

III. Prowadzi rozprawy i akta sdowo- ad-

ministracyne i inne odrazu w jzyku ro-

syjskim i niezwocznie stworzy sie szkoy
rosyjskiej od niszych do wyszych zaka-
dów naukowych istniejcych obecnie, za-

mykajc jednoczenie iiistytucye, zaoone
w celu wykorzenienia lub spaczenia kultury

rosyjskiej.

IV. Niezwocznie rozszerzy dziaalno banku

wociaskiego, szlacheckiego i ziemskiego

,
na przyczone dzielnice Galicyi, tudzie

uatwi dostp do nich prywatnym insty-

tucyom kredytowym rosyjskim ».

Przekonamy si póniej, e rzdy rosyjskie w Ga-

licyi byy skrupulatnem wypenieniem wszystkich da
«Halicko-russkogo Obszczestwa » .

Dnia 17 wrzenia mianowa rzd rosyjski nowe-

go generaa-gubernatora w osobie hr. Jerzego Bobri-

skiego, brata gonego dz-aacza nacyonalistycznego,

który zasyn jako zapalony obroca wszystkich anty-

polskich zarzdze w Rosyi. Dowiadczenia zaraz pier-

wszych dni wykazay, e nowy satrapa obj urzd gu-
bernatora z mandatem wprowadzenia w ycie planów

«Halicko-russkogo Obszczestwa» przy pomocy bezwzgl-

dnego ucisku.

Dnia 23 wrzenia hr. Jerzy Bobriskij przyj
w paacu riamiestnikowskim przedstawicieli inteligencyi

polskiej z prezydyum miasta na czele. W odpowiedzi
na krótk przemow prezydenta, D-ra Rutowskiego ge-

nera -gubernator w nastpujcy sposób skreli plan rz-
dzenia krajem:
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<:<Dzikuj Wam. Panowie, za utrzymanie

porzdku i spokoju w miecie. Chtnie chc
wierzy, e i w przyszoci znajd z Waszej

strony zupene i szczere wspódziaanie w przy-

szych mych pracach. Od Was w caoci zale-e bdzie utrwalenie we mnie tego zaufania,

bez którego wszelka praca wspólna jest niemo-

liwa i bezuyteczna.
Uwaam za niezbdne zaznajomi Was z zasa-

dami wytycznemi przyszej mej dziaalnoci.

, \ Przedewszystkiem Galjcya wschódrLiaj_Lem-

y^-^^
'

kowszczy^zna jest odwieczn czci jednel__wiel-

^iej__Rusi. Na ziemiach tych ludno rdzenna

bya zawsze rosyjsk;^ administracya tych ziem

powinna wic by opart na zasadach rosyjskich.

Bd tu wprowadza jzyk rosyjski, rosyjskie

prawo i ustrój.

Zasady te bd wprowadzane, naturalnie, w
ycie z pewn stopniowoci. Uwaam za nie-

zbdne w interesie caej ludnoci nie zakóca

normalnego biegu ycia kraju. Wobec tego

ogranicz si na razie do mianowania rosyjskich

gubernatorów, naczelników powiatów i rosyj-

skiej policyi. Wszyscy za urzdnicy Samorzdu
miejskiego (jak n. p. Urzdy miejskie, gminne
i t. d.) bd przezemnie czasowo dopuszczeni do

penienia swych obowizków, naturalnie, pod
warunkiem, e oka si prawomylnymi dla wa-

dzy rosyjskiej.

Sejm nie podlega zwoaniu. Posiedzenia ze-

bra ziemskich, Rad miejskich i zebra gmin-

nych s zakazane. Do chwili ukoczenia dzia-

a wojermych zamknite take bd wszystkie
bez wyjtku stowarzyszenia, zwizki i kluby.
Otwarcie ich moe nastpi tylko za specyalnem

mojem kadorazowem zezwoleniem.

Wszystko, co powiedziaem dotyczy wycz-
nie ziem odwiecznie rosyjskich. W Galicyi za-
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chodniej przeszo historyczna jest inna, skad
ludnoci polski. Kiedy dzielne nasze wojsko
wyzwoli t cz Galicyi, z radoci zastosuj
tam zasady, ogoszone w odezwie Naczelnego
Wodza, Wielkiego Ksicia Mikoaja Mikoajewi-
cza, naturalnie pod warunkiem, e ludno pol-
ska ujawni yczliwy stosunek wzgldem wadz
i wojsk rosyjskici. Naturalnie, nie znios a-

dnych jawnych, lub ukrytych wystpie prze-
ciwko kocioowi prawosawnemu.

Korzystam z obecnego, pierwszego naszego
widzenia si, by w sposób okrelony stwierdzi
i uprzedzi przez Panów ca ludno miasta Lwowa
i Galicyi, e najmniejsz prób przeciwdziaania w
sposób jawny, lub tajny zarzdzeniom wadz
bd kara z ca surowoci praw wojennych
i sdów polowych, nie patrzc ani na stanowi-

sko, ani na stan, ani na inne okolicznoci...

Znane s Wam te rozlege penomocnictwa,
które posiadam celem zapobieenia wystpieniom
przeciwko pastwowoci rosyjskiej. Spodziewam
si, e nie bd potrzebowa do nich si ucieka ».

A wic koncesye przyrzekane Polsce w ode-

zwach, o których tak szeroko pisali narodowi

demokraci, zostay sprowadzone do waciwego
znaczenia. Dygnitarz samodzierawia rosyjskiego,

przedstawiciel rzdów szubienic i wizie przy-
szed wyzwala Polaków z pod rzdów pastwa
o ustroju parlamentarnym, opartym na wyborach
o powszechnem gosowaniu, pastwa wolnoci
i praw obywatelskich, dziki którym Lwów urós

do znaczenia Piemontu polskiego. Przyszed wy-
zwala i odrazu zniós autonomi kraju, samo-

rzd gminny, zamkn wszystkie stowarzyszenia,

skd biy róda pracy narodowej, a wprowadzi
rzdy ucisku celem zrusyfikowania kraju. W je-

dnej chwili pozbawiono nas wszystkich praw po-

litycznych, przekrelono nasze istnienie narodo-
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we, a kraj, z którego szy oywcze promienie

myli polskiej, zamieniono w «istinno-russkij»; co

wicej rozkazano nam podda si temu bez so-

wa dyskusyi lub protestu, groc w przeciwnym
razie wyrokami prawa wojennego.

Ale nawet ta jasna zapowied gwatów nie

odebraa publicystom endeckim dobrego humoru.

«Dwugroszówka» warszawska przedrukowywaa
skwapliwie najrozmaitsze brednie liberaów ro-

syjskich, dowodzc, e «hrabia Jerzy Bobrinskij
zaraz po przybyciu do Lwowa zyska odrazu

sympaty caej ludnoci. Nowy genera
-
guber-

nator—czytamy w tej gazetce
—zamierza mocno

trzyma si polityki wolnoci sumienia i nie b-
dzie wprowadza przymusowego nawracania uni-

tów na prawosawie, Polacy za—czytamy
—ma-

j nadziej znalezienia kompromisu celem rozwi-
zania sprawy polskiej w Galicyi wschodniej ».

W rzeczywistoci jednak po mowie Bobrin-

skiego zapanowao wród inteligencyi Lwowa
przygnbienie. Nikt, nawet najgortszy zwo-
lennik endecyi, nie spodziewa si, e z orjenta-

cyi tej partyi moe wynikn tak wielka szkoda

dla kultury polskiej. To te w szerokich koach

obywatelstwa zasadniczo zmieni si od tej chwili

stosunek do prdów moskalofilskich i ich lwow-
skich przedstawicieli. Klika «Sowa Polskiego»
z panem Grabskim i Wasilewskim na czele stra-

cia wiksz cz zwolenników, skrzepa w ma-

wysepk, otoczon morzem nienawici i po-

gardy.
Graf Bobrinskij rozwin odrazu energiczn

dziaalno, ale o tyle niezrczn, e ze wszy-

stkiego, co czyni, wynikao, e jest lepym wyko-
nawc najbardziej wrogich Polakom ywioów w
Rosy i.

W rozporzdzeniach Bobriskiego nie trudno

znale echa artykuów «Nowoje Wremia», «Go-
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osu Moskwy» lub innych pism nacyonalisty-

cznych, podczas gdy gosy prasy liberalnej i jej

krytyczne uwagi nie znalazy najmniejszego za-

stosowania w praktyce.

Gdy z kocem wrzenia obejmowa Bobrin-

skij rzdy, Rada miejska z jego rozporzdzenia
przestaa ju istnie Prezydyum miasta spe-
niao jeszcze niektóre funkcye, ale miao ono ju
tylko charakter prywatnej humanitarnej instytu-

cyi, nie opartej o adne ustawy tak, e w ka-

dej chwili mona byo je rozwi*. Poza tem

istniay jednak prywatne szkoy polskie oraz

szkoy publiczne, jakkolwiek chwilowo nieczynne.

Urzdowaa równie milicya miejska, penica
sub policyi, istniay sdy, w których urzdo-
wali polscy sdziowie, istniay wreszcie kluby
i towarzystwa polskie, a w wielu urzdach pra-
cowali ludzie miejscowi. Bobrinskij przystpi
obecnie do szybkiego rugowania wszelkich in-

stytucyi polskich. Gwatowne rusyfikowanie kra-

ju prowadzi przy pomocy sfory urzdników ro-

syjskich, których cigano z najodleglejszych gu-
bernii cesarstwa rosyjskiego; w Galicyi bowiem
nie byo dotd ani jednego prawdziwego Moska-

la, a przecie kraj miano zamieni na «istinno-

russkij».

Aby plan rusyfikacyi kraju ustali do naj-

drobniejszych szczegóów i obmyle kajdany
ustaw, ubezwadniajcych na zawsze kultur pol-

sk, wezwa Bobrinskij do Lwowa szereg nacyo-

nalistycznych posów do Dumy pastwowej i Ra-

dy pastwa, wród których znaleli si przewa-
nie znani polakoercy. 1 tak uczestniczyli w tym
zjedzie Krupiski, Potocki, Giycki, Dmitrjuków,
Demidow, Chomiakow, Stpkowski, popi: Mi-

trockij i Nasileko, czonek rady pastwa Lerche

i inni, których «Bir. Wiedomosti», wedle któ-

rych cytujemy powysz informacy, nie wymi-
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Ilia. Jako pierwszy punkt porzdku cbrad po-
stawiono spraw cywilnego zarzdu kraju, a na-

stpnie spraw szkolnictwa i cerkwi. Równo-
czenie zjechali do Lwowa ugodowi dziaacze:

Szebeko, Dymsza, Horwat, Grocholski i hr.

Dzieduszycki, którzy
—

^jak donioso <'<Russkoje So-

wo», a za niem «Gazeta Warszawska» z dnia

29 padziernika
—konferowali z dziaaczami ro-

syjskimi i wybitniejszymi przedstawicielami spo-
eczestwa we Lwowie. Zdawaby si wic
mogo, e w myl ogoszonego w pismach bra-

terstwa sowiaskiego starano si spraw polsk
zaatwi kompromisowo.
Niestety. Ogaszane odtd codziennie rozporz-

dzenia genera-gubernatora udowodniy, e akcya war-

szawskich zwolenników ugody polsko-rosyjskiej miaa
o tyle tylko znaczenie, o ile szo o wytworzenie zapau
u Polaków, walczcych w armii rosyjskiej, ale przy
tworzeniu praw dla podbitego kraju mieli gos tylko
nasi nieprzejednani wrogowie. I tak odjechali z niczem

polscy przyjaciele Sowian, a tymczasem rosyjscy so-

wianofile zabrali si do zniszczenia kultury polskiej na

kresach, na chwa i poytek sowiaszczyzny.
Rozpocza si smutna tragikomedya. Pierwsze

rozporzdzenie wydane przez Bobrinskiego miao na ce-

lu ustalenie granic odkrytej wieo w Petersburgu ziemi

rdzennie rosyjskiej w Galicyi. Nawet fantastyczne pla-

ny dziaaczy «russkich» w Galicyi Mieszikowa, Eulo-

giusza, Werguna i innych uzna Bobrinskij za niewystar-

czajce; rozporzdzenie bowiem wydane przez niego

odkrywao wit Rosy nawet w Rzeszowie i w oko-

licach Szczawnicy. Bobrinskij utworzy w Galicyi 4 gu-
bernie rosyjskie, a wic czerniowieck, tarnopolsk,

lwowsk i przemysk z tem, e do tej ostatniej wcho-
dzi take powiat jarosawski, sanocki i kronieski,
i wogóle cay szmat ziemi polskiej a do R/.eszowa

wcznie. Podczas gdy gubernie tarnopolska, czernio-

wieck obejmuj po 15 powintów, lwowska 16, gu-
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bernia przemyska, cignca si ku zachodowi, gdzie Po-

lacy na kadym kroku maj coraz powaniejsz wi-
kszo, wynosi 41 powiatów midzy tymi takie powia-

ty jak przeworski, acucki, rzeszowski, niski i tarno-

brzeski, w których ludno rusiska wynosi zaledwie

1 do 8 proc. Ten gwat i kradzie ziemi polskiej

ujto w form rozporzdzenia i ogoszono publicznie
—

widocznie dla zacienienia wizów przyjrini midzy
polskim a rosyjskim narodem. W caej Galicyi znale

ziono tyiko dwie polskie gubernie: krakowsk i tar-

nowsk.
Ale i te granice niezadowoliy rzdu rosyjskiego.

«Nowoje Wremia», informujc o tendencjach rzdu, pi-

sze w ten sposób:
«Za podstawy ustalenia narodowoci rosyj-

skiej w «Przykarpackiej Rosy i » przyjte zosta-

y nastpujce dane:

1. Wiara prawosawna (naogó na Buko-

winie i poszczególne gminy w Galicyi).

2. Wschodni obrzdek kocioa unickiego.

3. Miejscowy ruski jzyk potoczny tej cz-
ci ludnoci wschodnio-galicyjskiej, która oficyal-

nie naley dó kocioa rzymsko-katolickiego.
4. wiadomo (!) przynalenoci do ''<sta-

rej wiary» (o- hic) wród zmadyaryzowanej lud-

noci pónocnych Wgier i okrelenie «orosz».

