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Wstęp

Literatura naukowa poświęcona problemom modernizacji ziem polskich w ciągu ostatnich blisko dwustu lat jest stosunkowo obszerna i obejmuje wiele ważnych pozycji poruszających rozmaite aspekty procesów
rozwojowych1. Jest to jednak, co zrozumiałe, materiał rozproszony, a poszczególne tytuły, które można do niego zaliczyć, z zasady poświęcone są
jedynie wybranym zagadnieniom bądź ograniczone ściśle określonymi cezurami czasowymi. Próbą pewnego uporządkowania wiedzy w tym zakre1

Zob. np. J. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego,
Warszawa 2002; M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce,
Warszawa 2007; M. Bukowski, P. Koryś, C. Leszczyńska, M. Tymiński, Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX wieku (wyniki pierwszych estymacji), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXVIII, 2017; M. Bukowski, P. Koryś,
C. Leszczyńska, M. Tymiński, N. Wolf, Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie
pierwszej globalizacji (1870–1910), „Ekonomista” 2018, nr 2; P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów
2013; M. Grewiński, 25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju [w:] Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki
społecznej, red. J. Auleytner, Warszawa 2016; A. Jezierski, Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 1984; J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1998; Modernizacja czy pozorna modernizacja? Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944–1989, red. J. Chumiński, Wrocław 2010; Od
kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, t. I–VI, Rzeszów 2013–2019; I. Pietrzak-Pawłowska,
Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industrializacji na ziemiach polskich do
1918 r. [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, red.
I. Pietrzak-Pawłowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970; W. Pruss, Rozwój przemysłu
warszawskiego 1864–1914, Warszawa 1977; W. Puś, Dzieje Łodzi przemysłowej, Łódź
1987; Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa 2015; J. Żarnowski, Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa 1999.

8

Paweł Grata

sie, a zarazem wprowadzenia do obiegu naukowego nowych ustaleń jest
inicjowana niniejszym tomem seria wydawnicza „Biblioteka Polskiej Modernizacji”, będąca najważniejszym efektem realizacji finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”.
Koncepcja serii wydawniczej „Biblioteka Polskiej Modernizacji” w sposób
bezpośredni wypływa z założeń projektu, który ma na celu realizację zakrojonych na szeroką skalę badań nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej i społecznej. Ich
horyzont obejmuje okres tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa
– od zdobywania niepodległości, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą,
trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną wolną Polskę.
Odzwierciedleniem publikacyjnym prowadzonych badań będzie jedenaście opracowań wydanych drukiem, ale także udostępnionych w wersji
elektronicznej na portalu internetowym projektu. Zasadniczą częścią przygotowywanej serii wydawniczej będzie siedem tomów tematycznych poświęconych kolejnym okresom w dziejach polskiej modernizacji bądź też,
w przypadku dwóch tomów, stanowiących próbę zarysowania polskich
osiągnięć za granicą oraz percepcji zachodzących na ziemiach polskich procesów rozwojowych w państwach bliższej i dalszej zagranicy. Każda z publikacji dokumentować będzie efekty badań prowadzonych przez znakomitych naukowców specjalizujących się w zagadnieniach historii gospodarczej
i społecznej kolejnych epok historycznych będących przedmiotem prac
realizowanych w ramach projektu. Tom VIII serii będzie podsumowaniem
tych prac, a do udziału w nim zaproszeni zostaną wybrani naukowcy, którzy
przygotują syntetyczne opracowania ważnych zagadnień związanych z polską modernizacją ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Będą one omawiać zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy zachodzących w tej materii zjawisk, a sama monografia stać się winna podstawową poświęconą tym
problemom pozycją naukową w dorobku polskiej historiografii. Kolejne trzy
części planowanej serii wydawniczej stanowić będą swego rodzaju uzupełnienie treści zawartych w poprzednich tomach. Będą nimi Bibliografia polskiej modernizacji, Wybór źródeł do dziejów polskiej modernizacji oraz
Słownik historyczny polskiej modernizacji.
Od strony edytorskiej wszystkich jedenaście wydawanych w ramach
realizacji projektu tomów otrzyma identyczną, specjalnie zaprojektowaną
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szatę graficzną opatrzoną logotypem projektu. Każdy z tomów będzie również oznaczony unikatowym numerem, dzięki czemu cała seria stanie się
spójnym wizualnie i łatwo identyfikowalnym efektem publikacyjnym działań
naukowych prowadzonych w ramach projektu „W drodze ku modernizacji.
Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”.
Pierwszy z tomów serii, zatytułowany W drodze ku niepodległości.
Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX w., poświęcony jest procesom modernizacyjnym zachodzącym na
ziemiach polskich w okresie, gdy przy szybko zachodzących w Europie
zmianach rozwojowych Polakom wciąż brakowało własnego państwa. Co
więcej, na obszarze dwóch z trzech zaborów działalność władz publicznych
nastawiona była na tłamszenie polskich aspiracji, również tych gospodarczych i społecznych, a jedynie w autonomicznej, ale równocześnie zacofanej i ubogiej, Galicji miały one szanse swobodnej realizacji. Mimo tak negatywnych uwarunkowań, pogłębianych niedorozwojem instytucjonalnym
oraz brakiem kapitału i wykwalifikowanych kadr, II połowa XIX i początek XX
stulecia stały się niezwykle ważnym okresem z punktu widzenia zainicjowania prowadzących do nowoczesności i zachodzących na ziemiach polskich
procesów modernizacyjnych. Opinia taka jest uzasadniona zarówno w odniesieniu do kwestii gospodarczych związanych z industrializacją oraz
przemianami w rolnictwie, jak też szeroko rozumianej sfery społecznej,
obejmującej zmiany w sposobie życia, modelu rodziny, emancypacji kobiet,
czy wreszcie pojawienia się czegoś, co z czasem nazwane zostało zabezpieczeniem społecznym.
W obliczu szerokiego zasięgu zachodzących na ziemiach polskich procesów modernizacyjnych, jak i ich wyraźnego zróżnicowania w poszczególnych
zaborach, a nawet ich częściach, tom obejmuje prace omawiające najważniejsze zjawiska charakteryzujące polską modernizację tego okresu, jak też
egzemplifikujące jej przebieg w wybranych aspektach oraz w poszczególnych zaborach. W strukturze publikacji wyodrębniono cztery moduły tematyczne określające najważniejsze grupy problemów będących przedmiotem
zainteresowania zespołu autorskiego. Pierwszy obejmuje zagadnienia ogólne charakteryzujące podstawowe zjawiska obrazujące procesy rozwojowe
na ziemiach polskich w analizowanym okresie, drugi ukazuje ważne impulsy
modernizacyjne w gospodarce ziem polskich, trzeci przemiany społeczne,
czwarty zaś wymiar lokalny/dzielnicowy polskiej modernizacji.
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W części pierwszej znalazły się cztery rozdziały podejmujące ważne
aspekty ogólne polskiej modernizacji ostatniego półwiecza pod zaborami.
W pierwszym Wojciech Morawski zajął się polskimi doświadczeniami
w zakresie relacji między industrializacją a modernizacją. W kolejnym Cecylia Leszczyńska podejmuje kwestie zmian w poziomie rozwoju gospodarczego ziem polskich w latach 1870–1914, następnie Marian Zalesko przybliża wątki teoretyczne polskiej modernizacji tego okresu. W ostatnim
rozdziale pierwszej części tomu Sławomir Kamosiński zajął się tak modnym
współcześnie pojęciem marki w odniesieniu do marki „polskość” formułowanej i popularyzowanej w okresie niewoli narodowej i również łączonej
z modernizacją ziem polskich.
Część druga tomu poświęcona została ważnym z punktu widzenia rozwoju ziem polskich impulsom modernizacyjnym pojawiającym się w gospodarce w II połowie XIX i na początku XX w. W pierwszym z rozdziałów
Krzysztof Broński przybliża uwarunkowania procesów modernizacji gospodarki Galicji. Rolę przemysłu naftowego w procesie modernizacji gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego charakteryzuje Piotr Franaszek, Janusz Kaliński omawia zaś zagadnienia związane z udziałem kapitału rodzimego
w tak istotnym na drodze do nowoczesności rozwoju sieci kolejowej na
ziemiach polskich do 1918 r. W kolejnym rozdziale Mirosław Kłusek prezentuje znaczenie spółdzielczości kredytowej w modernizacji rolnictwa na terenach zaborów austriackiego i rosyjskiego. Pojawiającymi się w II połowie
XIX w. na ziemiach polskich, tak ważnymi z punktu widzenia zmian modernizacyjnych elementami zabezpieczenia społecznego zajmują się w kolejnych dwóch rozdziałach Karol Chylak, omawiający miejsce ubezpieczeń
społecznych w procesach modernizacji społeczeństwa na ziemiach polskich
do I wojny światowej, oraz Barbara Danowska-Prokop, podejmująca problem rozwoju ubezpieczeń brackich na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w II połowie XIX w.
Trzecia część monografii prezentuje wybrane aspekty przemian społecznych na ziemiach polskich na przełomie wieków XIX oraz XX. Pierwszy
z rozdziałów, autorstwa Katarzyny Sierakowskiej, przedstawia nowe trendy
w opiece i wychowaniu dzieci, Włodzimierz Mędrzecki omawia z założenia
trudno uchwytne procesy modernizacyjne zachodzące w obrębie polskiej
warstwy chłopskiej w okresie I wojny światowej, zaś Joanna Dufrat pisze
o postawach ruchu organizacyjnego ziemianek Królestwa Polskiego wobec
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wyzwań nowoczesności i problemów życia społecznego na przełomie XIX
i XX w. (do roku 1918).
Najobszerniejsza część czwarta opracowania ukierunkowana została na
ukazanie lokalnych/dzielnicowych odmian przemian modernizacyjnych
zachodzących w II połowie XIX i na początku XX w. na ziemiach polskich.
W jej ramach poruszono problemy z nimi związane w odniesieniu do każdego z zaborów. Roman Macyra podjął próbę zidentyfikowania i przedstawienia przesłanek odmienności wielkopolskiej ścieżki modernizacyjnej przełomu stuleci, Kamil Kowalski oraz Rafał Matera wskazali na ekonomiczne
aspekty wielokulturowości w stanowiącym symbol polskiej industrializacji
Łódzkim Okręgu Przemysłowym, zaś Andrzej Pieczewski przedstawił bariery
modernizacji rolnictwa Królestwa Polskiego po reformie uwłaszczeniowej
widziane oczami wybitnego ekonomisty i działacza gospodarczego Jana
Blocha. Kolejny z rozdziałów, autorstwa Elżbiety Zalesko, poświęcony został
udziałowi kapitału obcego w procesie industrializacji Białostocczyzny na
przełomie XIX i XX w., zaś dwa ostatnie traktują o zjawiskach modernizacyjnych zachodzących w tym okresie w miastach zaborów pruskiego oraz austriackiego. Miron Urbaniak przedstawia przebieg tych procesów w Poznańskiem, egzemplifikowany budową nowoczesnej infrastruktury technicznej,
natomiast Sabina Rejman prezentuje specyfikę procesów modernizacyjnych
zachodzących w miastach Galicji Zachodniej w tym samym okresie.
Tak skonstruowany zestaw prac nie wyczerpuje, rzecz jasna, wszystkich
problemów związanych z zachodzącymi na ziemiach polskich w II połowie
XIX i na początku XX w. procesami modernizacyjnymi, bezsprzecznie jednak
stanowić będzie ważny wkład do obecnego stanu wiedzy na ten temat,
a równocześnie pozwoli, w połączeniu z kolejnymi planowanymi tomami
inicjowanej serii wydawniczej, na znaczące poszerzenie perspektywy analizy tych procesów w dwóch ostatnich stuleciach.
Paweł Grata

W oczekiwaniu na niepodległość

Wojciech Morawski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Modernizacja, industrializacja,
eksplozja demograficzna
– doświadczenia polskie

Wstęp
Celem szkicu jest uporządkowanie relacji między modernizacją, industrializacją i eksplozją demograficzną oraz próba uchwycenia polskiej specyfiki tych
zależności. Potocznie mówi się, że modernizacja i eksplozja demograficzna
towarzyszyły rewolucji przemysłowej, bez wnikania w przyczynowo-skutkowe
związki między tymi zjawiskami. Warto przyjrzeć się tym korelacjom. Zacznijmy od modernizacji.
Termin „modernizacja”, bardzo popularny w publicystyce, jest raczej
niechętnie używany w naukowym dyskursie ekonomistów, a to z powodu
swej wieloznaczności. Spróbujmy zatem wstępnie zdefiniować modernizację. Z całą pewnością określenie to można stosować w sensie czysto
technicznym. Modernizujemy samolot, wkładając w stary płatowiec nową elektronikę i przedłużając mu atest o kilkanaście lat. Możemy zmodernizować flotę samolotów, zastępując stare typy nowymi. Modernizujemy sieć kanalizacyjną, wymieniając stare, skorodowane rury na nowe,
odporne na korozję. Z tego typu modernizacjami mamy do czynienia
nieustannie. Z punktu widzenia ekonomii nie ma w nich nic ciekawego.
Można co najwyżej oceniać efektywność poszczególnych operacji, zestawiając koszty i korzyści. To jednak problem raczej z dziedziny zarządzania niż ekonomii. Pamiętajmy też, że tak pojęta modernizacja nie
rozwiązuje żadnego problemu raz na zawsze i za jakiś czas niezbędna
będzie kolejna modernizacja. Modernizacją w sensie technicznym nie
będziemy się w naszym opracowaniu zajmować.

Wojciech Morawski

16

Dawna koncepcja modernizacji
Jest jednak szersze pojęcie modernizacji, uwzględniające jej kontekst
społeczny i kulturowy. Upowszechniło się ono w połowie XX w. w ramach
refleksji nad różnicami dzielącymi państwa rozwinięte i zacofane. Wprowadzenie go do obiegu było przejawem ówczesnej poprawności politycznej,
zastąpiło ono bowiem takie terminy, jak europeizacja, okcydentalizacja czy
też cywilizowanie w sensie dychotomii: świat cywilizowany – świat barbarzyński. Wszystkie te określenia miały już w tym czasie znaczenie wartościujące, w pewnym sensie wręcz rasistowskie. Modernizacja była przemianą
bezdyskusyjnie korzystną, a zarazem dostępną dla wszystkich. Kiedy w 1960 r.
Walt Rostow1 opublikował słynną pracę o stadiach rozwoju społeczeństwa,
ukazującą optymistyczną, a zarazem konkurencyjną wobec komunistycznej
wizję historiozoficzną, był to celny strzał zimnowojennej konfrontacji idei.
Zarazem jednak zwiastował on powrót do starej, klasycznej ekonomii, zgodnie z którą istnieje jedna, uniwersalna droga rozwoju ekonomicznego, którą
kolejne kraje powtarzają z pewnym opóźnieniem w stosunku do liderów.
W XIX w. taki sposób myślenia spotkał się z kontrą w postaci niemieckiej
szkoły historycznej. W XX w. podobną kontrę stanowił nie tylko marksizm,
ale też teorie dependencji argentyńskiego ekonomisty Raúla Prebischa2 czy
też koncepcje Immanuela Wallersteina (ur. 1930) w wielotomowej pracy
o systemie światowym3. Debata ta, choć fascynująca, nie jest w tym miejscu
obiektem naszego zainteresowania. Ważne było coś innego. W tak pojętej
modernizacji dominował pozytywny jej obraz. Socjologowie zaczęli zajmować się opisem tego zjawiska z puntu widzenia swojej specjalności.
Przeciwstawianie sobie starych i nowych czasów było obecne w kulturze
europejskiej co najmniej od epoki renesansu. Jak opisze niemiecki historyk
Hans Ulrich Wehler, „Takie przeciwstawne pary tworzyły u Heberta Spencera
1

W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto,
Cambridge 1960.
2
W pracy: Economic Development of Latin America and its Principal Problems,
New York 1950.
3
The Modern World-System. Cztery kolejne tomy, w sumie doprowadzone do
I wojny światowej, ukazały się w latach 1974, 1980, 1989 i 2011.
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– homogeniczność i zróżnicowanie, u Maxa Webera – tradycjonalizm i racjonalność, u Emile’a Durkheima – solidarność mechaniczna i organiczna,
u Ferdinanda Tőnniesa – wspólnota i stowarzyszenie, u Henry’ego S. Maine’a – status i kontrakt”4. Dychotomie te kładły nacisk na różne aspekty
przełomu modernizacyjnego, nie ulega jednak wątpliwości, że nowy świat
w każdej z nich był lepszy od starego. W latach 60. najpełniejszej syntezy
tych poglądów dokonał Talcott Parson5. Wśród licznych przewag nowoczesnego społeczeństwa nad tradycyjnym Parson wymienił m.in. rozwój demokracji i podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu, poszerzenie partycypacji politycznej, rozwój egalitaryzmu, sekularyzację w sferze religii czy
uniwersalizację w sferze wartości. Modernizacja w takim ujęciu była procesem nieuchronnym, globalnym, nieodwracalnym i w sumie korzystnym dla
wszystkich, czyli trzymając się języka epoki – postępowym. Jej kołem zamachowym było upowszechnianie się cywilizacji przemysłowej. Związek między
modernizacją a industrializacją uważano za tak oczywisty, że rzadko wprost
podkreślany.

Z perspektywy półwiecza
Od czasu, kiedy podobne poglądy dominowały, minęło ponad pół wieku
i warto dziś zastanowić się, na ile te koncepcje wytrzymały próbę czasu.
Wydaje się, że nie wszystko poszło po myśli ówczesnych teoretyków modernizacji. Proces industrializacji nie dokonywał się ani równomiernie, ani
w sposób kumulacyjny. Państwa rozwinięte weszły w fazę dezindustrializacji. Globalizacja spowodowała przenoszenie miejsc pracy do krajów uboższych, dysponujących tańszą siłą roboczą. W ślad za transferem kapitału nie
następował jednak równie szybki transfer zamożności. Ujawniła się bariera
ekologiczna i ona także spowodowała przenoszenie przemysłu, zwłaszcza
tego, który w największym stopniu zanieczyszczał środowisko, do krajów
biednych. Nie do wszystkich jednak. Industrializacja, mimo ekspansji geograficznej, nie stała się zjawiskiem globalnym. A modernizacja – owszem.
Tylko trochę inaczej pojmowana. Jej kołem zamachowym okazała się bowiem nie industrializacja, ale eksplozja demograficzna.
4
5

H.U. Wehler, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Warszawa 2001, s. 56.
Głównie praca Sociological Theory and Modern Society, New York 1967.
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Demografia jako pierwotna przyczyna
Eksplozja demograficzna czy – jak wolą mówić demografowie – przejście
demograficzne okazało się zjawiskiem naprawdę globalnym, choć niewystępującym równocześnie w całym świecie. Powinniśmy w tym miejscu poświęcić mu nieco uwagi.
W społeczeństwie tradycyjnym istniała równowaga demograficzna, wyrażająca się wysoką stopą urodzeń i równie wysoką stopą zgonów, zwłaszcza
niemowląt. W rezultacie przyrost naturalny był stosunkowo niski, a liczba
ludności utrzymywała się na mniej więcej stabilnym poziomie. Tempo wzrostu ludności Europy od XI do XVII w. ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Przypuszczalne tempo wzrostu ludności w Europie od XI do XVII w.
Około roku

Liczba ludności w mln

Średni roczny przyrost w %

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

40
45
55
70
55
70
90
110

XI wiek 1,3
XII wiek 2,2
XIII wiek 2,7
XIV wiek -2,1
XV wiek 2,7
XVI wiek 2,8
XVII wiek 2,2

Źródło: E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej,
Warszawa 1977, s. 359.

Zwraca uwagę wiek XIV, kiedy to liczba ludności spadła. Był to skutek
wielkiej epidemii zwanej „czarną śmiercią”, która przetoczyła się przez
Europę w latach 1348–1351. Tak się składa, że najlepsza teoria opisująca
mechanizmy demograficzne w epoce przedprzemysłowej powstała
u schyłku tej epoki, w 1798 r. Wówczas to Thomas Malthus opublikował
swoje Prawo ludności6. Według Malthusa w normalnych warunkach naturalna płodność ludzi jest nieporównanie większa niż materialne możliwości utrzymania przy życiu wszystkich narodzonych osobników. Według
prostej formuły, charakterystycznej dla epoki oświecenia, liczba ludności
6

T.R. Malthus, Prawo ludności, Warszawa 1925.
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wzrasta w postępie geometrycznym, a możliwości wyżywienia w tempie
arytmetycznym. „Prawo natury” bezlitośnie koryguje tę rozbieżność, skazując część populacji na zagładę czy to poprzez wysoki stopień śmiertelności niemowląt, czy to poprzez powtarzające się co jakiś czas klęski głodu
lub epidemie.
Z czasem okazało się, że obawy Malthusa były błędne. Po pierwsze –
nie przewidział on rewolucyjnych zmian w rolnictwie, które umożliwiły wyżywienie o wiele większej liczby ludności. Po drugie – nie przewidział pojawienia się mechanizmu wygaszającego eksplozję demograficzną i stabilizację liczby ludności na nowym, wyższym poziomie. Mechanizm eksplozji
demograficznej opisany został podczas II wojny światowej przez Franka W.
Notesteina7. Notestein stworzył pojęcie „przejścia demograficznego” i wyróżnił cztery jego fazy. Pierwsza faza, charakterystyczna dla społeczeństwa
przedprzemysłowego, charakteryzowała się wysoką stopą zarówno urodzeń,
jak i zgonów. Większość dzieci umierała w dzieciństwie i nie dożywała wieku
dorosłego. Wielodzietność była w tej sytuacji niezbędna dla utrzymania
populacji na względnie niezmienionym poziomie. W drugiej fazie na skutek
postępu medycyny i higieny zmalała śmiertelność wśród dzieci i wydłużyło
się przeciętne trwanie życia. Równocześnie stopa urodzeń utrzymywała się
na tradycyjnym poziomie. Dzieci nadal rodziło się tyle co wcześniej, ale
w odróżnieniu od poprzedniego etapu większość z nich dożywała wieku
dorosłego i miała swoje własne dzieci. Między tą fazą a początkami rewolucji przemysłowej istniał ścisły związek. Masowej, taniej produkcji towarzyszyło podniesienie higieny osobistej. Produkcja tanich rur żelaznych umożliwiła upowszechnienie sprawnej kanalizacji, która z jednej strony
dostarczała czystą wodę, z drugiej odprowadzała ścieki. Państwo roztoczyło
kontrolę sanitarną nad handlem żywnością. Wzbogaceniu uległa dieta, do
której wprowadzono warzywa i owoce. Rozwojowi nauki towarzyszył postęp
w dziedzinie medycyny. W 1796 r. zastosowano po raz pierwszy szczepionkę
(przeciw ospie). Na początku XIX w. węgierski lekarz Ignacy Semmelweis
rozpoczął kampanię dotyczącą przestrzegania czystości w szpitalach, co
7

F.W. Notestein, The Future Population of Europe and the Soviet Union: Population
Projections, 1940–1970, Geneve 1944.
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wystarczyło, by liczba zakażeń pooperacyjnych znacząco spadła. W latach
60. XIX w. Ludwik Pasteur odkrył bakterie, a Robert Koch prątki cholery
i gruźlicy. Dokonania te umożliwiły produkcję szczepionek oraz leków antybakteryjnych. Na początku XX w. odkryto witaminy i opanowano metody ich
przemysłowej produkcji. Podczas II wojny światowej pojawiły się pierwsze
antybiotyki. Na skutek tych działań przeciętne trwanie życia systematycznie
się wydłużało. W trzeciej fazie zaobserwowano spadek stopy urodzeń. Coraz
częściej ludzie, stając wobec wyboru: albo wielodzietność, albo wyższy poziom życia i zapewnienie dzieciom lepszego startu, decydowali się na ograniczenie liczby potomstwa. Stopa urodzeń stopniowo dostosowywała się do
nowej sytuacji, w której każde urodzone dziecko najprawdopodobniej dożyje wieku dorosłego i będzie miało swoje własne dzieci. Ludzie postawieni
przed wyborem: dobrobyt albo wielodzietność, coraz częściej wybierali to
pierwsze. To był właśnie mechanizm, którego nie przewidział Malthus.
Pierwsze oznaki wygasania eksplozji demograficznej zaobserwowano
w Wielkiej Brytanii w latach 80. XIX w.8 Wreszcie czwarta faza miała polegać
na ustabilizowaniu stopy urodzeń na takim poziomie, który zapewniłby niewielki, ale stabilny przyrost naturalny. W odróżnieniu od poprzednich ta faza
w momencie sformułowania teorii miała charakter nie empiryczny, tylko
futurologiczny i nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. Zajmijmy się
jednak fazą drugą i jej konsekwencjami.
Eksplozja demograficzna przeszła przez wszystkie kraje świata, ale nie
równocześnie. To przesunięcie w czasie miało ogromne konsekwencje. Bez
przesady można stwierdzić, że określiło kształt współczesnego świata.
W pierwszej fazie eksplozja ogarnęła Europę i Amerykę Północną. W latach
1750–1914 ludność Europy wzrosła trzykrotnie, i to pomimo że ok 60 mln
ludzi opuściło wówczas Stary Kontynent, emigrując na inne kontynenty9. Tym
samym rósł odsetek Europejczyków wśród całej ludzkości. Skalę i dynamikę
tego zjawiska ilustruje tabela 2.
8

Choć już w 1858 r. amerykański ekonomista Henry Charles Carey sformułował
pogląd, że płodność człowieka maleje w miarę tego, jak staje się on bardziej
cywilizowany.
9
E. Kaczyńska, K. Piesowicz, dz. cyt., s. 375.
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Tabela 2. Szacunkowa liczba ludności według kontynentów w mln i procentach
Rok

Świat

Europa

Azja

Afryka

Ameryka
Płn.

Ameryka
Płd.

Oceania

1750

791

163
20,6

502
63,5

106
13,3

16
2,0

2
0,3

2
0,3

1800

978

203
20,8

635
64,9

107
10,9

24
2,5

7
0,7

2
0,2

1850

1262

276
21,8

809
64,1

111
8,7

38
3,0

26
2,1

2
0,2

1900

1650

408
24,6

947
57,4

133
8,1

74
4,5

82
5,0

6
0,4

1950

2519

547
21,7

1399
55,6

221
8,8

167
6,6

172
6,8

13
0,5

2000

6072

728
12,0

3680
60,6

796
13,1

520
8,6

316
5,2

32
0,5

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata; por. też:
J.C. Nelsen, Historical Atlas of the Eight Billion. World Population History 3000 BCE to
2020, ed. World History Maps, Alexandria VA USA

Sytuacja ta wyjaśnia zarówno dziewiętnastowieczną ekspansję kolonialną, jak i masową emigrację europejską w XIX w. Dynamicznie zwiększała
się też liczba ludności Stanów Zjednoczonych. W ciągu XIX stulecia wzrosła
z 6 do 85 mln. W tym czasie do Stanów Zjednoczonych przybyło ok. 35 mln
imigrantów10.
W pierwszej połowie XX w. w okres eksplozji demograficznej stopniowo
zaczęły wchodzić kraje pozaeuropejskie, podczas gdy w państwach rozwiniętych przyrost naturalny ustabilizował się na dość niskim poziomie. W tej sytuacji procent Europejczyków w całej ludzkości zaczął maleć, a generalny kierunek migracji uległ odwróceniu. Mechanizm przejścia demograficznego okazał
się mieć uniwersalny zasięg i stopniowo przetacza się przez cały świat. Jeszcze
w latach 80. i 90. XX w. wyrażane były obawy, że hamulec wzrostu gospodarczego nie zadziała w krajach biedniejszych11. Zwracano uwagę, że o ile w kra10

Tamże.
Obawy takie formułował np. J.K. Galbraith, Istota masowego ubóstwa,
Warszawa 1987.
11
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jach bogatych ludzie stawali przed wyborem: albo nadal wielodzietność, albo
nieco lepsze życie, o tyle w Trzecim Świecie dylemat ten nie istnieje. Życie
mieszkańców tego rejonu globu będzie jednakowo kiepskie niezależnie od
tego, co postanowią w kwestii dzieci. Inaczej mówiąc, ograniczenie liczby
dzieci nie przynosi poprawy jakości życia. Na tym tle ożyły dawne obawy malthuzjańskie. Doszły one do głosu podczas konferencji demograficznej ONZ
w Kairze w 1994 r. Charakterystyczne, że niepokoju nie budziły jeszcze wówczas migracyjne skutki eksplozji demograficznej, a jedynie potencjalna groźba
głodu.
Od czasu konferencji kairskiej wygasanie eksplozji, wówczas jeszcze hipotetyczne, stało się faktem. Światu nie grozi przeludnienie, wzrastają natomiast
niebezpieczeństwa związane z destabilizacyjnymi skutkami migracji, zwłaszcza
że migracje te odbywają się w kierunku odwrotnym do tego, w jakim podążają miejsca pracy. W XIX w. biali emigrowali z Europy, w ślad za nimi wędrowały
miejsca pracy. Dziś bogaty Zachód przyciąga imigrację wysokim standardem
życia, podczas gdy miejsca pracy wędrują w przeciwnym kierunku. Jeśli przyjrzeć się bliżej temu zjawisku, okaże się, że do krajów biedniejszych uciekają
„średnie” miejsca pracy. Pozostają na miejscu zajęcia wymagające wyjątkowych kwalifikacji, zastrzeżone dla elity miejscowego społeczeństwa i niedostępne dla imigrantów oraz zajęcia „podstandardowe”, pogardzane (np.
sprzątanie śmieci). Na nie właśnie mogą liczyć imigranci. Ale miejscowi biedni, stopniowo tracący pracę, będą postrzegać imigrantów jako coraz realniejszą konkurencję. Imigracja w połączeniu z zanikiem „średnich” miejsc pracy
zawiera w sobie przesłanki dramatycznych konfliktów społecznych.
Na zakończenie wątku demograficznego naszych rozważań zwróćmy
uwagę na jeszcze jeden aspekt problemu. Choć w Trzecim Świecie eksplozji
demograficznej niekoniecznie towarzyszy industrializacja, to jednak koniecznie towarzyszy urbanizacja. Szybki wzrost liczby ludności oznacza wszędzie
urbanizację. Wiejskie instytucje i struktury społeczne są w stanie wchłonąć
ograniczony przyrost liczby ludności. Jeśli poziom ten zostaje przekroczony,
nadwyżki są wypychane do miast. I to całkowicie niezależnie od tego, czy tam
dokonuje się industrializacja i czy czekają tam na nich miejsca pracy, czy też
nie. Pouczające może być porównanie zmian rankingu największych miast
świata na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ilustruje to tabela 3.
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Tabela 3. Największe miasta świata w 1934 i 2000 r.
1934
Lp.

Miasto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Londyn
Nowy Jork
Tokio
Berlin
Chicago
Szanghai
Paryż
Moskwa
Osaka
Leningrad
Buenos Aires
Filadelfia
Wiedeń
Detroit
Rio de Janeiro

2000
Liczba
ludności
w mln
8,2
6,9
5,3
4,0
3,4
3,2
2,9
2,8
2,6
2,6
2,2
1,9
1,9
1,6
1,5

Lp.

Miasto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tokio
Meksyk
Bombaj
Sao Paulo
Nowy Jork
Lagos
Los Angeles
Kalkuta
Szanghai
Buenos Aires
Dhaka
Karaczi
Dehli
Dżakarta
Osaka

Liczba
ludności
w mln
26,4
18,1
18,1
17,8
16,6
13,4
13,1
12,9
12,9
12,6
12,3
11,8
11,7
11,0
11,0

Źródło: zestawienie autora na podstawie: Whitekers 1934, s. 171; World Almanac and
Book of Facts 2001, s. 861.

O ile w I połowie XX w. w pierwszej piętnastce największych miast świata
przodowały wielkie miasta w państwach rozwiniętych, będące zazwyczaj
również biegunami bogactwa lub potęgi politycznej, o tyle u schyłku stulecia
listę zdominowały miasta Trzeciego Świata, będące często biegunami nędzy.
Co z tego wynika dla naszego rozumienia modernizacji?

Nowa koncepcja modernizacji
Wygląda zatem na to, że motorem modernizacji jest nie tyle industrializacja, ile eksplozja demograficzna. Przyrost liczby ludności rozsadza tradycyjne struktury i instytucje, przekracza bowiem zakres ich możliwości absorpcyjnych. Ludzie są dosłownie „wypychani” w nowoczesność, co zazwyczaj łączy
się z przeniesieniem ze wsi do miasta. Zmiana parametrów funkcjonowania
w społeczeństwie nie jest kwestią wyboru, tylko brutalnej konieczności. Towarzyszy temu przyrost wolności, ale też utrata poczucia bezpieczeństwa.
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Niektórzy postrzegają tę zmianę jako wyzwolenie, inni jako zagrożenie. Często
oba odczucia towarzyszą sobie w chwiejnych proporcjach, nie jest jednak
obojętne dla całego społeczeństwa, które z nich ostatecznie weźmie górę.
Modernizacja stanowi istotnie proces powszechny, nieunikniony i nieodwracalny, choć niekoniecznie pożądany i często nieprzyjemny. Utratę poczucia
bezpieczeństwa i konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoje losy można
określić mianem szoku modernizacyjnego. W niekorzystnych warunkach
sprzyja on antymodernizacyjnym utopiom, które stanowią podstawę ruchów
populistycznych i totalitarnych. Obiecują one restytucję poczucia bezpieczeństwa w zamian za rezygnację ze swobody wyboru. Obietnice takie, choć na
dłuższą metę niemożliwe do spełnienia, mogą jednak zyskać poparcie znacznej
części społeczeństwa. W takim rozumieniu modernizacja wcale nie musi być
postrzegana jako zmiana korzystna, a demokratyzacja, racjonalizacja, sekuaryzacja, partycypacja czy też uniwersalizacja zasad niekoniecznie muszą być jej
atrybutami. Nie musi też być ona, używając tradycyjnego języka, postępowa.
Jak do takiej wizji modernizacji ma się industrializacja? Otóż industrializacja, nie będąc – jak już wiemy – kołem zamachowym modernizacji, może jej
jednak towarzyszyć. Może też być nieobecna. Z całą pewnością lepiej, kiedy
jednak towarzyszy. Kiedy wzrostowi liczby ludności i szybkiej urbanizacji wtóruje odpowiednio szybki przyrost miejsc pracy, cały ten proces zyskuje większy sens i w znacznym stopniu łagodzi szok modernizacyjny. W tak sprzyjających warunkach mogą wystąpić korzystne zjawiska, o których pół wieku temu
pisał Parson. Tak było w krajach rozwiniętych, które wkroczyły na tę drogę
najwcześniej. Im później jednak jakiś kraj doświadczał eksplozji demograficznej, tym wzajemne zgranie procesów demograficznych, urbanizacji i odpowiedniego modelu industrializacji stawało się trudniejsze, a końcowy efekt
okazywał się dysfunkcjonalny i coraz bardziej odległy od Parsonowskiej utopii.
Ponadto okazało się, że industrializacja nie jest procesem kumulacyjnym
i ostatecznym, ale jedynie fazą w rozwoju społeczeństwa. Po niej następuje
faza dezindustrializacji i serwicyzacji gospodarki, w której usługi zastępują
aktywność produkcyjną. Mimo to kraje, które przeszły przez industrializację,
są dziś bogatsze i bardziej rozwinięte od tych, które tej fazy nie przeszły. Okres
industrializacji stwarza zatem możliwości takich przekształceń społecznych,
które potem, w fazie postindustrialnej, zapewnią lepszą pozycję wyjściową.
Możliwości te widziałbym przede wszystkim w dwóch sferach: edukacji
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i akumulacji kapitału. Industrializacja wymusza podniesienie poziomu edukacji12, i to w skali, która trwale zmienia społeczeństwo. Akumulacja kapitału
z kolei dawała gwarancję przetrwania w warunkach serwicyzacji. Jak na tym
tle wyglądają doświadczenia polskie?