Przy zastosowaniu tych kryteryów rosyjsko-

ci, naley uzna za rosyjskie te wsie na zachód

od Sanu, w których ludno ju wprawdzie mó-

wi po polsku, ale jeszcze modli si po «rosyj-

sku», a take i te wsie w komitatach Preszów,

Szarus, Obanj-Torna, Zemplin, których ludno

oficyalnie zaliczono do sowackiej, dalej tam wsz-
dzie, gdzie, dziki wschodniemu obrzd^^owi,

wiadomo narodowej wspólnoci z plemieniem

jeszcze nie zanika, wreszcie take tych wszy-
stkich Wgrów w komitatach Marmarosz i Bereg,

u których poczucie przynalenoci do «starej
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wiary » i do rosyjskiego (orosz) plemienia jeszcze

istnieje. Na tych zasadach zachodnia granica ro-

syjskiego plemienia, wychodzc z gubernii chem-

skiej, biegaby wzdu Sanu i Wisoki a do
róde Dunajca (!!), poczem przekroczywszy

Karpaty wzdu dziau wód midzy dopywem
Dunaju, Wagiem, a zachodnimi dopywami
Cisy. Poudniow granic rosyjskiego ple-
mienia stanowi powinna górna Cisa a do
miasta Tokaj, a wschodni róda rzeki Wysze-

wy, wpadajcej do Cisy». Jak widzimy, rosyj-
ska zaborczo nie krpowaa si niczem.

Aby nas tem gruntowniej wyzwoli z pod rz-
dów austryackich, trzeba byo przedewszystkiem wy-
drze nam polskie szkolnictwo, ten najcenniejszy skarb,

pielgnowany przez kraj i cae spoeczestwo. Rosyj-
skim porzdkiem wystarczyo na to jedno rozporzdzenie.

W pierwszych dniach po okupacyi Lwowa wo-

jenny gubernator Sergiusz Szeremstiew pozwoli na

otwarcie szkó ludowych we Lwowie. Dziki ofiarno-

ci 200 nauczycieli i nauczycielek ludowych zaroiy

si szczelnie szkoy ludowe. Istniaa zorganizowana przez

siy pedagogiczne Lwowa szkoa koedukacyna imienia

Krasiskiego. Z kocem wrzenia Bobrinskij wyda roz-

porzdzenie, moc którego zniós wszystkie szkoy pol-

skie. Kilkadziesit gimnazyów polskich, wszystkie szkoy
handlowe i przemysowe, licea i gimnazya eskie mia-

y na zawsze przesta istnie. Gmachy szkó polskich
zrabowano i oddano dla szkolnictwa rosyjskiego. Jeden

z budynków szkolnych wraz z przyborami naukowymi
darowano znanemu szowinicie rosyjskiemu Stelmaszence,

który zdecydowa si utworzy we Lwowie rosyjskie

gimnazjum prywatne.
Przez kilkadziesit lat przewana cz budetu

krajowego oraz budetu gminy miasta Lwowa sza na

szkolnictwo polskie. Wiksza cz dyskusyi budeto-

wych w Sejmie oraz w gminie powicona bya losom

szkolnictwa naszego, gdy zdawano sobie spraw, i
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jest to najwysze dobro, jakie naród posiada. Teraz

wszystko byo skoczone. Cios by tern okrutniejszy,
e wedle tego rozporzdzenia miaa znikn na zawsze

wietnej sawy wszecinica Kazimierzowska, lwowska
Alma Mater, której 500-letni okres istnienia stanowi

najcilubriejsze karty iistoryi kultury polskiej. Stary,

ciylcy si ku ruinie gmach uniwersytetu lwowskiego,
w którego murach jeszcze niedawno wrzao bujne y-
cie, tak organicznie powizane z yciem caego narodu,

mia sta si od tej chwili tylko zabytkiem historycz-

nym. Dziwna ironio losu! Wszak wieo tkwi nam
w pamici te burze polityczne, które przecigay w la-

tach ostatnich przez stare kurytarze wszechnicy lwow-

skiej, kiedy wanie to samo stronnictwo wszechpolskie

organizowao obron przed zamachami na polsko uni-

wersytetu, pocigajc do tej akcyi cae spoeczestwo
bez wzgldu na odcienie polityczne. Kady atak Ukrai-
ców na polsko wszechnicy lwowskiej powoywa
pod mury uniwersytetu patryotyczn ludno Lwowa.

Rzemielnik, urzdnik i mieszczanin przyczali si, by
masowo demonstrowa, e uniwersytet jest wasnoci
caego narodu. Dzi jedno rozporzdzenie satrapy za-

decydowao o losie wszechnicy. Któ zapomni te uro-

czyste chwile, gdy miasto Lwów, a z niem Polska i wiat

cywilizowany czcili ^5004eee wszechnicy Kazimierzowskiej—ów pikny wieczór lipcowy, gdy w dalekiej perspe

ktywie ulicy Akademickiej zabysy wiata tysicznych

pochodni, gdy tum olbrzymi szed ze piewem na ustach,

by odda hod polskiej wityni nauki. Wtedy to, w
ów pamitny wieczór z rampy uniwersytetu lwowskiego

przemówili ludzie, którzy dzi los uniwersytecki we
Lwowie pomijaj milczeniem.

I gdy to dziao si we Lwowie—w organie tego

stronnictwa, w «Gazecie Warszawskiej » czytalimy, co

nastpuje.

«Gdyby ofenzywa austryacka nad Sanem

pov/ioda si i gdyby Austryacy odzyskali Lwów,
to wówczas Dr. Micha Bobrzyski zastpiby

\^
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tward doni mikkie rzdy D-ra Korytowskie-

go. Ale na szczcie ani w Królestwie
aniwGalicyi ju dobroczynnych i bo-
gich skutków rzdów Bobrzynskiego
nie d o z n a m y» («Gazeta Warszawska » X2 341).

Przykre, e cay naród nie moe podzieli tego
uczucia szczcia, który unosi «Gazet Warszawsk».
Tasama gazeta w N2 297 staraa si naród polski po
cieszc nastpujcemi bredniami: «Powsta projekt prze-

niesienia (!) lwowskiego uniwersytetu do Warszawy,
a warszawskiego rosyjskiego do Lwowa».

Aby skoczy z kwesty polsk, zamkn równo-

czenie gubernator technik lwowsk, jedyn wysz
uczelni techniczn na ziemiach polskich, akademi we-

terynaryjn w Dublanach, akademi handlow, szkoy
przemysowe i wogóle wszystkie polskie zakady nau-

kowe. Czy i te zakady bd wedle projektu tego

przeniesione do Warszawy
—o tem milczy «Gazeta War-

szawska». Faktem jest natomiast, e Moskale ju obe-

cnie przenieli gabinety fizyczne politechniki, ale nie do

Warszawy, tylko w gb Rosy i.

Po zniesieniu szkolnictwa polskiego w Galicyi

wschodniej wytworzono drog dodatkowych rozporz-
dze nastpujce ustawowe ramy dla przyszego szkol-

nictwa rosyjskiego. Wysze zakady naukowe w Gali-

cyi podlegaj bezporednio dozorowi genera-gnbernatora
z tem, e do koca wojny zakady te. uznane ju obe-

cnie za rosyjskie, bd zamknite, Zarzd i dozór nad

rednimi i niszymi zakadami naukowymi oddano w
rce dyrektora szkó galicyjskich i podlegajcych
mu bezporednio inspektorów szkó ludowych, pod
naczelnem kierownictwem wojennego genera

-
guber-

natora, który wydaje konieczne rozporzdzenia i instru-

kcye. Dyrektorem szkó w Galicyi mianowany zosta

byy dyrektor szkó ludowych guberni kijowskiej, W. B.

Plesskij. inspektorami za Juszkiewicz z gubernji chem-

skiej, osawiony przeladowaniem Polaków, Owsiewskij,
Feszczenko z Potawy, Mirolubow z Saratowa i inspe-
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ktor nine-nowgorodzkiego gimnazyum, Justynow. Z tych
5 inspektorów Juszkiewicz, jako najtszy przedstawiciel

szpiclostwa szkolnego mianowany zosta inspektorem
szkó we Lwowie. 6-ty inspektor dla Czerniowiec nie

zosta jeszcze wyznaczony.

Synod prawosawny postanowi ponadto organi-
zowa po wsiach szkoy cerl^iewno-parafialne, których
cel jasno si chyba tómaczy. Na wynagrodzenie nau-

czycieli t3^ch szkó na pewnem zebraniu zoono 4500

rubli, a na podarki dla dzieci, majce na celu przyn-
canie ich na ono prawosawia—2173 ruble. Ofiarno

nacjonalistów ros. na ten cel wzrasta coraz bardziej.

Po zniesieniu szkolnictwa polskiego w Galicyi
w miecie zapanowao ogólne przygnbienie. Nawet za-

gorzali zwolennicy narodowej demokracyi nie ukrywali
teraz swego rozczarowania. Przedstawiciele inteligencyi

polskiej, w nadziei, e przecie uda im si zagodzi su-

rowo ustaw, udawali si w tej sprawie do genera-

gubernatora, który kilkaktotnie zaznacza z caym naci-

skiem
,
« e P o\_acy_^ n a w et m a£z y n i e mog,

aby w Galicryi wschód niej istniay szkoy_
polskie»^

Jedynym ochapem, rzuconym spoeczestwu pol-

skiemu, byo rozporzdzenie, wydane w sprawie polskich
szkó prywatnych w Galicyi. Tre tego rozporzdze-
nia podajemy wedle telegramów Piotrogradzkiej Agen-
cyi Telegraficznej:

«Od 1 stycznia bd dopuszczone takie szko-

y, które speni nastpujce warunki:

1) Osobne pozwolenie genera-gubernatora
w odpowiedzi na odpowiedni prob, do któ-

rej doczony musi by spis nauczycieli.

2) Wszelka zmiana w stanie nauczycieli na-

stpuje tylko z wiedz i pozwoleniem gen. -gu-

bernatora, na danie którego take zwalnia si

nauczycieli z obowizku.
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3) Nauczaniu jzyka rosyjskiego literackie-

go musi si powica tygodniowo nie mniej,

jak 5 godzin.

4) Polska historja, geografia, jzyk polski

i literatura wykadane by winny wedug po-

drczników dopuszczonych w Rosyi lub dozwo-

lonych przez gen.-gubernatora.

5) Religia wykadana ma by przez nau-

czycieli religii tego wyznania, do którego naley
ucze.

6) W zakadach naukowych, utrzymywa-
nych przez zakonników lub zakonnice rzymsko-
katolickie, nie mog uczy si uczniowie wyzna-
nia prawosawnego lub unickiego».

Lakoniczno ustawy w sprawie szkó prywatnych
pozostawiaaby interesowanych w duej wtpliwoci,
gdyby nie komentarze, które wspóczenie pojawiy si
w prasie rosyjskiej. Korespondent lwowski «Now. Wre-

mia», osawiony Wergun zamieci duszy artyku, w
którym na podstawie informacyi zaczerpnitych od «oso-

by, bdcej autorytetem » doniós, e szkoy prywatne

postanowiono otworzy tylko we Lwowie. Prawdzi-

wo a nawet ciso informacyi, tyczcych si innych

spraw kae przypuszcza, e w sprawie szkolnictwa po-
informowano go dobrze.— A wic tylko we Lwowie—
a teraz posuchajmy, z jakiemi zastrzeeniami: «W szko-

ach prywatnych w Galicyi stosownie do dzisiejszych

przepisów nikt nie moe by dopuszczonym do naucza-

nia bez zezwolenia odnonego inspektora, którego obo-

wizkiem jest usun od nauczania osoby nie-

pewne. Nawet osoby, pragnce zajmowa si naucza-

niem prywatnem po domach musz otrzyma zezwole-

nie od inspektora.—Podania o pozwolenia na otwarcie

szkó prywatnych zaatwione bd przychylnie pod wa-

runkiem, e jzyk rosyjski bdzie wykadany nie mniej
ni 6 godzin tygodniowo i to w jzyku rosyjskim ».

(Prikarpacka Ru). Widzimy wic, e rzd rosyjski za-
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mierz otoczy szkoy prywatne prawdziwie policyjn
opiek. «Prikarpacka Ru» dodaje jeszcze: «zarówno wy-
sza administracya Galicyi, jak i dyrekcya szkó zajmuj
wobec szkó prywatnycti przyciylne stanowisko, ale pod
warunkiem, e te szkoy nie bd wrogie Rosyi». Kto

przeszed przez pieko szkó rosyjskici w Królestwie, ten

wie, jakie znaczenie maj te zastrzeenia wyszej admi-

nistracyi w Galicyi.
W poowie grudnia Petersburska Agencya Tel.

przyniosa nastpujcy telegram:
«We Lwowie, w Samborze, Tarnopolu, Sta-

nisawowie i Czerniowcaci zorganizowane bd
dwumiesiczne kursy literackiego jzyka rosyj-

skiego dla nauczycieli i nauczycielek z Galicyi

wsciodniej i Bukowiny. Przyjmowanie na kur-

sy oznaczono na drug poow stycznia^^

«Nowoje \\'remia». omawiajc znaczenie powy-
szycli kursów, wyjania:

«Dla szkó w Galicyi potrzeba przygotowa
odpowiedni personal nauczycielski. W tym celu

od nowego roku bd zaprowadzone specyalne

kursy dla nauczania jzyka rosyjskiego i metod

wykadu w szkole rosyjskiej».
«Die» podaje, e na kursach wykada ma 20

nauczycieli gimnazyów, instytutów i seminaryów nau-

czycielskich!.