Doświadczenia polskie
Polska należy do grupy krajów, w których eksplozji demograficznej i modernizacji towarzyszyła industrializacja, choć przed II wojną światową objęła
ona mniejszość społeczeństwa. Mimo to Polska z tego punktu widzenia należała do grona krajów rozwiniętych. Industrializacja miała trzy fazy. Pierwsza,
przed 1914 r., była najbardziej naturalna i dokonywała się w ramach szerokich
rynków światowych. W okresie międzywojennym industrializacja była realizowana na mocy decyzji politycznych w warunkach wzrastającej izolacji od
gospodarki światowej. Jeszcze wyraźniejsze było to w trzeciej fazie, przypadającej na lata 1945–1976. Separacja od gospodarki światowej, niewymienialny
pieniądz i fikcyjny system cen tworzyły nad polskim przemysłem rodzaj klosza
ochronnego. Jego rozpad pod koniec PRL przyniósł w efekcie dezindustrializację. Mimo to industrializacja czasów PRL stwarzała szanse na rozwiązanie
problemów związanych z ostatnią, powojenną fazą eksplozji demograficznej.
Postawmy zatem pytanie: czy szanse te zostały wykorzystanie w sposób optymalny? Czy społeczeństwo polskie zostało przygotowane do wejścia
w okres postindustrialny?
W pewnych aspektach tej problematyki odpowiedź jest pozytywna. Zlikwidowano mocno zakorzenione w świadomości (choć formalnie dawno
zniesione) bariery stanowe. Zbudowano egalitarne społeczeństwo z silną
świadomością równości ludzi wobec prawa. Ogromy skok dokonał się w dziedzinie edukacji. Po wojennej hekatombie udało się odbudować liczną profesjonalną inteligencję, z czasem potrafiącą również bronić swej niezależności
i podmiotowości, i to (co nie było z góry przesądzone) bez podziału na starą
12

Podczas obrad XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w maju 2019 r.
profesor Cecylia Leszczyńska postawiła interesującą tezę, że o ile pierwsza rewolucja
przemysłowa nie wymagała wykształconej siły roboczej, a ówczesnym pracodawcom
nie przeszkadzało, że ich robotnicy są analfabetami, o tyle podczas drugiej rewolucji
przemysłowej w II połowie XIX w. było już inaczej i to uruchomiło boom edukacyjny.
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i nową. Dokonała się urbanizacja społeczeństwa, ze wszystkimi tego kulturowymi i obyczajowymi konsekwencjami. Uruchomiono mechanizmy awansu
społecznego i rozbudzono aspiracje typowe dla krajów rozwiniętych, którym
jednak socjalistyczny system gospodarczy nie był w stanie sprostać. Niekiedy
pojawia się nawet określenie „kraje przedwcześnie rozwinięte”.
Znacznie gorzej przedstawia się jednak kwestia kapitalizacji. W zdominowanej przez wzorce szlacheckie kulturze ostentacyjna konsumpcja zawsze
miała przewagę nad akumulacją kapitału. Pokaźne jego zasoby zgromadzone
(zwłaszcza w zaborze rosyjskim) przed 1914 r. pochłonęła wojna i powojenna
inflacja. Próby odbudowy kapitału prywatnego lub ściągnięcia kapitału zagranicznego w czasach II Rzeczypospolitej zakończyły się fiaskiem. Próbowano
ratować sytuację przy użyciu kapitału państwowego, którego zasoby były
jednak skromne. W czasach PRL prywatny kapitał traktowany był jako zjawisko negatywne. Państwo nie tylko nie wspierało akumulacji kapitału, ale aktywnie jej przeciwdziałało. Przejściowo zapalające się i zaraz potem gasnące
„zielone światło” dla inicjatywy prywatnej wyznaczało granicę, do której
można było się wzbogacić bez przeciwdziałania ze strony państwa. Prywatny
biznes w PRL przystosował się do tej sytuacji i uznawał ją za nieuchronną. Co
istotne – taki sposób myślenia nie zniknął po 1988 r., kiedy tego typu ograniczeń już nie było. Ich pamięć pozostała w świadomości polskich sfer gospodarczych i ograniczyła możliwości ekspansji gospodarczej w III RP13. Co gorsza,
z czasem powróciły również tendencje etatystyczne. W sferze kapitalizacji
społeczeństwo polskie nie jest przygotowane do funkcjonowania w epoce
postindustrialnej.
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Modernization, industrialization, demographic explosion
– Polish experience
Summary
The aim of the sketch is to organize mutual relations between modernization,
industrialization and demographic explosion, and an attempt to capture the Polish
specificity of these relations. Industrialization, despite geographical expansion, has not
become a global phenomenon. And modernization, understood as "push out" people
from traditional social structures and traditional lifestyle, turned out to be a global
phenomenon. Her motor wheel was not industrialization but a demographic explosion.
Industrialization may or may not be accompanied by modernization. It is more beneficial
when it accompanies. Industrialization is a temporary phase of development, the
appropriate use of which facilitates later functioning in the post-industrial period. This
is mainly done in two spheres: education and capital accumulation. Polish society
achieved the first of the mentioned goals, did not reach the second.
Key words: modernization, industrialization, demographic explosion

Cecylia Leszczyńska
Uniwersytet Warszawski

Rozwój gospodarczy ziem polskich
w drugiej połowie XIX wieku (1870–1914)
i jego regionalne zróżnicowanie

Wstęp
Okres 1870–1914 postrzegany jest jako czas dynamicznych zmian w gospodarkach wielu państw. W historiografii gospodarczej trwa dyskusja, czy
ów proces, determinowany w znaczącej skali rewolucją przemysłową, prowadził do wyrównywania poziomu PKB czy też raczej pogłębiania różnic zarówno
w skali międzynarodowej, jak i na poziomie regionów w poszczególnych krajach1. Badania odnoszące się do dekad 1870–1914 wskazywały, jeśli idzie
o kraje rolnicze czy półprzemysłowe, raczej na dywergencję, konwergencja
występowała natomiast w przypadku państw przemysłowych.
Główną siłą sprawczą zmian była industrializacja, dynamizująca wzrost
gospodarczy, w dłuższej perspektywie prowadząca do zmiany struktury sektorowej gospodarki i zatrudnienia. Sektor przemysłowy cechuje się wyższą produktywnością niż sektor rolny, dlatego zwiększanie jego zasięgu prowadziło
do podnoszenia ogólnej wydajności czynników produkcji. Trzeba jednak dodać, że także w sektorze rolnym następował wzrost produkcji i postęp agrotechniczny, z uwagi natomiast na rosnący zasób siły roboczej w rolnictwie
produktywność w przeliczeniu na jedną osobę podlegała niewielkim zmianom. Na wzrost gospodarki istotny wpływ miał także stan sieci transportowej
(kolejowej) i możliwości eksportu, jeśli zaś idzie o sferę społeczną – migracje
ludności oraz urbanizacja.
1

J.L. van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in the Global Perspective, 1000–1800, Brill, Leiden 2009; D. Acemoglu,
S. Johnson, J. Robinson, The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and
Economic Growth, „American Economic Review” 2005, no. 95.
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Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze cechy zmian gospodarczych
zachodzących na ziemiach polskich w odniesieniu do poszczególnych regionów.
Główny problem badawczy dotyczy oceny skali i dynamiki tychże procesów.
Została ona pokazana poprzez badanie wielkości produkcji rolnej, przemysłowej
oraz PKB. W pierwszej części opracowania przedstawiono sektor rolny, w drugiej przemysłowy, w trzeciej – zmiany PKB. Przynależność ziem polskich do
trzech państw zaborczych powodowała, że procesy rozwoju w dużym stopniu
powiązane były z sytuacją gospodarczą i polityką gospodarczą tychże państw.

Sektor rolny
Rolnictwo było podstawowym działem gospodarki na ziemiach polskich,
na przełomie XIX i XX w. odsetek ludności utrzymującej się z pracy w tym
sektorze wynosił średnio dla ziem polskich 70%, w tym w Galicji 77%, w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego 72%, w Królestwie Polskim 57%,
w Wielkim Księstwie Poznańskim 54%, na Pomorzu Gdańskim 50%2. Drugą
połowę XIX w., czasem określaną epoką rewolucji agrotechnicznej, cechowały
procesy modernizacyjne w zakresie metod produkcji rolnej, a także zmiany
własności ziemi będące następstwem reform uwłaszczeniowych. Ważne znaczenie dla zasobu siły roboczej w rolnictwie miały procesy demograficzne: ich
dynamika zmieniała relację liczby osób zaangażowanych do zasobu ziemi.
Na drugą połowę XIX w. przypadł początek tzw. transformacji demograficznej i będący jej wynikiem wysoki przyrost naturalny. Na obszarze ziem
polskich w granicach II Rzeczypospolitej wynosił on średniorocznie kilkanaście
promili, na początku XX w. dochodził do 18–19 promili3. Liczba ludności związanej z rolnictwem w latach 1870–1910 wzrosła aż o 7 mln osób, i to mimo
odpływu ludności do zajęć miejskich oraz emigracji zagranicznej4. Przy niewielkim przyroście zasobu ziemi uprawnej prowadziło to do przeludnienia
agrarnego (określanego też jako bezrobocie agrarne lub utajone w rolnictwie), szczególnie wysokiego w regionach, gdzie już wcześniej występowało
2

A. Krzyżanowski, K Kumaniecki, Statystyka Polski, Kraków 1915, s. 104–105.
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Okres 1918–2000 [w:] Historia Polski w liczbach, t. 1:
Ludność, red. A. Jezierski, Warszawa 2003, s. 181–182.
4
W 1870 r. z rolnictwa i leśnictwa utrzymywało się około 12 mln osób, w 1910 r.
około 19 mln. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1927, Warszawa 1927, s. 5–10.
3
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duże zaludnienie: w Galicji oraz centralnych i południowo-wschodnich guberniach Królestwa Polskiego. O ile proletariat wiejski Królestwa miał szanse znalezienia pracy w przemyśle Królestwa, o tyle w Galicji możliwości te były
ograniczone. Skala nadwyżek ludności była zbyt duża, by mógł ją wchłonąć
sektor pozarolniczy. Najlepsza pod tym względem sytuacja była w zaborze
pruskim, gdzie możliwości migracji stwarzał dynamiczny rozwój gospodarki
Niemiec. Z kolei na polskich kresach wschodnich występowała niska gęstość
zaludnienia, zarazem nie istniały większe ośrodki gospodarki pozarolniczej, co
nie sprzyjało wyraźnej modernizacji rolnictwa.
Ówcześni badacze stosunków rolnych zwracali uwagę, iż dopiero od powierzchni 10–12 ha ziemi (przy korzystnym położeniu w pobliżu miast – od
5 ha) gospodarstwa miały charakter samodzielny, tj. dochody z produkcji
pokrywały wydatki, bez konieczności świadczenia pracy poza gospodarstwem5. Prowadzenie gospodarki farmerskiej wymagało co najmniej 20 ha,
zarazem urynkowienie czyniło ten typ gospodarstw wrażliwym na koniunkturę. Tych gospodarstw było bardzo mało (tab. 1).
Tabela 1. Struktura gospodarstw rolnych na przełomie XIX i XX w.
Prowincja
Królestwo Polskie (1892)
Galicja (1902)
Śląsk Cieszyński (1902)
Wielkie Księstwo Poznańskie (1907)
Prusy Królewskie (1907)
Królestwo Polskie (1892)
Galicja (1902)
Śląsk Cieszyński (1902)
Wielkie Księstwo Poznańskie (1907)
Prusy Królewskie (1907)

Powierzchnia gospodarstw w ha
a
poniżej 5
5-20
20-50
50-100 100 i więcej
udział w liczbie gospodarstw ogółem = 100
38,9
52,8
7,0
0,3
1,0
79,6
18,8
0,8
0,3
0,5
80,8
16,1
2,5
0,2
0,4
67,8
24,9
6,3
1,0
67,7
22,8
8,2
1,3
udział w powierzchni gruntów =100
8,0
32,0
10,0
2,0
48,0
29,0
23,8
4,0
2,7
40,5
16,3
23,1
12,2
3,0
45,4
6,8
25,7
21,5
46,0
6,3
23,7
33,1
36,8

a

Istotny odsetek stanowiły gospodarstwa do 2 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa
chłopskiego na początku XX w. wynosiła: Galicja 4,3 ha, Wielkie Księstwo Poznańskie
5,7 ha, Królestwo Polskie 5,8 ha.
Źródło: A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski…, s. 111; A. Jezierski,
C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 167–168.
5

F. Bujak, Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej, Warszawa 1921, s. 73;
W. Grabski, Materiały w sprawie włościańskiej, t. 1, Warszawa 1906, s. 79.
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W analizowanym okresie następował proces pogłębiania rozdrobnienia
gospodarstw chłopskich: odsetek gospodarstw do 5 ha w ogólnej liczbie gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim wzrósł z 39% do 60% (lata 1877–
1904), w Galicji z 61% do 80% (1859–1902), jedynie w zaborze pruskim niewiele spadł z 72% do 69% (1882–1907)6. Podział gospodarstw na mniejsze
działki wynikał z możliwości prawnych, ale przede wszystkim z wysokiego
przyrostu naturalnego i przeludnienia agrarnego. Sam nadmiar czynnika ludzkiego będący przyczyną przeludnienia nie miał jednak charakteru rozstrzygającego dla postępu gospodarki rolnej. Na przykład w guberniach wschodnich,
cechujących się niską gęstością zaludnienia, relatywnie dużo było gospodarstw powyżej 20 ha, prowadziły one jednak ekstensywną gospodarkę. Na
Pomorzu Gdańskim zaś ten typ gospodarstw cechowały intensywne formy
uprawy. Ważne były zatem charakter ekonomiki gospodarstw chłopskich,
kultura rolna, odległość od rynków zbytu i stopień towarowości. Czynniki te
miały wpływ na to, czy odchodzono od trójpolówki na rzecz płodozmianu, czy
stosowano melioracje, nawożenie gleby, nowe gatunki roślin itd. Wskaźnikami realizacji tych procesów są statystyki plonów (tab. 2).
Tabela 2. Plony podstawowych płodów rolnych w drugiej połowie XIX
i na początku XX w.
Królestwo Polskie

Galicja

Wielkopolska i Pomorze
a

Wyszczególnienie

pszenica
jęczmień
żyto
owies
ziemniaki
a

1878–
1883

1909–
1913

9,4
8,7
8,1
7,0
63

12,4
11,5
10,8
9,5
95

przeciętne roczne z 1 ha w kwintalach
1878– 1880– 1909– 1880– 1878–
1883=
1884 1913
1884= 1882
100
100
132
132
133
136
151

9,1
8,0
7,2
6,4
85

11,7
11,2
11,3
10,7
111

129
140
157
167
131

11,2
10,1
8,0
8,9
65

1909–
1913

1878–
1882=
100

21,6
20,9
17,0
19,4
148

193
207
213
218
228

z wyjątkiem wskaźnika dynamiki.

Źródło: A. Jezierski, C. Leszczyńska, Okres 1918–1990 [w:] Historia Polski w liczbach.
Rolnictwo. Leśnictwo, red. A. Jezierski, GUS, Warszawa 1991, s. 122–125.
6

E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Kraków 1917, s. 42;
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Okres 1918–2000 [w:] Historia Polski w liczbach, t. 2: Gospodarka, Warszawa 2006, s. 200–209, 378.
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Podane liczby wyraźnie wskazują na zróżnicowanie „jakości” rolnictwa we wskazanych prowincjach oraz dynamikę zmian w tym zakresie.
Prowincje zachodnie zdecydowanie dystansują pod tym względem zarówno Galicję, jak i Królestwo Polskie. Powiększanie owego dystansu
pokazuje rycina 1.

Królestwo
Polskie

Galicja

Wielkopolska i
Pomorze
Gdańskie

Ziemniaki

Owies

Żyto

Jęczmień

Pszenica

1909-1913
1878-1882
1909-1913
1880-1884

1909-1913
1878-1883
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ryc. 1. Plony z hektara w drugiej połowie XIX w. (Wielkopolska i Pomorze
w latach 1878–1882=1)
Źródło: obliczenia własne na podstawie tab. 2.

Dystans między Wielkopolską i Pomorzem z jednej strony a Królestwem
i Galicją z drugiej występował już w 1870 r., nie był on jednak tak duży jak
czterdzieści lat później, kiedy uległ podwojeniu. Podobne kierunki zmian dotyczyły produkcji rolnej, dodajmy, że decydowały o nich nie tylko plony, ale
też powierzchnia zasiewów. Rozpiętości między dzielnicami mogą zatem
przebiegać nieco inaczej, co pokazuje tabela 3.
Najwyższy wzrost produkcji notowało rolnictwo zaboru pruskiego. Według J. Łukasiewicza wskaźnik wartości produkcji roślinnej w cenach stałych
w 1913 r. (1878/82=100) stanowił dla całości ziem polskich 205, dla Wielkie-
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go Księstwa Poznańskiego 279, Pomorza Gdańskiego 249, Górnego Śląska
201, Galicji 188 i Królestwa Polskiego 1727.
Tabela 3. Zbiory zbóż i ziemniaków w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
Królestwo Polskie

Galicja

Wielkopolska i Pomorze
a

Wyszczególnienie 1871– 1909–
1879 1913
pszenica
jęczmień
żyto
owies
ziemniaki

423
285
1246
582
3347

635
591
2298
1111
11193

1871–
1879=
100
150
207
184
191
334

przeciętne roczne w tys. ton
1876– 1909– 1876– 1878–
1880
1913 1880=
1882
100
295
315
408
454
2433

623
381
805
741
5657

211
121
197
163
233

192
145
700
249
2578

1909–
1913

1878–
1882=
100

344
414
1849
625
7336

179
286
264
251
285

a

z wyjątkiem wskaźnika dynamiki.
Źródło: jak w tab. 2, s. 114–116.

W badanym okresie nastąpił także wzrost pogłowia bydła i trzody chlewnej. Największy był w zaborze pruskim, najmniejszy w Królestwie Polskim. We
wszystkich zaborach odnotowano natomiast głęboki spadek pogłowia owiec,
który był skutkiem spadku popytu na wełnę krajową, mało przydatną
w przemyśle włókienniczym. Wielkość pogłowia nie oddaje, niestety, wielkości produkcji zwierzęcej w ujęciu wagowym z powodu różnicy w rasach zwierząt, ich wadze, mleczności krów itd. Z tego też względu zrezygnowałam
z podawania zmiany stanu hodowli.

Sektor przemysłowy
Industrializacja, której dynamiczny rozwój w Europie rozpoczął się w drugiej połowie XIX w., traktowana jest jako jeden z najważniejszych czynników
sprawczych wzrostu gospodarczego, a także zachodzących w dłuższej perspektywie zmian strukturalnych. Sektor przetwórstwa przemysłowego cechuje się wyższą produktywnością niż sektor rolny, dlatego wraz ze zwiększaniem
jego zasięgu dochodzi do podnoszenia ogólnej wydajności czynników pro7

J. Łukasiewicz, Drogi rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich [w:] Polska XIX wieku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1982, s. 51.
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dukcji8. Industrializacja, dzięki szybszym przyrostom produktu globalnego niż
liczby ludności, uznawana jest też za siłę sprawczą wzrostu produktu per capita.
Zazwyczaj utożsamia się ją z rozwojem przemysłu fabrycznego, choć jak słusznie zauważył Everett E. Hagen, jej wyrazem mogło być także zwiększanie liczby
drobnych przedsiębiorców stosujących nowe technologie, przynoszące mechanizację tradycyjnych dziedzin, jak przędzalnictwo, tkactwo, młynarstwo itd.9
Proces rozwoju przemysłowego cechowała nierównomierność przestrzenna determinowana czynnikami lokalizacyjnymi. Polskie uprzemysłowienie, którego początek przypadł na lata 1870–1880, charakteryzowała silna
koncentracja w kilku okręgach, miało to związek z dominacją w strukturze
przemysłu branży górniczej, hutniczej i włókienniczej10. Dysproporcjonalność
uprzemysłowienia prowadziła do powstawania dualnych bądź wyspowych
struktur gospodarczych – pisze Jacek Luszniewicz11. Oznaczało to współistnienie zwartych i dużych obszarów z nowoczesnym przemysłem obok obszarów zdominowanych przez tradycyjne rolnictwo12.
Ważnym czynnikiem lokalizacji przemysłu był przebieg sieci kolejowej,
w wielu przypadkach sprzyjał on powstaniu lub istotnemu rozwojowi wielu
miast. Najgęstsza była sieć kolei w zaborze pruskim (9,4 km linii na 100 km2
powierzchni w 1912 r.), mniejsza w Galicji (5,2 km), następnie w Królestwie
Polskim (2,6 km) i na kresach wschodnich (2,2 km)13. Drogi bite w tamtych
latach nie pełniły gospodarczo tak ważnej roli jak koleje, obsługiwały przede
wszystkim lokalny transport konny.
8

S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, Warszawa 1966.
E.E. Hagen, How Economic Growth Begins. A Theory of Social Change , „Journal
of Social Issues” 1963, t. 19, z. 1, s. 20–34.
10
Szerzej: I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej
industrializacji na ziemiach polskich do 1918 r. [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich
w XIX i XX wieku. Studia i materiały, red. I. Pietrzak-Pawłowska, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1970, s. 79–84.
11
J. Luszniewicz, Cechy i rodzaje industrializacji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”
2012, nr 3, s. 25.
12
Tamże, s. 25–26.
13
E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski…, s. 71–72; E. Strasburger, Rocznik Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915, Warszawa 1916,
s. 311, 314. Sieć kolei normalnotorowych uzupełniały koleje wąskotorowe, najsilniej
rozwinięte na Pomorzu i w Wielkopolsce.
9
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W Wielkopolsce budownictwo kolejowe głównym węzłem uczyniło Poznań, z którego rozchodziły się linie kolejowe do Krzyża (1848), Wrocławia
(1856), Frankfurtu nad Odrą (1870), Bydgoszczy (1872), Kluczborka (1875),
Piły I Szczecinka (1879) i Strzałkowa (1888). Tej ostatniej nie przedłużono na
kierunku warszawskim. Sieć tę uzupełniały liczne lokalne linie kolejowe. Na
Pomorzu w 1851 r. Bydgoszcz zyskała połączenie z Piłą i Krzyżem, w 1852 r.
z Gdańskiem, w 1861 r. z Toruniem, w 1862 r. z Warszawą, a w 1872 r. z Poznaniem. Główną magistralą Pomorza była kolej łącząca Berlin z Królewcem
oraz jej odnogi zarówno w kierunku północnym, jak i południowym. W 1852 r.
oddano linię z Malborka do Królewca, w 1857 r. do Tczewa, uzyskując w ten
sposób połączenie Prus Wschodnich z centralnymi regionami Niemiec.
W 1873 r. ruszyła kolej toruńsko-olsztyńska, a w 1877 r. Malbork–Mława–
Warszawa (połączenie z koleją nadwiślańską). Podobnie jak w Wielkopolsce
bardzo gęsta była sieć kolei lokalnych.
W Królestwie Polskim głównym węzłem kolejowym stała się Warszawa,
która zyskała połączenie ze wszystkimi głównymi miastami Królestwa oraz
kolejami austriackimi i niemieckimi. Kolej Warszawsko-Wiedeńska (1848)
łączyła stolicę z południowymi krańcami Królestwa, w 1859 r. została przedłużona do Sosnowca i Katowic. Kolej Warszawsko-Bydgoska (1862) biegła przez
Łowicz–Bydgoszcz, łącząc Warszawę z Gdańskiem, zaś linia Warszawa–
Petersburg (1862) przez Białystok dała połączenie ze stolicą Rosji. Kolej Fabryczno-Łódzka (1866) połączyła Łódź z Koleją Warszawsko-Wiedeńską (poprzez Koluszki), a w 1867 r. z Warszawsko-Terespolską, którą wkrótce przedłużono do Brześcia, uzyskując połączenie z Mińskiem i Moskwą. Kolej ta
przyczyniła się do rozwoju polskiego eksportu na Białoruś i do centralnych
guberni Rosji. W dekadzie 1870. uruchomiono kilka linii: Kolej Nadwiślańską
dochodzącą na północy do granicy pruskiej (Mława), na południu przez Lublin
do Kowla i Kijowa; Grajewo–Brześć–Kijów, Białystok–Wołkowysk–Baranowicze (dzięki temu Białystok stał się ważnym węzłem kolejowym); Chełm
Lubelski–Włodawa–Brześć; Siedlce–Sokołów–Małkinia. Duże znaczenie gospodarcze miała otwarta w 1885 r. linia z Dęblina do Dąbrowy Górniczej
(przez Radom i Kielce), która łączyła Zagłębie Dąbrowskie i Staropolskie
z kolejami rosyjskimi (przewóz węgla i rud żelaza z Rosji). Drugi odcinek połączył Skarżysko z Koluszkami i co za tym idzie, z Koleją Fabryczno-Łódzką.
W 1903 r. zakończono budowę Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej (przez
Łódź do Kalisza, łącząc się z niemiecką siecią kolejową), miała one znaczenie
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dla miast okręgu łódzkiego, wpłynęła też na rozwój Kalisza. W 1906 r. powstała linia łącząca Siedlce, Hajnówkę i Wołkowysk, specjalną odnogę zbudowano
do Białowieży, w 1911 r. zaś kolej połączyła Kielce z Częstochową i granicą
pruską w Herbach. Na granicy z Prusami było 7 połączeń (na kilku musiano
przeładowywać ładunki z racji odmiennej szerokości torów), na granicy z Austrią tylko jedno na stacji Maczki (drugie zbudowano w 1914 r.: Lublin–
Rozwadów i Ostrowiec–Sandomierz).
W Galicji pierwszą linię Kraków–Mysłowice otwarto w 1847 r. W 1856 r.
Kraków uzyskał połączenie z Wiedniem (przez Oświęcim), rozpoczęto też budowę kolei krakowsko-lwowskiej (przez Tarnów, Dębicę, Rzeszów, Przeworsk
i Przemyśl), do Lwowa doprowadzono ją w 1861 r. W 1866 r. kolej połączyła
Lwów z Czerniowcami na Bukowinie (przez Stanisławów i Kołomyję), w 1869 r.
z miastem Brody (Rosjanie doprowadzili swoją linię do Brodów w 1874 r.), a w
1871 r. z Tarnopolem. W końcu XIX w. powstały linie „uzdrowiskowe” do Zakopanego i Zaleszczyk. Na kierunkach łączących Galicję z Austrią i Węgrami
zbudowano 4 linie przez Karpaty (przez przełęcze i tunele górskie). Ważne
znaczenie gospodarczo-strategiczne miała rokadowa linia z Bielska do Żywca,
Nowego Sącza i Stanisławowa. Kilka linii dochodziło do granicy Królestwa
Polskiego, lecz jej nie przecinały: Przeworsk–Rozwadów, Dębica–Rozwadów,
Tarnów–Szczucin, Lwów–Stojanów, Lwów–Rawa Ruska–Bełżec.
Rozwój kolejnictwa pobudził wymianę handlową między Galicją a krajami
austriackimi i Węgrami. Linie kolejowe miały duże znaczenie dla rozwoju górnictwa węglowego, przemysłu hutniczego w Trzyńcu oraz przemysłu wełnianego w Bielsku, z drugiej strony przewóz towarów z Czech i Węgier przyniósł
upadek wielu lokalnych firm14.
Rozwój przemysłowy nastąpił w najsilniejszym stopniu w Królestwie Polskim15. Według A. Jezierskiego produkcja przemysłowa Królestwa w 1870 r.
wynosiła 123 mln rb., w 1880 – 171 mln rb., w 1890 – 216 mln rb., w 1900 –
14

Szerzej: T. Lijewski, Rozwój sieci kolejowej Polski, „Dokumentacja Geograficzna”
1959, z. 5.
15
Jak podaje S. Kempner, przed I wojną wartość produkcji przemysłowej w milionach franków w złocie wynosiła: w Królestwie Polskim 2959, w Galicji 742, w Wielkim
Księstwie Poznańskim 923, w Prusach Królewskich 492, na Litwie i Białorusi 434, na
Ukrainie 1054. S. Kempner, Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, t. 2:
Opracowania monograficzne, Warszawa 1922, s. 270.
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600 mln rb., a w 1910 – 860 mln rb.16 Nieco inne liczby podaje W. Puś: wartość produkcji przemysłu w 1879 r. wynosić miała jego zdaniem 117 mln rb.,
w 1893 r. 232 mln rb., w 1900 r. 405 mln rb., a w 1913 r. 898 mln rb. Liczby te
nie uwzględniają małych zakładów do 5 zatrudnionych, o charakterze rzemieślniczym17. Wskaźniki dynamiki produkcji przemysłowej przedstawił
J. Łukasiewicz, świadczą one o istotnym przyspieszeniu w ostatniej dekadzie
XIX i na początku XX w. (tab. 4).
Tabela 4. Dynamika produkcji przemysłowej brutto w latach 1871–1913
(ceny stałe z 1913 r.)
Ogółem

Lata
1880
1890
1900
1910
1913

Górnictwo i kopalnictwo
1870=100
351
847
1 378
1 436
1 813

208
334
575
844
942

Przemysł przetwórczy
200
306
532
812
895

Źródło: J. Łukasiewicz, Okres 1795–1918, Historia Polski w liczbach, t. 2…, s. 232.

Przemysł Królestwa skoncentrowany był w czterech okręgach przemysłowych, zmiany produkcji i zatrudnienia w nich zachodzące pokazuje tabela 5.
Tabela 5. Produkcja przemysłowa i robotnicy okręgów przemysłowych Królestwa
Polskiego w latach 1879–1913
Okręg
Ogółem
łódzki
warszawski
sosnowiecko-częstochowski
staropolski
pozostałe

Produkcja w mln rubli
1879
1900
1913
116,6
48,6
28,7
13,7
5,3
20,5

405,4
144,5
78,4
93,9
21,3
67,2

897,7
333,7
197,3
177,3
30,1
159,2

Robotnicy w tys.
1879
1900
1913
90,6
24,5
17,5
14,5
7,4
26,6

254,1
84,9
43,1
61,4
16,7
47,9

412,4
138,3
88,4
92,8
20,9
73,0

Uwaga: dane nie obejmują zakładów o charakterze rzemieślniczym i chałupniczym
(zasadniczo poniżej 5 zatrudnionych).
Źródło: W. Puś, Statystyka przemysłu…, s. 72–76.
16

A. Jezierski, Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku,
Warszawa 1984, s. 136, 137, 142 i 238.
17
W. Puś, Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879–1913. Materiały źródłowe, Łódź 2013, s. 9.
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W obu okresach pierwszą pozycję zajmował okręg łódzki, na drugim były
obok siebie okręg sosnowiecki i warszawski, rola staropolskiego była zdecydowanie mniejsza. Wskazane okręgi w 1879 r. skupiały aż 82% globalnej wartości i 70% ogólnej liczby robotników, w roku 1913 r. było to 82% produkcji
i 83% zatrudnienia. Na resztę kraju (Lublin, Płock, Włocławek, Kalisz itd.)
przypadało mniej niż 20% produkcji i zatrudnienia.
Łódzki okręg przemysłowy cechowała dominacja przemysłu włókienniczego (wytwarzał on 93% wartości produkcji okręgu i zatrudniał 95% robotników). Najważniejszą rolę odgrywała Łódź, jej przyspieszenie rozwojowe związane było m.in. z uruchomieniem w 1866 r. połączenia kolejowego przez
Koluszki z Koleją Warszawsko-Wiedeńską. Od tego czasu w Łodzi zaczęły się
skupiać inwestycje przemysłowe, ze stratą dla innych miast okręgu18. Zagłębie
Dąbrowskie uformowało się w drugiej połowie XIX w. wzdłuż linii kolejowej na
odcinku od Częstochowy do Sosnowca. Na bazie węgla kamiennego rozwinęły się tam hutnictwo żelazne, przemysł metalowy i chemiczny. Powstawały
także zakłady włókiennicze (w Sosnowcu, Częstochowie, Zawierciu, Myszkowie i Żarkach), część z nich była filiami zakładów łódzkich19. Warszawski okręg
przemysłowy obejmował Warszawę i kilka powiatów z nią graniczących.
Główną gałęzią okręgu na początku XX w. był przemysł metalowy (zakłady tej
branży zatrudniały łącznie 33 tys. osób, tj. 55% ogółu zatrudnionych w przemyśle metalowym i hutniczym Królestwa). Nowe zakłady lokowane były początkowo na przedmieściach Warszawy, a następnie w miejscowościach
podwarszawskich, często wzdłuż linii kolejowych: Pruszków, Wołomin,
Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki itp.20 W przemyśle włókienniczym największy był
zakład żyrardowski Hillego i Dietricha (11 tys. robotników w 1913 r.), w samej
Warszawie rozwinięty był przemysł konfekcyjny. Zagłębie Staropolskie, bazujące na historycznych tradycjach hutnictwa i przetwórstwa żelaza, rozwijało
się najmniej dynamicznie. Dopiero w 1885 r. powstała linia kolejowa, która
połączyła miejscowe zakłady hutnicze z okręgiem dąbrowskim i donieckim na
Ukrainie. Na przełomie XIX i XX w. tradycyjne huty prowadzone na węglu
18

I. Ihnatowicz, Przemysł łódzki w latach 1860–1900, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1965; W. Puś, Dzieje Łodzi przemysłowej, Łódź 1987.
19
Liczba mieszkańców Częstochowy w latach 1870–1910 wzrosła z 13 tys. do 75
tys., Będzina z 6,5 tys. do 49 tys., Dąbrowy Górniczej z 6 tys. do 24 tys., Zawiercia z 2,8
tys. do 28 tys., a Sosnowca z 6,5 tys. do 99 tys.
20
W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864–1914, Warszawa 1977.
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drzewnym zostały zlikwidowane. Miejscowy przemysł reprezentowały też
cementownie, kamieniołomy, huty szkła, na północnym krańcu zaczął się
rozwijać w Radomiu przemysł garbarski, skórzany i ceramiczny.
Pozostałe obszary Królestwa były na wskroś rolnicze, przemysł fabryczny
powstawał jedynie w miastach gubernialnych, poza miastami działały zakłady
przetwórstwa rolno-spożywczego i drzewnego (tartaki). Egzemplifikację stanowić mogą gubernie łomżyńska i suwalska, których przemysł tworzyły małe
zakłady przetwórstwa płodów rolnych (młyny, gorzelnie, browary, kaszarnie,
cegielnie, garbarnie, tartaki), przed wojną żaden z zakładów nie zatrudniał
500 lub więcej robotników21.
Statystycznym potwierdzeniem przedstawionych realiów są liczby pokazujące zmiany produkcji i zatrudnienia według guberni w okresie 1884–1913.
Tabela 6. Produkcja przemysłowa (fabryczna) i robotnicy guberni Królestwa Polskiego
w latach 1884–1913
Wyszczególnienie
Ogółem
Piotrkowska
Okręg łódzki
Okręg sosnowiecko-dąbrowski
Pozostała część guberni
Warszawska
Okręg warszawski
Pozostała część guberni
a
Okręg staropolski
Radomska (bez miast okręgu
staropolskiego)
Kielecka (bez miast okręgu
staropolskiego)
Lubelska
Płocka
Kaliska
Siedlecka
Łomżyńska
Suwalska
a

1884

1913

1884

produkcja w tys. rb. 1884=1
180,9
897,7
4,96
87,5
518,8
5,93
60,3
333,7
5,53
26,5
177,3
6,70
0,7
7,7
11,14
56,4
258,1
4,57
38,9
197,3
5,07
17,5
60,8
3,47
5,6
30,1
5,39

1913

robotnicy w tys.
117,9
412,4
52,7
235,3
30,4
138,3
21,0
92,8
1,3
4,1
40,0
113,8
20,6
88,4
19,4
25,4
7,1
20,9

1884=1
3,50
4,46
4,55
4,41
3,27
2,84
4,29
1,31
2,96

2,5

12,1

4,85

2,5

5,0

1,99

3,6
6,7
3,0
6,5
4,3
3,1
1,8

4,3
33,1
9,3
18,6
6,3
3,8
3,1

1,21
4,92
3,10
2,87
1,48
1,21
1,73

2,1
4,7
2,5
3,6
2,2
1,0
0,8

1,9
14,6
3,9
10,0
3,4
2,1
1,6

0,93
3,10
1,54
2,75
1,53
2,20
2,10

miasta okręgu leżały w granicach guberni radomskiej i kieleckiej.

Źródło: obliczenia własne na podstawie: W. Puś, Statystyka przemysłu…, s. 72–76, 198–257.
21

E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa
Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 7, 96–102.

Cecylia Leszczyńska

40

Wskazują one na wysoką dynamikę produkcji w okręgach przemysłowych, „ciągnących” w górę statystyki guberni, w których występowały. Na
pozostałych obszarach można mówić o przemysłowym „marazmie”, aczkolwiek z małymi wyjątkami (gubernia lubelska). Warto też odnotować, że wysokie wskaźniki dynamiki produkcji były czasem skutkiem niskiego poziomu
w punkcie startu (przypadek „pozostałej części guberni piotrkowskiej”).
Zakres uprzemysłowienia nie przybrał jednak skali, która mogłaby zmienić rolniczą strukturę gospodarki. Pokazuje to tabela 7.
Tabela 7. Robotnicy przemysłowi na tle ludności ogółem według guberni Królestwa
Polskiego w 1912 r.
a

Gubernie
Piotrkowska
Warszawska
Radomska
Kaliska
Lubelska
Kielecka
Siedlecka
Płocka
Łomżyńska
Suwalska

Liczba ludności
Liczba robotników
rok 1912 – w tys.
w % ludności
2013,6
167,6
8,3
2639,4
81,2
3,1
1134,8
9,9
0,9
1245,2
12,6
1,0
1575,1
10,9
0,7
992,5
7,1
0,7
1032,7
3,6
0,4
755,4
5,1
0,7
694,4
3,2
0,5
693,0
1,6
0,2

a

średnia w roku; dane dotyczą zakładów pod kontrolą Inspekcji Fabrycznej,
tj. posiadających motor mechaniczny, oraz tych rękodzielniczych, które zatrudniały
więcej niż 15 robotników; kontroli nie podlegały zakłady państwowe oraz
metalurgiczne z wielkimi piecami lub podobnymi urządzeniami do wytopu metali
22
(podlegały one kontroli Inspekcji Górniczej) .
Źródło: A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski…, s. 5–8, 33, 177; Svod
otczetow fabricznych inspektorow za 1912 god, S. Petersburg 1913, s. 26, 30–81.

Gospodarka Królestwa Polskiego, podobnie jak innych krajów, przeżywała
w drugiej połowie wieku kilka kryzysów. Szczególnie destrukcyjna, zwłaszcza
22

Wyższe dane dla roku 1908 podaje W. Grabski, dotyczą one jednak szerszej
zbiorowości zakładów (w przypadku całego Królestwa 10 953 zakładów i 400,9 tys.
robotników; wartość produkcji to 860,1 mln rb.). W. Grabski, Rocznik Statystyczny
Królestwa Polskiego 1913, Warszawa 1914, s. 153.
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dla przemysłu łódzkiego, była depresja lat 70. XVIII w., jeszcze trudniejszy był
kryzys 1882 r., który doprowadził do spadku produkcji i bankructwa wielu
drobnych przedsiębiorstw. Największy kryzys przypadł na lata 1899–1903,
przejawiał się on silnym spadkiem cen (w przemyśle żelaznym o 20–60%),
wiele firm poniosło wówczas dotkliwe straty. Kryzys spowodował upowszechnianie się związków kartelowych i partycypacji przedsiębiorstw Królestwa w kartelach rosyjskich.
Niestety, nie dysponujemy porównywalnymi z przedstawionymi wyżej
statystykami produkcji przemysłowej Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Pomorza Gdańskiego czy Galicji. W przemyśle Wielkiego Księstwa Poznańskiego
w 1907 r. zatrudnionych było 57 tys. osób, Pomorza Gdańskiego 65 tys.,
w sumie 122 tys. Dominowały przemysł metalowy z maszynowym i spożywczy (zatrudniały po 24% ogółu robotników), dalej mineralny (20%), drzewny
(16%) i odzieżowy z włókienniczym (7%). Cechą przemysłu wielkopolskiego
była niewielka koncentracja: w 1907 r. tylko 39 zakładów zatrudniało powyżej
200 robotników, przeciętne zatrudnienie nie przekraczało 10 robotników.
Przemysł metalowy – głównie małe i średnie zakłady maszyn rolniczych produkujące na potrzeby miejscowego rolnictwa – zlokalizowany był w Poznaniu,
Bydgoszczy, Toruniu i Elblągu. Najbardziej znany zakład Hipolita Cegielskiego
zatrudniał poniżej 200 robotników. Duże znaczenie miał przemysł rolno-spożywczy, obejmował przetwórstwo ziemniaków, młynarstwo, cukrownictwo i browarnictwo. Tutaj „wybijało” się cukrownictwo: wiele starych cukrowni zostało w latach 1846–1861 zlikwidowanych, w ich miejsce powstały
nowe, duże zakłady23. Zabór pruski wyprzedzał także pozostałe dzielnice
w produkcji spirytusu, ważne znaczenie miały fabryki tytoniu, w Rawiczu było
5 takich zakładów. Istniał też przemysł mineralny, stanowiły go cegielnie, zakłady nawozów fosforowych w Poznaniu Starołęce i Luboniu oraz fabryka
sody w Mątwach. Na Pomorzu najsilniejszy rozwój dotyczył przemysłu maszynowego w Gdańsku i Elblągu. Rozbudowa przemysłu ciężkiego w Gdańsku
zaczęła się od budowy w połowie wieku przez rząd pruski kilku fabryk zbrojeniowych, w 1890 r. otworzono w Gdańsku filię stoczni elbląskiej, która zaczęła
dorównywać zakładowi elbląskiemu. Zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie
w 1904 r. wynosiło 4,4 tys. robotników.
23

Cukrownie wielkopolskie wyróżniały się wielkością: średnia produkcja jednej cukrowni była dwukrotnie wyższa niż na Pomorzu Gdańskim i 3-krotnie wyższa niż
w Królestwie Polskim.

Cecylia Leszczyńska

42

Statystyki produkcji wybranych gałęzi przemysłu zostały zaprezentowane
przez C. Łuczaka. Wskazują one na niewielki wzrost produkcji spirytusu
(22 mln marek w pierwszej połowie lat 70. XVIII w. oraz 26 mln marek w latach 1910–1913; w hektolitrach było to 384 hl i 530 hl). Dwukrotnie wzrosła
natomiast produkcja piwa (z 322 tys. hl w latach 70. do 627 tys. w 1905 r.),
a kilkudziesięciokrotnie produkcja cukru (w końcu lat 80. XVIII w. średnia produkcja roczna wynosiła 1,8 tys. ton, a w przededniu I wojny światowej
373 tys. ton). Produkcja soli jadalnej wzrosła z 21 tys. ton do 55 tys. ton (wartościowo było to 446 tys. marek i 849 tys. marek), soli przemysłowej z 0,3 tys.
ton do 0,5 tys. ton; węgla brunatnego z 19 tys. ton do 44 tys. ton (wartościowo było to 74 tys. marek i 165 tys. marek). Jeśli idzie o przemysł maszynowy
i metalowy, łączna produkcja „wszystkich istniejących w prowincji poznańskiej
fabryk maszyn i narzędzi wyniosła w 1913 r. 13 mln marek” – pisze C. Łuczak24. Cała produkcja przemysłu, rzemiosła i górnictwa szacowana była
w 1913 r. na 750 mln marek25. Stanowiłoby to równowartość 345 mln rubli.
W zaborze austriackim nie było poważniejszych aglomeracji przemysłowych, występowały natomiast trzy regiony o dość wysokim uprzemysłowieniu: zagłębie naftowe z ośrodkami w Drohobyczu, Jaśle i Krośnie, Śląsk Cieszyński z przemysłem hutniczym i tkackim oraz region krakowski z kopalniami
węgla i soli. Ośrodkiem przemysłu przetwórczego był Lwów. Istotnym bodźcem ożywienia przemysłu metalowego i górnictwa stał się rozwój kolejnictwa
(szczególnie ważny dla Krakowa, Sanoka i Lwowa). W 1910 r. przemysł Galicji
zatrudniał ponad 100 tys. robotników, z czego po 19% pracowało w przemyśle mineralnym i spożywczym, 17% w górnictwie, 12% w przemyśle drzewnym i 11% w metalowym. Miejscowy przemysł manufakturowy z trudem
konkurował z wyrobami fabryk czeskich i węgierskich; po rozbudowie sieci
kolejowej w latach 1875–1880 zamknięto w Galicji pięć hut szkła, wszystkie
cukrownie (oprócz Przeworska) i wszystkie huty żelaza (oprócz niewielkiego
zakładu w Węgierskiej Górce). Przemysł gorzelniczy był wypierany z rynków
austriackich przez firmy węgierskie. O wyraźniejszym rozwoju można mówić
w przypadku branż surowcowych: górnictwa naftowego, węglowego, a także
kilku nowoczesnych zakładów przemysłu metalowego. Górnictwo naftowe
24

C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001, s. 238–248.
25
Tamże, s. 253.
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zaczęło się rozwijać po 1867 r., większość ropy (75%) wywożono do rafinerii
zagranicznych. Wydobycie rosło – o ile w 1875 r. wydobyto 22 tys. ton, o tyle
w 1909 r. przekroczono już 2 mln ton. W okręgu krakowskim prowadzono
z kolei wydobycie węgla: wzrosło ono z 96 tys. ton w 1860 r. do prawie 2 mln
ton w 1913 r. W drugiej połowie XIX w. zmodernizowano kopalnie soli, w połowie stulecia jej wydobycie nie przekraczało 50 tys. ton, na początku XX w.
dochodziło do 140 tys. ton. Przemysł wełniany ulokowany był w rejonie Bielska-Białej na Śląsku Cieszyńskim, zachował swój półprzemysłowy charakter,
zarazem wytwarzał najwyższe gatunkowo rodzaje tkanin. Szacuje się, że przed
I wojną produkcja przemysłu galicyjskiego wynosiła 700 mln koron, stanowiłoby to równowartość 280 mln rubli26.
Na koniec kilka zdań o polskich kresach wschodnich leżących w granicach
Rosji. Były to najsłabiej rozwinięte przemysłowo części kraju, zachowywały
przez cały okres wybitnie rolniczy charakter. Małą przemysłową wyspę stanowił jedynie Białystok i jego okolice leżące w guberni grodzieńskiej, który
zatrudniał 60–70% ogółu robotników przemysłowych guberni27. Ośrodek
białostocki rozwinął się wraz z uruchomieniem w 1862 r. połączenia kolejowego z Warszawą i Petersburgiem (przez Grodno–Wilno–Dyneburg i Psków).
Dwadzieścia lat później, w 1886 r., uruchomiono linię Białystok–Baranowicze
(przez Krynki, Wołkowysk). Połączenie Białegostoku z Ukrainą pozwalało na
import dobrej wełny owczej, a z Prusami Wschodnimi – na przywóz szmat do
przerobu w miejscowych zakładach28. Połączenia kolejowe wzmocniły pozycję
Białegostoku jako ośrodka przemysłowego, stał się on także dużym węzłem
kolejowym. W okręgu białostockim skupiony był głównie przemysł włókienniczy (wytwarzał ok. 50% produkcji przemysłowej guberni), na kolejnych miejscach lokowały się przemysły drzewny i spożywczy29. W 1912 r. liczba robotników przemysłowych guberni grodzieńskiej wynosiła 16,5 tys., co dawało
0,8% ludności ogółem (liczba ludności wynosiła 1998 tys.). Produkcja przemysłowa w 1897 r. sięgnęła 18 mln rubli, a w 1908 r. 23,3 mln rubli (dane doty26

S. Kempner, Dzieje…, s. 270.
A.C. Dobroński, Uprzemysłowienie województwa białostockiego w XIX i na początku XX wieku, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3.
28
A. Werwicki, Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r. Czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne, „Prace Geograficzne”, nr 10, Warszawa 1957, s. 45.
29
M. Chilczuk, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu rolno-spożywczego w województwie białostockim, „Prace Geograficzne”, nr 37, Warszawa 1962, s. 61–62.
27
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czą dużych i średnich zakładów objętych kontrolą Inspekcji Fabrycznej). Porównywalne wartości miała gubernia radomska. Według A. Dobrońskiego
produkcja białostockiego okręgu wynosiła przed I wojną światową 40 mln rb.30
(jest to wartość przekraczająca podaną wyżej, zapewne obejmująca także
drobny przemysł).
W badaniach dynamiki rozwoju sektora pozarolniczego używa się także
wskaźnika urbanizacji, przy czym uwzględnia się miasta liczące 10 tys. i więcej
mieszkańców, zakłada się bowiem, że nie mają one charakteru quasirolniczego.
Tabela 8. Ludność miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców w latach 1860–1910
Wyszczególnienie

ok. 1870

1890
1900
w tysiącach

Królestwo Polskie
Galicja
Zabór pruski:
Wielkie Księstwo Poznańskie
Pomorze Gdańskie

536
307

Królestwo Polskie
Galicja
Zabór pruski:
Wielkie Księstwo Poznańskie
Pomorze Gdańskie

8,6
5,6

11,4
8,2

17,5
9,6

8,1
12,5

11,8
17,5

12,7
20,6

128
165

941
543

1910
1870=100

1 645
706

a

206
239
251
323
w % ogółu ludności
a

b

b

2 188
1 047

408
341

349
419

272
253

b

b

18,3
13,1

213
234

16,6
24,6

205
197

a 1897 r.; b 1909 r.

Źródło: A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski…, s. 17–31; M. Nietyksza, Rozwój
miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa
1986, s. 193. Nieco inne dane dla Królestwa Polskiego podaje: M. Nietyksza, Rozwój miast…

Jeśli idzie o gubernie Królestwa Polskiego, odsetek ludności miast liczących 10 tys. i więcej mieszkańców był najwyższy w guberni warszawskiej (24%
ogółu ludności w 1872 r. i 44% w 1913 r.) i piotrkowskiej (odpowiednio 12%
i 50%). W innych guberniach odsetki były zdecydowanie niższe (tylko kaliska
i siedlecka przekraczały 10% w 1913 r., w pozostałych było to 7–8% w 1913 r.
i około dwukrotnie mniej w 1872 r.)31.
30

A.C. Dobroński, Uprzemysłowienie…, s. 44, 47; A. Werwicki, Białostocki…,
s. 43, 51, 58.
31
M. Nietyksza, Rozwój miast…, s. 193.
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Poziom PKB i dynamika wzrostu gospodarczego
polskich prowincji
Szacunki PKB oraz PKB per capita dla poszczególnych polskich prowincji
zostały przeprowadzone kilka lat temu32. Uwzględniono w nich wartości produkcji netto (po odjęciu kosztów zużycia pośredniego) wytworzonej w przemyśle i rolnictwie, leśnictwie, sektorze budowlanym, transporcie, rzemiośle
i sektorze usług prywatnych i publicznych, a także dochody z kapitału i zyski
instytucji finansowych. W odniesieniu do zaboru pruskiego oraz Galicji wykorzystano oszacowania dokonane przez badaczy zagranicznych. Uzyskane wyniki pokazują, że najwyższy PKB per capita miały prowincje polskie zaboru
pruskiego, najniższy zaś – Galicji. Królestwo Polskie sytuowało się bliżej Galicji.
Jeśli zaś idzie o dynamikę wzrostu gospodarki mierzonej PKB per capita, tutaj
najwyższy wskaźnik dotyczył Królestwa Polskiego, zbliżony co do wartości był
wskaźnik zaboru pruskiego, odstawał wskaźnik galicyjski (tab. 9).
Tabela 9. PKB per capita w latach 1870–1910
Wyszczególnienie
Zabór pruski
Królestwo Polskie
Galicja Zachodnia

1870
1890
1910
PKB per capita w Geary Khamis dollar’1990
1870=100
1286
996
855

1735
1294
1206

2202
1775
1290

171
178
151

Źródło: M. Bukowski, P. Koryś, C. Leszczyńska, M. Tymiński, N. Wolf, Wzrost
gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910), „Ekonomista”
2018, nr 2, s. 145.

Analizując powyższe dane, należy uwzględnić, iż na poziom PKB per capita oddziaływał także przyrost liczby ludności. Ten najwyższy był w Królestwie
Polskim (między 1870 a 1910 r. wyniósł 96%, w zaborze pruskim 33%, a w
Galicji 35%). Dynamika produktu w Królestwie Polskim była zatem wyraźnie
wyższa niż ta opisywana za pomocą PKB per capita33.
32

Badania przeprowadzili M. Bukowski, P. Koryś, C. Leszczyńska, M. Tymiński we
współpracy z N. Wolfem.
33
Szersze badania dotyczące PKB w okresie 1790–1910: M. Bukowski, P. Koryś,
C. Leszczyńska, M. Tymiński, N. Wolf, Urbanization and GDP per capita: New data and
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Wzrost ten rozkładał się bardzo nierównomiernie, jeśli idzie o gubernie.
Najwyższy był – co oczywiste – w guberniach warszawskiej i piotrkowskiej,
rolnicze gubernie wschodnie notowały niewielką zmianę. Różnice PKB per
capita między gubernią warszawską a guberniami rolniczymi (siedlecką, suwalską, kielecką, łomżyńską) wynosiły w 1910 r. jak 3:134. Interesujące jest, że
podobnie niski poziom PKB per capita miały gubernie kielecka i radomska
(zwłaszcza kielecka), w których zlokalizowane były zakłady Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego. W świetle zaprezentowanych wcześniej statystyk
produkcji nie powinno to jednak zaskakiwać.
Na koniec warto podkreślić, że kategoria PKB pokazuje wartość produkcji
wytworzonej w danym roku, czyli strumienie produkcji wytwarzane przez
poszczególne sektory i działy gospodarki, zawiera także strumienie dochodów
uzyskiwanych przez czynniki produkcji. Nie należy jej natomiast utożsamiać
z poziomem zamożności ludności czy szerzej – bogactwa kraju.

Podsumowanie
Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza pokazała dynamikę gospodarczą ziem polskich w drugiej połowie XIX w. i jej efekt w postaci poziomu PKB per capita. Zaprezentowane dane wskazują, że najwyższą dynamiką
produkcji charakteryzowało się Królestwo Polskie: najsilniej przyrastała tu
produkcja przemysłowa oraz PKB. Na drugim miejscu uplasowały się ziemie
zaboru pruskiego, które z kolei cechowały wysokie przyrosty produkcji rolnej.
Na trzecim miejscu znajdowała się Galicja.
Jeśli idzie o poziom rozwoju gospodarki mierzony wartością PKB per capita, za najwyżej rozwinięte należy uznać ziemie zaboru pruskiego, za najsłabiej
– obszary Galicji. Będące „pośrodku” Królestwo Polskie z racji wysokiej dynaresults for the Polish lands, 1790–1910, „Historical Methods: A Journal of Quantitative and
Interdisciplinary History” 2019, DOI: 10.1080/01615440.2019.1580171.
34
W guberni warszawskiej PKB pc. wynosił ok. 3600 GK dollar’1990, w siedleckiej,
suwalskiej, łomżyńskiej, radomskiej – ok. 1000 GK dollar’1990. M. Bukowski, P. Koryś,
C. Leszczyńska, M. Tymiński, N. Wolf, Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami.
Porównanie poziomu produktu per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie
XIX i XX wieku (wyniki pierwszych estymacji), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2017, s. 185.
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miki produkcji zmniejszyło swój dystans do zaboru pruskiego. Warto w tym
miejscu podkreślić silne zróżnicowanie na poziomie regionalnym. Brak statystyk dla rejencji zaboru pruskiego oraz niewystępowanie jednostek średniego
szczebla w Galicji nie pozwalają na badanie owego zróżnicowania w tych
prowincjach. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że najbardziej równomierny rozwój dotyczył Wielkopolski. Jeśli idzie o Galicję,
względnie dobrze rozwijały się i uprzemysławiały tereny przy granicy ze Śląskiem, w regionie Krakowa i Lwowa oraz zagłębia naftowego. Szacunki PKB
per capita dla Galicji Zachodniej pokazują, że była ona nieco „bogatsza” od
niektórych guberni Królestwa Polskiego. Wydaje się, że właśnie Królestwo
Polskie cechowały najgłębsze różnice wewnętrzne, przede wszystkim będące
skutkiem dynamicznego rozwoju ośrodków położonych w guberni piotrkowskiej i warszawskiej oraz swoistego marazmu w pozostałych częściach kraju.
Obie gubernie osiągnęły zdecydowanie najwyższe wartości PKB per capita,
prześcigając na początku XX w. nawet rejencję bydgoską i poznańską (z drugiej strony rejencje te były lepiej rozwinięte od leżącej tuż za „kordonem”
guberni kaliskiej). Należy zarazem podkreślić, że zarówno w guberni piotrkowskiej, jak i warszawskiej – szczególnie warszawskiej – występowały duże
różnice między warszawskim okręgiem przemysłowym a pozostałymi obszarami guberni. Można zatem mówić o występowaniu dekonwergencji rozwoju:
wolniej rozwijały się obszary słabo rozwinięte, choć da się wskazać tutaj wyjątki: gubernia lubelska i rozwój Lublina.
Opisane zmiany z racji ich wyspowego charakteru nie zmieniły rolniczego
charakteru ziem polskich, o czym świadczą statystyki urbanizacji i źródeł
utrzymania ludności. Dominującym pozostał sektor rolny, co oznaczało, iż na
poziom życia zdecydowanej większości ludności ziem polskich wpływała
przede wszystkim produktywność rolnictwa.
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Economic development of Polish lands in the second half
of the 19th century (1870–1914) and its regional diversity
Summary
The article presents the most important features of economic changes taking
place in the regions of Polish lands. The first part of the study presents the agricultural
sector, the second industrial sector, and the third – the level and changes of GDP. The
main force stimulating economic changes was industrialization. It should be added that
the production of the agricultural sector also increased, but a large amount of labor
force in agriculture caused low productivity per one person. The growth of the
economy was also dependent on the development of the railway network and export
opportunities. The analysis showed that the highest production dynamics was in the
area of the Kingdom of Poland, in the second place was Wielkopolska, which had the
highest increase in agricultural production. Galicia was in the third place, its
development dynamics were the lowest. The highest level of economic development
(measured by GDP per capita) was achieved by the territories annexed by Prussia, then
the Kingdom of Poland, and the lowest level of development was in the areas of
Galicia. At the same time, the Kingdom of Poland was characterized by deep internal
differences: the dominance of the Piotrków and Warsaw gubernias, and stagnation in
other parts of the country.
Key words: Economic development, regional development. Poland in the 19 century,
Polish economic history in 19 century
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Debata o modernizacji
w polskiej myśli ekonomicznej II połowy XIX
i początku XX wieku

Wstęp
Przełom XIX i XX w. w polskiej myśli ekonomicznej to okres jej rozwoju
przypadający na lata zniewolenia narodu polskiego przez zaborców (Rosję,
Prusy i Austrię). Polska ekonomia w tym czasie miała postać nauki w okruchach, co wynikało z ograniczeń w jej uprawianiu na skutek rozbiorów. Mimo
to polscy ekonomiści, w warunkach niewoli politycznej, a w rezultacie braku
własnego państwa, skupiali się na poszukiwaniu i prezentacji sposobów odbudowy potencjału gospodarczego terytorium Polski (zależnej od obcych
mocarstw). Jedną z kwestii poruszanych w polskiej myśli ekonomicznej była
problematyka modernizacji – droga systemu społeczno-gospodarczego do
nowoczesności. Debata nad tym zagadnieniem w II połowie XIX i na początku
XX w. toczyła się przede wszystkim wokół realizacji haseł pozytywistycznych –
popularyzacji programu pracy organicznej i pracy u podstaw1.
Artykuł ma charakter przeglądowy. Powstawał według zasady „metodycznego eklektyzmu”, tzn., jak stwierdza Robert Merton, przy wykorzystaniu dopełniających się wzajemnie narzędzi badawczych wywodzących się
z różnych nauk2 (ekonomii, socjologii, historii). Analizy o charakterze eklektycznym pozwalają również na korzystanie z doświadczeń badawczych
1

Były to hasła pozytywistów polskich głoszone po powstaniu styczniowym. Wzywały one do obrony bytu narodowego nie drogą walki zbrojnej, ale przez dążenie do
rozwoju gospodarki i szerzenie oświaty, https://sjp.pwn.pl/sjp/praca_organiczna,_praca_u_podstaw;2507734 (dostęp: 30.04.2019).
2
R.K. Merton, Sociological Ambivalence and Other Essays, New York 1976, s. 169.
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przedstawicieli różnych nurtów występujących w ramach tych samych dziedzin wiedzy3.
Celem opracowania jest próba przybliżenia poglądów kilku polskich ekonomistów (dobór subiektywny) na temat procesu modernizacji oraz pokazania
narodowego rysu rozważań ekonomicznych, uwzględniającego – jak pisał Stanisław Głąbiński – stanowisko narodowe, właściwości narodowe i ducha narodu4. W ich sercach, o czym przekonywał Aleksander Kraushar, „tliło się zarzewie
gorącego przywiązania do kraju, jego pięknej tradycyi i do tych idealnych skarbów, z których się składa organizm umysłowy narodu”5. Takie podejście, które
należy wiązać z ideą pracy u podstaw i pracy organicznej, było bardzo istotne
w warunkach wyczerpania formuły powstań narodowych mających prowadzić
do odzyskania niepodległości. Praca u podstaw i praca organiczna, również ta
wykonywana przez ekonomistów, stawała się fundamentem dążeń do podniesienia poziomu cywilizacyjnego kraju (np. przez jego modernizację). Działania
opierać się miały na wzmacnianiu potencjału narodowego (gospodarczego
i społecznego) i promowaniu sprawy polskiej na arenie międzynarodowej.

Istota modernizacji
Modernizacja to pojęcie bardzo szeroko dyskutowane w literaturze naukowej6. W Słowniku języka polskiego utożsamiana jest z usprawnianiem czy
unowocześnianiem – procesem społecznym związanym z rozwojem społe3

M. Zalesko, O miejsce historii gospodarczej w naukach ekonomicznych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 4 (58), s. 13.
4
S. Głąbiński, Historia ekonomiki, t. II: Historia ekonomiki polskiej, Lwów 1939,
s. 242–243.
5
A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia
historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, Kraków–Warszawa 1900, s. 114.
6
Wolfgang Knöbl w rozdziale 7 Handbook of Historical Sociology twierdzi, że teoria modernizacji należy do najbardziej wpływowych w naukach społecznych. Dodaje
jednak, że nie udało się jej zostać teorią kanoniczną. Jego zdaniem stanowi ona niewiele więcej niż garść ukrytych, choć kluczowych przesłanek przyjmowanych przez przedstawicieli nauk społecznych starających się powiązać badania empiryczne z różnymi
rozległymi procesami historycznymi i społecznymi, które w bliżej nieokreślony sposób
noszą miano modernizacji (W. Knöbl, Theories that Won’t Pass Away: The Neverending Story of Modernization Theory [w:] Handbook of Historical Sociology, red.
G. Delanty, E.F. Isin, London 2001, s. 96–107).
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czeństw7. Takie ujęcie koresponduje z definicją modernizacji przedstawioną
przez Piotra Sztompkę. Określa on ją jako „zbliżanie się społeczeństwa w sposób zamierzony, celowy, planowany, do uznanego modelu nowoczesności,
najczęściej do wzorca jakiegoś istniejącego społeczeństwa uznanego za nowoczesne. Jest to powolne dościganie takiego wzorca, pokonywanie przepaści, przezwyciężanie zapóźnienia w stosunku do niego”8. W innym miejscu
Sztompka pisze, że modernizację należy rozumieć jako fundamentalną zmianę wszystkich poziomów społeczeństwa, od makrostruktur (np. charakteru
instytucji, świadomości zbiorowej), poprzez struktury średniego rzędu (np.
formy organizacji społecznych), po przejawy życia codziennego (np. style życia, więzi międzyludzkie)9. Na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. (po
powstaniu styczniowym) działania modernizacyjne prowadzono drogą pracy
organicznej i pracy u podstaw, przez promowanie rozwoju gospodarki i kampanię oświatowo-wychowawczą.
Warto w tym miejscu zadać pytanie, które stawia również Sztompka: czy
modernizacja jest przeznaczeniem wszystkich społeczeństw? Odpowiedź nie
jest oczywista. Nie ma jednej drogi przechodzenia modernizacji. Już w XIX w.
zauważyli to socjolodzy. Przedstawiali dwie wizje modernizacji. Jedna grupa
badaczy twierdziła, że modernizację można postrzegać jako proces konieczny
i nieuchronny, przebiegający liniowo i kierunkowo: od stadiów wcześniejszych
– gorszych, do późniejszych – doskonalszych. Druga grupa postrzegała modernizację jako pewną historyczną możliwość, a nie konieczność. Można ją
przejść różnymi drogami, a nie według jednego scenariusza. Jej efektem mogą być różne odmiany nowoczesności, nie ma bowiem jednego wspólnego
wzorca. Modernizacja zależy od wysiłku, decyzji i wyborów dokonywanych
przez członków społeczeństwa. Zależy także od okoliczności zastanych, zewnętrznych, sprzyjających lub utrudniających działania w tym kierunku10.
Drugie pytanie, ważne z perspektywy przechodzenia procesu modernizacji na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., które warto zadać, również
za Sztompką, brzmi: czy szanse modernizacyjne, czyli perspektywy osiągnięcia poziomu społeczeństwa nowoczesnego są dla różnych społeczeństw takie
7

https://sjp.pwn.pl/sjp/modernizacja;2568191.html (dostęp: 30.04.2019).
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2009, s. 508.
9
P. Sztompka, Dziesięć tez o modernizacji, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 2–3
(24–25), s. 177.
10
Tamże, s. 177–178.
8
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same? Odpowiedź brzmi – nie, ponieważ o przebiegu modernizacji decyduje
potencjał transformacyjny społeczeństwa, tzw. kapitał podmiotowości społecznej. Tworzy go wypadkowa trzech czynników: 1) intelektualny i moralny
poziom członków społeczeństwa (np. promodernizacyjne motywacje, aspiracje, przekonania, kompetencje, wiedza) – może go zapewnić odpowiedni
poziom edukacji; 2) niezbędne warunki strukturalne tworzące sprzyjające
ramy dla działań modernizacyjnych (np. poziom technologii, ustrój ekonomiczny i polityczny, wartości, reguły kulturowe); 3) zapewnienie ciągłości społeczeństwa i jego zakorzenienie w dziedzictwie przodków, którzy tworzyli społeczeństwo w przeszłości (wymaga to kultywacji, kontynuacji i respektu dla
tradycji i pamięci zbiorowej). Od ludzi zależy, jak zostaną zestawione ze sobą
wymienione czynniki, a to albo sprzyja modernizacji albo ją wstrzymuje11.
Modernizacja powinna być, jak pisze Sztompka, „postrzegana jako proces
wielowymiarowy, obejmujący sferę ekonomiczną, polityczną, kulturową, religijną, mentalną, a zmiany w każdej z nich nie muszą być ani równoległe, ani
zsynchronizowane, lecz często zachodzą w różnych konfiguracjach i w różnych fazach. […] Modernizacja musi być harmonijnie powiązana z tradycją
społeczeństwa, jego unikatową pamięcią społeczną, dziedzictwem kulturowym, rozpowszechnioną wiarą religijną czy ideologiczną. Tradycja dostarcza
zasobów intelektualnych i moralnych dla działań modernizacyjnych zarówno
władzom, które mogą wykorzystać mądrość pokoleń w celu przeprowadzenia
racjonalnych reform, jak i zwykłym ludziom, odnajdującym bezpieczeństwo
egzystencjalne, tak potrzebne w czasach chaosu, kryzysu czy zmiany,
w zakorzenieniu w przeszłości i jej kontynuacji”12.
Mówiąc o idei modernizacji, zauważa Sztompka, trzeba mieć na uwadze
różne możliwości pojmowania tego terminu. W najbardziej konkretnym ujęciu modernizację należy wiązać jedynie z wysiłkiem podejmowanym przez
zacofane i słabo rozwinięte społeczeństwa w celu dogonienia krajów bardziej
rozwiniętych – przejścia od peryferii do centrum nowoczesnego społeczeństwa. W mniej precyzyjny sposób modernizację można określić jako kompleks
społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych i mentalnych przekształceń zachodzących od XVI w. w Europie Zachodniej, a osiągających swoje
apogeum w wiekach XIX i XX (w zakres modernizacji wchodzą tutaj m.in. pro11
12

Tamże, s. 178.
Tamże, s. 178, 180.
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cesy uprzemysłowienia). Najbardziej lakoniczny sposób pojmowania modernizacji to uznanie tego procesu za synonim wszystkich rodzajów postępowej
zmiany społecznej, w ramach której społeczeństwo porusza się wzdłuż pewnej przyjętej skali postępu13.
Tak szerokie rozumienie modernizacji uprawnia do odnoszenia tego terminu do różnych okresów historycznych14. Można uznać, za Szymonem Chodakiem, że modernizacja jest szczególnie ważnym przypadkiem rozwoju społeczeństwa, przypadkiem podejmowania żmudnych wysiłków mających na
celu osiągnięcie wyznaczonych celów15. Tak było w zniewolonej przez zaborców Polsce, gdzie w II połowie XIX i na początku XX w. procesy modernizacji
oparte na ideałach pozytywizmu stały się przyczynkiem do odzyskania niepodległości w 1918 r.

Tło do debaty o modernizacji
„Modernizacja jest wszechogarniającym procesem, w którym wszyscy od
dawna uczestniczymy” – napisał Witold Morawski16. Wtórując tym słowom,
należy stwierdzić, że na przełomie XIX i XX w., w atmosferze zniewolenia przez
zaborców, w tym procesie brali udział polscy ekonomiści. Po zakończonych
niepowodzeniem powstaniach listopadowym i styczniowym wśród polskich
intelektualistów (w tym ekonomistów) pojawił się pomysł realizacji idei pozytywistycznych, które miały torować drogę do wolności. Zaczęto odrzucać
wzorce kształtowane w okresie romantyzmu, przypadającego na lata międzypowstaniowe (metafizyczny mesjanizm i prometeizm). Jak pisał Jerzy Tynecki:
„Romantyczne kategorie myślenia utraciły więc polityczne oparcie, okazało
się, że podstawy bytu narodowego trzeba umacniać mimo braku niepodle13

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 130.
Sztompka podaje różne przykłady modernizacji, m.in. wyjście z jaskiń i zbudowanie pierwszych schronień, zastąpienie furmanek samochodami czy też maszyn do
pisania komputerowymi edytorami tekstów [P. Sztompka, Socjologia zmian…, s. 130].
15
S. Chodak, Societal Development. Five Approaches with Conclusions from
Comparative Analysis, New York 1973, s. 256.
16
W. Morawski, Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki [w:] Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje, red. W. Morawski,
Warszawa 2010, s. 14.
14
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głego państwa. […] u podstaw politycznego myślenia pozytywistów leżały
takie mniej więcej przekonania: […] że najpierw należy się wzmocnić cywilizacyjnie i gospodarczo; że własne państwo nie jest czynnikiem koniecznie niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, a w każdym razie jego brak nie usprawiedliwia marazmu ekonomicznego i społecznego; że należy wobec tego
zerwać z nierealnymi w danym momencie zrywami zbrojnymi. Położono nacisk na postęp gospodarczy i prawa rozwoju społecznego, głosząc – a czasem
tylko sugerując – prymat społeczeństwa, a nie państwa, narodowe postulaty
polityczne odkładając na przyszłość (lecz nie wyrzekając się ich całkowicie)”17.
W odniesieniu do realiów tamtych czasów wymownie brzmią wypowiedziane przez Kraushara słowa: „Im groźniejsze zewsząd nadciągały chmury,
zaciemniając horyzont przyszłości wytrąconego z normalnych warunków życia
i rozwoju społeczeństwa, tem naglejszą stawała się potrzeba zjednoczenia sił
umysłowych przedniejszych jednostek, by zażegnać niebezpieczeństwo zatraty najgłówniejszych cech narodowości: języka, literatury, historyi”18. W takich
okolicznościach ekonomistom polskim, od strony teoretycznej oraz praktycznej, przyszło realizować hasła pozytywizmu i aktywnie wspierać rozwój gospodarki. Uważano, że stopniowe reformowanie systemu społeczno-gospodarczego jest ważnym elementem kształtowania drogi do odzyskania
niepodległości. Uczestnictwo w procesie modernizacji ziem polskich odbywało się poprzez popularyzację wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa.
Przedstawiciele polskiej myśli ekonomicznej starali się przekonywać, że uniwersalne prawa ekonomiczne nie wystarczają do zrozumienia rozwoju narodów. Uważali, że każdy naród charakteryzuje się odrębnymi cechami – odmiennym rodzajem panujących stosunków społecznych, specyficznymi
uwarunkowaniami wewnętrznymi (np. obyczajami, ideami, nawykami, potrzebami, doświadczeniem, kulturą, tradycją) i zewnętrznymi (np. lokalizacją).
Wymienione atrybuty również mają znaczący wpływ na charakter rozwoju.
W związku z tym modernizację rozumieli prawdopodobnie w taki sposób,
jak współcześnie pisze o niej Morawski – jako imperatyw dla każdego kraju.
Uznawali, że kształt, jaki przybiera proces modernizacji, jest dziełem własnym, rezultatem konfrontacji potencjałów wewnętrznych z wzorcami ze17

J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu – próba odtworzenia, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1982–1983, nr XVII–XVIII, s. 173.
18
A. Kraushar, dz. cyt., s. 114.
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wnętrznymi. Wówczas na zasadzie kompromisu budowana jest infrastruktura
instytucjonalna pozwalająca na odnoszenie sukcesów na polu społecznym
oraz gospodarczym19. Konieczne było jednak, na co zwracają uwagę Jerzy
Jedlicki i Tomasz Kizwalter, odnalezienie punktu równowagi między dążeniami
do modernizacji a pragnieniem ochrony tradycji, zwłaszcza w czasie, kiedy
naród polski przeżywał dramat utraty własnego państwa i osłabienia przez
zaborców poczucia wartości i tożsamości narodowej20. Dorobek polskich ekonomistów z okresu zaborów, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej,
stawał się inspiracją do działań reformatorskich oraz budowy enklaw rozwiniętych gospodarczo obszarów, w warunkach braku własnego państwa.