Z kocem grudnia system szkolnictwa rosyjskie-

go w Galicyi by ustalony w szczegóach i wadze przy-

stpiy do urzeczywistnienia projektu. W tym czasie

odbyo si w Kijowie w muzeum pedagogicznem im.

cesarzewicza Aleksieja zebranie pod przewodnictwem
kuratora okrgu kijowskiego, Derwickiego, w którem

uczestniczyo wielu urzdników szkolnych. Zebranie

miao na celu ustanowienie planu szkolnego i zaoenie
we Lwowie instytutu dla przygotowalni nauczycieli
z poród ludnoci miejscowej Galicyi. W zebraniu ucze-

stniczyli midzy innymi pose do dumy pastwowej
Czycliaczew, dyrektor szkolnictwa w Galicyi Plesskij,
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dyrektorowie szkó rednich, seminaryów nauczycielskich
i instytutów pedagogicznych. Po wykadzie, wygoszo-
nym przez pedagoga, znajcego Galicy, przyjto pro-

jekt sieci szkohiej w Galicy i oraz porozumiano si co do

metod nauczania. Zebranie zgodzio si take na skad

nauczycieli powoanych do instytutu pedagogicznego we
Lwowie. Na zebraniu wyjanio si take, e niektóre

szkoy mog by otwarte dopiero z pocztkiem lutego.

Tak wic móg Plesskij ogosi niebawem za po-
rednictwem Agencyi petersburskiej, co nastpuje:

«W Galicyi wschodniej i na Bukowinie, b-
dzie otwartych 10 wzorowych szkó pocztkowych
z jzykiem wykadowym rosyjskim, 5 z tych
szkó bdzie si miecio w miastach, 5 po wsiach».

Ze znacznem opónieniem, bo dopiero 1 lutego

odbyo si w Petersburgu uroczyste otwarcie kursów dla

nauczycieli szkó rosyjskich w Galicyi. Ju przebieg

tej uroczystoci, wiadczy, i bd to kursy, raczej dla

agitatorów politycznych, nizli dla przyszych pedagogów.
Petersb. agencja tel. w depeszy z Petersburga w na-

stpujcy sposób przedstawia przebieg uroczystoci:

«Odbyo si tutaj uroczyste otwarcie kur-

sów nauczycielskich dla Galicy a n, utwo-

rzonych przy kursach Loch wickiej-S kationowej. U-

roczysto rozpocza si naboestwem, odprawio-
nem przez metropolit Wodzimierza. Obecni

byli: minister wojny, minister spraw wewntrz-
nych, zarzdzajcy ministeryum owiaty, nadpro-
kurator synodu, pewna liczba senatorów, czon-

ków Rady pastwa i Dumy oraz deputacye.

Po naboestwie wygosili mowy: metropo-
lita Wodzimierz, pos. do Dumy Kuew, przed-
stawiciel Tow. rosyjsko-halickiego i zarzdzajcy
ministeryum owiaty, hr. Ignatiew. Ostatni

z nich powiedzia midzy innemi, e wszystkie

instytucye rzdowe bd wszelkiemi siami wspó-
dziaay celem przyczenia caej Maej i Czer-
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wonej Rusi do kultury rosyjskiej. Mowa hr.

Ignatiewa wywoaa burziwe owacye.
Kilkakrotnie wykonano hymn rosyjski. Ciór

nauczycieli i nauczycielek Halicza n

odpiewa «hymn galicyjski
»

(?).

Obecni na uroczystoci «Haliczanie» prosili

zarzdzajcego ministeryum owiaty, aby zoy
u stóp Najjaniejszego Pana i Zwierzcliniego Wo-
dza Naczelnego przepeniajce icli serca uczucia

wiernoci i wdzicznoci za oswobodzenie. Od-

piewano te «Wieczn pami» ojcu Sandowi-

czowi, «zamczonemu przez Austryaków».

Kursy s przeznaczone dla 90 nauczycieli
i nauczycielek z Galicyi, którzy po przestudyo-
waniu historyi Rosyi, geografii Rosyi i literatury

rosyjskiej, wyjad do Galicyi, jako awangarda
kultury rosyjskiej ».

Grono inicyatorów i suchaczów kursu wysao
do cara i naczelnego wodza telegram z wyrazami hodu
i yczenia zwycistwa dla ora cosyjskiego, który nie

pozosta bez odpowiedzi.
W «Kuryerze \^'arszawskim» z dnia 3 i 4 lute-

go czytamy 2 nastpujce telegramy Petersburskiej

Agencyi Telegraficznej:
«\V odpowiedzi na najpoddasze wystpie-

nie w imieniu czonków Towarzystwa rosyjsko-

halickiego, zaoycielki kursów dla Haliczan Lc-

chwickiej-Skaonowej i przybyych do Piotrogrodu

nauczycieli i nauczycielek szkó w Galicyi z po-

wodu otw^arcia kursów nauczycielskich dla Hali-

czan, zarzdzajcy ministeryum owiaty by uszcz-

liwiony nastpujcym telegramem Najwyszym:
«Przekacie czonkom Tow. halicko-rosyj-

skiego i zaoycielce kursów nauczycielskich dla

Haliczan i przybyym nauczycielom i nauczyciel-
kom szkó Galicyi Moj szczer wdziczno za

ich mio i przywizanie. ycz wszystkim przy-

byym bogosawieiistw^a. Mikoaj ».
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A oto drugi telegram:

«Zarzdzajcy ministeryum owiaty otrzy-
ma od Zwierzchniego Wodza Naczelnego, Wiel-

kiego Ksicia Mikoaja Mikoajewicza telegram

nastpujcy:
«Prosz pana o zoenie panom czonkom

Towarzystwa rosyjskiego, organizatorce kursów

nauczycielskich! dla Haliczan Locliwickiej-Skaono-

wej, przybyym do Piotrogradu nauczycielom
i nauczycielkom szkó w Galicyi i wszystkim obe-

cnym na uroczystoci otwarcia kursów Mego ser-

decznego podzikowania za wyraone yczenia,
które gboko nmie wzruszyy. Przesyam wszy-
stkim Moje najszczersze yczenia, aeby Pan Bóg
bogosawi icli prace i trudy na poytek mode-

go pokolenia Rusi halickiej w prawdziwym du-

chu rosyjskim ».

Serdeczne yczenia, przesane przez naczelnego
wodza gronu przyszych rusyfikatorów, pozostaj w
podejrzanej sprzecznoci z obietnicami, zawartemi w ode-

zwie do ludu galicyjskiego. Kiedy historja zestawiajc
te dwa dokumenty, bdzie musiaa zaama rce nad

prawdomównoci niektórych «wielkich ludzi».

W pierwszych dniach lutego na ulicach Lwowa
rozlepiono ogoszenie genera-gubernatora o zezwoleniu

na otwarcie 2 szkó prywatnych w Galicyi. Prócz li-

cznych zastrzee, które podalimy ju, cytujc poprze-
dnie rozporzdzenie, dotyczce prywatnych zakadów

naukowych w Galicyi, znajdujemy tam w punkcie 3. na-

stpujcy zwrot: «Na danie moje lub osób, dziaaj-

cych na mocy mego upowanienia, nauczajcy powinni

by usuwani przez utrzymujcych szkoy od wykonywania
obowizków V.

Dwie te szkoy prywatne miay zastpi potn
sie szkó polskich w Galicyi wschodniej, która dziki
staraniom \\'ydziau Krajowego i gmin wzrastaa z ro-

kiem kadym i w ostatnich czasach pocza ju odpo-
wiada istotnej potrzebie. Czem wic bolenie mie-
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sznem wydaj si te liczne artykuy i notatki po pismach
endeckich, reklamujce te dwie szkoy jako ustpstwo
wielkiej w^agi na rzecz Polaków.

Ju z kocem lutego jedno z pism warszawskich

przynioso prywatn wiadomo, e magistrat lwowski za

pozwoleniem wadz rosyjskich otwiera dziesi poczt-

kowych szkó, z których dwie bd cakowicie ruskie

(rosyjskie). Szkoy te naturalnie bd miay charakter

szkó prywatnych i jako takie bd musiay si zasto-

sowa do odpowiednich przepisów, owianych bardziej
duchem policyjnym ni pedagogicznym. Z caego
zreszt kierunku rzdów rosyjskich w Galicyi mona
wnosi, e szkoy te bd tylko zjawiskiem czasowem.

Z kocem kwietnia poda «Kijewlanin>. opis

uroczystoci otwarcia pierwszej rosyjskiej szkoy ludo-

wej w Galicyi, we wsi Zapytowie, powiatu lwow-

skiego. Uroczysto odbya si w obecnoci posów do

Dumy pastwowej: W. hr. Bobrinskiego i D. Civ;hacze-

wa, prezesa «narodowej rady» dr. W. Dudykiewicza,
naczelnika powiatu lwowskiego S. hr. Lamsdorffa - Haa-

gana. Chlebem i sol wita goci inspektor Juszkiewicz

i nauczycielka A. Grebenowska. Z tak to pomp ka-
dli Rosjanie kamie wgielny pod system rusyfikacyi kraju.

W pierwszej poowie maja donioso •'<Now. Wr.»,
e dyrekcya szkó ludowych w Galicyi opracowaa pro-

jekt powszechnego nauczania. Przewiduje on otwarcie

25 mskich i 25 eskich gimnazyów, 70 wyszych
szkó ludowych, 10 seminaryów nauczycielskich i 2 in-

stytutów nauczycielskich. Urzeczywistnienie tego planu
obliczono na lat dziesi.

Tak gronie przedstawiay si plany rosyjskie
w dziedzinie szkolnictwa.

Na koniec wspomnie naley, e we Lw^owie,

Gródku i Samborze zaoono z funduszów, wyasygnowa-
nych przez córk cara Tatjan, przytuki dla dzieci.

^Vspóczenie z wprowadzeniem szkolnictwa ro-

syjskiego w miejsce dawnych szkó polskich, Rosyanie
w szybkiem tempie znosili dawne instytucye rzdowe,



38

tworzc wasne, oparte na rosyjskiem prawie i zwycza-

jach. Rozwizujc dawne urzdy i instytucye, usuwali

raz na zawsze urzdników Polaków, a w nowych in-

stytucyach zajmowali wycznie miejsca ludzie sprowa-
dzeni z gbi Rosyi, którzy o stosunkach lokalnych nie

mieli najmniejszego wyobraenia. Tak wic w caym
kraju, jak szeroko rozgaziona, niszczca grzybnia, roz-

rastaa si sie wrogich spoeczestwu urzdów, w któ-

rych ludno Galicyi pora pierwszy spotkaa ludzi ob-

cych, mówicych nieznanym jzykiem, patrzcych na

wszystko podejrzliwie, opacanych sowicie za rusyfiko-
wanie kraju.

Milicya obywatelska, stojca na stray porzdku
i bezpieczeristwa miasta, na zorganizowanie której pozwo-
li Szeremetiew, od pierwszej chwili niepokoia nacyona-
listów rosyjskich. Czste ataki na t instytucye w pra-
sie rosyjskiej zdradzay a nadto wyranie tendency jak

najszybszego wprowadzenia do Lw^owa i caego kraju

policyi rosyjskiej oraz ochrany, by przy pomocy tych

ciemnych potg caratu usun niewygodnych dla siebie

obywateli. W okresie gwatownego przerabiania Gali-

cyi na kraj istinno-rosyjski, rosyjski system policyjny

móg wiele zdziaa. Rozumieli to dobrze opiekunowie
i wybawiciele Galicyi.

Tymczasem milicya miejska skadaa si z 500

ludzi, ubranych po cywilnemu, uzbrojonych w stare pa-

asze; za sub pacono jej czonkom po 3 korony dzien-

nie. Ndza, panujca w miecie, pchna w szeregi mi-

licyantów wielu ludzi z inteligencyi, a wic suchaczy
uniwersytetu, profesorów gimnazjalnych, urzdników,

artystów teatralnych. Na czele milicyi sta byy komi-

sarz policyi Tauer. Przed nim to, jakby przed ja-

kim niebezpiecznym dziaaczem, przestrzegao «Nowoje
\Vremia»:

«Z nami pracuje teraz jeszcze ten sam Tauer,

który by dyrektorem (!) policyi we Lwowie». Pod-
czas gdy prasa rosyjska naglia o stworzenie policyi

rzdowej w Galicyi, zjecha do Lwowa wiceminister
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spraw wewntrznych, Dunkowskij, celem jej zorganizo-
wania. Szefem biura bezpieczestwa mianowano nieja-

kiego Dzieryskiego*), zorganizowanie za tymczasowe-
go zarzdu andarmeryi i octirany powierzono byemu
naczelnikowi woyskiego zarzdu andarmeryi, puko-
wnikowi A. Mieziencewowi. Projekt organizacyi policyi

szybko urzeczywistniono. Od dnia 15 listopada pocz-
wszy, z rónych stron Rosyi napyway coraz to nowe

oddziay stójkowych, a w miar napywu tych goci
z gbi Rosyi topniay proporcyonalnie szeregi milicyan-
tów. Z kocem listopada ^<Prikarpatskaja Ru» gosia
z zadowoleniem, e « liczba policyantów rosyjskich jest ju
tak znaczna, i obecnie moe ona obsuy miasto bez

uciekania si do pomocy tymczasowej organizacyi, mili-

cyi obywatelskiej ». «Nowoje Wremia» domagao si go-

rczkowo zniesienia tej instytucyi obywatelskiej, widzc
w niej cie samorzdu gminnego. «Moliwie szybkie
zniesienie tej stray

—
czytamy w tem pimie^ jest nie-

cierpic zwoki potrzeb w interesie porzdku i bez-

pieczestwa nietylko we Lwowie, ale take na prowin-

cyi. Fakty wiadcz, e jej dziaalno naogó ze spo-

ecznego i politycznego punktu widzenia jest szkodliw.

Milicyanci bowiem zajmowali si gównie rozpowszech-
nianiem faszywych pogosek, wywoujcych w miecie

panik, wyrywali chopcom z rk gazety rosyjskie, twier-

dzc, e icli sprzedawa nie wolno i t. p.».