Rozważania o modernizacji
jako interesie narodowym Polaków
Na ziemiach polskich po niepowodzeniu powstania styczniowego nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Okazało się, że
romantyczne koncepcje walki o niepodległość nie przyniosły zamierzonych
rezultatów, w efekcie czego wypracowana wcześniej autonomia funkcjonowania w pewnych sferach życia została znacznie ograniczona przez zaborców
(restrykcjami objęto swobody obywatelskie oraz możliwości rozwoju sfery
intelektualnej narodu polskiego, np. przez narastający proces rusyfikacji
i germanizacji). Równocześnie od 1864 r., po uwłaszczeniu chłopów, na ziemiach polskich obserwowano przyspieszony proces krzewienia się kapitalizmu. Funkcjonowanie w realiach gospodarki kapitalistycznej zwiększyło zainteresowanie zagadnieniami z obszaru ekonomii. Ekonomiści, podobnie jak
i inni naukowcy, zaczęli aktywnie uczestniczyć w popularyzacji idei pozytywistycznych. Stały się one w kręgu polskiej myśli ekonomicznej podstawą do
dyskusji o modernizacji ziem polskich pod zaborami. Polscy ekonomiści, podobnie jak inni intelektualiści, którym bliska była ideologia pozytywizmu,
uważali, że doskonałym sposobem na podtrzymanie tożsamości narodowej
19

W. Morawski, dz. cyt., s. 15.
J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, Warszawa 1988, s. 39–40;
T. Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840–1863), Warszawa 1991, s. 183.
20
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nie są powstania (listopadowe i styczniowe skończyło się klęską), a praca będąca zbiorowym wysiłkiem całego społeczeństwa. Ich zdaniem tylko praca
(organiczna i u podstaw), którą podejmuje się w duchu patriotycznym, zdolna
jest do ukształtowania rozwiązań instytucjonalnych w postaci instytucji nieformalnych i formalnych, które doprowadzą do poprawy bytu narodu polskiego, a w przyszłości do odzyskania suwerenności narodowej.
W rezultacie wzrostu znaczenia ideologii pozytywistycznej na terenie zaborów zaczęły powstawać albo rozszerzać swoją działalność towarzystwa
naukowe i wyższe uczelnie21, gdzie środowisko ekonomistów polskich w ramach ruchu społecznego przedstawiało pomysły dotyczące reform społeczno-gospodarczych (w tym o charakterze modernizacyjnym). Ich realizacja do
miała prowadzić do unowocześnienia struktur społecznych oraz gospodarczych, a w perspektywie utorować drogę do wolności.
W koncepcjach wielu polskich ekonomistów, których działalność naukowa przypadała na przełom XIX i XX w., dawał się zauważyć narodowy charakter rozważań ekonomicznych, również w kwestiach dotyczących procesu modernizacji. Oznaczało to, że badania rzeczywistości społeczno-gospodarczej
prowadzone były przez nich z punktu widzenia interesu narodowego. W ramach analiz uwzględniali specyficzne dla narodu polskiego warunki funkcjonowania i przypisywali narodowi kluczową rolę w kształtowaniu podstaw
rozwoju społeczno-gospodarczego22. Wśród ekonomistów o takim ukierun21

Więcej na temat działalności ekonomistów polskich na przełomie XIX i XX w.
zob. W. Roszkowski, Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939, Warszawa 2010, s. 9–30.
22
S. Głąbiński, Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej
i historyą ekonomiki, Lwów 1913; S. Głąbiński, Historia…, s. 243; E. Taylor, Historia
rozwoju ekonomiki, t. 1, Poznań 1957, s. 187–194, 225–227; L. Guzicki, S. Żurawicki,
Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914, Warszawa 1969, s. 196–
343; T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864–1950, Wrocław–Warszawa–Kraków
1992, s. 9–134; W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007, s. 245–
254; U. Zagóra-Jonszta (red.), Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej
i francuskiej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach”, Katowice 2009; U. Zagóra-Jonszta (red.), Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach”, Katowice 2010; U. Zagóra-Jonszta (red.), Polska myśl
ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej, „Prace Naukowe Uniwersy-
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kowaniu rozważań wymienić można m.in.: Józefa Supińskiego (1804–1893),
Stanisława Szczepanowskiego (1846–1900), Józefa Milewskiego (1859–1916)
czy Stanisława Głąbińskiego (1862–1941).
Józefa Supińskiego rozważania o modernizacji

Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli ekonomicznej
przełomu XIX i XX w. (niejednokrotnie niedocenianym23) był Józef Supiński
(naukowiec i polityk)24. Uznaje się go również za czołowego reprezentanta
ideologii pozytywizmu i teoretyka programu pracy organicznej25. Jego najważniejsze rozważania zostały zawarte w publikacji Szkoła polska gospodarstwa społecznego.
Supiński uważał, że sformułowane w nauce uniwersalne prawa ekonomiczne nie do końca pozwalają zrozumieć procesy rozwojowe poszczególnych
narodów. Twierdził, że każdy naród cechuje różne usposobienie, a także inny
charakter przywiązania do tradycji, zwyczajów i kultury oraz odrębne uwarunkowania historyczne, w jakich funkcjonuje. Z tego względu ekonomia musi
mieć, jego zdaniem, charakter narodowy: „jej siły rozumowania karmić się
tetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice 2012; M. Bochenek, Historia rozwoju
ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do historyzmu, Toruń 2016.
23
Dzieła Supińskiego spotykały się niekiedy z krytyką, np. zdaniem Mirosława Orłowskiego teksty Supińskiego nie wniosły do ekonomii żadnych twórczych pierwiastków [M. Orłowski, Poglądy ekonomiczne Józefa Supińskiego, Warszawa 1938].
24
Jan Welichowski w przedmowie do tomu I Pism Supińskiego napisał, że dzieła
Józefa Supińskiego „są ważnym pomnikiem oświaty narodowej na polu ekonomiki”
(J. Welichowski, Przedmowa wydawcy z poprzedniego wydania [w:] Pisma Józefa Supińskiego, t. I, Warszawa 1883, s. 9). Z kolei Leszek Guzicki i Seweryn Żurawicki uważają, że dorobek Supińskiego wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej myśli ekonomicznej, zwłaszcza w latach 80. XIX w. (L. Guzicki, S. Żurawicki, dz. cyt., s. 209).
25
Tadeusz Kowalik (Ekonomia liberalna a program pracy organicznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 17/4, s. 671) pisał, że Supińskiego w II połowie XIX w. uważano za ojca duchowego nowej epoki, czego wyrazem są słowa wypowiedziane na
obchodach jego 50-lecia pracy piśmienniczej: ,,kraj czcząc zasługę tego, który na rozdrożu dwóch epok wołał go do twardej pracy codziennego życia, czci wraz z nim najwyższą ideę swego czasu, a w czci tej staje się już wyrazem pracy kierowanej wiedzą
i wiedzy opartej na pracy” (Opis obchodu jubileuszowego 50-letniej działalności Józefa
Supińskiego na polu piśmienniczem [w:] Pisma Józefa Supińskiego, t. V, Warszawa
1883, s. 280).
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powinny miejscowymi sokami, ona powinna obrać punkt widzenia na rodzinnej ziemi, nosić znamiona swojego klimatu i tło życia narodowego”26. Dla
podkreślenia ponadnarodowej i powszechnej natury rozważań ekonomicznych „powinna [jednak] się zasilać prawdami powszechnymi, które już wykryto gdzie indziej”27. Przekonywał także, że cechy narodowe ekonomii są wynikiem „tej zbiorowej idei, która w życiu każdego narodu wionie w poprzek jego
przestrzeni i wzdłuż jego pokoleń; która obok wspólności cywilizacyi przodującej zbiorowemu życiu wszystkich ludów, wyciska na każdym z nich pewne
znamię odrębności i samoistnienia”28.
Supiński w swoich analizach ekonomicznych, na co wskazują Aleksandra
Lityńska i Jolanta Markwart29, uwzględniał, co zrozumiałe, wysoki poziom
zacofania gospodarki na ziemiach polskich. W rozważaniach dotyczących
problemu rozwoju gospodarczego zniewolonych przez zaborców terenów
podnosił potrzebę modernizacji ziem polskich. Jego zdaniem powinna ona
opierać się na zasadach kapitalizmu, w którym podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest własność prywatna i inicjatywa indywidualna, oraz
przebiegać harmonijnie we wszystkich sferach gospodarowania. Supiński
postulował unowocześnienie rolnictwa, rozwój przemysłu (częściowo w oparciu o kapitał obcy) i rozszerzanie wymiany handlowej, która jego zdaniem
zbliża do siebie członków społeczeństwa, potrafi ich „połączyć, i w silną zlać
całość”30. Twierdził, że rozwijając gospodarkę, należy realizować wartości
narodowe, działać na rzecz odrodzenia moralnego obywateli oraz umacniać
tożsamość narodową. Do tego celu służyć miała popularyzacja wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie i przekonanie go, że działalność gospodarcza jest
przejawem patriotyzmu. Wymowne w tym kontekście stało się stwierdzenie
Supińskiego, w którym dał do zrozumienia, że „Siłą człowieka wydobywającą
26

Szkoła polska gospodarstwa społecznego [w:] Pisma Józefa Supińskiego, t. II,
Warszawa 1883, s. 8.
27
Tamże, s. 8.
28
Tamże, s. 6–7.
29
A. Lityńska, Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka
Skarbka i Józefa Supińskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”
2003, nr 549, s. 101–111; J. Markwart, U źródeł polskiej szkoły ekonomii – recepcja
a oryginalność [w:] Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności,
red. B. Fiedor, Warszawa 2015, s. 431.
30
Szkoła polska gospodarstwa społecznego…, s. 335.
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z rzeczy myśl jest jego wiedza; siłą przelewającą myśl w rzecz jest praca jego;
wiedza jest atrybutem umysłu, praca jest ciała zadaniem; a jak niepodzielnem
jest jego istnienie, czyli jego siła rzutu, tak też jego wiedza i praca odrębnie
postępować nie mogą. Oto jest jądro, na którym się rozwija byt ludzi, ludów
i ludzkości”31 [kursywa w oryginale – M.Z.].
Tadeusz Kowalik napisał, że ekonomia dla Supińskiego była „kodeksem
codziennego postępowania” ludzi. Z kolei podstawą istnienia narodu polskiego i jego wyzwolenia spod wpływów zaborców był rozwój sił wytwórczych oraz systematyczne budowanie potęgi gospodarczej (konsekwentna
rozbudowa potencjału gospodarczego rozbitych przez zaborców ziem polskich). W miejsce irracjonalnego mesjanizmu religijno-filozoficznego Supiński głosił „mesjanizm” ekonomiczny, cywilizacyjny i industrializacyjny. Jego
koncepcja modernizacji ziem polskich uprawnia, zdaniem Kowalika, do nazywania Supińskiego mesjaszem kapitalistycznego uprzemysłowienia ziem
polskich32.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozważań Supińskiego, droga ekonomicznego rozwoju jest długa, jednak na jej końcu – zauważa Urszula Zagóra-Jonszta – „jaśniała nadzieja wskrzeszenia niepodległej Polski”33.
Stanisława Szczepanowskiego rozważania o modernizacji

Kolejnym ekonomistą o narodowym charakterze rozumowania był
S. Szczepanowski, przedsiębiorca i polityk. Dorobek piśmienniczy, jaki po sobie zostawił, wskazuje na jego czynny udział w debacie na temat modernizacji
polskiej gospodarki. Mimo że jego najważniejsze opracowanie pt. Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego bezpośrednio dotyczyło ziem zaboru austriackiego, to – jak podkreślał Głąbiński
– była to „książka, która poruszyła umysły i sumienia narodowe nie tylko
w Galicji, ale w całej Polsce”34. Szczepanowski uważał, że „[n]aród jest żyjącym organizmem. Jego postęp zbiorową pracą niezliczonych generacyi. Kto
chce pracować nie stosując się do kierunku utrwalonego charakterem i tem31

Myśl ogólna fizjologii wszechświata [w:] Pisma Józefa Supińskiego, t. I, Warszawa 1883, s. 129–130.
32
T. Kowalik, Historia…, s. 25–31.
33
U. Zagóra-Jonszta (red.), Polska klasyczna…, s. 154.
34
S. Głąbiński, Historia…, s. 249.
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peramentem narodu, kto chce pracować nie korzystając ze skarbca nieprzebranego narodowych doświadczeń i dążeń, ten z góry skazuje się na bezsilność i bezpłodność”35. Tymi słowami chciał w społeczeństwie polskim wyzwolić potrzebę działań na rzecz modernizacji zaniedbanej gospodarki.
Pierwszą część Nędzy Galicyi… Szczepanowski poświęcił ukazaniu na podstawie danych statystycznych ubóstwa i zacofania w sferze życia społeczno-gospodarczego tego terytorium na tle wybranych lepiej rozwiniętych krajów
Europy. Obnażył oblicze ubóstwa następującymi słowami: „Galicyanin mało
pracuje, bo za mało je, nędznie się żywi, bo za mało pracuje, i wcześnie umiera, bo się nędznie żywi – a na domiar naturalnym wynikiem tej krótkiej trwałości życia ludzkiego jest to, że w stosunku do osób dorosłych jest tu większa
część ludności wymagającej opieki jak w innych krajach”36. W dalszej części
studium autor pokazał poziom zacofania gospodarczego. Zwrócił uwagę na
niedorozwinięte rolnictwo. Przedstawił to następująco: „Galicya posiada najmniejszą wytwórczość rolniczą, tak małą, że już i bez eksportu nie wystarczyłoby na utrzymanie ludności przy sile i zdrowiu”37. Z produkcją przemysłową
w opinii Szczepanowskiego jest podobnie: „Mając ostatecznie pewne zapotrzebowania przemysłowe, a nie mając przemysłowców w kraju, u których
byśmy się mogli choć w części zaopatrzyć, najdrobniejszej rzeczy musimy
szukać za granicą […] Nie mając własnych przemysłowców, nie mamy też domowych konsumentów na własne płody. Ażeby je spieniężyć, musimy je wysyłać za granicę”38. Niedorozwój rolnictwa i brak przemysłu był powodem
niekorzystnych relacji handlowych, o których autor Nędzy Galicyi… pisał tak:
„stosunkowo najbiedniejszy kraj, zarazem zależy w tak przeważny sposób od
handlu zewnętrznego, z uszczerbkiem daleko zyskowniejszego i pewniejszego
handlu wewnętrznego”39.
Nędza ekonomiczna to nie jedyny atrybut, jakim charakteryzowało się
społeczeństwo na ziemiach polskich. Był jeszcze inny jego wizerunek, który
tworzyli: „szlachcic utracjusz, mieszczanin kołtun, chłop tuman i żyd pijaw35

S. Szczepanowski, Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888, s. VI.
36
Tamże, s. 29.
37
Tamże, s. 50.
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Tamże.
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ka”40. Szczepanowski uważał, że wymienione warstwy społeczne tworzyły
obraz społeczeństwa zgangrenowanego, gnuśnego, lekkomyślnego, a nawet
zepsutego. Cechy takie są przyczynami nędzy moralnej społeczeństwa.
Wspominał również o zobojętnieniu ludności na taką kondycję narodu,
o spowszednieniu sytuacji, w jakiej przyszło mu żyć. Sądził, że jego upadek
materialny był skutkiem upadku duchowego i moralnego: „Nie tylko dusza
chorzeje w chorem ciele, ale i odwrotnie, ciało się staje chorem, jeżeli dusza
jest chorą. […] Pod każdym względem, czy to prawdomówności, czy pracowitości, obowiązkowości, oszczędności i wykształcenia, przeciętna u Polaka jest
niższą od przeciętnej u innych narodów europejskich”41.
Przedstawiony wizerunek społeczeństwa i gospodarki był, jak uznał Szczepanowski, „smutny i zastraszający42”; „stanowi on niejako tło wszystkich naszych stosunków ekonomicznych, jest pra-przyczyną i zarazem wyrazem całej
naszej nędzy i niemocy”43. Twierdził, że nawet najlepszy architekt nie poradzi
sobie z modernizacją gospodarki, w sytuacji kiedy nie będzie miał odpowiedniego materiału, zwłaszcza ludzkiego, by móc zrealizować własne pomysły44.
Stan gospodarki określił mianem anemicznej i podkreślał, że nie odrodzi się
ona ekonomicznie bez odnowy moralnej społeczeństwa45.
Aby przezwyciężyć tak wysoki poziom zacofania, niezbędne były poważne
zmiany, zwłaszcza w obszarze ludzkiej mentalności. Bez zmiany tej sfery życia
człowieka nie uda się, jak twierdził, pokonać istniejących na ziemiach polskich
problemów. Zdaniem Szczepanowskiego przeobrażenia mentalności można
osiągnąć poprzez pobudzanie u ludzi ambicji bycia obywatelem – typem
człowieka wyrażającego potrzeby społeczeństwa nowożytnego46.
Idea obywatelskości w drugiej połowie XIX w. była bliska każdemu Polakowi, podkreślał Szczepanowski. Uważał, że „dla każdego Polaka tkwi w samym wyrażeniu obywatel, duch obywatelski, obowiązek obywatelski, działać
po obywatelsku. To wyobrażenie takie uniwersalne, tak głęboko filozoficzne,
40

Tamże, s. 143.
Tamże, s. 169–170.
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tak doskonale odpowiadające potrzebom czasu, jest zarazem tak pospolitym
i utartym u nas, że je każdy Polak, czy szlachcic, czy żyd, chłop lub mieszczanin, odrazu rozumie. Każdy odrazu ocenia jego doniosłość, mimowoli pociągniętym jest do niedoskonałego chociaż urzeczywistnienia, a ze wstrętem
odwraca się od obłudnego przywłaszczenia sobie imienia bez wypełniania
obowiązków, które to miano nakłada. Ciężkie to obowiązki, nie lekkie to
brzemię. […] Obywatelstwo wymaga poświęcenia się sprawie publicznej,
wyzwolenia się z wszystkiego co marne i błahe, wymaga prostoty życia, szlachetności duszy i podniosłości myśli”47. Aktywność obywatelska to zdaniem
Szczepanowskiego działalność Polaków na rzecz rozwoju rolnictwa, przemysłu
i handlu. Ważnym wyzwaniem była zatem aktywizacja ludności mieszkającej
zarówno na wsi, jak i w miastach w kierunku działalności obywatelskiej, istotnej z perspektywy modernizacji gospodarki.
W kwestii budowy polskiego potencjału gospodarczego, mimo stosunkowo liberalnych poglądów własnych, opowiadał się za eliminacją egoizmu
z procesu działalności gospodarczej. Pisał: „Nie ma pospolitszej i grubszej
myłki jak ta, która przypuszcza, że rozwój sił ekonomicznych jest wyłącznie
wpływem egoizmu, łakomstwa i chciwości. [...] Chciwość i łakomstwo mogą
prowadzić do lichwy, do gry giełdowej, do stolika z kartami, do polowania za
posagami, za synekurami, do sprzedawania nazwiska na parawan brudnych
interesów, ale przenigdy do rozwoju ekonomicznego. Rozwój ekonomiczny
nigdzie na świecie jeszcze się nie pojawił bez współudziału przynajmniej rzetelności, uczciwości, pracowitości i umiejętności [...]. Dlatego też każdy okres
rozwoju ekonomicznego zawsze był zarazem okresem twórczości i energii.
Przedsiębiorczość wcale nie jest naturalnym wynikiem chciwości i łakomstwa, chociaż może być niekiedy podsycana przez te nieczyste namiętności.
Ale oprócz tego wymaga jeszcze odwagi, śmiałości, wiedzy i umiejętności” 48.
Za Głąbińskim można zinterpretować powyższe słowa jako wrogie pojęciu
egoizmu nieuszlachetnionego poczuciem użyteczności obywatelskiej 49.
Egoizm nigdy nie służył narodowi polskiemu, zawsze tylko poniżał i upadlał, nigdy nie potęgował charakterów – uważał Szczepanowski 50.
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Na kartach Nędzy Galicyi… nawoływał do bycia „Polakami nie tylko
w chwili, w której trąby wzywają do boju, ale przez całe życie, każdego dnia,
w wykonaniu wszystkich obowiązków społecznych”51. Tymi słowami zwrócił
uwagę na potrzebę wytworzenia systemu wychowawczego, który wprowadzi
społeczeństwo na drogę nakierowaną na osiągnięcie dojrzałości cywilizacyjnej. Uzyskać ją można, zdaniem Szczepanowskiego, przy współdziałaniu
wszystkich obywateli, „słowem, piórem lub czynem, przykładem lub posłuszeństwem, oszczędnością, wytrwałością i pracowitością”52 we wszystkich
sferach życia społeczno-gospodarczego.
Zdaniem Kowalika takimi słowami Stanisław Szczepanowski przekonywał społeczeństwo do wyzbycia się pesymizmu i konieczności zmiany nastawienia do jego immanentnych możliwości. Nawoływał do likwidacji
zaczarowanego koła zacofania, do wyjścia z apatii i zniechęcenia. Zachęcał
do wiary w możliwość pokonania nędzy, do rozwiania przesadnego, nihilistycznego krytycyzmu w stosunku do wszelkiej inicjatywy, podcinającego
ją w zarodku53.
Spuścizna, jaką po sobie zostawił Szczepanowski, zwłaszcza rozważania
zawarte w studium pt. Nędza Galicyi…, doprowadziła już w latach 90. XIX w.,
do tego że zirytowani jej treścią mieszkańcy zabrali się do pracy, uważa Andrzej Chwalba. Podkreśla także, że książka Szczepanowskiego wywołała
wielką debatę publiczną wśród ówczesnych elit na temat potrzeby modernizacji gospodarki54, którą wolnymi krokami zaczęto realizować. Dzieło
Szczepanowskiego stało się, jak uważa Rafał Łętocha, swoistym programem
działania i bodźcem do wysiłku na rzecz zmiany katastrofalnej sytuacji
mieszkańców zaborów55.
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Józefa Milewskiego rozważania o modernizacji

Innym polskim ekonomistą, którego dorobek dotyczył w pewnej mierze
spraw narodowych nieobecnej na mapach politycznych Polski, był Józef Milewski, naukowiec i polityk. Narodowy charakter jego rozważań podkreślają
następujące słowa: „[m]y jako naród nie należymy do szczęśliwych, do zasobnych społeczeństw; warunki naszego bytu narodowego są arcytrudne, to też
my przedewszystkiem winniśmy zdobyć sobie jasny pogląd na stan całości
naszych spraw i interesów narodowych, peryodycznie kontrolować nasz dorobek i nasze ubytki”56. „Błądziliśmy nieraz oglądaniem się na cudzą pomoc;
zaznaczało to się i w życiu, i w nauce. Zdrowa reakcya przeciw temu, dążność
do naszej samodzielności, odezwała się już na wielu polach życia”57.
Milewski podkreślał, że od zakończenia powstania styczniowego do początków XX w. „[w] ustroju i położeniu narodu polskiego zaszły liczne i bardzo
doniosłe zmiany…”58. Wśród przeobrażeń wewnętrznych wymieniał zmianę
struktury własności gospodarstw rolnych, jaka nastąpiła na skutek uwłaszczenia chłopów. Podkreślał również postęp w rozwoju robotniczego życia w miastach. Swoimi spostrzeżeniami zwracał uwagę na rolę modernizacji na ziemiach polskich. Pisał, że zmianom wewnętrznym „towarzyszyły równocześnie
liczne zmiany zewnętrzne: nowożytny rozwój gospodarczy, przemiana metod
i systemu produkcji i komunikacyi. Fale skutków tych przemian odbiły się na
nas później niż w innych społeczeństwach, ale obecnie i u nas ujawniają one
w całej pełni swój wpływ”59. Poza zmianami w obszarze społeczno-gospodarczym Milewski dostrzegał również zmiany w sferze politycznej. Jako przykład podał możliwość uczestnictwa delegacji polskiej w obradach parlamentów w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu60.
Zastanawiał się, czy naród polski zdaje sobie sprawę z możliwości rozwojowych, jakie pojawiły się przed nim na początku XX w. w wyniku tak wielkich
przeobrażeń. Uważał, że „[z]oryentowanie się w nowych warunkach bytu
i wyszukanie odpowiednich nowych metod działania, aby skutecznie poradzić
nowym stosunkom i zagadnieniom, nie jest rzeczą łatwą, wymaga poważnej
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pracy umysłowej”61. Wysiłkowi temu patronuje idea pracy u podstaw, w której realizację Milewski włącza się z wielkim zaangażowaniem na polu publikacyjnym. Jego spostrzeżenia, będące efektem życia i pracy we wszystkich zaborach, potwierdzały konieczność prowadzenia działalności edukacyjnej wśród
społeczeństwa polskiego i wyzwolenia w nim umiejętności dbania o interesy
narodowe. Milewski podkreślał, że „[u]trzymują się […] przy życiu tylko organizmy, co umieją zaadaptować swe życie i działanie do nowych warunków
bytu; nieprzystosowanie się do nich może prowadzić do skurczenia, osłabienia, zaniku”62.
Za narodowy charakter poglądów Milewski został doceniony przez historyków myśli ekonomicznej: m.in. przez S. Głąbińskiego oraz W. Stankiewicza.
Głąbiński podkreślał, że zasługą Milewskiego jest podjęcie próby określenia
istoty narodu polskiego i wykazania potrzeby prowadzenia polskiej polityki
narodowej. Trafne okazało się stwierdzenie, że byt narodu w warunkach braku własnego państwa zależy w dużym stopniu od jego świadomości. Aby
przetrwać, naród musi dążyć do niezależności gospodarczej wspomaganej
rodzimym kapitałem, krzewienia religii i oświaty narodowej, a także dbać
o przestrzeganie prawa. Uważał, że podmiotem polityki narodowej jest naród, nie państwo. Teza ta była bardzo istotna z punktu widzenia rozproszenia
narodu polskiego na obszarze trzech zaborów63. Podobnie o Milewskim wypowiada się Stankiewicz, uznając go za lojalistę, który pracując w administracji zaborców, bronił interesów ziem polskich64.
Stanisława Gąbińskiego rozważania o modernizacji

Narodowe akcenty rozważań ekonomicznych widoczne były również
w piśmiennictwie Stanisława Głąbińskiego. Był on człowiekiem wielu aktywności, działał w sferze politycznej i naukowej. W jego analizach poruszane
były kwestie zarówno społeczne, jak i gospodarcze, ważne z perspektywy
modernizacji ziem polskich pod zaborami.
Jedną z ciekawszych propozycji świadczących o zaangażowaniu Głąbińskiego w sprawy związane z procesem modernizacji był postulat dzia61
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łań w tym obszarze wygłoszony w referacie podczas Zjazdu Polskich
Prawników i Ekonomistów w 1912 r. we Lwowie. W ramach wykładu przekonywał słuchaczy o potrzebie stworzenia tzw. surogatu polskiego gospodarstwa narodowego. Jego celem miały być działania zmierzające do rozszerzenia i pogłębienia ekonomicznej konsolidacji ziem poszczególnych
dzielnic Polski65. Miały one służyć wzmocnieniu siły, zarówno fizycznej jak
i duchowej, rozbitych przez zaborców obszarów w ich dążeniach do uzyskania niepodległości.
Można uznać, że Głąbiński swoje rozważania opierał na ideałach pozytywistycznych, ciągle aktualnych na ziemiach polskich na początku XX w.
Wyrazem tego są następujące jego słowa: „[w] naszym narodzie, w naszych stosunkach politycznych i społecznych, donioślejszem jest jeszcze
znaczenie duchowego wychowania narodu niż u narodów politycznie samodzielnych. Nasze bowiem położenie ekonomiczne w znacznej części
zależy od stosunków politycznych w państwach zwalczających się wzajemnie na polu ekonomicznem, od ich polityki gospodarczej, od zmiennej
konjunktury międzynarodowej. W żadnem państwie z osobna nie możemy
liczyć na stałość polityki względem naszego narodu i naszego gospodarstwa, nigdzie o kierunku polityki nie rozstrzygamy […]. Jedynie pewną,
rozumną i trwałą podstawą naszego bytu i naszej przyszłości jest wychowanie i wzmocnienie własnej siły narodowej, urobienie organizmu narodowego we wszystkich kierunkach życia społecznego, budowanie i pielęgnowanie fundamentów, skoro wszelka budowa zewnętrzna narażona jest
na przemożne przeciwieństwa, wichry i burze. Dla tego dla nas wszystkie
czynniki zdolne wzmocnić i podnieść nasz organizm narodowy mają ogólne narodowe znaczenie i posłannictwo, dla tego też rozwój nauki polskiej,
oświaty ludowej, wychowania ekonomicznego jest dla nas najcenniejszym
zasobem społecznym i narodowym, najdzielniejszą rękojmią lepszej przyszłości”66.
Z powyższych słów można wyciągnąć wniosek, że droga do poprawy sytuacji życiowej społeczeństwa polskiego, a w perspektywie do uwolnienia się
spod wpływów obcych mocarstw, prowadziła zdaniem Głąbińskiego przez
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edukację. Rozwój nauki, poszerzanie wiedzy i doświadczenia miały wpływać
na wzrost dobrobytu. Można go było osiągnąć przez modernizowanie poszczególnych sektorów gospodarki, zarówno rolnictwa, jak i przemysłu. Obserwacje społeczeństwa i gospodarki dokonane w czasie zniewolenia Polski
przez zaborców pozwoliły Głąbińskiemu na postulowanie budowy systemu
ekonomicznego opierającego się na respektowaniu interesów wszystkich
grup społecznych. Ścieżką do tego była realizacja interesu własnego, przy
jednoczesnym poszanowaniu potrzeb ogółu i zachowaniu w prowadzonej
działalności odpowiedniej relacji między egoizmem a altruizmem. Tylko wówczas można, jego zdaniem, uzyskać równomierność w rozwoju wszystkich
obszarów funkcjonowania człowieka.
Wojciech Giza podkreśla, że Głąbiński jako zwolennik szkoły historycznej
uważał, że ludzkie działanie jest uwarunkowane sytuacją historyczną, a motywem aktywności jednostki jest wytworzenie dobra mającego wartość społeczną. Postulował wprowadzenie zasady interesu narodowego, gdyż naród
jest jednostką nadrzędną nad państwem i to on kieruje gospodarstwem narodowym67. Uznawał naród za podmiot gospodarstwa narodowego wyższego
rzędu, podmiot, dla którego znaczenie miała jego przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Naród, jak pisał, „odradza się ciągle w coraz nowych pokoleniach
i oddziaływa wybitnie na życie gospodarcze nagromadzonymi wartościami
duchowymi i materialnymi, oraz swoimi ideami i dążeniami zwróconymi ku
przyszłości”68. Przyszłością była droga w kierunku unowocześniania gospodarki przez jej modernizację.
Przedstawione powyżej rozważania, oparte na przemyśleniach czterech
wybitnych polskich ekonomistów (J. Supińskiego, S. Szczepanowskiego,
J. Milewskiego i S. Głąbińskiego), których aktywność przypadała na przełom
XIX i XX w., dotyczyły w znacznym stopniu kwestii modernizacji ziem polskich
pod zaborami. Koncepcje wymienionych postaci w kwestii unowocześniania
polskiego potencjału społeczno-gospodarczego opierały się na popularnych
w tamtym okresie ideach pozytywistycznych, hasłach pracy organicznej i pracy u podstaw.
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Zakończenie
„Modernizacja jest wszechogarniającym procesem, w którym wszyscy od
dawna uczestniczymy. Nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, iż może ona
przyjąć kiedykolwiek kształt wszystkich satysfakcjonujący”69 – uważa Witold
Morawski. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że na ziemiach polskich nie
była ona satysfakcjonująca, a z pewnością nie była taka w okresie zaborów.
Na przełomie XIX i XX w., jak pisze Lech Zacher, modernizacja odbywała się
w warunkach dezintegracji będącej efektem rozbiorów, co w rezultacie oznaczało enklawowy rozwój, uzależnienie od zaborców oraz zahamowanie postępu w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego70.
Modernizacja nie jest samopodtrzymującym się procesem ewolucyjnym, który zachodzi sam z siebie71 – uważa Szymon Chodak. Nie jest też,
na co zwraca uwagę Piotr Sztompka, przeznaczeniem społeczeństw, ale
ich ciężko wypracowanym osiągnięciem 72. Była godnym uwagi dokonaniem polskiego społeczeństwa w czasie zaborów. Inspiracją do uaktywnienia procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich na przełomie XIX
i XX w. stał się m.in. dorobek naukowy i publicystyczny polskich ekonomistów: J. Supińskiego, S. Szczepanowskiego, J. Milewskiego i S. Głąbińskiego. Miał on charakter przede wszystkim praktyczny, nie był zatem oderwany od potrzeb pogrążonych w zacofaniu ziem polskich. Obraz niedorozwoju gospodarczego i zapóźnienia cywilizacyjnego poszczególnych zaborów był dla polskich ekonomistów bodźcem do prezentacji pomysłów
dotyczących kwestii modernizacji potencjału gospodarczego i społecznego
zniewolonych ziem.
W ich efekcie naród polski miał się stać narodem bardziej cywilizowanym.
Głąbiński uważał, że „Narody cywilizowane są pracowitsze, oszczędniejsze
i zamożniejsze niż narody i plemiona w cywilizacyi zacofane. Rozwojowi nauki
i sztuki, wiedzy, doświadczenia i przezorności zwykł towarzyszyć wzrost bogactwa, stopy życiowej, samodzielności i przedsiębiorczości wszystkich
69
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warstw społeczeństwa. Są to fakty, stwierdzone dziejami, a w wyższym jeszcze stopniu obserwacyą ludów nowożytnych”73.
Pomysły na modernizację wynikały z idei pozytywizmu, które pobudzały
do dyskusji na jej temat i urzeczywistniania jej założeń w ramach pracy organicznej i pracy u podstaw. Modernizacja miała być prowadzona z perspektywy realizacji interesu narodowego. Istotny w tym procesie był pierwiastek
społeczny oraz gospodarczy. Jan Szczepański pisał, że dla uzdrowienia systemów społecznych szczególnie ważne są cechy ludzi, ponieważ one wyznaczają kierunek postępowania i działania jednostek. Działania z kolei są istotne dla
utrzymania systemów społecznych w ruchu74. W myśl tych słów celem modernizacji na przełomie XIX i XX w. miało być uzdrowienie zacofanego społeczeństwa (zwłaszcza przez edukację i wychowanie) oraz rozwój zacofanej
gospodarki (przede wszystkim przez unowocześnianie rolnictwa i rozbudowę
przemysłu).
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The debate on modernization of polish economic
thought the second half of the 19th and the beginning
of the 20th centuries
Summary
The turn of the 19th and 20th centuries in Polish economic thought was a period of its
development falling on the years of enslavement of the Polish nation by the invaders
(Russia, Prussia and Austria). Polish economists, in conditions of political slavery, and as
a result of the lack of their own state, focused on searching for and presenting ways to
rebuild the economic potential dependent on the foreign powers of the Polish lands. One
of the most important issues raised in the Polish economic thought at that time was the
issue of modernization. The debate on this issue was based on the ideas of positivism.
These ideas have stimulated discussion on modernization and the implementation of its
assumptions within the framework of organic and grassroots work. Modernization had to
be carried out from the point of view of national interest. Its consequence was to the
healing of the backward society and the development of the economy.
Key words: polish economic thought, Supiński, Szczepanowski, Milewski, Głąbiński,
society, economy, modernization
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Marka „polskość” w epoce
państwowego niebytu w XIX wieku

Wstęp
Marka to pojęcie nieobce sferze produkcji, handlu i usług. Zaliczana jest do
kategorii aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa i ma ogromny wpływ na
położenie ekonomiczne firmy, jej miejsce na rynku i w konsekwencji rozpoznawalność i trafną identyfikację producenta przez klientów. Wymóg czasów
sprawił, że pojęciem marki zaczęto operować także w sferze publicznej. Kreowana jest marka miasta, gminy czy regionu. Sytuację tę wymusiła przede
wszystkim konkurencja wskazanych jednostek terytorialnych o mieszkańców,
kapitał i inwestycje. Pozytywny wizerunek marki miejsca ułatwia przemiany
jakościowe w przestrzeni jednostek terytorialnych, a to upoważnia do wskazania na efektywne wykorzystanie czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych
rozwoju lokalnego czy regionalnego. Z tych samych przyczyn narodziło się pojęcie marki kraju. Determinanty, które mają wpływ na jej wizerunek, związane są
w dużej mierze z sytuacją polityczną, jednak przede wszystkim z tożsamością,
kulturą oraz aktywnością społeczną czy przedsiębiorczością obywateli.
Przyjmując, że jedynie w niewielkim zakresie kreowanie marki w sferze
gospodarki różni się od kreowania jej w sferze publicznej, np. jako marki kraju, należy uznać za Philipem Kotlerem, że powinna ona1:
1) cechować się niepowtarzalnością, aby „nie przeszła niezauważona na
zatłoczonym rynku”;
2) odnosić się do realnych potrzeb i pragnień społeczeństwa;
3) być wiarygodna i wzbudzać zaufanie.
Siła marki kraju polega na tym, że powinna ona celować w umysły i dusze
społeczeństwa, „aby poruszyć ich serca”. Misja i wartości, które są integralną
1

Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony
klient? Spełniony człowiek!, Warszawa 2010, s. 54.
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częścią kreowania marki kraju, tworzą DNA społeczeństwa, wyrażają jego
pragnienia ukryte w „najgłębszych podwalinach istnienia”2. Kreowanie marki
kraju wymaga spojrzenia na wartości, które uznaje się za zbiór priorytetów
danego społeczeństwa3.
Wskazane powyżej elementy mają wpływ na tożsamość marki kraju. Pod
pojęciem tym rozumie się wyrazistą osobowość marki oraz przynależne do tej
osobowości wartości, które nawiązują do określonych potrzeb, tradycji i aspiracji społeczeństwa4. Zdaniem Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej „tożsamość terytorium, która ma być utrwalona w marce, jest zjawiskiem społecznym”5. Proces budowy tożsamości marki kraju polega według tej autorki na
stworzeniu takiego kanonu wartości kulturowych, etycznych i środowiskowych, aby identyfikowała się z nim jednostka i grupa6.
Tożsamość budowana jest w czasie i kształtuje się pod wpływem czynników obiektywnych, czyli takich elementów jak: położenie, historia, kultura
i tradycja, oraz czynników subiektywnych, do których zalicza się szczególną
pozycję kraju wśród sąsiadów, zdarzenia i wybitne postaci go reprezentujące
i z nim się kojarzące7. Są to tzw. ambasadorzy marki kraju.
Współczesne kreowanie marki kraju, budowa i wzmacnianie jej wizerunku
nie budzą żadnego zdziwienia. Traktowane jest jako naturalny proces zwiększania przez realizujący tę strategię kraj swojej rozpoznawalności i w następstwie
stymulowanie wzrostu gospodarczego. Interesujące jest, czy można zbadać
i określić proces kreowania marki „polskość” w epoce niebytu państwowego
oraz wskazać elementy ją tworzące. Należy się przy tym zastanowić, czy marka
„polskość” sprzyjała w XIX w. modernizacji społecznej i gospodarczej, czy też
utrwalała zastany model życia społecznego i gospodarczego.
2

Tamże, s. 59.
Tamże, s. 60.
4
A. Hendler, Od szyldu do busoli, „My Company Polska” 2016, nr 5(8), s. 81.
5
M. Duczkowska-Piasecka, Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Warszawa 2013, s. 175. Tożsamość terytorium, jako determinanta
mająca zasadniczy wpływ na kreowanie marki kraju, „jest zjawiskiem interakcyjnym,
ponieważ autoidentyfikacja społeczna przebiega za pośrednictwem zasobów symbolicznych, dostępnych w ramach kultury […] uzyskiwanie tożsamości następuje w trakcie
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6
Tamże, s. 176.
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Kreowanie marki „polskość”
Marka „polskość” kreowana była w XIX w. spontanicznie przez artystów:
poetów i pisarzy, malarzy, kompozytorów i genialnych muzyków. Ludzie kultury stali się w XIX stuleciu przewodnikami dla społeczeństwa polskiego, byli
jego głosem i sumieniem. Szczególnie silny przekaz płynął do społeczeństwa
ze strony artystów epoki romantyzmu. To oni wołali o wyzwolenie duszy polskiej z „okowów niewoli” i budowali zespół cech marki „polskość”. Cele, jakie
miała spełnić marka „polskość”, można ująć w dwóch kategoriach: użytku
wewnętrznego, który nadał tej marce główną rolę w utrzymaniu odrębności
narodowej od zaborcy, i użytku zewnętrznego, dającego marce „polskość”
prawo do wyrażania specyficznego kodu kulturowego odróżniającego Polaków od innych społeczności.
Fundamentalnym elementem marki „polskość”, kreowanej głównie na
użytek wewnętrzny, był przez cały XIX w. dwór szlachecki. Należy podkreślić,
że jest to twór o charakterze symbolicznym i materialnym. W znaczeniu materialnym reprezentuje go budynek, zazwyczaj z pobielonymi ścianami, położony w parku i wyróżniający się architekturą na tle okolicznych obiektów,
głównie chałup chłopskich. Wraz z przynależnym do dworu gospodarstwem
był postrzegany jako odwieczna siedziba rodu szlacheckiego. Dwór to także
stworzony przez tradycję obszar administracji lokalnej i miejsce pracy dla
okolicznej ludności. Opis idealnego dworu, oddającego istotę marki „polskość”, znajdujemy w poemacie Adama Mickiewicza Pan Tadeusz: „Spośród
takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,/ Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,/ Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;/ Świeciły się
z daleka pobielane ściany,/ Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni/ Topoli,
co go bronią od wiatrów jesieni./ Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd
chędogi,/ I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi”8.
W wymiarze niematerialnym, który w XIX w. wydawał się ważniejszy przy
kreowaniu marki „polskość”, dwór szlachecki urósł do roli symbolu nieistniejącej Polski. W tym znaczeniu był miejscem zamieszkania patriarchalnej rodziny, której członkowie wchodzili w wyznaczone im tradycją role: ojciec jako
głowa rodziny, sprawiedliwy i opiekuńczy gospodarz, często uczestnik walk
8

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka
z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Warszawa 1979, s. 6.

Sławomir Kamosiński

76

narodowowyzwoleńczych, działacz tajnej organizacji narodowej; matka-żona
to symbol opiekunki ogniska domowego, strażniczki wartości rodzinnych,
wychowawczyni dzieci; z kolei potomstwo to słuchające rodziców, wychowywane w tradycji przodków młode pokolenie, które nie zatraci nigdy przekazanych mu nauk. Dwór szlachecki chronił te wartości przed zniszczeniem.
W jego murach zgromadzone były pamiątki rodzinne, tu kultywowano pamięć o bohaterach walk narodowowyzwoleńczych i przygotowywano się do
kolejnych zrywów narodowych. Po przekroczeniu jego progu, we wnętrzu
na ścianach: „Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma/ Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma; […] Dalej w polskiej szacie/ Siedzi Rejtan żałosny po wolności stracie”. Dwór, jako oaza dostatku, odsłania się
z kolejnych wersów cytowanego poematu: „Już konie w stajnię wzięto, już
im hojnie dano/ Jako w porządnym domu, i obrok i siano”. Kolejnym elementem wizerunku polskiego dworu była etyka pracy i pielęgnowanie odwiecznego związku człowieka z przyrodą. Prace we dworze zawsze kończą
się o zachodzie słońca „tak pan Sędzia każe/ U niego ze dniem kończą pracę
gospodarze”9.
Wizerunek marki „polskość” oparty był na tradycji narodowej postrzeganej jako pielęgnacja dobrych, dawnych obyczajów, uznawanych za gwarancję
trwałości dworu, rodziny i szerzej – utraconego kraju. Adam Mickiewicz daje
następujący obraz: „Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe,/ Wesoło, lecz
w porządku: naprzód dzieci małe/ Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną,/ Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną,/ Panny tuż za starszymi,
a młodzież na boku;/ Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku/ (Tak każe
przyzwoitość)”. Tradycja i wartości zaszczepione od pokoleń we dworze, jako
symbolicznym fundamencie tworzonej w XIX w. marki „polskość”, były ostoją
narodowej spuścizny, ponieważ: „Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,/
Z jego upadkiem domy i narody giną”10.
Adam Mickiewicz nie pominął też ważnego dla marki elementu, którym
jest muzyka. Dźwięk, melodia przyspieszają identyfikację marki przez odbiorcę, ułatwiają zapamiętanie przekazu. Już w pierwszych wersach poematu
czytelnik spotyka następujący opis: „W drewnianej szafie poznał, u wnijścia
alkowy,/ I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,/ By stary Dąbrowskiego
9
10

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 12–13.
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usłyszyć mazurek”11. Kolejny raz dźwięk i muzyka pojawiają się w kreślonym
przez poetę tzw. koncercie Jankiela. Czytelnik otrzymuje w nim wspomnienie
„Poloneza Trzeciego Maja” i „Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła…”.
W poemacie pada wezwanie: „Poloneza czas zacząć…”. Wskazane utwory
muzyczne pojawiają się też u innych artystów XIX w. Tańce dworskie – polonez i mazur, które odnajdujemy w utworach Fryderyka Chopina (1810–1849),
Stanisława Moniuszki (1819–1972) i Henryka Wieniawskiego (1835–1880),
stały się tańcami narodowymi, a „Mazurek Dąbrowskiego”, podobnie jak
pieśń „Boże coś Polskę”, wszedł do kanonu pieśni narodowych.
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu zawarł wątki pozwalające na wyodrębnienie wyróżniających i zarazem indywidualnych dla narodu polskiego
cech. Poeta odkrył i opisał DNA narodu oraz dał kanon wartości, które umożliwiły utrzymanie tożsamości narodowej przez czas ponad stu lat niebytu
państwowego.
Współczesna wiedza pozwala stwierdzić, że wizerunek marki „polskość”
w XIX w. opierał się na znanym dzisiaj mechanizmie umiejętnego żonglowania
ludzkimi emocjami. Umożliwiała to poezja epoki romantyzmu. Naród podzielony pomiędzy trzech zaborców szukał ukojenia w barwnych strofach kreślonych przez wieszczów narodowych, słuchał tańców dworskich, śpiewał pieśni
wolności. Jak zauważyła Grażyna Filip: „Marketing opiera się bowiem na bardzo silnym fundamencie – biologicznym, który dał podstawę do sformułowania filozoficznego stwierdzenia, że nie urodziliśmy się po to, żeby być zadowolonymi, lecz by do tego zadowolenia ciągle dążyć. Im większą bowiem liczbą
bodźców jesteśmy bombardowani, tym bardziej ich pragniemy”12. Poezja
epoki romantyzmu, literatura pisana „dla pokrzepienia serc”, muzyka, malarstwo historyczne budziły tęsknotę, rozniecały niezaspokojoną potrzebę Polaków do bycia wolnym narodem, a więc wywoływały „stan silnego wzruszenia,
podniecenia, wzburzenia towarzyszący silnym przeżyciom”13. Prapremiera
opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki, która odbyła się w Warszawie
w Teatrze Wielkim 28 września 1865 r., potwierdziła, że w kreowaniu marki
„polskość” nie zmieniały się akcenty i priorytety. Sielanka życia rodzinnego we
dworze, obowiązek udziału w walce o wolność ojczyzny i przestrzeganie od11

Tamże, s. 7–8.
G. Filip, Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki, Rzeszów 2019, s. 29.
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wiecznych obyczajów to fundament marki „polskość”, nietknięty przez kolejne lata niewoli.
Tej roli została podporządkowana także historia. Dzieje oręża polskiego
i osiągnięcia królów Polski były doskonałym materiałem i wartością służącą
„pokrzepieniu serc”. W nurt bogatej obrazami narracji powieści historycznej
wpisał się Henryk Sienkiewicz. Jego monumentalne dzieło z lat 1884–1888
zebrane w trylogii: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski pisane było
z myślą o budowaniu dumy narodowej z przeszłych osiągnięć. Zamysł ten
został osiągnięty przez kreowanie postaci wyrazistych, gotowych umierać dla
sprawy narodowej. W nurt idealizowania polskich dziejów wpisywał się też
Jan Matejko (1838–1893). Jego najsłynniejsze obrazy: Stańczyk (1862), Bitwa
pod Grunwaldem (1878), Rejtan – Upadek Polski (1866) czy Hołd pruski
(1882) skłaniają do refleksji nad świetnością Rzeczypospolitej i zarazem nad
jej historią. Zadumę tę szczególnie wyraziście oddaje obraz Stańczyk. Podobną rolę odegrały obrazy Juliusza Kossaka (1824–1899). Markę „polskość”
wzmacniają między innymi: Portret ks. Józefa Poniatowskiego na koniu
(1879), Sobieski pod Wiedniem (1882), Bitwa pod Ignacewem (1893). Ulubionym motywem tego artysty były konie. Artur Grottger (1837–1867) to
kolejny malarz akcentujący w swojej twórczości wątki historyczne. Uznanie
budziły cykle biało czarnych obrazów: Warszawa I (1861), Warszawa II
(1862), Polonia (1863) oraz Wojna (1866–1867).
Dla kreowania marki istotne jest, aby wymiar symboliczny uzyskał silne
wsparcie w wymiarze materialnym. Uważam, że realizowano ten cel poprzez
gromadzenie i eksponowanie pamiątek ukazujących polską historię. Już
w 1805 r. w Wilanowie, z inicjatywy ówczesnych właścicieli Pałacu Aleksandry
i Stanisława Kostki Potockich, utworzono pierwsze na ziemiach polskich muzeum, które spopularyzowała publikacja Hipolita Skimborowicza i Wojciecha
Gersona z 1877 r. pt. Wilanów. Album widoków i pamiątek…14. Tę samą rolę
spełniły uroczystości pogrzebowe Adama Mickiewicza w Krakowie. Poeta był
z całą pewnością twarzą marki „polskość”, jej ambasadorem. Powtórny pochówek Wieszcza Narodowego, po 35 latach od chwili śmierci, miał oprawę
budzącą podziw obserwatorów. W czasie mowy pogrzebowej historyk Kościoła z Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Władysław Chotkowski powiedział
14

2019).

Historia instytucji, www.wilanow-palac.pl/historia_muzeum.html (dostęp: 4.02.
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w duchu retoryki romantyzmu: „Gdy królów nam Bóg zabrał, gdy wodzom
oręż wypadł z ręki, gdy najdzielniejsi poszli z ojczyzny na wygnanie, a nad
ziemią ojczystą zaciężył kir żałoby i zawisła ołowiana chmura niewoli: jego
wielkością dźwigał się naród. On mu upaść nie dał, krzepiąc nadzieję”15.
Marka „polskość” to silne emocje, które towarzyszyły interpretacjom wydarzeń historycznych czy kreowaniu bohaterów narodowych. Elementem jej
towarzyszącym była tęsknota. W potrzebę misji marki „polskość” najpełniej
wpisuje się, w moim przekonaniu, fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba… Tęskno mi, Panie”.
Prof. Jerzy Jedlicki w wybitnej, aktualnej także współcześnie monografii
pt. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują wyjaśnia to zjawisko w następujący
sposób: „nie mogąc uzyskać potwierdzenia tożsamości przez własne państwo, Polacy tym gorliwiej musieli bronić suwerenności kultury; i dlatego
także, że rozbiory boleśnie nadwątliły narodowe poczucie wartości i znaczenia w Europie, czyniąc psychikę polską niezmiernie na tym punkcie wrażliwą”16. Obrona narodowych tradycji i zwyczajów, które jak w soczewce ogniskowały się w dworze szlacheckim, była obowiązkiem artystów. W ten sposób
pozycjonowano markę „polskość”. Trwałość tradycji i niezmienność kanonu
wyznawanych wartości w życiu codziennym, szczególnie w obliczu zmian
dokonujących się w zachodniej Europie, były dla Polaków gwarantem utrzymania tożsamości narodowej. Już w 1808 r. Józef Kalasanty Szaniawski wskazał, w moim przekonaniu, myśl przewodnią kreowania marki „polskość”:
„wszelkie inne, z obcej posady kopiowane normy dążą do zagładzenia właściwej narodu indywidualności, zmieniają go w martwą nijakiego charakteru
agregację”17.
Znamienne jest, że marki „polskość” nie rozszerzono w XIX w. o nowe
elementy i nie redefiniowano jej, pomimo że – jak zauważył prof. Jerzy W.
Borejsza – „I dla Polaków rok 1870 stał się ważną cezurą w dziejach narodowych. Dopiero bowiem z jego perspektywy stawało się jasne, iż powstanie
15

Cyt. za: P. Zabłocki, Drugi pogrzeb wieszcza [w:] Gra o niepodległość, Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2018, s. 51.
16
J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni
XIX wieku, Warszawa 2002, s. 56.
17
Cyt. za: tamże, s. 56.
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styczniowe 1863 roku zamknęło epokę insurekcji narodowych, w których
hegemonem była szlachta”18. Nie zważając na te doświadczenia, literatura
romantyzmu przez cały wiek XIX „uznawana była przez młodych za podstawę
narodowego wychowania młodzieży”19. Prof. Jerzy Jedlicki stwierdza wręcz,
że „Jakoż wielka poezja romantyczna uznana została od tej postyczniowej
pory za skarb wspólny, nie kwestionowany nawet przez te ideowe ugrupowania, którym romantyczna postawa wobec świata była najzupełniej obca”20.
Zauważa on, że racjonaliści lat 70. XIX w., tacy jak Eliza Orzeszkowa i Aleksander Świętochowski, „łączyli jakoś kult pozytywnej wiedzy i hasło użytecznej
pracy z pieczołowitym pielęgnowaniem spuścizny wieszczów”21.
Marka „polskość” nie była zdolna do absorpcji nowych wartości płynących ze zdobyczy rewolucji przemysłowej. Zmiany w strukturze społecznej
będące następstwem tego procesu, który obserwowano również na ziemiach
polskich, nie miały dużego wpływu na stan świadomości społecznej kształtowanej przez literaturę epoki romantyzmu, a powstające enklawy przemysłowe, np. Łódź, Pabianice, Żyrardów czy Białystok, w których pojawili się robotnicy przemysłowi i wykształceni inżynierowie, nie zmieniły mentalności
społecznej. Wizerunek kultury miejskiej, styl życia miasta przemysłowego
i jego dynamika nigdy nie były na tyle pozytywne i atrakcyjne dla ówczesnych
odbiorców, aby zdominować i zasłonić sielskość dworu szlacheckiego z jego
tradycją i historią. Prof. Jerzy Jedlicki wyjaśnia ten fenomen, wskazując, że:
„cywilizacja naukowo-techniczna jest ze swej natury ekstrawertywna, nastawiona na zwiększanie sprawności poznawczych […]. Kultura zdominowana
przez literaturę i filozofię dziejów jest introwertywna: jakoż jej główną u nas
troską stało się drążenie polskiej duszy, aby naród pojął sam siebie, swój los
i jego znaczenie dla świata”22. Internacjonalny charakter kultury technicznej
połączony ze zjawiskiem naśladownictwa, kopiowania wzorów budowy przemysłu i rozwiązań technicznych z państw innowatorów przez kraje określane
mianem naśladowców stanowił naturalne zagrożenie dla kanonu zasad marki
„polskość”. W tym tkwi prawdopodobnie geneza, akcentowanej już przed
18

J.W. Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa 1984, s. 169.
Cyt. za: J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji…, s. 313.
20
Tamże.
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Cyt. za: tamże.
22
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wybuchem powstania listopadowego, idei „unarodowienia przemysłu”. Jej
uzasadnienie zaskakuje: „Póki polskie ręce nie będą zdolne robić tego wszystkiego, czego naród polski potrzebuje, póki polski rozum nie będzie za najlepsze dla siebie uważał tego, co polskie ręce zrobiły, póty nie ważmy się stwierdzić, że mamy polski przemysł, że jesteśmy niepodległym ludem”23. Świat
cywilizacji przemysłowej nie mógł współgrać ze światem romantycznym, którego zasadom podporządkowany był trud kreowania marki „polskość”. Jerzy
Jedlicki tę zależność skomentował w następujący sposób: „Ludzie kultury
zawodowej nie brali na swe sumienie ciężaru odpowiedzialności za historyczne losy narodu, tym mniej za losy świata. Mało ich interesowały ideologiczne
i mesjanistyczne systematy. Nastawieni byli praktycznie”24.
Wyrażane przez ówczesnych działaczy gospodarczych i publicystów przekonanie o tym, że możliwe jest unarodowienie przemysłu, przyjmowano
z nieukrywanym sceptycyzmem, choćby z powodu braku kapitału w polskich
rękach czy nieposiadania własnych technologii produkcji i rodzimych rozwiązań logistycznych w zakresie organizacji produkcji. Kosmopolityzm techniki
i przemysłu, uniwersalizm kultury miasta oraz uniformizacja stroju były zagrożeniem dla kreowanej w romantyczny sposób marki „polskość”.
Wizerunek marki „polskość” nie ucierpiał nawet wówczas, gdy stosunki
feudalne panujące na ziemiach polskich w XIX w. pogłębiały zacofanie wsi,
utrwalały jej niski stopień edukacji i konserwowały biedę. Remedium na te
bolączki, które dawała cywilizacja przemysłowa (jak pokazały doświadczenia
krajów zachodniej Europy), nie mogło być zaaplikowane na ziemiach polskich
ze względu na to, że „wycieńczonej i w kapitały ubogiej Polski właśnie na wyścig
przemysłowy nie stać, a to tym bardziej, że i owoce jego mogłyby się okazać
zatrute”25. W 1860 r. ówcześni redaktorzy „Gazety Codziennej” uznawali rolnictwo za podstawę gospodarowania, ponieważ ten kierunek rozwoju gospodarczego może wyżywić i Polaków, i inne narody. Pisano: „o niezachwianej wierze
w żyzność naszej rodzinnej ziemi, w posłannictwo nasze karmienia innych
ludów”26. Przemysł natomiast, jak donoszono w „Gazecie…”, jest rozwinięty
w innych krajach i nie ma potrzeby, aby powielać ten kierunek rozwoju.
23

Cyt. za: tamże, s. 88–89.
Tamże, s. 83.
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Mieszkańcy Wielkopolski, znajdującej się pod zaborem pruskim, w przeciwieństwie do Polaków zamieszkałych w zaborze austrowęgierskim (Galicji)
i rosyjskim, w XIX w. wyraźnie odczuli trzy impulsy modernizacyjne, które
wydatnie wpłynęły na kształt struktury społecznej i zawodowej ludności tego
regionu. Należy podkreślić, że z ziem polskich pod zaborami tylko w Wielkopolsce impulsy te – na skutek nieuchronności zmiany wprowadzanej przez
władze zjednoczonych Niemiec – spotkały się ze społeczną akceptacją.
W konsekwencji szybko zmieniało się otoczenie, w którym żyli i pracowali
mieszkańcy tego regionu. Do wskazanych trzech impulsów modernizacyjnych
zaliczam wdrażane przez władze pruskie przez cały wiek XIX reformy na wsi
oraz szerokie wsparcie tych władz dla rozwoju rolnictwa, które doprowadziło
w konsekwencji do powstania towarowych gospodarstw rolnych. Prof. Stefan
Kowal zwrócił uwagę, że od drugiej połowy XIX w. zaobserwowano zmiany
w sposobach produkcji rolnej, które „w żadnym przypadku nie znajdowały
równych w całej historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce czasów nowożytnych”27. Tadeusz Jackowski, prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego
w latach 1907–1914, śledząc przemiany w produkcji rolniczej, oceniał: „Ojcowie nasi obejmując gospodarstwa zastali w nich jeszcze przeważnie, z małymi bardzo wyjątkami, ten sam system uprawy i użytkowania roli, o jakim
czytamy w historii starożytnych Rzymian”28. Wskazane zmiany na wsi doprowadziły „do poddania zarówno chłopa, jak i właściciela ziemskiego rygorom
gospodarki rynkowej”, co odnotował prof. Tom Kemp29.
Drugi impuls modernizacyjny, który odczuła Wielkopolska, był konsekwencją zjednoczenia Niemiec w 1871 r., skutkiem czego znacznie przyspieszył rozwój przemysłu w tym państwie. Prof. Tom Kemp napisał: „W ciągu
jednego pokolenia Niemcy przekształciły się ze zbioru gospodarczo zacofanych państw, tworzących polityczny patchwork w centrum Europy, w zwarte
mocarstwo napędzane szybko rozszerzającym się przemysłem o technologicznie zaawansowanych podstawach”30. Trzeci impuls modernizacyjny płynął
ze strony budowanego przez władze niemieckie, na zrębach teorii państwo27

S. Kowal, Intensyfikacja wielkopolskiego rolnictwa przed I wojną światową [w:]
Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII–XX wieku, red. W. Caban,
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wej, samorządu terytorialnego. Modernizacja przestrzeni miast, miasteczek
i wsi wielkopolskich, będących we władaniu samorządu, który czynił mieszkańców jednostki terytorialnej odpowiedzialnymi za jej rozwój, zachęcała do
podejmowania aktywności gospodarczej i zwiększała identyfikację z lokalną
ojczyzną.
Ze względu na powyższe uwarunkowania marka „polskość” w Wielkopolsce była budowana na nieco innych wartościach niż te wyznawane przez Polaków w zaborze rosyjskim i austrowęgierskim. W Wielkopolsce w następstwie inspirowanych przez władze państwowe zmian cywilizacyjnych pojawiła
się potrzeba kreowania, w dzisiejszym rozumieniu, bohatera dnia codziennego. Rudolf Jaworski określił ją w następujący sposób: „Uważano, że Polska
potrzebuje przede wszystkim nie geniuszy, lecz gotowego do współpracy
zwyczajnego człowieka w dobrym gatunku”31. To wołanie o zwyczajnego
człowieka wybrzmiało w 1904 r. na łamach periodyku „Przemysłowiec”: „społeczeństwo może żyć szereg lat bez geniuszów, lecz gdy zabraknie zwyczajnych ludzi w dobrym gatunku na roli i w warsztacie, dzielnych i rozumnych
obywateli – to życie takiego społeczeństwa nie będzie wiele warte, nie będzie
można z niego wiele wyciągnąć”32. Wydaje się, że trafnie oddał tę tendencję
również inny ówczesny obserwator wielkopolskiego życia gospodarczego –
Ludwig Bernhard, który w 1909 r. odnotował: „Polacy osiągają postęp w ramach swojego systemu gospodarczego […]. Cofają się tam, gdzie przeszkadza
im klasowe prawo wyborcze ordynacji miejskiej i prawo rządu do zatwierdzania wyników wyborów. Chyba tym należy tłumaczyć fakt, że najwybitniejsi
Polacy poświęcają się w obecnych czasach niemal wyłącznie intratnej rozbudowie polskiego sytemu gospodarczego”33. Małe miasteczka i wsie Wielkopolski stały się obszarami ożywionej aktywności gospodarczej społeczności
polskiej mieszkającej pod zaborem pruskim. Polska przedsiębiorczość była
zatem w Wielkopolsce głównym elementem, na którym oparto kreowanie
marki „polskość" – dostosowano ją do potrzeb lokalnych małej ojczyzny, dla
dobra której pracowano i bogacono się. Restauracje, hotele, młyny parowe,
gorzelnie i browary, tartaki i mleczarnie prowadzone przez polskich przedsię31
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biorców, którzy w celu zwiększenia kapitału zakładali spółki, z powodzeniem
konkurowały z podobnymi przedsiębiorstwami niemieckich sąsiadów. W ten
sposób kształtowało się polskie drobnomieszczaństwo, którego pracowitość,
rzetelność i fachowość wpisywała się w wielkopolską treść marki „polskość”.
Polscy działacze gospodarczy z Wielkopolski upominali się o to, aby Polacy kupowali polskie produkty u polskich producentów i kupców – w myśl zasady „swój do swego”. Miał to być element wzmacniający markę „polskość”.
Prof. Rudolf Jaworski wyjaśnia, że powyższe hasło „należy raczej zaliczyć do
wytyczonego na dłużej programu konsolidacyjnego i wychowawczego pracy
organicznej w Wielkopolsce, w ramach którego izolacja od obcych wpływów
gospodarczych odgrywała od dawien dawna wprawdzie istotną, lecz zawsze
tylko instrumentalną rolę”34. Praca organiczna, jak zwracali uwagę ówcześni
publicyści, wymagała, aby „oczyścić działalność gospodarczą z zarzutu materializmu i przestać ją uważać za sprzeczną z ideałami narodowymi”35. W ten
sposób wskazano na wartości marki „polskość” postrzegane jako zbiór priorytetów, które miały wpływ na zachowania społeczeństwa Wielkopolski. Ten
odmienny wizerunek nie prowadził do wynarodowienia – co więcej, konsolidował społeczność polską w wymiarze lokalnym do obrony polskiego stanu
posiadania w rolnictwie, przemyśle i handlu.
Hipolit Cegielski, ambasador marki „polskość” w Wielkopolsce, przekonywał w 1853 r. w Poznaniu w trakcie zebrania Towarzystwa Naukowej Pomocy, że „Linie telegraficzne i drogi żelazne wplatają nas coraz silniej w wielki
ruch oświaty, przemysłu i interesów europejskich, tak moralnych, jak materialnych. Ruch ten porwie nas i zgniecie, jeśli w kołach jego obrotu czynnego
nie zajmiemy miejsca […]. Ileż to pracy i widoków dla zdatnej i gruntownie
wykształconej młodzieży!”36. Uznawał, że wiedza techniczna, przemysł i technologia nieuchronnie wciągają Polaków w wir europejskiego postępu i zmian
wprowadzonych przez cywilizację przemysłową. Jego zdaniem postęp cywilizacyjny nie prowadzi do wynarodowienia – wręcz przeciwnie: do wzmocnienia poczucia przynależności narodowej do bogacącego się i nowoczesnego
narodu. Pragnął, aby w kanonie wartości marki „polskość” znajdowała się
przedsiębiorczość narodu i jego zdolność do absorpcji postępu cywilizacyjne34
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go płynącego z zachodniej Europy. Hipolit Cegielski obawiał się prawdopodobnie tego, co werbalnie wyraził prof. Rudolf Jaworski: „Podczas gdy Polacy
w dziedzinie kultury mogli się pochwalić znakomitymi osiągnięciami o randze
międzynarodowej, to pod względem organizacji życia społecznego i materialnego byli w Europie światłem tylnym”37.
Kreowana w Wielkopolsce na fundamencie odmiennych wartości marka
„polskość” wzmacniana była przez edukację. Realizacji tego celu służyć miały
periodyki gospodarcze. Czesław Łuczak zwraca uwagę, że ich zadaniem była
popularyzacja najnowszych osiągnieć naukowych w gospodarce, zamieszczano
w nich także tłumaczenia artykułów publikowanych przez wybitnych uczonych
w prasie francuskiej i angielskiej. Funkcję tę z powodzeniem wypełniały następujące tytuły: „Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy” (1836–1845), „Rocznik
Kółek Rolniczo-Włościańskich” (1875–1918), „Ziemianin” (1850–1918),
„Przemysłowiec” (1903–1918) i inne38. Czesław Łuczak konkludował: „Czasopisma ekonomiczne stanowiły ważne źródło czerpania wiedzy w samokształceniu w dziedzinie gospodarki dla kilku pokoleń Wielkopolan, Niemców i Polaków. Szczególnie w szerokim zakresie korzystali z niego Polacy, którzy
mieli ograniczony z powodów politycznych, językowych i finansowych dostęp do
pobierania nauki w szkołach średnich i wyższych uczelniach”39.
Materialny wymiar wizerunku marki „polskość” w Wielkopolsce – gdzie
obserwowano nasiloną antypolską politykę władz – wzmacniano poprzez organizowanie na szczeblu lokalnym i regionu wystaw przemysłowych. Pierwsza
taka wystawa w Wielkopolsce odbyła się w 1850 r. w Poznaniu z inicjatywy
hrabiego Tytusa Działyńskiego. Stanowiła ona inspirację do przygotowania
w latach 1860–1870 podobnych wystaw w wielu innych miastach Wielkopolski,
m.in. w Pleszewie, Lesznie i Gostyniu. Ekspozycje przemysłowego dorobku polskich przedsiębiorców dały im możliwość uczestniczenia w wystawach prowincjonalnych, zorganizowanych w 1872 r. w Poznaniu, 1880 w Bydgoszczy i 1895
ponownie w Poznaniu. W ich trakcie polscy przedsiębiorcy odważne konkurowali o klientów, a ich głównymi przeciwnikami gospodarczymi byli wystawcy
niemieccy, prowadzący również w Wielkopolsce działalność gospodarczą40.
37

R. Jaworski, dz. cyt., s. 87–88.
C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001, s. 139.
39
Tamże, s. 146.
40
R. Jaworski, dz. cyt., s. 171.
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Modernizacja życia codziennego w Wielkopolsce miała bezpośredni
wpływ na powolne odchodzenie społeczności wiejskiej od wzorców tradycyjnej kultury ludowej. Mocno obawiali się tego kreatorzy marki „polskość”
w zaborach rosyjskim i austrowęgierskim. Ten nieodwracalny proces zauważył
w Wielkopolsce około 1870 r. Oskar Kolberg, który podczas prowadzonych
tam badań etnograficznych zanotował: „nic już prawie w tych stronach dawnych strojów wiejskich nie przypomina, osobliwie w przybraniu kobiet. Mężczyźni noszą surduty zwykłym krojem niemieckim cięte”41. Zmiana ubioru,
zanik niektórych tradycyjnych obrzędów wiejskich nie spowodowały jednak –
co pokazał wybuch powstania wielkopolskiego – wynarodowienia społeczności polskiej mieszkającej w Wielkopolsce.
Budowana z mozołem w Wielkopolsce marka „polskość”, związana z wyznawaniem wartości, których symbolem w codziennym życiu był „zwykły
człowiek” pracujący, doskonalący swój warsztat, kształcący się i bogacący, nie
odżegnywała się od zachowania i studiowania wartości symbolicznych, które
zawdzięczano polskiej literaturze i sztuce epoki romantyzmu. Potrzeba zachowania bogatego dorobku kultury narodowej zainspirowała między innymi
Edwarda Raczyńskiego czy Tytusa Działyńskiego do gromadzenia zbiorów
bibliotecznych. Tytus Działyński utworzył bibliotekę w Kórniku, był też wydawcą między innymi źródeł do dziejów Polski. Z inicjatywy polskich działaczy
społecznych z Wielkopolski w 1857 r. utworzono Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wielkopolska stała się, zdaniem prof. Marcelego Kosmana,
„polem doświadczalnym dla pozostałych zaborów” w zakresie społecznego
ruchu naukowego oraz oświaty ludowej42. W tym regionie powstało silne
Towarzystwo Czytelni Ludowych.
Intersujący jest w kontekście kreowania na użytek wewnętrzny marki
„polskość” jej wizerunek w oczach mieszkańców Europy. Był on ściśle związany z postrzeganiem w XIX w. Polaków jako orędowników wolności, którzy
gotowi byli do walki „za wolność waszą i naszą”. Wydaje się, że obraz ten nie
zmienił się przez cały wiek XIX. Umiłowanie przez Polaków wolności, wybrzmiewające dobitnie w Mazurku Dąbrowskiego, stało się ich znakiem roz41

O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. II, cz. III: Wielkie Księstwo Poznańskie, Wrocław–
Poznań 1982, s. 131.
42
M. Kosman, Nad polskim XIX stuleciem. Bilans zysków i strat w kulturze [w:] Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002, s. 95.
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poznawczym w Europie. U schyłku XIX w. Ignacy Paderewski, zachwycony
wolnością, którą poznał w USA, stał się w tym kraju artystą symbolem, który
opowiadał o historii Polski i potrzebie przywrócenia jej wolności. Misję tę
ułatwiały Paderewskiemu talent dyplomatyczny i dusza artysty. Przekaz werbalny umiejętnie łączył on z przekazem muzycznym, a jego koncerty cieszyły
się w USA ogromną popularnością. Za sprawą Ignacego Paderewskiego
Woodrow Wilson w orędziu do Senatu z 1917 r. oświadczył, że w wyniku
wojny powinna powstać niepodległa Polska.

Zakończenie
Najważniejsze aktywa w budowaniu marki kraju, a w wypadku narodu
polskiego, który w XIX w. znajdował się w epoce państwowego niebytu, marki
„polskość”, skupiają się wokół wypracowania silnego i pozytywnego wizerunku tej marki oraz zapewnienia jej rozpoznawalności. Kod marki „polskość”
oparty był na niezrozumiałej dla przeciętnego mieszkańca Europy mitologizacji dworu ziemiańskiego, jego tradycji, i polonocentrycznej wizji historii. Tymczasem zachodnia Europa w następstwie rewolucji przemysłowej weszła
w wiek wielkiej modernizacji społecznej, pozostawiając za sobą wspomnienie
feudalizmu. W Europie szukano nowych ścieżek wyrazu i opisu zastanej rzeczywistości. Z tego tytułu nieatrakcyjny dla innych nacji europejskich wizerunek i treść marki „polskość” utrwalał tylko rodzime lęki przed rujnującym
wpływem cudzoziemszczyzny. W tej sytuacji wartości reprezentowane przez
markę „polskość” skierowane były wyłącznie do mieszkającego pod zaborami
narodu polskiego. Z tego schematu wymykała się Wielkopolska. W regionie
tym w następstwie rządowych regulacji legislacyjnych nastąpił dynamiczny
rozwój stosunków wolnorynkowych w gospodarce. Towarowe gospodarstwa
rolne, przemysł spożywczy, tartaki, fabryki mebli, fabryki maszyn rolniczych
i innych wyrobów z metalu oraz przemysł nawozów sztucznych zmieniały
strukturę społeczną i modernizowały sposób postrzegania rzeczywistości
przez Wielkopolan. Skutkiem tego procesu wartości marki „polskość”, które
bliskie były społeczeństwu Wielkopolski, różniły się od tych przyjętych
w dwóch pozostałych zaborach. Do wielkopolskiego kanonu wartości zaliczano przedsiębiorczość, wytrwałą pracę, edukację i brak kompleksów wobec
niemieckich sąsiadów.
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Należy też zwrócić uwagę, że w obliczu zdominowania marki „polskość”
w zaborach rosyjskim i austrowęgierskim przez wartości utrwalające feudalny
porządek społeczny niezauważone dla społeczeństwa polskiego, a także dla
elit europejskich, pozostały rodzime koncepcje dotyczące przyszłości Europy.
Interesującą myśl przedstawił w Konstytucji dla Europy Wojciech Bogumił
Jastrzębowski. Postulował on, „że w obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie,
a zatem i wszystkie narody są sobie równymi”; podkreślał, że fundamentem
równości narodów europejskich powinno być przestrzeganie wspólnego prawa europejskiego43. Polscy inżynierowie swoje dzieła pozostawili w zachodniej Europie, ponieważ na ziemiach polskich nie było dla nich pracy. Trzeba
zauważyć, że część społeczeństwa polskiego po zdobyciu wykształcenia technicznego zachowała kreowany w XIX w. wizerunek marki „polskość”. W grupie
osób pracujących poza ziemiami polskimi byli cenieni specjaliści, w tym profesorowie Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki. Ich życiorysy oraz życiorysy wielu
im podobnych pokazały, że gdy Polska powstawała, zgłosili się, by jej służyć.

Źródła i literatura
Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.
Duczkowska-Piasecka M., Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią
dla wszystkich, Warszawa 2013.
Filip G., Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki, Rzeszów 2019.
Hendler A., Od szyldu do busoli, „My Company Polska” 2016, nr 5 (8).
Historia instytucji, www.wilanow-palac.pl/historia_muzeum.html (dostęp: 4.02.2019).
Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871–1914, Poznań 1998.
Jedlicki J., Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008.
Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni
XIX wieku, Warszawa 2002.
Kemp T., Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Wrocław 1998.
Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. II, cz. III: Wielkie Księstwo Poznańskie, Wrocław–Poznań
1982.
Kosman M., Nad polskim XIX stuleciem. Bilans zysków i strat w kulturze [w:] Wizje
i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002.
43

Wojciech Bogumił Jastrzębowski 1799–1882, https://agad.gov.pl/wp-content/
uploads/2016/06/jastrzebowski-internet_1.pdf (dostęp: 4.02.2019).