Tak wic ju w grudniu w pewnej gazecie ro-

syjskiej konstatowa korespondent lwowski z satysfakcy:

«Przybya do Lwowa policya z Moskwy. Roli, ubra-

ni w pikne mundury, stójkowi wywieraj jak najlepsze

wraenie». Dnia 3 stycznia Pet. A. Tel. przyniosa
wreszcie nastpujc wiadomo: ^<Komitet Obywatelski,

istniejcy we Lwowie od chwili zajcia, genera-guberna-
tor jako niepotrzebny rozwiza >v. Miasto ujto w sy-

stem policyjny i podzielono na 10 cyrkuów. Tu, gdzie
od wieków cieszyli si obywatele wyjtkowymi przy-

*) Dzieryski ustpi wkrótire miejsca Ko3J;tuiDOwi.
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wilejami, w miecie, które wyroso nasz prac i dziki

naszej kulturze nabrao znaczenia, gdzie kady jak po-
wietrzem odJyclia wolnoci i swobod, wyrosa wroga
i obca nam potga policyi rosyjskiej, jak si okazao

póniej
—dla celów przewanie politycznych. Omotano

Lwów sieci szpiclów i tajnych detektywów, czstu ko-

biet, rozpoczto na wielk skal system szpiclostwa po-

litycznego, jak gdyby ochrana rosyjska zamierzaa wy-
toczy ledztwo caemu spoeczestwu polskiemu. Wsz-
dzie wciskao si czujne oko i ucho ochrany, aden lo-

kal publiczny nie by wolny od jej dozoru, szczególn
za opiek otoczono tanie jadodajnie, gdzie zbieraa si

inteligencja urzdnicza. Aeby uchroni nieostronych
od ewentualnych przeladowa umieszczono w tych lo-

kalach nastpujce ostrzeenia: «Ze wzgldów hygienicz-

nych uprasza si o zachowanie milczenia podczas je-

dzenia». Rewizye i aresztowania stay si faktami co-

dziennymi, przeszukiwano nietylko domy prywatne, ale

take archiwa stowarzysze i instytucyi publicznych.Do wspomnie, e pewnego dnia przeprowadzono re-

wizye w gmachu «Strzelnicy>>, bdcej niemal symbo-
lem swobód mieszczastwa polskiego, przeprowadzono
dalej rewizy w prezydyum magistratu, Sokole—Macie-

rzy i t. d. Aby tem bardziej steroryzowa mieszka-

ców, zaprowadzono habic kar chosty, która wedle

urzdowego obwieszczenia miaa by stosowan tylko
do nieletnich przestpców i prostytutek, a w rzeczywi-
stoci prawie wycznie stosowano j do dorosych oby-
wateli - Polaków w wypadkach najmniejszego protestu

przeciwko sposobowi urzdowania organów rzdowych
i wojska. Kilkunastu powanym obywatelom Lwowa
wymierzono ju t kar, która w oczach opinii Lwowa
stanowi w tym wypadku najwiksz hab, ale dla

caratu.

Na wyniki ledztw i rewizyi nie dugo trzeba

byo czeka, \^'krótce aresztowano wiele wybitnych
osobistoci ze wiata przemysowego i politycznego.Cz z nich po licznych szykanach zostaa uwolnion,
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cz wywieziono w gb Rosyi. DzienniM kijowskie
w miesicu styczniu i lutym czsto wzmiankuj o prze-
woeniu przez miasto licznych grup poddanych austrya-

ckich, zsyanych administracyjnie na Sybery, na czas

wojny. W ten sposób oczyszczano ca Galicy z lu-

dzi «niebezpiecznych», tumiono w zarodku zawczasu

wszelkie objawy opozycyjnego ycia publicznego.
O wiele póniej przystpi rzd , rosyjski do orga-

nizowania sdów w Galicyi. Po zajciu Lwowa wa-
dze rosyjskie, nie mogc zastpi wasnymi istniejce

sdy, powierzyy wykonywanie sdownictwa cywilnego
i karnego pozostaym w miecie sdziom polskim, któ-

rych szefem by znany jurysta i byy prezydent sdu
lwowskiego, Przyuski, nieskazitelny Polak, cieszcy si
w miecie wielkiem powaaniem. Zupeny zastój eko-

nomiczny i kredytowy ograniczy agendy sdów cywil-

nych; skargi i procesy o zapat czynszów
— oto

wszystko, co sdy zaatwiay. Prócz tego sdziowie

przeprowadzali drobne rozprawy karne z tem, e wyro-
ki zasdzajce miay by przedstawione gubernatorcwi
do zatwierdzenia. Cisze zbrodnie rozpatryway sdy
wojenne.

Opinia rosyjska z wielk niechci patrzya
na te pozostaoci dawnych swobód w Galicyi, ale wa-
dze musiay przez dugi czas tolerowa sdownictwo
polskie, gdy zorganizowanie rosyjskich sdów wyma-
gao wicej czasu i trudów. Jedynie dawne zarzdy
wizie oraz sub sdow usunito w poowie padzier-
nika i zastpiono w caoci rosyjskimi, gdy dawna su-

ba bya niepewn, zwaszcza w stosunku do politycz-

nych aresztantow, zreszt teraz naleao do niej take

wymierzanie kijów skazanym na chost cielesn, a do

tej funkcyi nadaj si przecie tylko Rosyanie.
Prasa i wadze rosyjskie zajmoway si ywo

spraw sdownictwa galicyjskiego. Ju dnia 22 wrze-

nia doniosy «Birewyja Wiedomosti», e prokurator

izby sdowej Moow wyjecha do Galicyi celem zebra-

nia wiadomoci i materyaów, na podstawie których mi-
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nisteryum sprawiedliwoci mogoby przystpi do zor-

ganizowania sdownictwa w zabranym kraju. Kilku-

dniowy pobyt senatora Neudhardta we Lwowie pozo-
stawa, zdaje si, równie w zwizku ze spraw sdo-
wnictwa.

W ministerstwie spra\\iedliwoci podniesiono spra-

w zaprowadzenia w Galicyi prawa ogólno-rosyjskiego

cywilnego i kryminalnego.

Rozstrzygnicie tej kwestyi, podug zdania przed-
stawicieli ministerstwa, jest nadzwyczaj skomplikowane
i bdzie wymagao wiele pracy ze strony ludzi nietylko

wiadomych prawnego ycia rdzennych mieszkaców

Galicyi, lecz i doskonaej znajomoci wogóle austrya-

ckiego prawodawstwa.
Podstawowem zadaniem, zakrelonem przez mi-

nisterstwo, jest moliwie planowe wprowadzenie funkcyo-
nowania rosyjskich ogólnopastwowych cywilnych i kry-

minalnych praw na caej przestrzeni zdobytego kraju,

przyczem w zaoeniu ju powinno by postanowione

niedopuszczenie jakichkolwiek miejscowych ustaw, na po-
dobiestwo istniejcych w guberniach Nadbatyckich,
Besarabii i t. p., poniewa taka dwoisto cd pierwszej
chwili wprowadza do jednolitego systemu prawodawcze-

go rozdwojenia, a w nastpstwie i sprzecznoci w
wyjanianiu litery prawa.

Dlatego to w sprawie zastosowania kodeksu ro-

syjskiego w Galicyi nie bd wzite pod uwag ani

miejscowe prawa obyczajowe, ani austryackie.

Wszystkie nowe prawa nie bd wszake wpro-
wadzone odrazu, szczególnie w procesach cywilnych
i kryminalnych, lecz stopniowo.

Potrzeb stworzenia jakiegokolwiekbd systemu

wprowadzania praw rosyjskich uznano za bezwarunko-
wo terminow i niecierpic zwoki.

Tymczasem w Galicyi dziaay sdy wojen-
ne. Kompetencya ich bya wycznie kryminalna. Prawo
za cywilne pozostawao w warunkach nienormalnych.
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Opracowanie kwestyi wprowadzenia rosyjskiej ju-

rysprudencyi w Galicyi miao by przekazane osobnej ko-

misyi, w której skad mieli wej oprócz urzdników
ministerstwa sprawiedliwoci take urzdnicy innych mi-

nisterstw, oraz osoby z odpowiedni kompetency.
Przewodniczcym komisyi mia by wiceminister sprawie-
dliwoci, I. Iljaszenko.

Informacye o opinii ministerstwa zaczerpnlimy
i podalimy wedle gazety «Russkoje Sowo».

Rusyfikatorska tendencya zasad, jak ministerstwo

sprawiedliwoci przyjo, przystpujc do zorganizowa-
nia sdów w Galicyi, jest tak jasn, e uwaamy za

zbyteczne j komentowa. Sprawa ta musiaa widocznie

ywo interesowa sfery rzdowe w Petersburgu, skoro

ju z pocztkiem grudnia ministerstwo spraw wewntrz-

nych, jak doniosy dzienniki, postanowio wysa do

Galicyi urzdników swych dla zbadania stosunków pra-

wnych. Na czele tej ekspedycyi postawiono czonka
ministerstwa spraw wewntrznych Piestrzeckiego.

Do koca stycznia Rosyanie nie uruchomili wa-

sn3^ch sdów. Faktem jest jednak, e ju oddawna do

sdów weszli powoli urzdnicy rosyjscy. Stan obe-

cny sdów stanowi faz przejciow, gdy tymczasem

przygotowuje si aparat sdowy rosyjski, który powoli

zjeda do Galicyi.

\\' miesicu marcu wysano ju rosyjskich pro-
kuratorów dla dozorowania sdownictwa miejscowego.
Donosi o tem «Goniec», pismo warszawskie.

Z kocem kwietnia opublikowaa Agencya Pe-

tersburska obowizujce postanowienie, potwierdzone przez

Zwierzchniego wodza, a wydane przez Bobrinskiego,

moc którego ma na czas wojny obowizywa w Ga-

licyi kodeks austryacki, a wyroki maj by ogaszane
nie w imi najwyszej wadzy, ale w «imi prawa».

Jzykiem obowizujcym w sdownictwie gal. ma by
wedle tego rozporzdzenia jzyk rosyjski, a tylko tym-
czasowo moe by dopuszczony jzyk polski.
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W stosunkowo krótkim czasie po zajciu Galicy

wschodniej odbudowali Rosyanie kilka linii kolejowych.
W polowie grudnia szy pocigi do ókwi, Rawy Ru-

skiej, Brodów, do Stanisawowa, Stryja (przez duszy
czas jedynie dla wojska). Ponadto czynn bya czysto

wojskowa linia Lwów — Sdowa Wisznia. Gdyby kto
obecnie przejeda kolej galicyjsk, musiaby bolenie

odczu te przeobraenia i zmiany, jakie pod rzdami ro-

syjskimi zaszy na wszystkich tak znanych stacyach, z któ-

rych tem zrosy si niemal postacie naszych dzielnych

kolejarzy polskich. Wszdzie rozbrzmiewa tu jeszcze nie-

dawno jzyk polski, wszdzie witalimy swoich. Dzi do

wagonu gramoli si rosyjski andarm, rosyjski konduktor

odbiera bilety, na stacyach wida wycznie carskie mun-

dury: nawet suba kolejowa
— to wycznie Rosyanie,

którzy brutalnie popychaj publiczno, klnc w litera-

ckim jzyku rosyjskim. Do wyjrze oknem, aby prze-
kona si, e na murach kadej stacyi, obok polskich

skromnych napisów, widniej napisy rosyjskie w roz-

miarach icie demonstracyjnych. Zapdy rusyfikacyjne

gazet rosyjskich id zreszt jeszcze dalej. „Nowoje Wre-
mia" w numerze z d. 12 grudnia wywodzi, e „gali-

cyan martwi rozporzdzenie wadz kolejowych, aby o-

bok napisów rosyjskich istniay polskie. Podwójne na-

pisy
-

czytamy dalej
— mogyby u Polaków podtrzy-

mywa nadziej utrzymania swej przewagi w tym rdzen-

nie rosyjskim kraju".

Zarzd kolei galicyjskich jest ju zorganizowany.
Naczelnikiem galicyjskich dróg elaznych mianowano
czonka rady pastwa, in. K. Niemieszajewa'-'). Wedle

informacyi „Kijewlanina" i innych gazet, pomocnikami

jego miai.owani zostali: szambelan, in. A. Patow i ge-

nera-major P. Koobow. Na stanowisko naczelnika od-

dziau handlowego powoano in. R. Radowicza. Oprócz

tego Niemieszajew powoa na gównego buchaltera ko-

lei galicyjskiej R. Pastunowa-Kowdenk. W kwestyach

*) w maju doniosy czicuniki o ustpieniu Niemicszaji-wa.
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ustanowienia etatów urzt^dników, oznaczenia pensyi i wy-
konywania rozmaitych prac Niemieszajew, jak informuj
dzienniki rosyjskie, otrzyma jak najszersze penomocni-
ctwa. Niedopuszczanie miejscowej ludnoci nawet na naj-

skromniejsze posady przy kolei galicyjskiej, sztuczne im-

portowanie Moskali na grunt galicyjski wskazuj wy-
ranie kierunek tych penomocnictw.

Sów jeszcze kilka o ustaleniu komunikacyi midzy
Lwowem a Rosy. Komunikacy midzy Lwowem a

Kijowem ustalono z pocztkiem grudnia. Oprócz zwy-
kych pocigów miay wedle projektu kursowa dwa po-

cigi pospieszne tam i z powrotem. Pasaerowie prze
siadali w Brodach, w Zabodowie za doczepiano do

tego pocigu wagony jadce z Petersburga,
Dnia 5 grudnia Departament kolejowy zawiadomi

poszczególne zarzdy kolei rosyjskich, e dnia 18 gru-
dnia Lwów — centralna stacya kolei galicyjskich

— w-
czony zostanie do bezporedniej komunikacyi z rosyjskie-
mi kolejami przez Wooczyska i Radziwiów.

Tak wic zaraz w pocztkach swych rzdów wa-
dze nie zapomniay o spojeniu Galicyi liniami kolejowe-
m.i z centraln Rosy, by uatwi napyw ywioów ob-

cych do podbitego kraju.

Ze wszystkich gosów prasy rosyjskiej przebija

ukryta obawa, e nawet w razie zwyciskiej wojny pa-
stwa europejskie, nie chcc stwarza nowych dramatów
ucisku narodowego w Europie, bd si stara o stworze-

nie z Galicyi organizmu autonomicznego. Idzie wic ju
dzi Rosyi o przygotowanie sztucznego dowodu, stwo-

rzenie pozorów, e w Ga icyi jako rdzennie rosyjskim

kraju przyjy si wszystkie instytucye rosyjskie, e zla-

nie si tej ziemi z centraln Rosy nastpio niemal od-

ruchowo. Z postpowania rzdu i dziaaczy rosyjskich
odnosi si wraenie, e w popiechu, z jakim zakadano

rzdowe instytucye w Galicyi, ukrywa si ten cel, aby
do zajtego kraju sprowadzi jak najwiksz ilo Ro-

syan, pomagajcych do rusyfikowania kraju. Sowem,

by przy pomocy sztucznie sprowadzonego ywiou ro-
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syjskiego nada Galicyi przynajmniej jaki grymas ro-

syjski, któryby agodzi bezczelno pretensyi rzdu na

przyszej konferencyi pokojowej.

Niezapomniano o tem i przy obsadzaniu posad

kolejowych. W korespondencyi ze Lwowa «Riecz» pi-

sze midzy innemi:

«W miar rozwoju dziaalnoci kolei ela-

znyci w Galicyi, i zblienia do normalnyci wa-

runków eksploatacyi, zarzd kolei przedsibierze
rodki w celu zmniejszenia liczby pra-
cowników czasowo wydelegowanych z innych
zarzdów kolejowych i powikszenia liczby sta-

ych pracowników, by uformowa stae kadry
funkjonaryuszów kolejowych dla Galicyi. Zgasza
si wiele osób gotowych zaj nisze stanowiska

z mniejsz pac, byle tylko mie mono przy-

czynienia si do uporzdkowania «russkiej» Ha-

liczyzny».

Uporzdkowa!... W doborze sów Moskale po-

trafi by bardzo delikatni!

Organizacya poczty w Galicyi miaa by równie

jedn z grzdek, na której rzd rosyjski zamierza za-

aklimatyzowa nik w Galicyi rolink kultury rosyj-

skiej. Naczelnikiem biur pocztowych we Lwowie miano-

wano niejakiego Bondarenk, byego naczelnika biur po-

cztowych w Kiszyniewie. Niebawem przy kadem o-

kienku urzdów pocztowych w Galicyi zjawi si. ro-

syjski urzdnik, którego gównem urzdowaniem byo
robienie ducha rosyjskiego w Galicyi.

Na miejsce starostów wyznaczono rosyjskich na-

czelników powiatowych, rekrutowanych z poród gorli-

wych czonków ochrany. Wedle dziennika „Ri^skaja

myl" jednym z pierwszych naczelników powiatu miano-

wany zosta naczelnik wydziau ochrany w Rydze
Gregus, pomocnikiem za jego—prystaw pierwszego cyr-
kuu petersburskiego Werner. Na podobne stanowi-

sko naznaczono prystawa trzeciego cyrkuu petersbiir-
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skiego
— Kukasa i urzdników petersburskiej ochrany

Lokko, Chondzyskiego i t. p. indywidua.
Caa dziaalno rzdu rosyjskiego zmierzaa zreszt

w kierunku zupenego zrusyfikowania kraju. Dnia 15 gru-
dnia doniosy pisma rosyjskie, e ministerstwo spraw

wewntrznyci wysya do Galicyi ekspedycy urzdni-
ków dla zbadania stosunków miejscowych, pooenia o-

gólno-obywatelskiego, prawnego i wyznaniowego ludno-

ci. W kilka dni potem dowiedzielimy si bliszych

szczegóów o tej nowopodjtej akcyi. Wedle informa-

cyi gaz. „Birewyja Wiedomosti" na czele ekspedycyi sta-

n czonek ministerstwa spraw wewntrznych Piestrzeckij,

który ma zgromadzi wszystkie mate-
ryay dla wniosków prawodawczych,
majcych na celu trwae zjednoczenie
Galicyi z cesarstwem rosyjskie m. Dru-

gim delegatem by Aksienow, urzdnik do szczegól-

nych porucze przy ministerstwie spraw wewntrznych,
który jako znawca spraw miejskich ma si zaznajomi
z kwestyami miejscowej gospodarki miejskiej. Urzdnik
do szczególnych porucze, Krzyanowskij, mia zbada

potrzeby ludnoci wociaskiej, z departamentu spraw

duchownych wydelegowano Dobriaskiego. Wyjanienie
ogólno-politycznego stanu Galicyi miao stanowi zada-

nie najmodszego urzdnika do szczególnych porucze,
M. Puryszkiewicza, brata posa. O celach ekspedycyi
„Riecz" doniosa, co nastpuje:

„Pod przewodnictwem wiceministra spraw wewntrz-

nych I. Zootarewa odbyo si posiedzenie narady

midzywydziaowej, utworzonej przy ministerstwie spraw

wewntrznych w sprawie wprowadzenia zarzdu rosyj-

skiego do Galicyi.
Posiedzenie powicone byo cakowicie sprawie

wydania instrukcyi delegowanym do Galicyi urzdnikom
min. spraw wewntrznych dla zapoznania si z pooe-
niem zawojowanej prowincyi.

W naradzie wzili udzia naczelnicy wszystkich de-

partamentów ministerstwa.
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Podró urzt^dników nosi ma charakter rzeczowy,

informacyjny. Poleca si im zebranie wiadomoci o cha-

rakterze zarówno urzdowym, jak i nieurzdowym. Dro-

g rozmów osobistych, wypytywania i innych informa-

cyi winni oni zaznajomi si z nastrojem mieszkaców

Galicyi i stosunkiem ich do rónych gazi zarzdu.

Przy opracowywaniu programu dziaalnoci owych
urzdników, narada szczegóowo zastanawiaa si nad ko-

niecznoci wystudyowania we wszystkich szczegóach

spraw organizacyi zarzdu, stosunku pomidzy ludnoci
a wadzami, pomidzy poszczególnemi narodowociami
i rónemi organizacyami spoecznemi.

Cay ten materya w postaci surowej, lecz usyste-

matyzowanej, sta si ma podstaw dla opracowania w
zarzdzie centralnym koniecznych zarzdze.

Urzdnicy ministeryum wyjedaj do Galicyi w ci-

gu dni najbliszych."W czasie wic, gdy gorczka panslawizmu i bra-

terstwa polsko-rosyjskiego osigna niebyway stopie,

rzd rosyjski zbiera pospiesznie materyay do wniosków

prawodawczych, majcych na celu stae zjednoczenie

Galicyi z cesarstwem rosyjskiem. Wiemy wszyscy, a z na-

mi cay wiat cywilizowany, jak si takie zjednoczenie
robi po rosyjsku.

Wród sfer nacyonalistów rosyjskich i moskalofilów

oddawna pielgnowano nadziej, e drog zrcznej agi-

tacyi, przy sprzyjajcych okolicznociach, uda si wmó-
wi w masy chopstwa ruskiego w Galicyi, e s oni

waciwie czci narodu rosyjskiego i e tylko zdrajcy
narodu chc zrobi z nich „mazepiców". Dzi pogld
ten przyj te i rzd rosyjski. To te na spraw agrar-

n i chopsk zwrócono baczn uwag. Ju w dwa ty-

godnie po zajciu Galicyi na jednem z pierwszych po-

siedze halicko-rosyjskiego Towarzystwa osawiony Ben-

dasiuk dowodzi, e rzd powinien konfiskowa majtki

szlachty polskiej w Galicyi wschodniej i rozparcelowy-
wa je midzy chopów ruskich. W znanej rezolucyi.

któr przytoczylimy powyej, wyrazili czonkowie tego
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Towarzystwa, by rosyjski Bank wociaski, a mówic
jasno parcelacyjny, rozwin sw dziaalno w Galicyi.

Spraw wociask zajmowa si gorliwie czonek

dumy pastwowej Czichaczew, pozostajcy stale przy

genera -gubernatorze Galicyi we Lwowie. On to ogo-
si w Petersburgu artyku, w którym pisze midzy in-

nymi: „W utworzonej przy genera-gubernatorze Galicyi
radzie z przedstawicieli wadzy rosyjskiej i dziaaczów

miejscowych, na plan pierwszy wysunito spraw agrar-

n. Wocianie galicyjscy po wikszej czci s bd
bezrolni, bd maorolni. Zadanie wadzy rosyjskiej w
tej dziedzinie uatwia okoliczno, i obywatele miej-
scowi chtnie pc-zbd si czci swej
ziemi, co przyczyni si do wytworzenia
zapasu gruntów dla powikszenia sta-

nu posiadania wociastwa rosyj-
skiego».

Zdaniem p. Czichaczewa, podane jest, aby Bank

wociaski zwróci szczególn uwag na otwierajc si

now dziedzin, nie cofajc si nawet przed zredukowa-

niem swych operacyi w Rosyi wewntrznej.
Tak wic ju w kilka tygodni po zajciu kraju po-

myleli Rosyanie o akcyi kolonizacyjnej. Wprawdzie w
Rosyi z wielu stron podnosiy si protesty przeciwko

angaowaniu Banku wociaskiego w awanturnicz o-

peracy kolonizacyjn na gruncie galicyjskim, jednak

rzd i tym razem poszed za wskazówkami prasy na-

cyonalistycznej. Z pocztkiem grudnia pisma rosyjskie

opublikoway nastpujcy urzdowy komunikat: „Gów-
ny zarzd rolnictwa i urzdzania gruntów% po przepro-

wadzeniu bada stosunków gruntowych i rolniczych w
'

okupowanej Galicyi zwróci uwag na brak w tym kra-

ju redniej wasnoci ziemskiej wociaskiej, dh których
niema adnych przeszkód ku dowolnej parcelacyi swych

gruntów i sprzeday ich osobom bez rónicy wy-
zna. Wobec tego przy szkicowaniu projektu przy-

szej reformy agrarnej dla Galicyi gówny zarzd rolni-

ctwa uzna za podane zastosowanie do Galicyi nie-
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w Królestwie Polskiem, a take rozszerzenie na

nowy kraj oszczdnoci wociaskie-
go Banku."

W dziejach porozbiorowych system kolonizacyjny

przez dugie lata dawa si nam we znaki. Walczylimy
z nim wszystkiemi siami, odnoszc znaczne sukcesy.
le gdzie jak gdzie, to w Galicyi wobec systemu ko-

lonizacyjnego bylibymy bezbronni. Przedewszystkiem w
ostatnich dziesitkach lat dua cz wikszej wasnoci

przesza w posiadanie ydów, wobec których rzd. o-

pierajc si na zasadniczych ustawach rosyjskich, moe
z caym spokojem zastosowa wywaszczenie, a grunta
ich rozparcelowa midzy kolonistów rosyjskich. Wik-
szo majtków szlachty naszej znajduje si w stanie

opakanym tak, e zachodzi obawa, i znajd si wród
nich tacy, którzy zmuszeni twardym losem, sprzedadz
majtek; a moskalom na niczem tak nie zaley, jak wa-
nie na zniesieniu z powierzchni Galicyi dworów szla-

checkich, bdcych gniazdami tradj^cyi i kultury polskiej
na kresach.

Gruntem, na którym zaraz w pocztkach moga
pewn stop stan kolonizacya rosyjska, byy majtki

ydowskie.
Galicya pod wzgldem praw miaa by zrównana

z rdzenn Rosy, a tam — jak wiadomo — ydzi nie

mog by wacicielami ziemskimi. Nic wic atwiejsze-

go, jak skonfiskowa, lub wywaszczy majtki ydow-
skie i na miejsce jednego waciciela obszaru dworskie-

go, sprowadzi ca gmin rosyjskich chopów. Ju dnia

13 marca b.r. czytalimy w „Nowej Gazecie":

„Z Petrogradu donosz, e w koach rzdowych o-

mawiana jest kwestya niezwocznej „likwidacyi" wasno-
ci ziemskiej ydów w Galicyi".e o kolonizacyi Galicyi mylano w f^osyi zu-

penie powanie, wiadczy nastpujca wiadomo, któ-

ra równoczenie pojawia si we wszystkich dziennikach

rosyjskich: «\V gównym zarzdzie przesiedle-
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czym w Petersburgu poruszono spraw kierowania w
przyszoci przesiedleców /. Syberyi do Galicyi. Za-

rzd przesiedleczy uwaa za konieczne
kolonizowanie Galicyi poudniowej, gdzie

silny jest ywio madziarski i niemiecki. Wedug obli-
cze zarzdu przesiedleczego do Galicyimona przesiedli okoo 300.000 osób».

Ostatnie telegramy z Petersburga donosz znów
o dalszych planach kolonizacyjnych rzdu rosyjskiego.

Mówi one o konfiskacie wszystkich dóbr skarbowych,
t.

j. bdcych wasnoci rzdu austryackiego, które ma-

j by rozparcelowane midzy chopów z gbi Rosyi,
i czciowo oddawane onierzom -inwalidom.

Kady znajcy choby tylko powierzchownie Ga-

licy zoryentuje si, e ten ywio madziarski, wynale-

ziony w Galicyi wschodniej przez pisma rosyjskie, jest

perfidnym wymysem, uytym jedynie dlatego, e nie

chciano jasno powiedzie, e idzie o wyparcie ywiou
polskiego. W owietleniu powyszych faktów niebez-

pieczestwo rosyjskie dla ziemi polskiej w Galicyi wschod-

niej zarysowuje si w caej peni.
Moskale wymylaj coraz to nowe sposoby ogra-

niczenia ywiou polskiego w Galicyi. Dnia 20 listo-

pada naczelnik miasta Lwowa, pukownik Skaon wy-
da rozporzdzenie, na mocy którego waciciele miej-

scowych drukar, ksigarni, tudzie redaktorzy . wyda
wanych we Lwowie dzienników, powinni stara si
o ponowne koncesye. Przedsibiorstwa i wydawnictwa,
które w cigu tygodnia nie zo oznaczonych poda,
bd zamknite. Rozporzdzenie powysze jest rodza-

jem uniwersalnego rodka rusyfikacyjnego. Daje ono

z jednej strony mono ograniczenia przedsibiorstw

polskich, z drugiej za strony jest jednym ze sposobów

wymuszenia na redaktorach podanego dla dziaaczy

rosyjskich tonu w dziennikach.