Marka „polskość” w epoce państwowego niebytu…

89

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient?
Spełniony człowiek!, Warszawa 2010.
Kowal S., Intensyfikacja wielkopolskiego rolnictwa przed I wojną światową [w:] Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII–XX wieku, red. W. Caban,
M.B. Markowski, Kielce 1993.
Łuczak C., Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań
2001.
Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku
1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Warszawa 1979.
Wojciech Bogumił Jastrzębowski 1799–1882, https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/
2016/06/jastrzebowski-internet_1.pdf (dostęp: 4.02.2019).
Zabłocki P., Drugi pogrzeb wieszcza [w:] Gra o niepodległość, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2018.

Polishness brand in the epoch of state non-existence
in the 19th century
Summary
This paper attempts to provide an answer to the research problem, enclosed in
a sentence: Polishness brand in the epoch of state non-existence in the 19th century.
Author tries to analyse, whether in the 19th century it was possible to create the brand
and to identify factors that favoured formation of the positive image of Polishness
brand. The brand, as experts say, should be unique, in order to be easily perceived and
easy to identify. At the same time, it must refer to real needs and expectations of the
society, is expected to be authentic, credible and trustworthy. Strength of a particular
state brand consists in revealing the soul of society. Brand is also a system of values
that are considered priorities of a particular society. In order to realize such research
problem, the abovementioned elements of a brand were related to the political, social,
economic and cultural realities of Poles in the 19th century, and then the factors were
selected that, according to the author, best reflected the attempt of Polishness brand
creation in those difficult times.
Key words: state brand, elements of brand, brand creation, image of a brand, Polish
land under occupation

Impulsy modernizacyjne w gospodarce
ziem polskich

Krzysztof Broński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uwarunkowania procesów modernizacji
gospodarki Galicji w okresie autonomii –
zarys problematyki

Problematyka modernizacji gospodarczej Galicji nie była dotychczas
przedmiotem pogłębionych studiów. W kontekście toczącej się dyskusji nad
przemianami cywilizacyjnymi Europy Środkowej warto podjąć próbę spojrzenia na Galicję jako odległy od Wiednia region peryferyjny monarchii habsburskiej, podlegający w drugiej połowie XIX w. procesom modernizacyjnym. Celem szkicu jest otwarcie dyskusji nad uwarunkowaniami procesów modernizacji gospodarki Galicji w dobie autonomicznej. Zostaną omówione determinanty modernizacyjne w zakresie polityczno-ustrojowym, przemysłu, rolnictwa, komunikacji i gospodarki publicznej (wraz z instytucjami wspierającymi
te obszary gospodarki) oraz edukacji. Zarysowane zostaną też wybrane koncepcje modernizacji gospodarczej kraju oraz ich twórcy i promotorzy.
Modernizacja należy do terminów, których naukowe zastosowanie
wzbudza wiele kontrowersji. Marek Szczepański zaznacza, że modernizacja
rozumiana jest zwykle na kilka sposobów:
– jako upowszechnianie innowacji technicznych i technologicznych wcześniej już wytworzonych (jest to modernizacja określana najczęściej jako
technologiczna),
– jako zmiany prowadzące do nowocześniejszych i doskonalszych form organizacji danego społeczeństwa, jego gospodarki, systemu władzy, polityki i kultury,
– jako ciąg kierunkowych i ewolucyjnych zmian społeczeństwa tradycyjnego
w nowoczesne1.
1

M.S. Szczepański, Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogeniczny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Katowice 1989, s. 25–26.

Krzysztof Broński

94

Galicja, stanowiąca w omawianym okresie wewnętrzną kolonię oraz
najuboższy region monarchii habsburskiej, poszukiwała możliwości wyjścia
z błędnego koła zacofania gospodarczego i zainicjowania modernizacji kraju.
Oddzielona Karpatami od innych części monarchii oraz sztuczną granicą polityczną od reszty ziem polskich, nie potrafiła się podnieść na wyższy poziom
produkcji rolniczej ani wykorzystać bogactw naturalnych dla stworzenia silnego przemysłu. Nie mogła zdobyć rynków zbytu na terenie monarchii, gdzie
istniały regiony dobrze uprzemysłowione oraz inne o wysokiej kulturze rolnej.
Rozwój gospodarczy kraju wymagał pokonania wielu barier. Wśród działań
podejmowanych przez władze wiedeńskie w połowie XIX w. istotne dla poprawy sytuacji gospodarczej Galicji było uwłaszczenie chłopów. Reforma
uwłaszczeniowa przeprowadzona w 1848 r. stworzyła zasób siły roboczej niezbędnej dla rozwoju galicyjskiego przemysłu. W strukturze gospodarczej Galicji dominowało rolnictwo. W latach 60. XIX w. dawało ono utrzymanie ponad
80% ludności kraju. W kolejnych dekadach sytuacja ta nie uległa istotnej
zmianie i w 1910 r. nadal ¾ ludności utrzymywało się z tego działu gospodarki. Słabość rolnictwa galicyjskiego wynikała głównie ze struktury własności.
Galicja była krajem karłowatych gospodarstw rolnych, niedających pełnego
zatrudnienia i utrzymania rodzinie chłopskiej2.
W latach 60. XIX w. dokonały się istotne przeobrażenia polityczno-ustrojowe, które odbiły się na wszystkich płaszczyznach życia gospodarczego
i społecznego monarchii habsburskiej. Wiedeńskie koła rządzące zdecydowały się na wprowadzenie w poszczególnych prowincjach państwa instytucji
autonomicznych i samorządowych. Era konstytucyjna przyniosła w Galicji
znaczne zmiany ustrojowe i stanowiła istotny czynnik rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego kraju. W administracji kraju wprowadzono dwie niezależne od siebie hierarchie władz: rządową i krajową. W rzeczywistości dualizm
istniał tylko w ograniczonym zakresie. Władze rządowe miały bowiem wpływ
na działalność organów autonomicznych, które w Galicji reprezentowane były
przez Sejm Krajowy z Wydziałem Krajowym we Lwowie oraz samorząd terytorialny, czyli rady powiatowe z wydziałami powiatowymi oraz magistraty
2

W 1902 r. gospodarstwa karłowate (poniżej 2 ha), które nie dawały utrzymania
właścicielom, stanowiły 42% ogólnej liczby gospodarstw, a małorolne (2–5 ha) 37%.
Niekorzystne było również duże rozdrobnienie gospodarstw włościańskich na wiele
mniejszych parcel.
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w miastach i gminy wiejskie we wsiach3. Uzyskanie autonomii spowodowało
oddanie Sejmowi Krajowemu ustawodawstwa w sprawach gospodarczych
określanych jako „kultura kraju”4. Ta nowa sytuacja miała znaczący wpływ na
modernizację gospodarki Galicji i pozwoliła na kreowanie własnej polityki
gospodarczej. Niemniej jednak władze wiedeńskie poprzez regulacje prawne
odnoszące się do całej Przedlitawii wpływały na rozwój ekonomiczny Galicji.
Innym instrumentem oddziaływania władz centralnych było kształtowanie
opłat i podatków za określony rodzaj działalności gospodarczej5.
Na progu autonomii Galicję zamieszkiwało ok. 5,5 mln mieszkańców,
w tym co piąty pochodził z jednego z 330 znajdujących się tam miast i miasteczek. W 1910 r. ludność tego regionu przekroczyła 8 mln, ale tylko niespełna 2 mln stanowili mieszkańcy miast. Galicja była regionem wieloetnicznym,
a jej układ kulturowy tworzyły cztery zasadnicze grupy etniczno-narodowościowe: Polacy, Rusini, Żydzi oraz Niemcy. Pod względem religijnym mieszkali
tu katolicy trzech obrządków. Najliczniejsi byli wyznawcy obrządku łacińskiego, następnie grekokatolicy oraz ormianie. W 1910 r. zamieszkiwało tu
3 735 145 (46,52%) osób wyznania rzymskokatolickiego, 3 378 451 (42,08%)
grekokatolików, 872 975 (10,87%) izraelitów wyznania mojżeszowego i 1392
(0,02%) ormian6.
Wobec ubóstwa wsi, a więc niewielkich możliwości zbytu na rynku wewnętrznym oraz konkurencji wyrobów zagranicznych większy przemysł nie
miał szans rozwoju. Podczas gdy w krajach rozwiniętych gospodarczo przemysł drobny uzupełniał działalność przemysłu wielkiego, to w Galicji rzemiosło w dużym stopniu zastępowało przemysł fabryczny. Oprócz rzemiosła funkcjonował w Galicji przemysł domowy i przemysł ludowy zarówno na wsi, jak
i w miasteczkach.
3

K. Grzybowski, Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii
Austrii, Wrocław 1959, s. 45.
4
W Galicji interpretowano ten termin bardzo szeroko, znalazły się tu również
kwestie dotyczące spraw przemysłowych. Por. S. Grodziski, Sejm krajowy galicyjski
1861–1914, t. 1, Warszawa 1993, s. 85.
5
P. Franaszek, Polityka gospodarcza władz austriackich wobec Galicji [w:] Naród –
państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 2006, s. 91.
6
S. Kasznica, M. Nadobnik, Najważniejsze wyniki spisu ludności i spisu zwierząt
domowych według stanu z dnia 31 grudnia 1910 r., „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, T. XXIV, z. 1, Lwów 1911, s. 22–24.

Krzysztof Broński

96

W 1902 r. w Galicji prowadziło działalność 153 658 przedsiębiorstw
przemysłowych, w tym 102,14 tys. takich, które zatrudniały tylko samych
właścicieli7, 48,1 tys. zatrudniających od 2 do 5 pracowników, 3781 zatrudniających od 6 do 20 pracowników, 707 zatrudniających od 21 do 100 pracowników i 145 zatrudniających powyżej 100 pracowników8. Galicja, w której
mieszkało wówczas 28% ludności państwa, miała tylko 15,8% przedsiębiorstw
przemysłowych. Znaczny odsetek pracujących w galicyjskim przemyśle stanowili Żydzi. Franciszek Bujak, dostrzegając konflikty narodowościowe na
płaszczyźnie biznesowej, zachęcał do współpracy z przedsiębiorcami żydowskimi9. Ich rolę w industrializacji Galicji podkreślał również Roger Battaglia,
krytykując antysemityzm przemysłowy10.
Istotne znaczenie dla przekształcenia produkcji rzemieślniczej w fabryczną miało ogłoszenie w 1859 r. ustawy przemysłowej. Znosiła ona obowiązujący od średniowiecza przymus cechowy, który krępował swobodny rozwój
nowoczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo przemysłowe mógł założyć
odtąd każdy obywatel niezależnie od wieku, płci i wyznania, jeśli tylko nie
został sądownie pozbawiony prawa rozporządzania swym majątkiem. Ponadto zniesiono ograniczenia dla Żydów do prowadzenia działalności przemysłowej. Ważną przesłanką modernizacji gospodarczej było powołanie w połowie
XIX w. w monarchii habsburskiej izb handlowych i przemysłowych. W Galicji
instytucje te powstały w Brodach, we Lwowie i w Krakowie. W 1868 r. zmieniła się ich nazwa na izby handlowo-przemysłowe11.
Niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju wpływała na kierunki aktywności izb, a ich podstawowym celem był stały i równomierny rozwój gospodar7

Spis przedsiębiorstw z 1902 r. rozróżniał dwie kategorie podmiotów gospodarczych: zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa realizujące tzw. przemysł domowy,
przeważnie wykonywany ubocznie, por. F. Bujak, Rozwój gospodarczy Galicji 1772–
1914, Lwów 1917, s. 48.
8
Podręcznik Statystyki Galicji, t. 9, cz. II, Lwów 1913, s. 211.
9
F. Bujak, Galicja, t. 2, Lwów–Warszawa 1910, s. 315.
10
R. Battaglia, Stan obecny przemysłu wielkiego i średniego w Galicji, Kraków
1913, s. 32. Rolę Żydów w procesie modernizacji gospodarczej autonomicznej Galicji
omówiła Teresa Andlauer w monografii Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungprozess Galiziens (1867–1914), Frankfurt am Main 2001.
11
T. Kargol, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850–1939, Kraków 2003, s. 41.
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czy Galicji. Zadanie to nie należało do łatwych, bo taka polityka nie znajdowała wówczas poparcia ani w kraju, ani wśród czynników decyzyjnych
w Wiedniu. Ważnym aspektem działań izb było ustawodawstwo przemysłowe, które wymagało regulacji sprzyjających powstawaniu nowych zakładów przemysłowych, a w efekcie przyspieszających proces industrializacji
kraju. Izby opiniowały projekty ustaw odnoszących się do galicyjskiego
przemysłu, koncentrowały swoje zainteresowanie na problematyce spółek
akcyjnych w przemyśle12.
Istotnym wyzwaniem dla izb było podjęcie starań o zapewnienie rynków
zbytu umożliwiających systematyczny wzrost produkcji. Starały się one pełnić
rolę łącznika między rządem a sferami gospodarczymi. Po wprowadzeniu
wolności przemysłowej w Austrii nie przywiązywano już istotnej wagi do rozwoju rzemiosła. Taką formę przemysłu drobnego uważano za przestarzałą
i skazaną na dezintegrację. W Galicji zaś rzemiosło dawało zatrudnienie
znacznej grupie ludności. Samorząd gospodarczy uznał konieczność rozwoju
rzemiosła za ważny dział drobnej wytwórczości, której celem było zapewnienie społeczeństwu licznej i silnej warstwy średniej.
W tworzeniu uwarunkowań modernizacji gospodarczej Galicji istotną rolę odgrywały krajowe władze autonomiczne. Wyraźnym bodźcem dla zajęcia
się sprawą modernizacji gospodarczej kraju była Pierwsza Wystawa Krajowa
we Lwowie w 1877 r.13 Pokazała ona słabości gospodarki galicyjskiej i dała
władzom krajowym impuls do intensyfikacji działań w tym zakresie. Marszałek krajowy Mikołaj Zyblikiewicz oceniał krytycznie sytuację gospodarczą Galicji. Uważał, że dźwignią ekonomicznego wzmocnienia kraju jest popieranie
wszelkiej inicjatywy przemysłowej oraz przeznaczanie jak największych dotacji
na rozwój gospodarczy, nawet kosztem ograniczania wydatków na cele humanitarne14. W latach 80. i 90. XIX w. można dostrzec intensyfikację działań
władz krajowych na rzecz industrializacji Galicji. Sprzyjały temu m.in. ustawy
12

M.J. Ziomek, Życie gospodarcze w okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850–1930, Kraków 1930, s. 27.
13
Jednym z popularyzatorów koncepcji organizowania w Galicji wystaw gospodarczych jako instrumentu uświadamiania ekonomicznego był Władysław Dzieduszycki. Por. J. Wnęk, Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866–1918, Warszawa
2015, s. 72.
14
I. Homola-Skąpska, Mikołaj Zyblikiewicz (1823–1887), Wrocław 1964, s. 141.
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krajowe o ulgach podatkowych czy też wydatki z budżetu krajowego na bezpośrednią pomoc dla przemysłu. Do świadomości części posłów docierał fakt,
że industrializacja kraju bez stworzenia krajowego przemysłu fabrycznego nie
może się udać. Dlatego też w 1888 r. Sejm przekształcił Komisję Krajową do
spraw Przemysłu Domowego i Rękodzielniczego w Krajową Komisję Przemysłową. Stanowiła ona organ doradczy Wydziału Krajowego. W Komisji powstała koncepcja działań na rzecz stworzenia przemysłu fabrycznego15. Ustawa
krajowa o popieraniu przemysłu wprowadzona w życie w 1886 r. zwalniała na
okres dziesięciu lat od wszystkich autonomicznych dodatków do podatków
bezpośrednich wszystkie nowe przedsiębiorstwa produkujące towary dotychczas w Galicji niewytwarzane oraz nowe przedsiębiorstwa wytwarzające towary produkowane w kraju w niedostatecznej ilości. Ustawa ta, kilkakrotnie
modyfikowana, obowiązywała do końca doby autonomicznej16.
W pierwszej dekadzie XX w. nastąpiła intensyfikacja działań władz autonomicznych z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i środków na rzecz
uprzemysławiania Galicji. Dominująca w Sejmie Krajowym warstwa ziemiańska zrozumiała, że uprzemysłowienie kraju leży także w jej interesie.
Ważnym instytucjonalnym czynnikiem modernizacji gospodarczej Galicji były różne stowarzyszenia. W okresie autonomicznym nastąpił ich znaczący przyrost ilościowy. W 1911 r. było zarejestrowanych 3419 stowarzyszeń ekonomicznych, w tym najwięcej, bo aż 2601 towarzystw rolniczych
i prawie 700 takich, których celem był rozwój przemysłu i handlu17. Do najważniejszych stowarzyszeń przemysłowych o charakterze ogólnym można
zaliczyć Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego oraz Ligę
Pomocy Przemysłowej. Stowarzyszenia specjalistyczne to m.in.: Galicyjski
Związek Piwowarów, Galicyjski Związek Młynów, Krajowe Towarzystwo Naftowe, Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, Krakowskie Towarzystwo
Techniczne.
W 1901 r. zorganizowano w Krakowie z inicjatywy środowiska techników
I Zjazd Przemysłowy, podczas którego zdecydowano o założeniu Związku
15

K. Broński, Ewolucja polityki przemysłowej w Galicji w okresie autonomii (1867–
1914), „Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych”, nr 1, Kraków 2007, s. 71.
16
J. Buzek, Administracja gospodarstwa społecznego, Lwów 1913, s. 293.
17
Podręcznik Statystyki Galicji, t. IX, cz. 1, Lwów 1913, s. 135.
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Przemysłu Fabrycznego w Galicji18, którego ukonstytuowanie nastąpiło
w 1903 r. Jego celem było dbanie o rozwój krajowej wytwórczości, systematyczne reprezentowanie interesów przemysłu fabrycznego, spełnianie wobec
swych członków funkcji organu doradczego, szczególnie w sprawach prawnych i administracyjnych.
Liga Pomocy Przemysłowej została założona w 1903 r. jako Biuro Reklamy
Wyrobów Krajowych przy Centralnym Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego, a od września 1904 r. funkcjonowała jako Liga Pomocy Przemysłowej. Jej celem było popieranie rozwoju Towarzystwa Pomocy Przemysłowej i innych instytucji zawiązanych dla rozwoju krajowej gospodarki. Marka
Ligi chroniła wyroby krajowego przemysłu przed podszywaniem się zagranicznych wytwórców pod określenie „wyrób krajowy”19. Istotnym segmentem gospodarki galicyjskiej był przemysł spożywczy, głównie młynarstwo,
browarnictwo i gorzelnictwo20. Młynarstwo galicyjskie w drugiej połowie
XIX w. systematycznie ewoluowało w kierunku przemysłowym. Świadczyło
o tym powstawanie zakładów o dużej mocy przerobowej, zatrudnianie w nich
pomocników, modernizowanie zakładów, używanie doskonalszych maszyn
i urządzeń technicznych, postęp w mechanice silników i technologii mielenia, wyższa jakość przemiału, wykorzystywanie nowoczesnych źródeł energii, powiększanie kapitału inwestycyjnego i obrotowego21. Organizacje zawodowe tego sektora gospodarki miały różny status zorganizowania.
Powoływane w drugiej połowie XIX w. organizacje zawodowo-samorządowe
oraz szkoleniowo-zapomogowe były przejawem mobilizacji społecznej. Organizacją ogólnokrajową o charakterze stowarzyszenia zawodowego był
Galicyjski Związek Młynów we Lwowie. Zrzeszał on właścicieli i kadrę kierowniczą dużych przedsiębiorstw w branży młynarskiej. Podejmował działa18

Pamiętnik I Zjazdu Przemysłowego w dniach 18, 19, 20 i 21 września 1901 r.
w Krakowie, zestawił Mieczysław Dąbrowski, Kraków 1901, s. XCI–XCII.
19
O. Kozakiewicz, Działalność Ligi Pomocy Przemysłowej na terenach Galicji
Wschodniej w pierwszym trzydziestoleciu XX stulecia [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, T. VI,
Białystok 2013, s. 391–414.
20
P. Franaszek, Polityka gospodarcza władz…, s. 94.
21
K. Broński, Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicji [w:] Z dziejów przemysłu
przed 1945 rokiem, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław 2012, s. 87.
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nia mające na celu podniesienie i udoskonalanie krajowego przemysłu młynarskiego22.
W 1898 r. powstał we Lwowie Krajowy Związek Przemysłowy, którego celem było popieranie przemysłu krajowego. Związek utrzymywał własne bazary wyrobów krajowych w Krakowie i Lwowie, zajmował się eksportem za granicę oraz dostawami dla urzędników państwowych, krajowych i gminnych.
Realizował jako agenda Wydziału Krajowego nadzór nad szkołami zawodowymi, udzielał informacji o wytwórczości krajowej i możliwościach zbytu,
pośredniczył w zakupie surowców dla różnych gałęzi produkcji.
Nową i prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu w Galicji był przemysł
naftowy. Mógł on odegrać ważną rolę w modernizacji gospodarczej Galicji23.
Eksploatacja złóż ropy naftowej w Galicji i jej przetwórstwo na szerszą skalę
rozpoczęło się w drugiej połowie XIX w., kiedy to Ignacy Łukasiewicz uzyskał
z ropy naftowej naftę, którą bezpiecznie można było spalać w lampach. Było
to znaczące osiągnięcie, dające impuls dynamicznemu rozwojowi galicyjskiego przemysłu naftowego24. Od początku lat 80. XIX w. Sejm Krajowy finansował badania nad występowaniem pokładów ropy naftowej w Galicji. Obok
rejonu Bóbrki pracowały inne kopalnie Podkarpacia. Rozrastały się i rozwijały
ośrodki naftowe w Drohobyczu, Gorlicach, Grybowie i Ropie. Schyłek XIX
i początkowe dekady XX w. zaznaczyły się falą odkryć źródeł nafty na całym
Podkarpaciu. Zwiększała się wydajność podkarpackich kopalń, w których wydobycie wzrosło z 65 tys. ton w 1885 r. do ponad 2 mln ton w 1909 r. Przemysł ten sprzyjał pozytywnym zmianom cywilizacyjnym, jednak w ówczesnym
otoczeniu społeczno-gospodarczym i uwarunkowaniach politycznych nie
spowodował zasadniczego przełomu w procesie uprzemysłowienia Galicji25.
22

H. Kramarz, Galicyjski Związek Młynów we Lwowie jako stowarzyszenie przedsiębiorców, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2008,
[nr] 7, s. 117–118.
23
P. Franaszek, Między nowoczesnością a zacofaniem. Rola przemysłu naftowego
w modernizacji gospodarki i społeczeństwa Galicji na przełomie XIX i XX wieku [w:]
Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na
przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009, s. 413–428.
24
L. Kuberski, Stanisław Szczepanowski 1846–1900. Przemysłowiec, polityk, publicysta, Opole 1997. s. 41.
25
P. Franaszek, Przemysł naftowy w Galicji – zmarnowana szansa rozwoju cywilizacyjnego [w:] Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach
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Kryzysy w galicyjskim przemyśle naftowym sprowokowały zainteresowanie się
krajowych władz tą gałęzią wytwórczości26. Ingerencja organów autonomicznych miała przyczynić się do stabilizacji w przemyśle naftowym, a przede
wszystkim do umocnienia się przedsiębiorstw krajowych, niejednokrotnie
słabych ekonomicznie. W 1908 r. przy wsparciu władz powstał Krajowy Związek Producentów Ropy, który jako jedyna instytucja w Galicji miał prowadzić
handel tym surowcem.
Największą organizacją zrzeszającą inżynierów różnych specjalności było
Towarzystwo Politechniczne we Lwowie (założone w 1876 r. pod nazwą Towarzystwo Ukończonych Techników, w 1878 r. przyjęło nazwę Towarzystwo Politechniczne). Jego zadaniem była integracja kadr technicznych pracujących we
wszystkich gałęziach gospodarki. Przez wiele lat było ono najważniejszym
w Galicji stowarzyszeniem naukowo-technicznym. W Krakowie działało od
1877 r. Towarzystwo Techniczne, którego celem była integracja środowiska
polskich inżynierów i techników, szerzenie fachowej wiedzy technicznej oraz
podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego kraju.
Rozwój gospodarczy Galicji, w tym jej uprzemysłowienie, w dużym stopniu zależał od dobrych podstaw finansowych. Uzyskanie autonomii przyspieszyło proces tworzenia i rozwoju instytucji kredytowych w Galicji. W zaborze
austriackim władze nie robiły trudności w zakładaniu banków. Powstawały
banki operacyjne, specjalne, rozwijała się spółdzielczość kredytowa i kasy oszczędności27. Ważną instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Galicji był powołany przez krajowe władze autonomiczne Bank Krajowy. Od początku istnienia udzielał on kredytów na inwestycje i przedsiębiorstwa produkcyjne.
Administrował kilkoma funduszami pożyczkowymi dotowanymi przez budżet
krajowy. Pierwszy z nich – przemysłowy powstał w 1887 r. w celu popierania
1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. W. Łazuga,
D. Szymczak, Poznań 2015, s. 119.
26
J. Wnęk, Dyskusje w Sejmie Krajowym na temat kryzysu w galicyjskim przemyśle
naftowym, „Wiek Nafty” 2011, nr 2, s. 7–13.
27
Na rozwój galicyjskiej bankowości negatywnie oddziaływały europejskie kryzysy
ekonomiczne. W okresie autonomii najsilniejszy był kryzys z 1873 r. W latach 1874–1894
koniunktura światowa kształtowała się niepomyślnie. Dopiero od 1895 r. Europa weszła
w okres stabilnego ożywienia gospodarczego, trwającego do 1913 r., przerywanego
niegroźnymi w skutkach przesileniami lat 1900, 1907, 1913, które cechował głównie brak
kapitałów.
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przemysłu krajowego poprzez udzielanie pożyczek. Z początku środkami z tego
funduszu zasilano jedynie przemysł drobny, od 1893 r. rozpoczęto również
popieranie przemysłu fabrycznego, i to zarówno kredytem, jak i przez nabywanie akcji i udziałów przedsiębiorstw. Fundusz ten rozporządzał z końcem
1913 r. kapitałem obrotowym w wysokości 8,66 mln koron. Fundusz pożyczkowy dla przemysłu rolniczego utworzono w 1893 r. dla wspierania związanego z rolnictwem przemysłu. O rok wcześniej utworzony został stały fundusz
przeznaczony na popieranie rozwoju gospodarki hodowlanej.
W 1910 r. Sejm Krajowy celem rozwoju przemysłu uchwalił założenie
banku przemysłowego. Powołanie tej instytucji poprzedzały ożywione dyskusje sejmowe i polemika prasowa. Kapitał założycielski banku wyniósł 10 mln
koron, przy czym połowę tej kwoty wyasygnował Wydział Krajowy, po 1 mln
koron wyłożyły gminy Lwowa i Krakowa resztę przejęło Dolnoaustriackie Towarzystwo Dyskontowe, należące do grupy największych banków wiedeńskich28. W ciągu niespełna czterech lat istnienia, od chwili powstania do wybuchu wojny, bank założył wiele nowych przedsiębiorstw i wniósł udziały do
wielu już istniejących. Instytucja ta prowadziła także ożywioną działalność
emisyjną wraz z konsorcjami bankowymi, polegającą na przejmowaniu emisji
krajowych, komunalnych i przemysłowych.
W drugiej połowie XIX w. wykształcił się w Galicji model nowoczesnego
przedsiębiorcy, dzięki któremu powstały tu nowe gałęzie przemysłu, m.in.
maszynowy, naftowy, cukierniczy, rozwijały się handel i usługi29. Nastąpiła
również transformacja przedsiębiorstw w sferze organizacyjnej i własnościowej (powstawały firmy jednoosobowe, spółki rodzinne i akcyjne).
Przemysł piwowarski stał się w drugiej połowie XIX w. znaczącą branżą
przemysłu spożywczego w Galicji. Galicyjskie piwowarstwo, broniąc się przed
upadkiem, modernizowało procesy technologiczne i park maszynowy zgodnie
z europejskimi wzorcami, tak aby sprostać konkurencji renomowanych browarów zagranicznych. Przykładem nowoczesnego zakładu tej branży był browar w Okocimiu, który pod koniec pierwszej dekady XX w. należał do najwięk28

R. Rybarski, Organizacja kredytu przemysłowego w Galicji i Królestwie Polskim,
Kraków 1911, s. 41–48.
29
T. Kargol, Zieleniewscy, Baczyńscy, Grossowie… Galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) – kierunki badań i postulaty badawcze, „Kwartalnik
Historyczny”, R. CXVI, 2009, 2, s. 204.
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szych w Galicji, zatrudniając ponad 600 pracowników. Swój sukces przedsiębiorstwo to zawdzięcza przede wszystkim zastosowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Do czołówki browarów galicyjskich należał także browar krakowski Alfreda i Hugona Johnów. Wśród najprężniejszych
tego typu przedsiębiorstw znalazł się również browar żywiecki, wyposażony
w nowoczesne urządzenia firm austriackich i niemieckich30.
Wraz z rozwojem przedsiębiorstw galicyjskich następowała ewolucja ich
zarządzania i zmieniała się ich forma prawna. Konieczność utrzymania i rozwoju produkcji przekraczała bowiem coraz częściej możliwości jednej osoby
lub rodziny. Na przełomie XIX i XX w. w Galicji powstawały spółki akcyjne.
Jedną z pierwszych firm, która została przekształcona w spółkę akcyjną, była
Fabryka Wagonów i Maszyn w Sanoku Kazimierz Lipiński. Od 1894 r. przedsiębiorstwo działało pn. Pierwsze Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Budowy
Wagonów i Maszyn z kapitałem 2 mln koron. Za pozyskane z emisji akcji środki wykupiło podmiejskie tereny oddalone od centrum miasta. Tam wybudowano nowe hale fabryczne i ruszyła w nich produkcja wagonów kolejowych
towarowych i osobowych, a także tramwajów. Jeszcze przed końcem XIX w.
firma stała się jednym z największych producentów pojazdów szynowych
w monarchii austro-węgierskiej. W fabryce pracowało na początku XX w. około 1000 osób. W 1904 r. zawarto porozumienie między Towarzystwem Akcyjnym Budowy Wagonów w Sanoku i Fabryką Zieleniewskiego w Krakowie,
która produkowała m.in. stacje wodne, konstrukcje mostów itd. W 1913 r.
podjęto uchwałę o fuzji przedsiębiorstwa w Sanoku z Fabryką Maszyn Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie31.
W 1894 r. powstało Galicyjskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego
w Przeworsku. Otwarta w 1895 r. wielka cukrownia przemysłowa zatrudniała
ponad 1100 pracowników i wytwarzała ok. 6,4 tys. ton cukru w kampanii.
W 1897 r. Towarzystwo weszło w skład kartelu obejmującego producentów
cukru. Zakupiono wówczas cukrownię w Sędziszowie. W związku z otwarciem
w 1901 r. cukrowni w Żuczce na Bukowinie zmieniono nazwę na GalicyjskoBukowińskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. W 1913 r.
powstała z inicjatywy Kazimierza de Vaux, właściciela dóbr w Chodorowie,
i przy udziale Banku Przemysłowego cukrownia w Chodorowie.
30

Tamże, s. 206.
W. Saryusz-Zaleski, Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804–1929 ze szczególnym
uwzględnieniem historii rozwoju S.A. L. Zieleniewski i Fitzner Gamper, Kraków 1930.
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W gospodarce wolnorynkowej o sukcesie firmy decydowała nie tylko
osoba właściciela, ale również odpowiednia polityka personalna. Przedsiębiorcy galicyjscy starali się zatrudniać na stanowiskach kierowniczych fachowców nie tylko z kraju, ale i spoza Galicji32. W drugiej połowie XIX w. reklama
i wystawy stawały się niezbędnym elementem życia gospodarczego Galicji.
Wystawy były miejscem spotkań producentów i nabywców, a także forum
dyskusji na temat dróg dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Pełniły również istotną funkcję w edukacji ekonomicznej społeczeństwa galicyjskiego
i były formą konkurencji wytwórczości krajowej z zagranicznymi produktami.
Miały też ważną rolę w pobudzaniu świadomości ekonomicznej społeczeństwa galicyjskiego33. Szczególnie istotna była ogólnokrajowa wystawa we
Lwowie w 1894 r., która pokazała poziom rozwoju cywilizacyjnego Galicji.
Wielu galicyjskich przedsiębiorców stanęło pod koniec XIX w. przed trudnymi
wyzwaniami. Musieli pozyskać klienta, wytrzymać konkurencję, a często
wejść na rynek. Galicyjscy przedsiębiorcy wykorzystywali różne sposoby zdobywania klientów. Elementem prowadzonego przez nich marketingu było projektowanie i promowanie własnych znaków ochronnych i marek firmowych,
będących symbolem jakości oferowanych towarów i świadczonych usług. Poza
inseratami w prasie krajowej i lokalnej przygotowywane były specjalistyczne
informatory – skorowidze przedsiębiorstw (ogólnokrajowe i lokalne)34.
Przedsiębiorcy galicyjscy byli ludźmi kreatywnymi, odważnymi w podejmowaniu decyzji, pełnymi wizji i uporu w dążeniu do celu, nie ograniczali się
wyłącznie do spraw swego przedsiębiorstwa. Cechy te prowadziły ich do życiowego sukcesu. Wielu angażowało się w działalność społeczną, polityczną
i publicystyczną. Dobrym przykładem jest m.in. Stanisław Szczepanowski, inżynier chemik, rzecznik postępu w dziedzinie techniki wiertniczej i wydobywczej.
Był sprawnym organizatorem i wniósł do galicyjskiego przemysłu naftowego
niespotykany rozmach. Współcześni nazwali go królem polskiej nafty35. Konku32

T. Kargol, Zieleniewscy…, s. 209.
J. Dybiec, Galicja na drodze do wielkiej przemiany [w:] Kraków i Galicja wobec
przemian cywilizacyjnych (1866–1914), red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011, s. 39.
34
Por. m.in. Księga adresowa przemysłu galicyjskiego opracowana przez Krakowski Komitet I Zjazdu Przemysłowego, Kraków 1901; Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, wyd. I, Lwów 1906; wyd. II, Lwów 1912.
35
S. Nicieja, Kresowe trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław, Opole 2018,
s. 195–204.
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rencja funkcjonujących w monarchii przedsiębiorstw przemysłowych zmuszała
do stałego podnoszenia poziomu technologicznego przemysłu galicyjskiego
i jego form organizacyjnych, także w zakresie obsługi kapitałowej.
Na kierunki i przebieg modernizacji galicyjskiego sektora rolnego miały wpływ różne instytucje związane z rolnictwem. Można je podzielić na
ogólne i specjalne. Z towarzystw rolniczych ogólnych w Galicji do najważniejszych należały: Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie we Lwowie 36
założone w 1845 r. dla Galicji wschodniej wraz z powiatami Przeworsk
i Łańcut, Krakowskie Towarzystwo Rolnicze37 założone w 1845 r. oraz Towarzystwo Kółek Rolniczych założone w 1882 r., następnie Galicyjski
Związek Mleczarski założony w 1909 r. Przykładami towarzystw specjalnych są Galicyjskie Towarzystwo Leśne, Towarzystwo Rybackie w Krakowie, Towarzystwo Uprawy Tytoniu w Śniatyniu, Towarzystwo Ogrodnicze
w Krakowie. Należy zauważyć, że wielu ziemian uczestniczyło w pracach
organizacji przemysłowych38.
Poza towarzystwami rolniczymi istotną rolę w promocji racjonalnych
metod gospodarowania, zwłaszcza wśród chłopów, odegrały kółka rolnicze.
Założone w 1879 r. przez ks. Stanisława Stojałowskiego Towarzystwo Ludowe Oświaty i Pracy przekształcone zostało w 1882 r. w Towarzystwo Kółek Rolniczych, pozostające pod patronatem Galicyjskiego Towarzystwa
Gospodarskiego39.
Ważnym czynnikiem determinującym procesy modernizacji gospodarczej
rolnictwa galicyjskiego była spółdzielczość rolnicza. Włościanie galicyjscy zaczęli rozwijać w swoim środowisku ideę zespołowego działania. Zainicjowany
rozwój spółdzielczości doprowadził do masowego udziału w niej chłopów,
a kierownictwo ruchu stopniowo przechodziło w ręce samych zainteresowa36

T. Łopuszański, Pamiętnik c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego
1845–1894, Lwów 1894.
37
A.J. Lippoman, Pamiętnik Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego za czas od roku 1845 do 1895, Kraków 1898.
38
T. Kargol, Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do
1918 r.), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, T. VII, red. J. Kita,
Łódź 2010, s. 141–142.
39
C. Strzeszewski, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 1865–1918 [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939,
Warszawa 1981, s. 188.
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nych40. W latach 90. XIX w. rozpoczęło się zakładanie spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych typu raiffeisenowskiego. Ich promotorem stał się Franciszek Stefczyk, który stworzył pierwszą spółkę oszczędności i pożyczek
w Czernichowie w 1890 r.41 W następnych latach powstało dalszych 25 spółek
w różnych częściach kraju. Kasy te, nazywane z czasem „kasami Stefczyka”,
objęło w 1899 r. opieką utworzone przez Sejm Krajowy w 1898 r. Biuro Patronatu dla Spółek i Oszczędności przy Wydziale Krajowym. Przed I wojną światową działało w Galicji prawie 1,4 tys. kas Stefczyka. Liczyły one ponad
320 tys. członków. Celem kas było materialne i moralne wspieranie swych
członków. Swoje zadania spółki realizowały, pozyskując wkłady oszczędnościowe i udzielając kredytu miejscowej ludności. Oceniając osiągnięcia galicyjskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, nie można pominąć ich dużej roli
w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Galicyjskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe zdobyły duże doświadczenie w walce z lichwą42. Dzięki staraniom
Franciszka Stefczyka w 1909 r. została utworzona we Lwowie Krajowa Centralna Kasa dla Spółek Rolniczych jako rozwinięcie organizacji kredytowej
prowadzone w ciągu poprzednich 10 lat przez Biuro Patronatu dla Spółek
Oszczędności i Pożyczek43.
W najważniejszym dziale gospodarki galicyjskiej, jakim było rolnictwo,
dające zatrudnienie i utrzymanie prawie ¾ ludności, nastąpił w okresie autonomii postęp ilościowy i jakościowy44. Wzrosły plony zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, zwiększył się obszar ziemi uprawnej dzięki zagospodarowywaniu ugorów, melioracjom i regulacji rzek. W rolnictwie galicyjskim,
szczególnie we wschodniej części kraju, postępowała mechanizacja prac,
najpierw na obszarach dworskich, a później na polach ludności wiejskiej.
Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzanie postępu w rolnictwie galicyjskim
napotykało na opory chłopów45.
40

J. Skodlarski, Franciszek Stefczyk (1861–1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce, Łódź 2010, s. 106.
41
L. Mroczka, Galicji rozstanie z Austrią. Zarys monograficzny, Kraków 1990, s. 49.
42
A. Gurnicz, Franciszek Stefczyk – życie, poglądy, działalność, Warszawa 1976,
s. 190.
43
Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, Warszawa 1936, s. 130–131.
44
F. Bujak, Wieś zachodniogalicyjska u schyłku XIX w., Lwów 1904, s. 63 i n.
45
F. Stefczyk, Przesilenie ekonomiczne a sprawa ludowa w Galicji. Kilka myśli z bieżącej chwili, Lwów 1908.
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W Galicji został stworzony w drugiej połowie XIX w. system ubezpieczeń
majątkowych. Do znanych firm działających na galicyjskim rynku ubezpieczeniowym należało Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, zwane „Florianką”. Towarzystwo powstało na progu autonomii jako
prywatna spółka46. W przededniu I wojny światowej „Florianka” była jedną
z największych na świecie firm ubezpieczeniowych opartych na zasadzie wzajemności47. Działalność tej instytucji była szczególnie ważna dla ziemiaństwa
i włościan w zakresie ubezpieczania od ognia, gradobicia i ubezpieczania bydła48. Pod względem innowacyjności „Florianka” wyprzedziła wszystkie towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń i konkurencyjne towarzystwa akcyjne działające w Austrii. Do innowacji wprowadzonych przez „Floriankę” należały
m.in.: zasada przystępowania do instytucji o każdym czasie i zawieranie
ubezpieczeń na okres miesięczny. Zarząd TWU „Florianka” postanowił utworzyć instytucję kredytową opartą na zasadzie wzajemności. W 1873 r. zgromadzenie ogólne TWU uchwaliło projekt statutu Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu, które wraz z „Florianką” miało wspólną dyrekcję i zarząd, tworząc
razem od 1874 r. zespół bankowo-ubezpieczeniowy. W 1892 r. powstało
Ukraińskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Dnister”, które działało
wyłącznie w zakresie ubezpieczeń od ognia. W ciągu 25 lat działalności wystawiło ono blisko 4 mln polis, zebrało 41 mln koron składek oraz wypłaciło
21 mln koron odszkodowań49. W 1909 r. galicyjski przemysłowiec i polityk
Władysław Długosz założył Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”,
które adresowało swoją ofertę ubezpieczenia od ognia do włościan.
Rozwój komunikacji to kolejny czynnik modernizacji gospodarczej Galicji.
W drugiej połowie XIX w. stosunkowo nieźle rozwinęła się w Galicji komunikacja kolejowa. W październiku 1847 r. otwarto linię kolejową Mysłowice–
Kraków, w latach 1851–1853 wybudowano linię kolejową z Bochni do Dębicy,
46

Towarzystwo otrzymało koncesję na prowadzenie działalności w 1860 r. Pierwszymi jego członkami byli więksi właściciele ziemscy, było jednak również otwarte dla
innych grup społeczeństwa, gdyż statut nie przewidywał pod tym względem żadnych
ograniczeń.
47
I. Biskupski, O ubezpieczeniach, Poznań 1925, s. 31–32.
48
K. Broński, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w Galicji w XIX wieku (zarys problematyki), „Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych”, nr 3,
Kraków 2011, s. 119–123.
49
I. Biskupski, dz. cyt., s. 35.
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jednak bez połączenia z Krakowem. We wrześniu 1866 r. konsorcjum pod
nazwą Towarzystwo Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej, przy partycypacji kapitału angielskiego, oddało do użytku publicznego linię Lwów–Czerniowce50. Galicja uzyskała więc połączenia kolejowe z ważniejszymi miastami europejskimi.
Ne był to jednak region atrakcyjny pod względem budowy linii kolejowych
i dlatego wzbogacił się o mniej nowych inwestycji niż inne kraje koronne.
W 1912 r. funkcjonowało w Galicji ogółem 4131 km linii kolejowych magistralnych i lokalnych. Uruchomienie kolei w znacznym stopniu stymulowało
rozwój gospodarczy kraju51.
W dobie autonomicznej prowadzona była modernizacja sektora gospodarki publicznej. Pojawiały się tendencje uspołeczniania życia gospodarczego,
w szczególności tych jego dziedzin, które dostarczały najbardziej potrzebnych
dla społeczeństwa towarów i usług. System koncesyjny – najwcześniejsza
forma prowadzenia przedsiębiorstw zaopatrujących miasta w wodę, gaz,
energię elektryczną i usługi komunikacyjne – był stopniowo zarzucany przez
gminy. Najczęstszym tego powodem były skargi mieszkańców na wysokie
ceny narzucane przez przedsiębiorstwa prywatne, jak też kiepska jakość
świadczonych usług. Za przejmowaniem tych przedsiębiorstw przez samorządy przemawiały również możliwości zwiększenia dochodów gminnych52.
W ramach działalności samozaopatrzeniowej budowano i rozbudowywano
miejskie przedsiębiorstwa: gazownie, elektrownie, rzeźnie, infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną itd.
Ważny czynnik modernizacji gospodarczej stanowi również edukacja.
Pomiędzy edukacją a modernizacją istnieje sprzężenie zwrotne dodatnie.
Kapitał ludzki i społeczny wpływa na modernizację gospodarczą poprzez
m.in.: poziom kwalifikacji, umiejętności i kreatywności jednostek, ale też stopień zaufania i mobilizacji społecznej, siłę więzi społecznych niezbędnych
50

M.J. Ziomek, dz. cyt., s. 79.
Już pierwsze lata eksploatacji Kolei Karola Ludwika dały korzystne wyniki, ale jej
rentowność znacznie się zwiększyła, gdy rozpoczęto eksploatację źródeł naftowych
w okolicach podkarpackich oraz eksport żywca do Wiednia. Do tego dołączył się import
wielu artykułów niewytwarzanych przez przemysł galicyjski oraz tranzytowy przewóz
rosyjskiego i rumuńskiego zboża. Wybudowanie kolei w sposób znaczący wpłynęło na
rozwój ruchu turystycznego w Galicji.
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E. Strasburger, Gospodarka naszych wielkich miast – Warszawa, Łódź, Kraków,
Lwów, Poznań, Kraków–Warszawa 1913, s. 11.
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w relacjach biznesowych. Jednocześnie rozwój gospodarczy stwarza szanse
rozwoju systemu edukacyjnego. Modernizacja gospodarcza jest więc uzależniona od edukacji i właściwie bez niej niemożliwa. W krajach zapóźnionych
pod względem rozwoju gospodarczego istotne znaczenie ekonomiczne ma
nie tylko kształcenie przygotowujące bezpośrednio do zawodu, lecz powszechne kształcenie ogólne podnoszące poziom wiedzy całego społeczeństwa, będące warunkiem wzrostu jego ekonomicznej sprawności53. Należy
również dodać, że alfabetyzacja w Galicji była koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem wzrostu gospodarczego, innowacji technicznej czy stosowania nowych metod gospodarowania54. Na progu autonomii stan oświaty
podstawowej w Galicji przedstawiał się bardzo niekorzystnie. Najważniejszymi
bolączkami były niewystarczająca sieć szkolna i bardzo niski stopień realizacji
obowiązku szkolnego. W 1863 r. naukę elementarną pobierało zaledwie 23%
ogółu objętych obowiązkiem szkolnym dzieci, z czego znikomy odsetek stanowiły dzieci wiejskie55. Słabo rozbudowana infrastruktura szkolna wpływała
negatywnie na realizację edukacji. Przyjęta w maju 1873 r. krajowa ustawa
szkolna stworzyła podstawy prawne umożliwiające zorganizowanie w miarę
nowoczesnej szkoły elementarnej56. Ustawa wprowadziła obowiązek szkolny
od 6. do 12. roku życia. Rozwój oświaty w Galicji był jednak powolny, co wynikało z nieegzekwowania formalnie istniejącego przymusu szkolnego, braku
funduszy na oświatę elementarną, a także z niechęci rodziców, przede
wszystkim na terenach wiejskich, do posyłania dzieci do szkoły57. W okresie
autonomicznym znacznie wzrosła liczba szkół elementarnych. W 1868 r. funkcjonowało w Galicji 2476 szkół tego rodzaju, w których pracowało około 3 tys.
53

B. Suchodolski, Oświata a gospodarka narodowa, Warszawa 1966, s. 99.
J. Dybiec, Galicja na drodze…, s. 31.
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J. Potoczny, Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867–1918) [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 10, Rzeszów 1998, s. 76.
56
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z dnia 2.maja 1873. Alegat 30 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego
z roku 1883.
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2006, s. 97.
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nauczycieli. Liczba uczniów wynosiła 156 tys., co stanowiło około 1/3 wszystkich dzieci w wieku obowiązku szkolnego. W 1900 r. liczba szkół wzrosła do
3956, a uczniów do 655,5 tys., co stanowiło 58,7% zobowiązanych do pobierania nauki. W 1913 r. istniało już 5946 szkół elementarnych z ponad 1,1 mln
uczniami i ponad 16 tys. nauczycieli58. Na początku drugiej dekady XX w. zapisywano corocznie do szkół około 85% zobowiązanych do tego uczniów59.
Upowszechniając edukację na szczeblu podstawowym, tworzono dobre warunki do rozwoju kapitału ludzkiego dla szerokich warstw społecznych. Walka
z analfabetyzmem w Galicji nie była zadaniem łatwym. Toczyła się przez kolejne dekady doby autonomicznej, a została zintensyfikowana dopiero
w pierwszych latach XX w. Osoby niepiśmienne stanowiły w 1890 r. 62,8%
mieszkańców kraju, w 1900 r. 53,9%, a w 1910 r. 40,6%60.
Wielu działaczy i polityków galicyjskich postrzegało edukację jako dźwignię modernizacji. Stanisław Szczepanowski twierdził, że w kraju brakuje ludzi
wykształconych, którzy mogliby podejmować ryzyko działalności gospodarczej61. Reforma szkoły elementarnej i średniej zmierzająca w kierunku technicyzacji programów, a także zwiększenie liczby szkół zawodowych to najczęstsze postulaty przedstawicieli różnych opcji politycznych62. Rozwój szkolnictwa
zawodowego był w autonomicznej Galicji znaczący63. Rozwijały się trzy kategorie szkół zawodowych: 4–5-letnie przemysłowe z maturą, szkoły specjalistyczne 1–5-klasowe niższego typu oraz szkoły przemysłowe dokształcające
2–3-klasowe w systemie wieczorowym dla kandydatów na czeladników.
58
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59
A. Baczkowski, dz. cyt., s. 101.
60
Tamże. Należy również zaznaczyć, że w latach 90. tylko kilka procent młodzieży
kończącej szkoły elementarne kontynuowało edukację. Por. T. Merunowicz, Wyniki
samorządu w Galicji, Lwów 1916, s. 18–19.
61
S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888, s. 163.
62
A. Ładyżyński, Niższe i średnie szkoły zawodowe w Galicji doby autonomicznej,
„Prace Pedagogiczne” CXXI, Wrocław 1997, s. 31.
63
J. Krawczyk, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918, Kraków
1995.

Uwarunkowania procesów modernizacji gospodarki Galicji…

111

W Galicji działały szkoły fachowe o różnych profilach, m.in. koszykarskie, stolarskie, ceramiczne, tkackie, szewskie, górnicze.
W okresie autonomii rozwinęła się sieć szkół rolniczych. Niektóre z nich,
m.in. Szkoła Gorzelnicza w Dublanach, Krajowa Szkoła Mleczarska w Rzeszowie, przygotowywały fachowców dla wszystkich ziem polskich. W Bolechowie
funkcjonowała od 1883 r. jedyna na terenie Galicji Szkoła Lasowa, zmieniona
po 10 latach od założenia na Cesarsko-Królewską Szkołę Leśniczych. Absolwenci tej szkoły wyparli z zarządów lasów prywatnych, a w znacznej części
także i państwowych Niemców i Czechów64. Przez cały okres autonomii następował wzrost wydatków z budżetu krajowego na cele oświaty, co świadczy
o tym, że samorząd krajowy widział drogę modernizacji Galicji w poprawie
jakości kapitału ludzkiego. Szczególnie dynamicznie rozwijały się wydatki na
oświatę pod koniec XIX i w XX w.65 W latach 70. wydatki budżetu krajowego
na ten cel nie były zbyt wysokie. Zależały bowiem od kondycji zacofanej gospodarki, która nie pozwalała na wygospodarowanie większych środków nie
tylko na szkolnictwo, ale i na inne dziedziny życia. W 1870 r. na edukację wyasygnowano 124 tys. koron, by w 1911 r. zamknąć jej budżet w 26,7 mln koron. Należy podkreślić, że w okresie autonomii wydatki budżetu krajowego
wzrosły nominalnie 50-krotnie, a w ich strukturze zdecydowanie najwyższy
przyrost dotyczył właśnie oświaty. Galicja dostarczała również wysokokwalifikowanej kadry dla gospodarki, gdyż funkcjonowało tu kilka wyższych uczelni
zawodowych o ugruntowanej marce, jak Politechnika Lwowska66, Akademia
Rolnicza w Dublanach, Lwowska Wyższa Szkoła Weterynaryjna67 czy Wyższa
Szkoła Lasowa we Lwowie68.
Ważną instytucją wpływającą na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
w Galicji był Kościół. Dzięki jego aktywności powstawały różne organizacje
gospodarcze. Parafialne związki katolicko-społeczne zajmowały się m.in. or64
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ganizowaniem kółek rolniczych, kas oszczędnościowych. Pod opieką duchowieństwa pozostawało przed I wojną światową 1,5 tys. kółek rolniczych
i 1 tys. kas pożyczkowych69. Duchowieństwo greckokatolickie przyczyniło się
do aktywizacji gospodarczej społeczności ruskiej. Od lat 70. XIX w. duchowni
angażowali się w rozwój sieci spółdzielni i kas pożyczkowych70. Lwowski metropolita greckokatolicki Andrzej Szeptycki był właścicielem 80% akcji powstałego w 1910 r. Ziemskiego Banku Hipotecznego SA we Lwowie. Do grona założycieli tej instytucji należał też greckokatolicki biskup stanisławowski
Grzegorz Chomyszyn. We władzach banku byli duchowni uniccy71.
Na przełomie XIX i XX w. rosły ambicje modernizacyjne Galicji. Promotorzy modernizacji gospodarczej chcieli wyrobić w społeczeństwie galicyjskim
mentalność gospodarczą potrzebną do pracy nad rozwojem ekonomicznym
kraju72. Nowoczesne programy modernizacji gospodarczej wyszły z kręgów
związanych ze stronnictwem demokratycznym. Twórcami projektów byli m.in.
Tadeusz Rutowski i Stanisław Szczepanowski. Rutowski doceniał rolnictwo, ale
uważał, że bez rozwiniętego przemysłu nie da się unowocześniać kraju. Uzasadniał potrzebę reform we wszystkich gałęziach gospodarki. Za punkt wyjścia swego programu industrializacji przyjmował celowe utrudnianie przez
centralne władze austro-węgierskie uprzemysłowienia Galicji i konieczność
stosowania przez władze krajowe aktywnej polityki gospodarczej73. Szczepanowski widział szansę na modernizację kraju w zapoczątkowaniu industrializacji przez państwo. Postulował jego aktywność w zakresie inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną. Radził budować koleje oraz fabryki produkujące
towary tanie, przeznaczone do masowej konsumpcji74. W ślad za tym winny
pójść zmiany kulturowe polegające na przełamaniu inercji i pobudzeniu du69
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cha przedsiębiorczości. Za konieczny warunek zmian uważał masową edukację społeczeństwa75. Wyraziste programy modernizacyjne przedstawili
u schyłku XIX w. Ignacy Daszyński i Adam Krzyżanowski. Daszyński ujmował
problem modernizacji gospodarczej w perspektywie szybkiego uprzemysłowienia. Uważał, że jedynie kredyt i bezpośrednie inwestycje umożliwią ten
proces. Chciał, aby uprzemysłowienie odbywało się równocześnie z rozwojem
instytucji państwa socjalnego. Według Krzyżanowskiego reformy agrarne
miały stworzyć warunki do uprzemysłowienia. Mimo politycznej bariery, jaka
dzieliła Daszyńskiego i Krzyżanowskiego, ich wizje nowoczesności wykazują
wiele podobieństw. Żaden z nich nie widział modernizacji gospodarczej bez
udziału państwa. Obydwaj przywiązywali duże znaczenie do rozwoju spółdzielczości i edukacji76.
Promotorem odmiennych od wyżej przedstawionych koncepcji modernizacji Galicji był Franciszek Stefczyk. Uważał, że największym bogactwem
jest praca. Dlatego naczelnym dążeniem eksponowanym w jego programie
było zatrudnienie wszystkich zdolnych do pracy. Istotną rolę w funkcjonowaniu gospodarki na danym terytorium miały odgrywać władze samorządowe. Spośród różnych dróg wzrostu gospodarczego wskazywał na duże
możliwości rozwoju rolnictwa77. Podkreślał również rolę oświaty w podnoszeniu poziomu rolnictwa. Spółdzielczość rolniczą uważał za nowoczesną
formę organizacji pracy producentów rolnych. W niej upatrywał źródeł
wzmocnienia gospodarczego kraju78.
Konkludując, należy stwierdzić, że Galicja w okresie autonomicznym wychodziła z zapaści edukacyjnej, zdecydowanie podniósł się w tym czasie poziom
oświaty elementarnej i alfabetyzacji społeczeństwa. Rozwinęło się i unowocześniło szkolnictwo zawodowe i średnie, a uczelnie wyższe kształciły kadrę zarządzającą dla gospodarki. Skutkowało to poprawą jakości kapitału ludzkiego zdolnego podjąć wyzwania modernizacyjne kraju. Niewątpliwy wpływ na stworzenie uwarunkowań modernizacji Galicji miały krajowe władze autonomiczne.
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Procesom modernizacyjnym nie zawsze sprzyjała polityka władz wiedeńskich.
Wyrazem tego były m.in. znaczne obciążenia podatkowe niektórych sektorów
gospodarki. Rozwijające się w Galicji stowarzyszenia gospodarcze podejmowały
różne działania na rzecz modernizacji kraju. Rezultatem tego był m.in. znaczący
od lat 90. XIX w. rozwój przemysłu. Niemniej jednak nie stanowił on do końca doby autonomicznej przeciwwagi ekonomicznej w zdominowanej przez
rolnictwo strukturze gospodarczej Galicji. Społeczeństwo galicyjskie ponosiło znaczny wysiłek, zwłaszcza pod koniec XIX i na początku XX w., związany
z modernizacją gospodarczą. Ważna była również osiągnięta społeczna
aprobata uprzemysławiania kraju. Trudno byłoby lansować tezę o Galicji
doby autonomicznej jako regionie cudu gospodarczego, ale postęp ekonomiczny był tu wyraźny, rozpoczął się marsz we właściwym kierunku, co podkreślił Franciszek Bujak79. Podobna była również opinia Antoniego Górskiego. Przedstawiając poszczególne działy gospodarki, pisał m.in. o znacznym
postępie w rolnictwie, lecz jednocześnie podkreślał nadal widoczne zacofanie80. Odnośnie przemysłu zaznaczył, że „z wielkim trudem udało się usilnym i ofiarnym staraniom kraju i społeczeństwa, a zapobiegliwości i inicjatywie nielicznych jednostek, kilkadziesiąt placówek wielkiego przemysłu
stworzyć”81.
Dla modernizacji gospodarczej Galicji nie bez znaczenia było również to,
że region ten znajdował się w zasięgu oddziaływania cywilizacji zachodnioeuropejskiej, będącej wówczas w fazie rewolucji przemysłowej i kształtowania
się nowoczesnych struktur społecznych.
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Determinants of the processes of modernization of the Galician
economy in the period of autonomy – an outline of issues
Summary
The aim of the article is to open a discussion on the social, technical and
educational determinants of the economic modernization of Galicia during the period
of autonomy (1867–1914). Galicia was a backward region of the Habsburg monarchy.
An important factor affecting the process of economic modernization is the
improvement of the quality of human capital. During the period of autonomy, there
was a marked improvement in the literacy of the society in Galicia. Vocational
education also developed and universities in Lviv and Krakow educated the staff for the
economy. The policy of national autonomous authorities influenced the conditions for
the modernization of Galicia. There was an increase in expenses from the national
budget for the purposes of modernization of Galicia. The economic associations
established in the country undertook various activities for economic modernization.
The availability of financial capital improved significantly and the railway network
developed. The result of modernization activities was, among others, significant
industrial development. Nevertheless, industry was not an economic counterweight in
the agriculture-dominated economic structure of Galicia. There was also a clear
improvement in the position of Galician agriculture. Agricultural cooperatives played
an important role here. The process of economic modernization was also influenced by
the Church and the civilization and technology of Western Europe.
Key words: Galicia, autonomy, economic modernization, human capital, economic
institutions
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Przemysł naftowy jako czynnik modernizacji
gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego

Wstęp
Tytuł pracy Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicji w cyfrach wskazywał na katastrofalny stan gospodarki prowincji. Tę sytuację dokumentowały
zawarte w książce zestawienia statystyczne1. Tezę o „nędzy galicyjskiej” przyjęto za pewnik i powtarzano w kolejnych opracowaniach odnoszących się do
spraw gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego. Szczepanowski i inni działacze gospodarczy wskazywali na ubóstwo wsi galicyjskiej, które negatywnie
wpływało na rynek wewnętrzny, poważnie go ograniczając, a to z kolej było
jednym z czynników decydujących o zacofaniu w zakresie produkcji przemysłowej. W rezultacie przez wiele lat utrzymywał się pogląd o strukturalnym
i trwałym zacofaniu północnej prowincji monarchii austro-węgierskiej, chociaż już na początku XX w. Franciszek Bujak podjął próbę weryfikacji takiej
interpretacji dziejów społeczno-gospodarczych Galicji2.
1

S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888.
2
Por. np. F. Bujak, Galicja. Kraj. Ludność. Społeczeństwo. Rolnictwo, t. I–II, Lwów
1908/1910; tenże, Rozwój gospodarczy Galicji 1772–1914 [w:] Zadania i potrzeby
gospodarcze, Lwów 1917; Wiele lat później prace te kontynuowała Helena Madurowicz-Urbańska i jej uczniowie, por. ukazującą się od 1981 r. serię wydawniczą Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji w dobie autonomii, red.
H. Madurowicz-Urbańska. Nowe spojrzenie na zagadnienie urbanizacji i rozwoju miast
galicyjskich zawierają prace Tomasza Gąsowskiego i Krzysztofa Brońskiego, por.
T. Gąsowski, Urbanizacja Galicji w dobie autonomicznej, „Studia Historyczne”, R. XXVIII,
1985, z. 2, s. 223–243; K. Broński, Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich
w okresie autonomii, Kraków 2003. Różne kwestie odnoszące się do problematyki
modernizacji społeczeństwa galicyjskiego podejmował Mariusz Kulczykowski, por.
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Większe możliwości rozwoju gospodarczego pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX w., a zwłaszcza od momentu nadania Galicji autonomii. Ożywieniu gospodarczemu służyła nowa taryfa celna z 1850 r., znosząca większość ceł na towary przywożone do Galicji i stąd wywożone oraz, uchwalona
w tym samym roku, ustawa o izbach przemysłowo-handlowych, reprezentujących interesy przemysłu, rzemiosła i handlu. W Galicji powołano trzy takie
izby – we Lwowie, Krakowie i Brodach. W 1859 r. ogłoszono ustawę przemysłową ustanawiającą swobodę działalności produkcyjnej. W następnym roku
zniesiono ograniczenia działalności przemysłowej Żydów3.
Uzyskanie w latach 60. XIX w. autonomii politycznej, gospodarczej i kulturalnej przez Galicję stwarzało ogromną szansę naprawienia struktur gospodarczych i społecznych tej jednej z najuboższych prowincji monarchii austro-węgierskiej. Prawo do kreowania, poprzez ustawodawstwo Sejmu Krajowego,
własnej polityki społeczno-ekonomicznej zasadniczo odróżniało Galicję od
pozostałych ziem polskich. Ze względu na to, że Galicja była krajem przede
wszystkim rolniczym, właśnie rolnictwo mogło stać się głównym obszarem
działań służących unowocześnieniu gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego.
Niestety, niski poziom rozwoju agrotechnicznego, przeludnienie wsi, brak
kapitału, niewłaściwa struktura własności ziemskiej oraz szachownica pól były
najpoważniejszymi czynnikami krępującym rozwój galicyjskiego rolnictwa4.
Niewątpliwie szansą na modernizację Galicji mógł być przemysł. Ale Galicja była krajem o spóźnionym starcie industrialnym. Niewiele w tym zakresie
zmieniła ustawa przemysłowa z 1859 r., znosząca średniowieczny przymus
cechowy. Nie powiodła się lansowana przez Tadeusza Romanowicza akcja
ratowania chylącego się rzemiosła i chałupnictwa. Powstające linie kolejowe,
chociaż w innych częściach monarchii sprzyjały rozwojowi przemysłu, w Galicji
dusiły rodzimą przedsiębiorczość. Pomimo tego trudnego otoczenia społeczno-ekonomicznego do unowocześnienia społeczeństwa galicyjskiego przyczyniła się nowa gałąź przemysłu, jaką było górnictwo naftowe.
M. Kulczykowski, Modernizacja społeczeństwa galicyjskiego w warunkach autonomii
politycznej [w:] Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, red. L. Trzeciakowski, K. Makowski, Poznań 1999.
3
W. Saryusz-Zaleski, Dzieje przemysłu w byłej Galicji 1804–1929, Kraków 1930,
s. 78–79.
4
P. Franaszek, Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
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Pionierski okres rozwoju przemysłu naftowego w Galicji zapoczątkował
Ignacy Łukasiewicz, opracowując technologię otrzymywania nafty, użytej po
raz pierwszy w 1853 r. w lampie naftowej, która zapłonęła we lwowskim szpitalu. Nowoczesny rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego, również na skalę
światową, datuje się jednak dopiero od początku lat 80. XIX stulecia. Wtedy
rozpoczęły się dynamiczne zmiany techniczne w górnictwie naftowym Galicji,
które miały dalekosiężne skutki zarówno dla przemysłu naftowego, jak i dla
modernizacji stosunków społeczno-ekonomicznych prowincji. Te przeobrażenia były związane z wprowadzeniem do galicyjskiego górnictwa naftowego
tzw. kanadyjskiej metody wiertniczej. Dzięki niej w 1909 r. wyprodukowano
w Galicji ponad 2 mln ton ropy, co dawało Galicji trzecie miejsce wśród światowych producentów. W innych latach Galicja mieściła się wśród pięciu największych producentów5. Przemysł naftowy był zupełnie nową gałęzią gospodarki. Stwarzał wiele problemów, ale równocześnie dawał olbrzymią szansę
rozwoju ekonomicznego Galicji.
Na przełomie XIX i XX w. górnictwo naftowe było najbardziej dynamicznie
rozwijającą się gałęzią gospodarki galicyjskiej. Dawało ok. 60% wartości produkcji przemysłowej w Galicji, a było w nim zatrudnionych 34,5% wszystkich
robotników galicyjskiego przemysłu wobec 33,1% zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego, 16,7% w górnictwie soli, 5,4% w hutnictwie cynku
i ołowiu, 4,4% w górnictwie wosku ziemnego, 3% w górnictwie cynku i ołowiu, 2,2% w górnictwie węgla brunatnego i 0,7% w górnictwie rud żelaza6.
W galicyjskich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych dynamiczny rozwój przemysłu naftowego stał się główną siłą oddziałującą na rozwój innych
gałęzi przemysłu ciężkiego. Tym samym górnictwo naftowe stwarzało ogromną szansę na przekształcenie całej gospodarki i na modernizację społeczeństwa galicyjskiego.
Badając ponad 50-letni okres dziejów galicyjskiego górnictwa naftowego,
nie można nie zauważyć jego wyjątkowego wpływu na podniesienie poziomu
5

P. Franaszek, Science and Technology in Development of the Galician Oil
Industry, „Studies in Social and Economic History” 1990, vol. 21, s. 123–128.
6
P. Franaszek, Przemysł naftowy w Galicji – zmarnowana szansa rozwoju cywilizacyjnego [w:] Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772–
1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. W. Łazuga, D. Szymczak,
Poznań 2015, s. 105–120.
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wykształcenia osób zaangażowanych w rozwój przemysłu naftowego. Nowinki
techniczne i technologiczne zmuszały do zdobywania odpowiedniego wykształcenia i przygotowania fachowego. Galicyjscy nafciarze szukali kontaktów
międzynarodowych, tworzyli towarzystwa i związki branżowe, zakładali czasopisma naftowe i organizowali międzynarodowe zjazdy i kongresy. Wszystkie te
formy działalności sprzyjały wymianie myśli naukowej i technicznej, a tym
samym wspierały wychodzenie z prowincjonalnego galicyjskiego zaścianka.
Zdecydowana większość techników i inżynierów naftowych, rozpoczynając
pracę w nowej gałęzi przemysłu, legitymowała się wyższym wykształceniem.
Wykształcenie to zdobywali w Akademii Górniczej w Leoben, szkole o profilu
górniczym najłatwiej dostępnej dla Polaków z Galicji, na Politechnice Lwowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i innych wyższych szkołach europejskich
i amerykańskich. Ten postęp w zakresie wyksztalcenia nie dotyczyły tylko elit,
lecz także bardziej zacofanej części mieszkańców Galicji. Większość zatrudnionych robotników była chłopskiego pochodzenia. Wraz z rozwojem górnictwa
naftowego i rosnącą liczbą kopalń ropy naftowej systematycznie zwiększało
się zatrudnienie w tej gałęzi produkcji. O ile w 1886 r. liczba zatrudnionych nie
osiągnęła 3 tys., o tyle w 1905 przekroczyła już 6,6 tys.7 To w kopalniach wiertacze, ich pomocnicy oraz zwykli robotnicy stykali się z nowoczesną na tamte
czasy techniką. Przechodzili szkolenia, a niektórzy sami szukali racjonalizatorskich rozwiązań, przyczyniając się do poprawy warunków pracy. Dzięki zaangażowaniu zarówno osób z wyższym i średnim wykształceniem technicznym, jak
i samouków galicyjski przemysł naftowy mógł się dynamicznie rozwijać i odgrywać rolę niezwykle ważnego stymulatora ożywienia zacofanych struktur
ekonomicznych i społecznych, a tym samym sprzyjał pozytywnym zmianom
cywilizacyjnym.
Wpływ przemysłu naftowego na modernizację gospodarki i społeczeństwa
galicyjskiego, można analizować w wielu aspektach. W niniejszym studium
zwrócono uwagę na kilka zagadnień, które uznano za szczególnie ważne. Zaprezentowano m.in. wpływ galicyjskiego przemysłu naftowego na tworzenie
nowoczesnego prawa gospodarczego, zwłaszcza prawa górniczego. Ważnym
aspektem związanym z modernizacją było też upowszechnianie wiedzy poprzez rozwój fachowego szkolnictwa, czasopiśmiennictwa oraz działalność
7

P. Franaszek, Zatrudnienie w przemyśle naftowym w Galicji (do roku 1914), „Studia Historyczne”, R. XXXIII, 1990, z. 1, s. 37–46.
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organizacji branżowych8. W żadnej innej branży w Galicji nie osiągnięto tak
wysokiego poziomu rozwoju myśli naukowo-technicznej. Także działalność
biznesowa przedsiębiorców naftowych wymagała nowoczesnego zarządzania
firmami, prowadzenia lobbingu i walki o rynki zbytu. Wszystkie te czynniki
sprawiły, że przemysł naftowy szczególnie mocno oddziaływał na rozwój innych gałęzi galicyjskiej gospodarki i przyczyniał się do przeobrażania się społeczeństwa dotychczas tradycyjnego w społeczeństwo nowoczesne.