Widzimy wic, e wysiki nietylko nacyonalistów,
ale i rzdu rosyjskiego id w tym kierunku, aby w ogó
rosyjski wmówi, e Galicya to wita ziemia rosyjska
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i aby postulat przyczenia Galicyi uczyni postulatem
szerokich mas narodu i w ten sposób uzasadni przy-
sze pretensye do zajcia tego kraju, niby to wol cae-

go narodu. Celem tej akcyi— jest stworzenie pozorów,

jakoby tylko za cen Galicyi wschodniej Austrya moga
w przyszoci utrzymywa przyjazny stosunek z Rosy
i pozby si staego naprenia politycznego, grocego
wci wybuchem wojny. Ogó rosyjski nie zna Gali-

cyi, ani nie uwaa tej kwestyi za tak ywotn, jak to

w krzykliwy sposób daj do poznania pisma nacyonalne
i klerykali rosyjscy. Dla uwiadomionycft Rosyan, dla

robotników i inteligencyi od pó wieku przeszo najy-
wotniejsz kwesty stanowi zmiana ustroju pastwa, któ-

raby wyzwolia lud z krwioerczych szponów caratu.

Có wobec tych zagadnie spoecznych, które z tak si-

dziaaj na przemczon uciskiem wyobrani rosyj-

sk, znacz jakie muzealne wykopaliska z przed 700

lat, lub zapewnienie Eulogiusza, e w Galicyi mona
masy chopów przecign na ono prawosawia. Po-

stpowa Rosya nie od dzi zdaje sobie spraw, e wy-
sunicie postulatu zdobycia Galicyi wschodniej byo ze

strony rzdu prób odcignicia uwagi spoeczestwa ro-

syjskiego od realnych prot^lemów spoecznych. Jeli

dzi wród podniecenia wojennego nawet dzienniki po-

stpowe zajmuj si spraw urzdzenia Galicyi, to

tylko dlatego, e stany wobec faktu zajcia tego kraju.

Rewolucyjna Rosya przeczuwa, e gdyby rzdowi udao

si zdoby Galicy, fakt ten bdzie argumentem, któ-

rym zechce on uzasadni celowo wojny.
Ju dzi czyni si wszystko, aby Galicy wscho-

dni zainteresowa ogó i wmówi we, e zdobycie

tego kraju
— to narodowy cel wojny. Z pocztkiem li-

stopada zorganizowano we Lwowie komitet, majcy na

celu informowanie spoeczestwa rosyjskiego o stosun-

kach na Rusi halickiej. Komitet powzi projekt urz-
dzenia w Moskwie wystawy przedmiotów i kartogra-

mów, ilustrujcych pooenie i stosunki Galicyi. Kiero-

wnictwo « ideowe >-
tej antrepryzy obj pisarz Marek
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Krynicki. Komitet przygotowa klisze kinematograficz-
ne pod nazw «Russkoje dieo w Galicyi>, które bd
wywietlone na wystawie, oraz rozpowszechniane w ki-

nematografach caej Rosyi. Moemy si spodziewa, e
na filmach tych odgrywaj Moskale t sam komedy,
co w artykuach :<Nowoje Wremia» lub «Kijewlanina».

Znajomo zarówno historyi i geografii Oalicyi

jak i stosunków, panujcych w tem kraju jest wród
inteligencyi rosyjskiej tak maa, e wszystkie bez wy-
jtku informacje o tem zakrawaj na weso humorysty-
k. Gdy w szkoach rosyjskicli postanowiono urzdzi
wykady, powicone «odwiecznie rosyjskiej Galicyi»,
okazao si, e polecenie jest niewykonalne z powodu
braku odnonej literatury w jzyku rosyjskim. Korzy-
stajc z niewiadomoci ogóu, publicyci rosyjscy plot
o Galicyi najdziwaczniejsze brednie. W tygodniku lite-

racko naukowym «Lukomorje», wydawanym przez
M. A. Suworina, zamieci np. Dymitr Wergun duszy
artyku p. t. «C?to takoje Galicya?» Zdaje si, e czy-
telnik wdziczny nam bdzie, gdy go zapoznamy z nie-

któremi odkryciami tego -<uczonego». Autor stwierdza

na wstpie, e co innego Galicya w Hiszpanii, a co

innego kraj, nazwany przez Austry Galicy, a zlepiony
ze starodawnej czerwonej Rusi i « krakowskiej Maej
Polski ». Czerwona Ru to koyska rosyjskiego na-

rodu, Karpaty jedyne góry o nazwach czysto rosyjskich,

gdzie Rosyanin napotyka co krok rzeczy bliskie swoje-
mu sercu, rodzone. Zwaszcza nazwy rzek brzmi dla

ucha rosyjskiego tak swojsko znajomo. Bo przecie

Poprad, stanowicy granic midzy russkim, a polskim

krajem, oczywicie tumaczy si etnograficznie zupenie
atwo i przejrzycie Pop - rad. I w tem zaznacza si
rónica midzy zachodni sowiaszczyzn nazywajc du-

chownych «ksimi» a wschodni, gdzie zw icti «po-

paTnii\ Co za uczony!
W gorczkowym popiechu, z jakim Moskale

przerabiali Galicy w kraj rdzennie rosyjski, zdobywali

si czsto na pomysy, w których obok barbarzystwa
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uderza take groteskowy komizm. I tak, z ko-
cem listopada donioso «Russkoje Sowo», e guberna-
torom galicyjskich gubernii polecono zwróci szczególn

uwag na starania mieszkaców miast i miasteczek (ko-

mendyanci!), o wznowienie rosyjskich nazw tych

miejscowoci. «Gazeta Warszawska», informujc o tym
nowym zamachu na polski charakter miast galicyjskich,

pisze w tonie silnie usprawiedliwiajcym: «Losy hi-

storyczne Rusi Karpackiej odbiy si i na jej nomenkla-

turze geograficznej. Wadze rosyjskie zastay t ostatni
nader zagmatwan i przekrcon. Na mapach nazwy
rosyjskie przewanie s zastpione polskiemi i niemiec-

kiemi. W celu przyjcia z pomoc wadzom rosyjskim

przy przywracaniu waciwej rosyjskiej nomenklatury hi-

storycznej na Rusi Nadkarpackiej. przy «Ruskiej Radzie

Narodowej » zorganizowana zostaa specyalna komisya

geograficzna, do której nale: F. wistun, prezes M. Ko-

ewnik, wiceprezes O. Marków, sekretarz i czonkowie
J. Jaworski, I. Zawadowskij i M. Hnatyszak».

Tak pisze dziennik endecki.

Nad ziemi galicyjsk unosz si cienie wielkiej
i krwawej historyi pastwa polskiego. Przecigay tedy

niszczce najazdy ze wschodu, po odparciu któryci,

ojcowie nasi na gruzach dawnych osad wznosili

nowe miasta, witynie i twierdze, gdzie na wie-

ki mia zamieszka duch kultury polskiej. Comy pra-

c i krwi swoj wznieli, to ochrzcilimy imieniem tych
wielkich zdarze i bohaterów. Niczegomy nie przekr-
cili i nie pogmatwali. Jasne i proste s karty tej hi-

storyi, ale trzeba zna dzieje tego kraju, aby zrozumie

t prawd. Jakim z pod ciemnej gwiazdy Mar-
kowom pozwala si prostowa to, co « zagmatwali i prze-

krcili v Jagiellonowie, Sobiescy i ókiewscy. Szczyt

cynizmu!

Wycznie polski charakter Lwowa, którego do-

tychczas jeszcze nie mog zami ani szyldy rosyjskie,
ani stójkowi

—
doprowadza Moskali do bezsilnej pasyi,

która podszeptuje im najdziwaczniejsze plany. Bobrinskij,
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chcc przerobi Lwów na miasto rosyjskie, kaza wy-
pracowa plan wielkiego Lwowa tak, aby przez przy-
czenie kilku gmin podmiejskich z chopów ruskich uczy-
ni nowych mieszkaców miasta. Po dugich wysikach
skonstruowano takie cudo, e nawet maowstydliwy sa-

trapa musia uzna plan za niewykonalny i na razie za-

niecha tego rodzaju pomysu. Czy na zawsze? Rzdy
rosyjskie stworzyy róne i nieprawdopodobne rzeczy.
Wszak niedawno jeszcze czytalimy w pismach rosyj-
skich tego rodzaju notatk: «Jak wiadomo we Lwowie

znajduje si duo pomników polskich, jak Mickiewicza,

Jana Sobieskiego, Kiliskiego i innych, nadajcych temu

miastu historyczny polski charakter. Wobec tego grupa

nacyonalistów rosyjskich wystpuje z projektem, aby po
ukoczeniu wojny, pomniki polskie przeniesione zostay
do Warszawy i Krakowa, a jeli nie da si tego przeprowa-
dzi, to do Moskwy, dla postawienia ich na placach
Kremla jako trofea wojny ».

Wychodzcy w Kijowie dziennik 'xKijewlanin)i>,

rozwodzc si z zachwytem nad powyszym planem,

zapytywa bezczelnie: «Z jakiego powodu pozostaje we
Lwowie w caoci pomnik tego niegodziwca-powstaca
Jana Kiliskiego?... ». Tak przemawiaj do nas nasi przy-

jaciele, jak ich nazywa «Gazeta Warszawska» i «Dwu-

groszówka», tak rzdz nami w Galicyi wschodniej.

Kilkumiesiczne rzdy rosyjskie w Galicyi, skom-

promitoway zupenie owiadczenia polityków petesbur-

skich, skadane w takiej obfitoci zarówno w sprawie

polskiej, jak i sowiaskiej. Polska zrozumiaa obecnie,

e komedya, w której car wystpuje w roli oswobodzi-

ciela Polski, ma przedewszystkiem za zadanie odwróci

oczy narodu od krwawego i okropnego dramatu, w któ-

rym ginie polsko Galicyi.

Nie dano nam nic —zabrano nam bardzo wiele-

Zabrano nam ziemi, jzyk, prawa, w których to ramach,

wolni od «oswobodzicielki» Rosyi, moglimy si rozwija
swobodnie.
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Gdy Królestwo Polskie tracio oddech pod krwa-

wym uciskiem caratu—LwOw wzi na swe barki trudy

olbrzyma, by podtrzyma gmach narodowy. W jego
to murach powstao pierwsze «Gniazdo Sokole», tu by-
a kolebka «Kóek Rolniczych», praca najcenniejszej na-

szej instytucyi «Towarzystwa Szkoy Ludowej » wicia
najwiksze tryumfy. We Lwowie rozwija si «Bank

Hipoteczny», «Towarzystwo Kredytowe Ziemskie» i ty-

le wanych instytucyi oszczdnociowych i wspódziel-

czych. Ile instytucyi kulturalnych i naukowych rozwi-

jao si tu na poytek ojczyzny. Od lat istniaa tu prasa

polska, która nie krpowana cenzur, moga przed wia-
tem caym broni interesów narodu. Dzi chc Rosya-
nie zmie to wszystko z powierzchni ziemi wraz ze

szkolnictwem, uniwersytetem i Sejmem.

•^Galicya to kraj istinno russki!» zawoaa Rosya,

gdy tylko Lwów dosta si w jej szpony. Falanga

szpiclów, czynowników, andarmów i osawionych gwa-
tami v<dziaaczy» ruszya z gbi Rosyi, by jak najpie-

szniej, jeszcze w czasie wojny znieksztaci kad pid
ziemi.

Ludno steroryzowana prawem wojennem z roz-

pacz patrzaa, jak ta awangarda «oswobodzicieli» zaciera

przez wieki umocnione pitno polskie, by zastpi je tan-

det rosyjsk.
Z jak cyniczn satysfakcy pisz o tem dzien-

niki rosyjskie:

«Lwów, 'pomimo usiowa Polaków, przy-
biera coraz bardziej rosyjski wygld. Przede-

wszystkiem we Lwowie znajduje si wojsko ro-

syjskie i na ulicy rozlega si wszdzie mowa
rosyjska.

Stacyonowani we Lwowie onierze rosyjscy,

idc ulicami, gono wypiewywali swoje cudne
onierskie i narodowe pieni; suchajc ich, wyda-
je nam si, e jestemy w prawdziwej Rosyi.

Za wojskiem przyjechao do Lwowa wielu

urzdników rosyjskich, pocztowych, kolejowych
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i in.; przybya take z Moskwy policya. Roli,

ubrani w pikne mundury stójkowi, wywieraj
jaknajlepsze wraenie Nazjedao siq tame
wielu rosyjskich kupców, którzy pootwierali swe

sklepy, a nad nimi poumieszczali rosyjskie szyldy.

Polacy jeszcze niedawno, naturalnie przed

wojn, grozili naszym kupcom rosyjskim bojko-

.tem i pogromem ich wystaw, jeeli nie zdejm
^ szyldów rosyjskich. A tu masz! Doczekali si

prawdziwych moskiewskich.

W dni uroczyste Lwów przybiera prawdzi-
wie rosyjski wygld. Rosyjskie sztandary trój-

kolorowe powiewaj ze wszystkich domów i za-

wiadamiaj, e tu Ru.

Rozpysznio si, poweselao wolne miasto

rosyjskie Lwów po 574 latach polskiego pano-
wania».

Tego rodzaju bezczelnych gosów prasy rosyj-

skiej moglibymy cytowa bardzo wiele. Wybralimy
pierwszy lepszy dla przykadu.

Niszczca burza wojny szaleje dzi nad ziemi

polsk. Odmt zalewu bije o Karpaty. Lwów, jakby

okrt dumny, jakby arka, w której naród zamkn naj-

drosze swe skarby, wszystkimi aglami walczy z pot-

g burzy. Nie zginie! Ster w dzielnych rkach—zao-

ga nieustraszona w burzach.

Jakby symbolem wielkoduszego nastroju miasta,

by czcigodny prezydent dr. Tadeusz Rutowski. Wy-
bitny reprezentant naszej myli demokratycznej, zasuo-

ny pomnoyciel Polski na kresach, stojc konsekwentnie

na stanowisku dumnego wodarza Lwowa, ani na chwi-

l nie ugi hardego karku przed chwilowymi panami
miasta. Natchniony mioci tej ziemi, broni wytrwale

krwi ojców okupionej spucizny i wbrew orjentacjom,

które ruszyy na podbój polskich sympatyi dla Rosyi,

znalaz tyle siy, by w kadej dotrzebie zaznaczy, e
my jestemy gospodarzami tego kraju i od praw swych
nie ustpimy dobrowolnie.
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Moskale czuli, e nie s panami miasta, e ta

«ziemia rdzennie rosyjska >-
jest im obca i wroga. To

te gdy z kocem kwietnia sprowadzono do Lwowa
cara, aby jego autorytetem uwici przyczenie Galicji

wschodniej do Rosyi, zarzdzono niesychane rodki
ostronoci. Cae miasto zrewidowano, pod kadym do-

mem postawiono czujnych szpiegów, wjedajcego cara

otoczono szpalerami wojska, andarmów i policyantów,

by za tym lasem bagnetów móg swobodnie zawoa
do garstki suto zapaconych moskalofilów i czynowni-
ków spdzonych z urzdów: «Niech yje jedna,

niepodzielna Rosya». Ale gdy si pod paacem namie-

stnikowskim rozgrywaa ta komedya, miasto milczao.

O! ile gniewu i bólu kryo si pod tem milczeniem.

Nie wszystko dao si przemilcze; to te niebawem 320

obywateli wywieziono na Sybir.
« Niech yje jedna,

niepodzielna Rosya»
—woa patetycznie samowadca Ro-

syi.
—Miasto milczao. I jakby w odpowiedzi na ten

okrzyk pady grone strzay armat austryackich, cign-
cych z nad Dunajca na oswobodzenie Lwowa.



Propaganda Prawosawia





Rosyanie na dugo przed wybuchem wojny, przy-

gotowywali wyrok mierci na byt polityczny Ukraiców,
zamieszkujcych obok Polaków Galicy wschodni.
Waciwy duszy rosyjskiej popd do krwawego niszcze-

nia innych narodowoci, ten okrucieski rys duszy ro-

syjskiej, wyniesie ny z ciemnych zakamarków podoa
azyatyckiego, uciek si w tym wypadku do pomocy
historyozofii i etnograficznych docieka, by udowodni
z góry postawione twierdzenie, e Ukraicy s organi-

czn czci narodu rosyjskiego, mówicego jedynie po-
udniowem narzeczem, których tylko austryacka intry-

ga skonia do separatyzmu i wywoaa wród nich pró-

by stworzenia nowego narodu, oraz narzucia ludnoci

uni z kocioem rzymskim.
Rzd rosyjski przyj za zasad, e Ukraicy nie

istniej. "\V myl tej zasady zamknito wszystkie sto-

warzyszenia ukraiskie i instytucye owiatowe, wydano
zakaz sprzedawania ksiek ukraiskich — z wyjtkiem
tych, które wyszy w Rosyi. Zawieszono pisma,
skonfiskowano gmachy instytucyi ukraiskich i wreszcie

ograniczono uywanie jzyka ukraiskiego do uytku do-

mowego.
Spotka si mona czsto ze zdaniem, e stosu-

nek Rosyi do kwestyi ukraiskiej moe nam by obo-

jtny. Uczuciowe to stanowisko nie wytrzymuje obec-

nie krytyki. Jeeli Rosya stara si zniszczy naród

ukraiski, to tylko dlatego, aby go módz nazwa rosyj-
skim i nagromadzi jak najwicej przesanek do ustalenia

wniosku, e i Polacy nie maj co robi w tym histo-

rycznie rosyjskim kraju.
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nego w Kurskii lwowskiego metropolit grecko -kato-

lickiego, ksidza biskupa Szeptyckiego; rozmow z nim
musiaem prowadzi w jzyku pastwowym, w obecno-

ci urzdnika policyi. Jego Ekscelencya ksidz metro-

polita by bardzo uradowany i pokrzepiony na duchu

wiadomoci, któr mu zakomunikowaem, e odtd wol-

no Mu bywa w kociele na Mszy witej i przystpo-
wa do spowiedzi i komunii witej. Sdzc, e ten

wypadek z naszego tu ycia posiada znaczenie ogólniej-

sze, wiadomo o nim podaj i pozostaj i t. d.».

Wedle zgodnych informacyi wszystkich dzienni-

ków rosyjskich, rzd uwaa metropolit lwowskiego nie

za internowanego lub zakadnika, ale za winia, które-

go nawet po wojnie nie wypuci.
Porwanie metropolity Szeptyckiego byo jak gdy-

by hasem do rozpoczcia propagandy prawosawnej.
Wiele okolicznoci sprzyjao temu. Partya moskalofil-

sk^ potrafia, korzystajc z pobaliwoci rzdu austrya-

ckiego, urobi pewien grunt przychylny dla podszeptów
synodu, tak e obecna agitacya przy pomocy obietnic

ziemi, lasów i pastwisk oraz rubli nie przesza bez wra-

enia. Wielu ksiy unickich byo podpor partyi mo-

skalofiskiej od pocztku jej istnienia. Dzi wic usan-

kcyonowana przez nich agitacya moga wyrzdzi zna-

czne spustoszenia w Galicyi. Ksiom-Ukraicom, któ-

rzy w obawie przed wojskami rosyjskiemi zbiegli do miast,

zabroniono powrotu do parafii, by popi-misyonarze mogli
bezkarnie grasowa po wsiach. Z obecnoci proboszczów
niewiele sobie zreszt robiono; w razie oporu z ich stro-

ny bito ich i wyrzucano z parafii, a dobytek puszczano
z dymem.

Mimo to wszystko propaganda prawosawia nie

zdoaa zapuci gbiej korzeni. Przesadzone, a nawet

sprzeczne wieci, rozszerzane przez pras «istinn russk»,

wiadcz wanie, e agitacya nie miaa powodzenia.
Do Galicyi wysano misy prawosawn, na któ-

rej czele stan pose do izby pastwowej z gubernii ki-

jowskiej, duchowny Mitrockij, Noolenko i jereomacha
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poczajowskiej awry o. Józef. Ogólny nadzór nad mi-

sy obj biskup krzemieniecki, Dyonizy, wikary epar-
chii woyskiej. Gównym jednak kierownikiem caej

akcyi by waciwie Eulogiusz. Pod kierunkiem tyci
osobistoci ruszya na Galicy liczna ekspedycja popów
i zakonników rosyjskicli z stosami odezw i broszur agi-

tacyjnych!. Równoczenie moskiewski komitet hialicko-

russkiego T-wa zorganizowa dla galicyan dostaw pra-

wosawnych! ksiek do naboestwa, obrazków i dzie

religijno-moralnych a w porozumieniu ze stowarzyszeniem
«Cerkownaja Lepta» zaj si przesyk przyborów cer-

kiewnych, obrazów i szat liturgicznych do Galicyi.

Rzd wyznaczy ponadto znaczniejsze zapomogi dla Ro-

sjan w Galicyi, podupadych z powodu wojny, które,

jak wykazao dowiadczenie, rozdawano wycznie cho-

pom przyjmujcym prawosawie. Dla dzieci wiejskich,

uczszczajcyci do szkó cerkiewnych, majcych na celu

przedewszystkiem zapoznanie z zasadami wiary prawo-
sawnej, wyznaczono nagrody pienine i rozmaite pre-

zenty, które specyalna delegacya studentów rosyjskich

przywioza do Galicyi.
Takimi to rodkami wysannicy synodu zwabiali

wyndznia i ciemn ludno wsi ruskich na ono cer-

kwi prawosawnej.
Gówna rola przypada w udziale Eulogiuszowi,

który dla nadania sobie w oczach ludnoci tem wi-
kszego znaczenia nie waha si aranowa gorszce i obu-

rzajce komedye. Petersburska Agencya w telegramie
ze Lwowa z dnia 20 listopada opisuje krótko ale wy-
mownie jeden z wystpów gocinnych Eulogiusza. Przy-

taczamy telegram powyszy dosownie: «Archiepiskop

Eulogiusz odwiedzi wie ótyce, która przyczya
si do prawosawia. W uroczystem powitaniu
uczestniczy miejscowy ksidz polski zpro-
cesy i yd (rabin) z tor».

To brutalne zespolenie ksidza katolickiego, z ra-

binem z tor w hodzie dla Eulogiusza jest chyba jaskra-

wym dowodem fanatyzmu.
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otyce pozostan prawdopodobnie jedyn
wiosk, która w caoci przesza na prawosawie. \\'y-

padek ten reklamowano do znudzenia w prasie rosyjskiej,
a caa elita dziaaczy nacyonalistycznych otoczya wie

wyjtkow opiek. Zapada wioska powiatu lwowskie-

go doczekaa si pewnego dnia zaszczytnej wizyty po-
sa do dumy Wadysawa ir. Bobrinskiego, Mitrockiego
i ir. Uwarowa.

Liczba nawróconych wieo na ono prawosa-
wia ulega w prasie rosyjskiej najdziwniejszym metamor-
fozom. Gdy «Kijewlanin>:- oblicza prawosawnyci w
powiecie lwowskim na 2000, to Agencya Petersburska

doszukaa si w samyci otycach 4000 (otyce w
czasie pokoju liczyy 1200 dusz).

Gdy w poowie listopada Mitrockij wróci z Ga-

licyi do Kijowa, poinformowa Redakcy «Birewyja \\'ie-

domosti», e w cigu 2 miesicy przyczy do prawo-
sawia 30.000 osób. \\' jaki czas potem urzdowy
«Wileskij \Viestnik» zamieci interwiew z Eulogiuszem,
w któr3'm rozpolitykowany arcybiskup poda, e na

prawosawie przeszo w Galicyi 45 parafii. Tak wic
kady dziaacz okamywa opini na wasne ryzyko, nie

troszczc si o to, co mówi inny.

W rzeczywistoci walka z uni sza bardzo opor-
nie. O ile publicyci rosyjscy zaatwiali t kwesty je-

dnem pocigniciem pióra, o tyle chopi ruscy zachowali

si odpornie wobec planów synodu. Nie pomagay zu-

penie nawet tego rodzaju pogldy: « Donosz, e arcy-

biskup Eulogiusz oraz pose do dumy Mitrockij przyszli
do przekonania, e w Galicyi adna unia nie istnieje»

(«Birewyja \\'iedbmosti»). Wniosek wszyscy chopi
s prawosawni.

Eulogiusz w jakim interwiewie, czy przemówie-
niu poda do wiadomoci, e o zaprowadzeniu parafii

w danej wsi decyduje gosowanie przy pomocy kartek.

W jaki sposób przeprowadzano te '^< gosowania > w cza-

sie gdy na usugi popów sta terror wojskowy, dowiemy si
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niebawem. Obecnie musimy sit^ zadowoli ustt^pem
z korespondencyi L. Magriniego ze Lwowa, pomieszczo-

nej dnia 1 maja w Messagero, który pisze:

^Dowiedziaem si, e do dnia dzisiejszego
60 parafii w Galicyi przeszo na prawosawie.

Cay kraj zalali popi prawosawni i przeprowa-

dzaj plebiscyt wród ludu, za jak religi si

owiadczy. Mówiono mi, e podczas tyci ple-

biscytów religijnych nie brak gwatów i prote-

s[ów.— W Galicyi znajduje si kilka konwentów

jezuickici. Do tej pory rosyanie zostawili ich w
spokoju. Lecz poniewa Rosya nie uznaje kon-

gregacyi religijnych katolickich i nie pozwala im

przebywa na swem terytoryum
—uwaajc obec-

nie Galicy za kraj rosyjski, wypdzi wkrótce

Jezuitów».

Tymczasem nawet Bendasiuk stara si usprawie-
dliwi przed opini bezowocno propagandy prawosawia.

Ze wszystkich informacyi rosyjskich o postpach

prawosawia w podbit}nn kraju najwicej pozorów pra-

wdy zawiera referat Eulogiusza o pooeniu cerkwi pra-

wosawnej w Galicyi, wygoszony na posiedzeniu syno-
du w poowie maja.

Wedug sów Eulogiusza, warunki, w których
znalaza si cerkiew prawosawna w Galicyi, w dalszym

cigu pozostaj niepomylne. Tylko do takich parafii

mona przysa duchownych prawosawnych, w których
nie mniej, jak 75'^ „ ludnoci yczy sobie tego; tymcza-
sem gosowania odbyy si pod dozorem wadz miej-

scowych, wrogo usposobionych dla prawosawia.

Ksia uniccy na\\'et po przejciu caej wsi na

prawosawie nie opuszczaj domu parafjalnego a i cer-

kiew uwaaj za swoj.

«Dotd cerkwi prawosawnych, pozostajcych wy-

cznie do rozporzdzenia naszego duchowiestwa, w Ga-

licyi niema» -mówi Eulogiusz. On sam nawet podczas

swego pobytu w Galicyi zmuszony by odprawia na-
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boestwo po kolei z duchowiestwem unickiem w cer-

kwi Przemienienia Paskiego.
«W czasach ostatnich z polecenia archie-

piskopa parafianie zaczli urzdza wi-
tynie w lokalach organizacyi sokolskich ».

Po ukoczonym referacie Synod uzna za konieczne ze

swej strony zarzdzi niezbdne rodki celem usunicia
warunków powstrzymujcych wzrost cerkwi prawosa-

wnej w Galicy i.

Mimo, i cerkiew prawosawna mao pozyskaa
wiernych w Galicyi, synod snu ju plany o zorganizo-
waniu ustroju cerkiewnego. Dnia 12 grudnia Pet. Ag.
Te. przyniosa nastpujc wiadomo: «Piotrogród.
Otwarto sesy zimow synodu prawosawnego. Wysu-
chano referatu arcybiskupa woyskiego Eulogiusza o po-
oeniu prawosawia w zawojowanych okrgach galicyj-
skich. Arcybiskup przedstawi cikie pooenie prawo-
sawia w Galicyi, potrzebujcego gruntownego ustroju

cerkiewnego».
W rozmowie z wspópracownikiem «Wileskiego

Wiestnika» Eulogiusz pooy szczególny nacisk na t
spraw. «Jad teraz do Petersburga, eby zakomuniko-

wa o tem, co widziaem, i nakreli podstawy zarzdu
cerkiewnego w Galicyi. Jestem gboko przekonany,
e trwae rosyjsko-pastwowe urzdzenie Galicyi, moli-
we jest tylko pod warunkiem zorganizowania tam ro-

syjskiego zarzdu cerkiewnego, szczególnie mnie zajmu-

je sprawa duchownych. W przyszoci, kiedy ycie doj-
dzie do normy, zobaczymy, jak postpi naley. Mam
zamiar zuytkowa take duchownych z eparchii chem-

skiej, znajcych jzyk maoruski. Z ksimi unickimi

chc y w spokoju, niech sami rozstrzygaj, dokd
i z kim i maj».

\^' lutym doniosy pisma rosyjskie, e Synod
wezwa Eulogiusza, jako zarzdzajcego prowizorycznie
cerkwi w Galicyi na narady nad urzdzeniem parafial-

no-dyecezyalno-administracyjnego ycia w Galicyi i na

Bukowinie. Obrady rozpoczy si dnia 8 lutego. Po-
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stanowiono tymczasowo zostawi Galicy pod zarzdem
Eulogiusza i przedewszystkiem czyni starania o po-

wikszenie liczby parafii prawosawnych. Wobec n-
dzy panujcej w kraju duchowni otrzymywa bd z Sy-
nodu pensye wedug skali wynagrodzenia duchowieri-

stwa prawosawnego w dyecezyi chemskiej Arcybi-

skup Eulogiusz donosi, e ju obecnie zaoono 100

parafii.

Po ukoczeniu wojny Galicya otrzyma samo-

dzieln dyecezy, podleg Synodowi na ogólnych zasa-

dach. Co si tyczy Bukowiny, to sytuacya komplikuje

si (istotnie! przyp. aut.) wskutek tego, e cerkiew bu-

kowiska 'bya samodzieln, autokefaln, posiadajc me-

tropolit i Synod.
W chwili obecnej metropolita bukowiski uciek

z Bukowiny i wedle praw kanonicznych dostojnik, któ-

ry opuszcza owczarni, powinien by usunity ze sta-

nowiska. Sprawa cerkwi bukowiskiej uwaan jest

obecnie za bdc w zawieszeniu (Szczyt cynizmu!

Przyp. aut.).

Z perfidy zabrano si do niszczenia podstaw ko-

cioa Unickiego w Galicyi. Zaraz po mierci przemy-

skiego biskupa unickiego, ks. Czechowicza, czytalimy

nastpujce owiadczenie arcybiskupa prawosaw., Anto-

niego Markowskiego, zamieszczone w <<Bir. Wiedom.»:

«Obecnie koció unicki w Galicyi, pozosta
bez biskupów. Metropolita hr. Andrzej Szepty-
cki zosta wysany do Rosyi, za biskup unicki

w Przemylu, Czechowicz umar przed Kilku dnia-

mi i obsadzi jego katedry nie ma adnego spo-
sobu kanonicznego, gdy prawo rosyjskie unii

nie uznaje i dlatego nowy biskup nie moe by
z Rosyi przesany, z drugiej za strony rzd au-

stryacki nie posiada w Galicyi wadzy. Unia

sztucznie stworzona, umrze jednak drog natural-

n i w celu przyspieszenia tej mierci prawo-
sawne wadze kocielne i wieckie nie przedsi-

wezm adnych rodków przemocy ».
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W maju dzienniki rosyjskie doniosy, e metro-

polita woyski przysa ju synodowi memorya, uzasad-

niajcy utworzenie oddzielnej dyecezyi galicyjskiej celem

osabienia wpywów metropolii unickiej.
Tak wic kler rosyjski, przyspiesza ttno dziaal-

noci, majcej na celu umocnienie prawosawia w Gali-

cyi. Jeli si czyta w zwizku z tem owe pene zachan-

noci wywody ducliownyci rosyjskicli o koniecznoci

zawadnicia patrjarciatem w Konstantynopolu na wypa-
dek pobicia Turcji, odnosi si wraenie, e t wojn
prowadzi take Synod prawosawny, który wród po-
toków krwi marzy o wielkich zdobyczach dla kocioa

prawosawnego.
Przegldajc pras rosyjsk, odnosi si wraenie,

e wszystkie informacye o sukcesach prawosawia w
Galicyi pochodz li tylko od Eulogiusza lub Mitrockie-

go. Notatki, telegramy, artykuy omawiajce t spraw
wymieniaj zawsze w jakiej kombinacyi nazwiska tych

agitatorów. Tendencye reklamiarskie a nadto widoczne.

Wystpy publiczne biskupa Eulogiusza charakte-

ryzuj dosadnie jego fanatyzm. Z pocztkiem stycznia

wyda on odezw do narodu halicko-ruskiego, w któ-

rej kamic co sowo, woa z patosem: «Dobrzy pa-
sterze Rusi halickiej! Wy macie wielk zasug wobec
narodu, jeli dotd zachowaa si w nim dusza rosyj-
ska. Wiele ma do zawdziczenia trosce pasterskiej
i pasterskiej pracy swego duchowiestwa, e tradycye
unii aciskiej nie mogy zaguszy w ^^'as ducha rosyj-

skiego. Obecnie nadesza ju chwila. W yciu powie-

rzonego Wam ludu dokona si wielki przewrót. Wpy-
wa on w wielkie koryto ogólno-rosyjskie i lud osabio-

ny i znuony wielowiecznemi mczarniami pod cudzym
dachem z radoci powraca do swego domu, aby zla

si z ca Rosy w jedn ogóln rodzin rosyjsk,

stworzy organizm. Prowadcie go podrodze tego or-

ganicznego zlania si z wielk Rosy i w szczególnoci

przywrócie i umocnijcie jego dawny historyczny zwi-
zek z rosyjsk cerkwi prawosawn. Przyponmijcie so-
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bie, ile nieszczcia przyniós narodowi narzucony mu
przemoc zwizek z Rzymem, jak wielu braci waszych,
odczuwajc .ciar tej unii, dawno ju zerwali jej oko-

wy i stali si przywódcami narodowymi prawosawia na

t\ Chemszczynie i w Ameryce. A wród nich w caej

swej krasie duchowej wystpuje jasny obraz wiecznie

wspomnianego batki narodu halicko-rosyjskiego, wielkie-

go mionika ludu i mczennika za lud O, Joana Nau-
mowicza. Niechaj stanie si odtd przywódc ducho-

wym, a za nim prowadcie naród po drodze, któr
wskazuje Wam sam Bóg». Ile w tem kamstwa, ile

zalepienia! Biskup Eulogiusz zamilcz dyskretnie iloma

tysicami rubli stara si synod osodzi «mczestwo»
Naumowicza, które polegao jedynie na tem. e przed

v/yrokiem sdowym musia ucieka do Rosyi.W styczniu «Prikarpatskaja Ru» ogosia mow
Eulogiusza, wygoszon w cerkwi prawosawnej we
Lwowie:

«Uwaam dzisiejsze zebranie nasze tutaj
—

mówi Eulogiusz
— za wielki krok na drodze do

zblienia si i poczenia Rusi Halickiej z mo-
carstwem rosyjskiem. Niewtpliwem jest, e tyl-

ko w cieniu arkad tych wity boskich powin-
na dokona si uroczysto zjednoczenia. Roz-

poczo si ono od czynu bohaterskiego naszej

walecznej, zwyciskiej armii, ale zakoczy je

winny i uwici mody i bogosawiestwo w.
cerkwi,

—
naszej wspólnej, jedynej, rodzimej cer-

kwi prawosawnej rosyjskiej. Albowiem jeli w
piersi caego narodu rosyjskiego

— od Karpat do

Oceanu Wielkiego
—

bije jedno serce, powinna by
równie jedna wiara, jedna modlitwa, jedna cer-

kiew, tak, eby naprawd sta si naród rosyj-

ski jednoci, by jedynemi ustami, sercem jedy-
nem gosi chwa Pana Boga swego».
Oba powysze dokumenty, utrzymane w nami-

tnym tonie zgromadze ludowych, potwierdzaj znan
prawd, e fanatyzm religijny lubuje si stroi w nieod-



72

powiedno sodkie sowa—mimo, i propaganda prawo-
sawia w Galicy i «dalel^ jest od przemocy i gwatu ».

Zdaje si, e nikt w Polsce po krwawej historyi Podla-

sia, po rzezi w Kroach i bolesnej martyrologii ludu pol-

skiego w Ciemszczynie nie uwierzy tym zapewnieniom,
zwaszcza, e pochodz one z ust Eulogiusza, który
wanie by inspektorem tych szykan i gwatów, który
nawet w odezwach podpisanych przez siebie, zalepiony

fanatyzmem mija si w kadem zdaniu z prawd -
jak

gdyby nie wiedzia, co pisze.

Nie wierzymy. Ju dzi mno si poszlaki, e
caa ta misya prawosawna z Eulogiuszem na czele do-

konuje rzeczy potwornych, za które bdzie musiaa od-

powiedzie ciko przed trybunaem kultury. Dnia 18

marca doniosa «Kólnische Zeitung», «e w Galicyi Ro-

syanie w czasie inwazyi swojej pojmali czterech Jezui-

tów i wywieli ich do Stakan. Po drodze ubito

jednego z ksiy na mier. Drugi umkn,
podczas pocigu jednak pad zabity. Dwu
ksiy ustrzelono w jednym z kocioów
lwowskich. W pewnej wsi galicyjskiej, liczcej 250

mieszkaców, postawiono ludnoci alter-

natyw, e albo porzuci wiar katolick,
albo zostanie rozstrzelana. Wzystkich 250
rozstrzelano ».

Co na tem musi by prawdy, skoro «Frankfur-

ter Zeitung», jedno z najpowaniejszych pism, donioso
z Rzymu pod dat 16 marca b. r., co nastpuje:

«Papie przyj ambasadora austro-wgier-

skiego, który zoy protest przeciw gwa-
tom rosyjskim w Galicyi, gdzie uwizio-
no czterech biskupów, a mieszkaców jednej
z wsi zmuszono do wyparcia si katolicyzmu
i do przejcia na prawosawie».

Szwajcarski « Journal de Geneve», pismo przyjazne

trójporozumieniu, podnosi cikie oskarenie przeciw Ro-

syi z powodu gwatownych jej zarzdze rusyfikacyj-

nych. Zarzdzenia te dotycz bezzwocznego nawracania
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unitów w Galicyi na prawosawie. Midzy innymi
wywieli Rosyanie przymusowo 300 dzieci

przeciw woli ich rodziców ze Lwowa do Char-
kowa, aby je wychowa w prawosawiu.

W chwili obecnej, gdy wa si losy wojny, a

z ni losy Galicyi wschodniej, jaow byoby rzecz zaj-

mowa si szczegóami propagandy rosyjskiej zwaszcza,
e z koniecznoci musielibymy si oprze na bardzo

wtpliwych materyaach rosyjskich, majcych raczej zna-

czenie reklamy dla misyi synodu. Idzie przedewszy-
stkiem o cel tej agitacyi w znaczeniu politycznem, a ten

jest jasny. Jeszcze przed ukoriczeniem wojny
—

Rosya,

korzystajc z kilku miesicy swobody w Galicyi, stara

si uczyni wszystko, by pokaza, e religia prawosa-
wna przyja si z atwoci w tym kraju, gdy lud je-

go jest w gbi duszy rosyjski, czujcy czno z wiel-

k Rosy. Kiedy pastwa przystpi do ukadów po-

kojowych, wówczas w tej wielkiej, epokowej chwili jako
zasada przywieca bdzie wszystkim to, co ju Ojciec

wity w modlitwie o pokój wypowiedzia: «Pokój,

jeli ma by trwaym, musi by tryumfem sprawiedli-
woci». Rosya ju obecnie przemyliwa, jakby wyzy-
ska t pikn prawd, jakby z szlachetnej zasady módz

wyudzi co dla swych zaborczych instynktów Dlate-

go te dokada wszelkich stara, by stworzy pozory
faktów, uzasadniajcych twierdzenie, e Galicya jako

kraj rdzennie rosyjski naley si Rosyi, gdy inaczej nie

bdzie pokoju w Europie. Do tego ogólnego celu zmie-

rza take propaganda prawosawia.

Losy wojny s niepewne. Obok faszu, stwo-

rzonego gwatem i uciskiem, powstanie, miejmy nadziej,

prawda o Galicyi, ociekajca zami ludu i cierpieniem
narodu polskiego. Ona zwyciy i ona bdzie decydo-
wa o losach tego kraju. Ona wyprowadzi go z przemo-

cy i ucisku i pozwoli mu odzyska dawn swobod
i wolno.
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Dnnia 22 czerwca w godzinach popoudniowych
druga armia austryacka pcd wodz generaa l<awaleryi

Boehm-Ermolli'ego, wi<roczya zwycisko do Lwowa.
Wraz z cofajcemi si wojskami Rosyi i organa jej rz-
dów, ratujc si ucieczk, uszy z Galicyi wschodniej.

Zostay jednak po nich ciekawe i pouczajce dokumenty,
w których, jak w pryzmacie, zaamuj si wszystkie pro-

mienie polityki Rosyi z czasów wojny europejskiej.

Niezalenie od ostatecznego rezultatu wojny, ludzie po-
wraca bd czsto do tych kart historyi najazdu rosyj-

skiego. Wydajemy wic niniejsz ksieczk w prze-

wiadczeniu, e jest potrzebn.

Pomyka druku. Na stronicy 29 wiersz 25

z góry wydrukowano mylnie: «500-lecie wszechnicy

Kazimierzowskiej », zamiast: «250-lecie wszechnicy Ka-

zimierzowskiej.
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