Kreowanie nowoczesnego prawa gospodarczego
Przemysł naftowy jako nowa gałąź gospodarki nie był objęty stosownymi
regulacjami prawnymi. Ich brak zmuszał przedsiębiorców naftowych do poszukiwania nowych rozwiązań w tej materii. Najważniejszym problemem było
określenie prawa własności do pokładów ropy naftowej, która mogła być
traktowana jako minerał zastrzeżony (czyli regale górnicze gwarantujące władcy
wyłączne prawo do surowca wydobywanego w kopalni), albo też eksploatacja
złóż mogła być związana z własnością gruntu. Zagadnienie to było przedmiotem przetargów i sprzecznych decyzji różnych organów władzy już od lat 30.
XIX w. Problem był niezwykle skomplikowany i ciągnął się przez wiele lat. Jeszcze przed powstaniem górnictwa naftowego jako osobnej gałęzi przemysłu
władze wprowadzały rozwiązania, które nie sprzyjały jego dynamicznemu rozwojowi. Na przełomie lat 30. i 40. XIX w. austriacka Powszechna Komisja Nadworna potwierdziła zastrzeżony charakter ropy naftowej i wosku ziemnego,
chociaż w 1841 r. zezwolono właścicielowi gruntu na korzystanie z pokładów
ropy występujących na jego terenie, o ile nie występowały one w obecności
pokładów węgla, wosku ziemnego i asfaltu eksploatowanych metodami górniczymi. Państwowa ustawa górnicza z 1854 r. uznała ropę naftową za regale.
Takie rozwiązanie hamowało swobodną eksploatację ropy. Dopiero w styczniu
1862 r. zgodnie z cesarskim rozporządzeniem ropa eksploatowana wyłącznie
w celu produkcji nafty oświetleniowej została wykreślona z listy z regaliów.
Negocjacje w tej kwestii pomiędzy władzami krajowymi a rządem wiedeńskim nasiliły się wraz z uzyskaniem przez Galicję autonomii. Władze we
8

Problemom fachowego szkolnictwa autor poświęcił inny tekst, dlatego też zagadnienie to nie zostało rozwinięte w tym artykule.
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Lwowie dążyły do jednoznacznego wyłączenia ropy z grupy minerałów zastrzeżonych, co znalazło odzwierciedlenie w uchwalonym przez Sejm Krajowy
w 1878 r. projekcie ustawy naftowej. Projekt ten nie uzyskał sankcji cesarskiej.
Zmusił jednak władze wiedeńskie do rezygnacji z planów ponownego „wpisania” ropy na „listę” regale górniczego. W rezultacie uchwalona przez Radę
Państwa w 1884 r. ustawa państwowa uznała eksploatację surowców bitumicznych za „kulturę ziemi” i wyłączyła ropę i wosk ziemny w Galicji i Lodomerii z grupy minerałów zastrzeżonych. Na mocy tej ustawy Sejm Krajowy
Galicyjski uchwalił w grudniu 1884 r. krajową ustawę naftową (obowiązującą
od kwietnia 1886 r.). Zgodnie z jej przepisami prawo eksploatacji ropy i wosku
ziemnego zostało powiązane z własnością gruntu. Dzięki tym regulacjom
właściciel gruntu zawierał bezpośrednio umowę z przedsiębiorcą, odstępując
mu prawo prowadzenia wierceń i eksploatacji ropy. Zwyczajowo obok opłat
związanych z dzierżawą gruntu ustaliła się zasada wynagradzania właściciela
gruntu pewną ilością ropy wydobytej na jego ziemi. Ta opłata, zwana „procentami brutto”, niejednokrotnie osiągała dużą wartość, np. w roku 1913
w rejonie Borysław-Tustanowice wynosiła nawet 20% wydobytej ropy9. Zwracano uwagę na niekorzystne skutki takiego rozwiązania, gdyż przyznanie wyłącznie właścicielowi gruntu praw do pokładów ropy, przy jednocześnie
utrzymującym się systemie zapłaty w formie „procentów brutto”, bardzo obniżało opłacalność eksploatacji tego surowca.
Przemysł naftowy był dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie.
Wraz z nim pojawiały się nowe problemy. Ich rozwiązywaniu służyły szczegółowe przepisy górniczo-policyjne wydawane dla kopalń ropy naftowej w latach 1898, 1904, 1911. Natomiast w 1907 r. znowelizowano państwową
ustawę naftową. W marcu 1908 r. moc prawną uzyskała nowa naftowa ustawa krajowa, obowiązująca do wybuchu I wojny światowej10.
9

Por. Olej i wosk ziemny wobec rządowego projektu prawa górniczego, „Górnik”,
R. 1884, s. 2–5; S. Olszewski, Uwagi do rządowego projektu prawa górniczego, „Górnik”,
R. 1884, s. 103–109; Przemysł naftowy i woskowy, Szkic na 50-letni jubileusz, „Nafta”,
R. 1903, s. 109–112; Ustawodawstwo naftowe wobec powszechnej ustawy górniczej,
„Nafta”, R. 1904, s. 226–230; M. Rosenberg, Ustawodawstwo naftowe wobec
powszechnej ustawy krajowej, Lwów 1904; Historia i stan ekonomiczny przemysłu
naftowego w Galicji, „Nafta”, R. 1906, s. 293–299.
10
„Ropa”, R. 1913, T. V, s. 311–315. Petycja Krajowego Towarzystwa Naftowego
w sprawie zmiany ustawy naftowej, „Nafta”, R. 1904, s. 312–314; L. Caro, Projekt
reformy ustawodawstwa naftowego, „Nafta”, R. 1901, s. 75–76, s. 86–89.
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Działalność Krajowego Towarzystwa Naftowego
i innych organizacji branżowych
Co prawda Galicja miała już wieloletnią tradycję branżowych towarzystw,
ale były one zakładane głównie przez ludzi związanych z rolnictwem. Przejawami postępującej modernizacji społeczeństwa galicyjskiego były działalność
organizacji przemysłowych skupiających fachowców i działaczy górnictwa
naftowego oraz rozwój prasy fachowej. W grudniu 1873 r. podczas zgromadzenia przedsiębiorców naftowych w Gorlicach podjęto po raz pierwszy
uchwałę wskazującą na konieczność powołania stowarzyszenia naftowców.
Podczas zjazdu naftowego w Jaśle, który odbył się trzy lata później, zawiązano
nieformalny komitet dla popierania interesów przemysłu naftowego. Na jego
czele stanął Ignacy Łukasiewicz. W następnym roku podczas Kongresu Naftowego we Lwowie dyskutowano nad „utworzeniem stowarzyszenia dla rozwoju i opieki przemysłu naftowego”. Przyjęto statut towarzystwa opracowany
przez Wojciecha Biechońskiego. Ostatecznie w czerwcu 1879 r. Namiestnictwo zatwierdziło statut Towarzystwa Naftowego w Galicji, które w 1881 r.
przyjęło nazwę Krajowe Towarzystwo Naftowe (KTN) i działało nieprzerwanie
do 1939 r. Początkowo siedzibą Towarzystwa były Gorlice, a następnie Lwów.
Pierwszym prezesem został I. Łukasiewicz, a od 1881 aż do 1915 r. na czele
Towarzystwa stał August Gorayski. Do Towarzystwa należeli wszyscy najwybitniejsi przedstawiciele galicyjskiego przemysłu naftowego, m.in. Stanisław
Szczepanowski, Wacław Wolski, Leon Syroczyński, Tytus Trzecieski, William
Henry Mac Garvey, Leon Mikucki, Stefan Bartoszewicz, Bolesław Łodziński,
Władysław Długosz. Pod koniec 1884 r. do KTN zostało włączone Towarzystwo
Naftowe Kołomyjskie, założone przez przedsiębiorców naftowych z Galicji
Wschodniej. KTN reprezentowało galicyjskich nafciarzy wobec władz centralnych, jak i krajowych. Przedstawiciele KTN wchodzili do krajowych i państwowych instytucji gospodarczych, takich jak Izba Handlowa we Lwowie,
Rada Rolno-Przemysłowa, Państwowa Rada Kolei i inne, uzyskując wpływ na
decyzje tych organów, zwłaszcza w sprawach odnoszących się do przemysłu
naftowego. KTN było rzecznikiem, inicjatorem i organizatorem różnorodnych
akcji, których celem było przeobrażenie górnictwa naftowego w nowoczesną
gałąź produkcji, stymulującą rozwój gospodarczy Galicji11.
11

Kongres naftowy w Przemyślu 1882, „Górnik”, R. 1882, s. 307–315; „Górnik”,
R. 1883, s. 80; „Górnik”, R. 1884, s. 162; Nadzwyczajne walne zgromadzenie Krajowego
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KTN było najważniejszą, ale nie jedyną organizacją integrującą środowisko galicyjskich nafciarzy. Ważną rolę odgrywał też Związek Techników Wiertniczych (ZTW), utworzony w 1905 r. Związek skupiał przede wszystkim kierowników kopalń naftowych i kierowników zakładów przemysłowych
powiązanych z wiertnictwem. W większości członkowie Związku reprezentowali średni personel przedsiębiorstw. Mając ścisły kontakt z pracami wiertniczymi i orientację w technice wiertniczej, najlepiej rozumieli potrzebę unowocześnienia i racjonalizacji metod wiertniczych, stosowanego sprzętu
i narzędzi. Dlatego też w założeniach programowych obok postulatów ochrony socjalnej i bytowej bardzo mocno podkreślano aktywne włączenie kierowników kopalń w tok działań na rzecz postępu na polu techniki wiertniczej.
Pracując na kopalniach w bezpośrednim kontakcie z górnikami, najlepiej rozumieli problemy organizacyjne oraz socjalne załóg. Niejednokrotnie występowali w ich imieniu, co sprzyjało integracji niższego personelu specjalistów
naftowych12.
W latach 1893–1897 działało Towarzystwo Techników Naftowych (TTN).
Sam fakt jego istnienia, cele, jakie sobie stawiało, a zwłaszcza powołanie czasopisma „Nafta” świadczą o głębokim przekonaniu o konieczności wspólnych
działań dla unowocześniania galicyjskiego górnictwa naftowego. Wśród
współtwórców i czołowych działaczy TTN spotykamy najaktywniejszych konstruktorów i racjonalizatorów galicyjskiego górnictwa naftowego. W tym gronie znaleźli się Antoni Błażowski, W. Wolski, Rudolf Zuber, B. Łodziński, KaziTowarzystwa Naftowego, „Nafta”, R. 1899, s. 2–4; Protokół posiedzenia Wydziału
Krajowego Towarzystwa Naftowego z dnia 9 grudnia 1903 r., „Nafta”, R. 1904, s. 13–
14; Z historii Krajowego Towarzystwa Naftowego, „Nafta”, R. 1904, s. 375–377;
Wnioski Krajowego Towarzystwa Naftowego na Państwową Radę Kolejową, „Nafta”,
R. 1913, s. 333; S. Olszewski, Z dawnych lat przemysłu naftowego, „Przemysł Naftowy”,
R. 1929, s. 406–409; S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz, Warszawa 1974, s. 151–153;
W. Biechoński, Pierwsze lata działalności Krajowego Towarzystwa Naftowego,
„Przemysł Naftowy”, R. 1929, s. 300–303; S. Olszewski, Ważne momenty w działalności
Krajowego Towarzystwa Naftowego w czasie od 15 sierpnia 1881 r. do maja 1900 r.,
tamże, s. 303–304; S. Bartoszewicz, Przemysł naftowy i działalność Krajowego
Towarzystwa Naftowego w latach 1902–1914; tamże, s. 304–308; R. Noskiewicz,
Krajowe Towarzystwo Naftowe w dobie wojny światowej i odbudowy państwowości,
tamże, s. 308–309.
12
W. Pawłowski, Polskie czasopisma naftowe 1882–1939, mps, s. 33.
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mierz Odrzywolski, Zenon Suszycki i inni. Zgodnie z założeniami statutowymi
działalność Towarzystwa miała się skupiać na problemach geologii, wiertnictwa, technologii naftowej, górnictwa wosku ziemnego, handlu produktami
naftowymi. Kolejnym celem było utrzymywanie kontaktów pomiędzy zatrudnionymi w przemyśle naftowym i górnictwie wosku ziemnego technikami
naftowymi dla wspólnego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dlatego organizowano dyskusje, rozpisywano konkursy o tematyce naftowej, wydawano
fachowe pisma, planowano wspólne wycieczki naukowe oraz zakładano zawodowe biblioteki13.

Fachowa prasa naftowa
Wyjątkową rolę w historii galicyjskiego górnictwa naftowego odegrała fachowa naftowa prasa galicyjska. Wobec terytorialnego rozproszenia górnictwa naftowego, przy ogromnych trudnościach komunikacyjnych typowych dla
galicyjskiej prowincji, czasopisma stały się jednym z głównych ogniw wiążących środowisko galicyjskich nafciarzy. Jednocześnie prasa fachowa stanowiła
niezwykle ważny czynnik stymulujący działania w kierunku unowocześnienia
galicyjskiego przemysłu naftowego i innych gałęzi gospodarki. Dzięki temu
przyczyniała się do aktywizacji procesów modernizujących społeczeństwo
galicyjskie. Prasa fachowa była podstawowym źródłem informacji o przemianach zachodzących tak w naftowym przemyśle krajowym, jak i górnictwie
innych krajów. Łamy prasy krajowej były szczególnym miejscem prezentacji
osiągnięć myśli naukowej i organizacyjnej oraz pierwszoplanowym forum
wymiany doświadczeń pomiędzy nafciarzami różnych stron Galicji i spoza jej
granic. Niejednokrotnie stawały się też areną zażartych dyskusji i polemik.
Pierwsze galicyjskie czasopismo naftowe, „Górnik”, chociaż ukazywało się
tylko przez pięć lat (1882–1886), odegrało w tym zakresie bardzo istotną rolę.
Stało się szeroką platformą dyskusji nad przełomowym wydarzeniem, jakim
było wprowadzenie kanadyjskiej metody wiertniczej. W tym periodyku zamieszczano przedruki artykułów z różnych czasopism technicznych, informo13

Protokół z I Walnego Zgromadzenia członków „Towarzystwa Techników
Naftowych” odbytego dnia 11 czerwca 1893 w Jaśle, „Nafta”, R. 1893, z. 1, s. 2; Statut
Towarzystwa Techników Naftowych we Lwowie, Nazwa i cele Towarzystwa, „Nafta”,
R. 1893, s. 4.
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wano o wydarzeniach w górnictwie naftowym innych krajów, a także podawano wiadomości w języku niemieckim o sytuacji w galicyjskim górnictwie
naftowym. Spośród galicyjskich czasopism naftowych najważniejszą rolę odegrała „Nafta”, ukazująca się nieprzerwanie od roku 1893. Początkowo na jej
łamach dominowały zagadnienia techniczne. W kilka lat później, wobec różnorodności i ogromu problemów nurtujących galicyjski przemysł naftowy,
zaczęły one schodzić na dalszy plan. Wtedy też grono fachowców skupionych
wokół Związku Techników Wiertniczych postanowiło stworzyć własny organ
prasowy, „Przegląd Techniczny Naftowy”, wyłącznie poświęcony zagadnieniom techniki w górnictwie naftowym. Te same cele przyświecały działaczom
Związku Techników Wiertniczych, gdy w roku 1911 zaczęli wydawać swój
organ zatytułowany „Ropa”. Dzięki prasie fachowej społeczeństwo galicyjskie
wychodziło poza lokalne uwarunkowania, otwierając się na problemy przemysłu naftowego nurtujące cały ówczesny świat przemysłowy14.

Walka o rynki zbytu
Nigdy wcześniej i w żadnej innej gałęzi przemysłu ani w rolnictwie producenci nie musieli tak aktywnie, a nawet zażarcie walczyć o rynki zbytu jak
galicyjscy przedsiębiorcy naftowi. Dzięki temu poznawali warunki wolnej konkurencji, zdobywali doświadczenie w walce z nieuczciwą konkurencją i uczyli
się lobbingu. Musieli zabiegać o rentowność własnych przedsiębiorstw,
wprowadzać najnowsze metody zarządzania oraz szukać najkorzystniejszych
form organizacji kapitału. Uczyli się solidarnego działania i samoorganizowania się w walce o rynki zbytu dla produkowanego surowca. Te umiejętności
w prowadzeniu wspólnej walki stawały się bardzo ważne zwłaszcza w latach
ostrych kryzysów, którymi galicyjski przemysł naftowy został dotknięty aż
trzykrotnie.
Pod koniec lat 70. dotychczas eksploatowane płytkie pokłady ropy zaczęły się wyczerpywać. W tym samym czasie w Austrii i na Węgrzech, korzystając
z dogodnych taryf celnych, doskonale prosperowały rafinerie przerabiające
oprócz ropy galicyjskiej także ropę importowaną ze Stanów Zjednoczonych
14

P. Franaszek, Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach
1860–1918, Kraków 1991, s. 45–46.
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oraz tzw. falsyfikat rosyjski, będący sztucznie sporządzoną mieszaniną zawierającą już przedestylowaną naftę, celowo zanieczyszczoną ciężkimi olejami.
Proceder ten sprzyjał rozkwitowi rafinerii w Wiedniu, Budapeszcie, Fiume
i Trieście, jednocześnie podcinając rentowność galicyjskiego górnictwa naftowego. Sytuacja okazała się szczególnie niebezpieczna, gdy dzięki zastosowaniu kanadyjskiej metody wiertniczej Galicja stała się poważnym producentem ropy na skalę światową. Podjęta przez galicyjskich przedsiębiorców
kampania dla postawienia tamy napływowi „falsyfikatu” napotkała na zdecydowany opór rządu węgierskiego, popierającego interesy własnych rafinerii.
Walka ta trwała ponad 15 lat.
Wprowadzenie kanadyjskiej metody wiertniczej pozwoliło na odkrycie
nowych, bogatych złóż ropy naftowej. Nastąpił gwałtowny wzrost produkcji,
który doprowadził w połowie lat 90. XIX w. do pierwszego przesilenia. W 1896 r.
wobec poważnego zagrożenia egzystencji górnictwa naftowego galicyjscy
przedsiębiorcy zawiązali organizację pod nazwą „Ropa, Związek Galicyjskich
Producentów Ropy, stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką”.
Głównym celem działalności Związku było uregulowanie handlu ropą naftową. Dzięki jego polityce do 1901 r. udawało się utrzymać cenę ropy na poziomie ok. 6 koron za 100 kg, którą uważano za opłacalną dla producentów
i dostatecznie chroniącą krajową produkcję15.
Dalsze udoskonalenia w zakresie techniki wiertniczej oraz rosnące doświadczenie w prowadzeniu prac wiertniczych umożliwiły prowadzenie na
szeroką skalę wierceń w rejonie Borysławia na głębokości przekraczającej 800,
a nawet 1000 m. Skutkiem tego już kilka lat po pierwszym przesileniu doszło
do kolejnego kryzysu nadprodukcji. W 1902 r. wydobyto o 12 tys. ton ropy
więcej niż w roku poprzednim, a w 1903 r. już o 15 tys. ton więcej w stosunku
do roku 1902. Związek nie był przygotowana na taki rozwój sytuacji. Nie dysponował wystarczającą liczbą zbiorników do magazynowania surowca ani cy15

Kilka słów o stosunkach handlowych nafty w ogólności i o warunkach rozwoju
galicyjskiego przemysłu naftowego, „Górnik”, R. 1885, s. 48–53; Protokół nadzwyczajnego
Walnego Zgromnadzenia Krajowego Towarzystwa Naftowego odbytego w Borysławiu
w dn. 28 listopada 1904, „Nafta”, R. 1904, s. 361–362; Z historii Krajowego Towarzystwa
Naftowego (Walka o ochronę cłową przemysłu naftowego), „Nafta”, R. 1904, s. 375–377;
Monopol naftowy na Węgrzech, „Nafta”, R. 1906, s. 219–222; J. Bar, P. Franaszek,
Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji. Górnictwo i hutnictwo, Kraków
1981, s. 130–131.
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stern do transportu rosnącej lawinowo produkcji. Sytuacja ta doprowadziła do
załamania cen ropy16. W takich okolicznościach w 1903 r. w Wiedniu powołano nową organizację „Towarzystwo Akcyjne Petrolea”, skupiające zarówno
producentów ropy, jak i przedstawicieli przemysłu rafineryjnego. Wkrótce
okazało się, że „Petrolea” była jedynie narzędziem w rękach właścicieli rafinerii, których polityka spowodowała ogromne straty finansowe w galicyjskim
górnictwie naftowym. Uprzedzając upadek „Petrolei”, galicyjscy przedsiębiorcy
doprowadzili do utworzenia w 1908 r. Związku Producentów Ropy we Lwowie.
Organizacja ta okazała się ostatnią szansą dla ratowania galicyjskiego górnictwa, wchodzącego w swój trzeci, najpoważniejszy, kryzys. Przy rosnących kosztach wierceń produkcja ropy stawała się całkowicie nieopłacalna17.
Związek był wspierany przez władze krajowe oraz, na niespotykaną dotychczas skalę, przez władze wiedeńskie. Wprowadzono system zaliczek
udzielanych producentom za oddawaną Związkowi ropę, a następnie magazynowaną w rezerwuarach Związku. Dlatego też w szybkim tempie rozbudowywano magazyny ropy. We wrześniu 1907 r. Sejm Krajowy upoważnił Wydział Krajowy do budowy, kosztem 1,5 mln koron, zbiorników na ropę
o pojemności 10 tys. cystern w Popielach. Prace przy ich budowie zostały
zlecone dwóm galicyjskim firmom – fabryce L. Zieleniewskiego w Krakowie
i Towarzystwu Budowy Maszyn w Sanoku” oraz Hutniczemu Gwarectwu na
Morawach. Pod naciskiem Związku rząd austriacki zbudował w Drohobyczu
jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Ogromnym sukcesem
Związku było sfinalizowanie w 1908 r. umowy z rządem na dostarczenie do
1915 r. 150 tysięcy cystern ropy z przeznaczeniem na opalanie lokomotyw na
kolejach austriackich. Był to pewny, stabilny i dość pojemny rynek zbytu dla
galicyjskiej ropy18. Związek także zwrócił się do firm galicyjskich z apelem
16

A. Gorayski, Przemysł naftowy, „Przegląd Polski”, R. 1903, s. 519–532; S. Bartoszewicz, Pogląd na dzieje przemysłu naftowego i środki jego sanacji, „Nafta”, R. 1908,
s. 367–377; S. Olszewski, Przemysł naftowy w Galicji w latach 1884–1901, „Nafta”,
R. 1902, s. 133–137.
17
Układy z „Petroleą”, „Nafta”, R. 1906, s. 149–152; Z chwili obecnej, tamże,
s. 165–166; S. Bartoszewicz, Nowa organizacja naszego przemysłu, tamże, s. 277–280;
tenże, Embarras de richesse, „Nafta”, R. 1907, s. 237–239; Po rozbiciu „Petrolei”,
tamże, s. 194–196.
18
Odbenzyniarnia w Drohobyczu, „Nafta”, R. 1909, s. 258–259; Państwowa
odbenzyniarnia w Drohobyczu, „Nafta”, R. 1910, s. 119.
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o opalanie ropą własnych przedsiębiorstw. Dzięki temu udało się wprowadzić opalanie ropą w salinach w Stebniku i Drohobyczu. Magistrat Lwowa
zadecydował o opalaniu ropą łaźni miejskiej. W 1910 r. Związek podjął
pertraktacje z firmą Standard Oil Company. Rozmowy, bliskie już podpisania umowy na dostawę ropy galicyjskiej do rafinerii Standardu, zostały
zerwane w wyniku bezpośredniej ingerencji rządu austriackiego, obawiającego się opanowania galicyjskiego górnictwa naftowego przez kapitał
amerykański19.

Międzynarodowa wymiana myśli naukowo-technicznej
Przemysł naftowy był pierwszą gałęzią galicyjskiego przemysłu, w której
wymiana myśli naukowej i kontaktów międzynarodowych rozwinęła się na
wyjątkowo szeroką skalę. Procesy te dokonywały się poprzez bezpośrednie
kontakty przedsiębiorców i konstruktorów z różnych krajów, a także podczas
zjazdów i kongresów naftowych. Galicyjscy nafciarze wnieśli znaczący wkład
w rozwój górnictwa naftowego wielu krajów, ale także cudzoziemcy odegrali
istotną rolę w dziejach galicyjskiego górnictwa naftowego. Przyjeżdżali tutaj,
szukając bogatych pokładów ropy. Przywozili ze sobą sprzęt i metody wiertnicze dotychczas nieznane w Galicji. Przeszczepiali nową myśl i nowe spojrzenie na problemy techniki górnictwa naftowego. Nazwiska niektórych
z nich na trwałe związały się z historią przemysłu naftowego. Tak było
w przypadku Alberta Faucka, a zwłaszcza Williama Henry’ego Mac Garveya.
Albert Fauck został w 1870 r. doradcą i współpracownikiem Ignacego Łukasiewicza w kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Wniósł ogromny wkład do teoretycznego dorobku światowego górnictwa naftowego poprzez aktywny udział
w międzynarodowych kongresach i organizacjach naftowych. Opracował
podręcznik górnictwa naftowego. Był także praktykiem. Udoskonalił wolnospadową metodę wiertniczą i prowadził prace nad płuczkowymi systemami
wiertnicznymi20. William H. Mac Garvey i jego spółka dokonał natomiast
19

Pertraktacje z towarzystwem „Standard Oil Company”, „Nafta”, R. 1909, s. 145–
147; Układ z towarzystwem „Standard Oil Company”, tamże, s. 161–163.
20
A. Fauck, Fortschritte in der Erdbohrtechnik. Supplement der Anleitung zum
Gebrauche des Erdbohrers, Lipsk 1885; „Górnik”, R. 1885, s. 78–79; J.J. Cząstka,
Doradcy Ignacego Łukasiewicza, „Wiadomości Naftowe”, R. 1973, s. 271–272.
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przewrotu w technice prowadzonych prac wiertniczych poprzez przeniesienie na grunt galicyjski tzw. metody kanadyjskiej21.
Galicyjscy górnicy naftowi reprezentowali wysoki poziom wiedzy fachowej. Z tego powodu oraz dzięki doskonałemu opanowaniu rzemiosła wiertniczego stali się poszukiwaną siłą fachową do prowadzenia prac z zakresu górnictwa naftowego w innych krajach. Prawie wszędzie tam, gdzie odkrywano
pokłady ropy, można było spotkać Polaków z Galicji22. Wyjeżdżali do sąsiednich krajów naftowych, tj. do Rumunii i Rosji. Podejmowali również pracę
w kopalniach ropy naftowej na obu kontynentach amerykańskich. Obok wielu
dzisiaj bezimiennych wyjeżdżali także czołowi galicyjscy działacze naftowi.
W latach 1872–1873 w Stanach Zjednoczonych przebywał Adolf Jabłoński,
współpracownik I. Łukasiewicza i późniejszy kierownik techniczny kopalni
w Bóbrce. Zapoznawał się tam z amerykańskim przemysłem naftowym, studiował geologię, górnictwo, chemię i mineralogię na Uniwersytecie Virginia.
W 1880 r. do Stanów Zjednoczonych udał się Felicjan Łodziński. W pensylwańskich kopalniach poznawał tajniki linowej metody wiertniczej. W latach
1895–1898 Stanisław Jurski pracował w kopalni złota w Kolorado, a następnie
wykonywał wiercenia w poszukiwaniu ropy w rejonie Los Angeles. W latach
80. i 90. XIX w. Polacy byli zaangażowani w prace nad udostępnieniem pokładów ropy naftowej w Argentynie. Werbowani przez zagraniczne spółki, znajdowali zatrudnienie na Jawie, Sumatrze, a nawet w Nowej Zelandii23. Dla
inżynierów i techników naftowych takie wyjazdy stanowiły okazję do poznawania warunków występowania ropy na innych obszarach, testowania stoso21

„Nafta”, R. 1904, s. 178–179; „Nafta”, R. 1903, s. 147; „Życie Techniczne”,
R. 1937, s. 63; P. Franaszek, William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemysłu naftowego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, R. LXIV (2009),
nr 2–3, s. 205–213.
22
I Zjazd polskich techników wiertniczych we Lwowie, „Nafta”, R. 1909, s. 273–276.
23
Z. Kieszkowski, W zachodniej Virginii, Łebak, „Nafta”, R. 1905, s. 156; „Przemysł
Naftowy”, R. 1927, s. 12–13; R. Zuber, Antoni Błażowski, „Nafta”, R. 1894, s. 34–35,
51–53; „Nafta”, R. 1893, s. 14; J. Zeitleben, „Nowa Polonia” w dziewiczych lasach
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wanego przez siebie sprzętu, a zdobyte doświadczenia i wiedza przyczyniały
się do postępu w krajowym górnictwie naftowym.
Niepowtarzalną okazję zaprezentowania dorobku teoretycznego oraz
praktycznych rozwiązań technicznych w przemyśle naftowym stwarzały międzynarodowe kongresy naftowe. Pierwszy taki kongres odbył się w roku 1900 r.
w Paryżu, przy okazji powszechnej wystawy, drugi w 1905 r. w Liège, W utworzonym podczas II kongresu w Liège komitecie organizacyjnym trzeciego kongresu znaleźli się przedstawiciele Galicji – Wacław Wolski, Roman Załoziecki
i W.H. Mac Garvey. Trzeci kongres zwołano do Bukaresztu w 1907 r.24 Do
udziału w nim, ze względu na sąsiedztwo i silne wzajemne kontakty z rumuńskim przemysłem naftowym, galicyjscy nafciarze przygotowywali się szczególnie starannie. Przed kongresem wydano specjalny numer czasopisma „Nafta”
w języku niemieckim, który był kolportowany podczas obrad kongresu.
W samym kongresie Polacy uczestniczyli bardzo aktywnie, dzięki czemu udział
galicyjskiego przemysłu naftowego uznano za niezwykle udany.
Oprócz kongresów naftowych wymiana myśli technicznej dokonywała się
także przy innych okazjach. Galicyjscy nafciarzy uczestniczyli w corocznych
międzynarodowych kongresach inżynierów i techników wiertniczych. Trzykrotnie odbywały się one we Lwowie (w 1894 r. – VIII kongres, w 1900 r. – XIV
i w 1908 – XXII).

Zakończenie
Powstaniu i rozkwitowi galicyjskiego przemysłu naftowego sprzyjało wiele
czynników. Przede wszystkim były to znane dużo wcześniej bogate pokłady
ropy naftowej zalegające złoża Karpat i Podkarpacia, istotne znaczenie miał
też kapitał ludzki, który tworzyli zarówno robotnicy, jak i właściciele kopalń
24

Odczyt dr Stefana Bartoszewicza wygłoszony w Towarzystwie Politechnicznym we
Lwowie dnia 16 bm., „Nafta”, R. 1907, s. 301-305. Sprawozdanie z działalności Krajowego
Towarzystwa Naftowego za rok 1908, „Nafta”, R. 1909, s. 33; Wystawa Paryska w roku
1900, „Nafta”, R. 1898, s. 22; Der erste internationale Petroleum Congress in Paris,
„Naphta”, J. 1900, s. 297–299; Der erdbohrer bei der Petroleumgewinnung. Vortrag von
Ingenieur A. Fauck am internationalen Petroleum – Congress in Paris 1900, „Naphta”,
J. 1900, s. 338–341, Udział Polaków w II międzynarodowym kongresie naftowym
w czerwcu 1905 r., „Nafta”, R. 1905, s. 209–212.
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naftowych, a także inżynierowie i technicy. To oni sprawili, że galicyjska myśl
naukowo-techniczna w zakresie przemysłu naftowego należała do przodujących w świecie. Wraz z rozwojem górnictwa naftowego Galicja stała się jednym z dominatorów w zakresie postępu naukowo-technicznego w górnictwie
naftowym. Jak wspomniano, galicyjscy górnicy naftowi mieli znaczący wkład
w rozwój górnictwa naftowego zarówno w Galicji, jak i w innych krajach25.
Wyjątkową rolę i miejsce przemysłu naftowego najlepiej oddaje jego pozycja na tle całej gospodarki galicyjskiej. Dynamiczny rozwój przemysłu naftowego w Galicji na przełomie XIX i XX w. stymulował ożywienie w innych gałęziach
galicyjskiego przemysłu, a zwłaszcza w górnictwie węgla i hutnictwie. Zmiany
w tych branżach nigdy nie nabrały jednak takiego tempa jak w przemyśle naftowym. Wydaje się, że wzrost wydobycia węgla był do pewnego stopnia spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem ze strony kopalń ropy naftowej, gdzie
wykorzystywano go do opalania kotłów maszyn parowych. Duże zapotrzebowanie na węgiel wykazywały także rafinerie ropy naftowej. Galicyjski przemysł
naftowy wpływał również na ożywienie innych dziedzin życia gospodarczego
i społecznego prowincji. Ze względu na rozproszenie kopalń ropy linie kolejowe
prowadzono na obszarach słabo skomunikowanych lub zupełnie zaniedbanych
pod tym względem. Górnictwo naftowe potrzebowało odpowiedniego zaplecza technicznego, dlatego inwestowano w budowę magazynów surowca, rafinerii, fabryk, maszyn, narzędzi wiertniczych i sprzętu do eksploatacji ropy. Jednym z takich zakładów była Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku
Mariampolskim koło Gorlic. Założyła ją na początku lat 80. XIX w. spółka Bergheim and Mac Garvey, którą kierował William Henry Mac Garvey. W krótkim
czasie stała się jednym z największych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego na Podkarpaciu. W 1895 r. została przekształcona w spółkę akcyjną Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne. Wśród produktów fabryki pierwsze miejsce zajmowały maszyny i narzędzia służące do prowadzenia prac
wiertniczych i eksploatacji ropy naftowej. Od początku swojej działalności zakład zatrudniał przede wszystkim osoby mieszkające w pobliżu fabryki. W początkowym okresie zagraniczni specjaliści pełnili funkcje kierownicze, admini25
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Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na
przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009, s. 413–428.
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stracyjne i dozoru technicznego. Z czasem zarówno wśród robotników, jak
i techników i inżynierów zdecydowanie dominowali Polacy26.
Gdy w połowie XIX w. rynek galicyjski zalewały towary importowane
z o wiele bardziej uprzemysłowionych prowincji monarchii austriackiej
(Czech i Moraw, Styrii, Krainy, Górnej i Dolnej Austrii) oraz sąsiedniego Śląska, wydawało się, że Galicja pozostanie najsłabszym gospodarczo regionem
monarchii austro-węgierskiej, a różnica w poziomie rozwoju cywilizacyjnego
pomiędzy nią a większością krajów monarchii będzie się powiększać w coraz
szybszym tempie. Od lat 80. XIX w. nastąpiła jednak poprawa tej sytuacji,
a istotna zmiana niekorzystnego trendu przyszła na początku XX w. To wówczas społeczeństwo galicyjskie podjęło trud przebudowy zacofanych struktur
społecznych i gospodarczych. Taki rozwój sytuacji już wtedy stał się przedmiotem analiz teoretycznych, w których podkreślano konieczność rozwijania
wielu gałęzi przemysłu jako drogi do rozwoju cywilizacyjnego kraju. Zwracano
uwagę na znaczenie autonomii politycznej Galicji dla rozwoju ekonomicznego prowincji przez możliwość prowadzenia odpowiedniej polityki fiskalnej,
ustawodawstwo prawne stymulujące rozwój niektórych gałęzi produkcji,
powoływanie instytucji kredytowych, tworzenie szkolnictwa zawodowego
itp. Wydaje się, że pomimo wielu przeciwności Galicja w znacznej mierze
wykorzystała daną jej szansę. Społeczeństwo prowincji podjęło duży wysiłek,
i to pomimo wielu przeszkód tkwiących immanentnie w strukturach społecznych i ekonomicznych kraju (brak kapitału, przeludnienie kraju, wadliwa
struktura własności w rolnictwie itp.), przezwyciężając również wiele czynników zewnętrznych, a w tym nie zawsze sprzyjającą politykę władz centralnych w Wiedniu. Analiza wskaźników rozwoju różnych gałęzi gospodarki galicyjskiej w okresie od połowy XIX w. do wybuchu I wojny światowej pozwala
dostrzec wiele pozytywnych zmian, do jakich doszło w tym czasie w Galicji.
W rezultacie obraz gospodarki oraz społeczeństwa galicyjskiego na koniec
badanego okresu znacznie odbiegał od tego z połowy XIX stulecia27. Nie ule26
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ga wątpliwości, że do zmiany tego obrazu w znaczącym stopniu przyczynił się
rozwój przemysłu naftowego.
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The oil industry as a factor in the modernization of the economy
and the Galician society
Summary
Issues related to activities for the modernization of Galician society were rarely
undertaken in historical research. Undoubtedly, such a situation was the result of the
long-standing view of the structural and permanent backwardness of the northern
province of the Austro-Hungarian monarchy. Obtaining the political, economic and
cultural autonomy of Galicia in the 1860s created a great opportunity to fundamentally
transform its economic and social structures. Galicia was a primarily agricultural
country. However, the low level of agrotechnical development, overpopulation of the
village, lack of capital, improper structure of land ownership and checkerboard fields
were factors that constrained the development of modern agriculture. Industry may
have been a chance for modernization of Galicia, but there was a huge delay in this
sector of the economy. In this situation, a new branch of industry, which was the oil
industry became extremely important, for which the Galician framework for modern
economic law should have been created. The Galician oil industry also influenced the
revival of other areas of the province's economic and social life. New railway lines
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running to oil mines through poorly transported areas were built. Refineries,
machinery factories, drilling tools and oil drilling equipment were created. The new
technology forced people involved in the oil industry to acquire proper education and
professional training. Oil associations were created. International contacts were sought
and, as a result, Galicia was leaving the provincial, backward surroundings.
Key words: Galicia, underdevelopment, modernization, oil industry, economic law,
revival of other areas of the economic and social life

Janusz Kaliński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Udział kapitału rodzimego
w rozwoju kolejnictwa na ziemiach polskich
do 1918 roku

Budowa dróg żelaznych, jak nazywano koleje w XIX w., należała do ważnych czynników modernizacji gospodarczej i społecznej ziem polskich. Ułatwiła ekspansję rewolucji przemysłowej na peryferia europejskie, które dość
szybko adaptowały jej osiągnięcia techniczne. Odstęp czasowy między uruchomieniem w 1825 r. pierwszej na świecie publicznej linii kolejowej ze Stockton do Darlington w Anglii a zbudowaniem na początku lat 40. XIX w. pionierskich odcinków dróg żelaznych na ziemiach polskich nie był zbyty długi.
W dekadzie lat 40. powstały m.in. linie łączące Wrocław z Krakowem, Szczecin
z Poznaniem i Warszawę z kolejami austriackimi i pruskimi. Bardzo szybki
przyrost linii kolejowych we wszystkich zaborach przyniosła druga połowa
XIX w. Świadczyło to o dużym zainteresowaniu nowym środkiem transportu
oraz istnieniu odpowiedniego potencjału kadrowego i wykonawczego, jak
również źródeł finansowania1.
Budowa linii kolejowych, bardzo kosztowna, podejmowana była zarówno przez kapitał prywatny, jak i ze środków państwowych. Jej skala
zależała od zasobów finansowych burżuazji i ziemiaństwa, dostrzegających w kolejnictwie nowe możliwości realizacji zysków, oraz od determinacji rządów zaborczych, dla których nowy rodzaj transportu był ważnym
czynnikiem rozwoju gospodarczego, w dodatku przydatnym dla celów
militarnych. Uwarunkowania te wpływały na zróżnicowanie budownictwa kolejowego w poszczególnych zaborach.
W zaborze pruskim władze dostrzegały w rozwoju kolejnictwa czynnik
przyspieszenia germanizacji tych ziem. Korzystały przy tym z przewagi eko1

J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX wieku, Warszawa 2008, s. 59 i n.
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nomicznej reprezentowanej przez bankierów i kupców berlińskich oraz silnie
obecny w spółkach kolejowych kapitał państwowy2. Uniemożliwiono w ten
sposób zaangażowanie słabego kapitału polskiego w tej dziedzinie gospodarki. W cechującym tendencje liberalne zaborze austriackim wprawdzie dominował kapitał przemysłowy i finansowy Wiednia i Pragi oraz państwowy, ale
silną pozycję miało ziemiaństwo polskie, reprezentowane m.in. przez Leona
Ludwika ks. Sapiehę i Władysława hr. Zamoyskiego. Pozbawiony większego
kapitału zabór rosyjski, szczególnie Królestwo Polskie, szeroko korzystał ze
środków budżetowych i z kapitału obcego. Dostarczali go przede wszystkim
imigrujący Niemcy, a także inwestujący tutaj Francuzi i Belgowie. Kapitał rodzimy tworzyła nieliczna burżuazja polska i żydowska oraz bogatsze ziemiaństwo. Inicjatorami i współtwórcami pierwszych linii kolejowych w Królestwie
Polskim byli bankierzy i przemysłowcy Jan Gottlib Bloch, Leopold Kronenberg,
Karol Scheibler, Piotr Steinkeller i Hipolit Wawelberg. W budownictwo kolejowe angażowało się także ziemiaństwo, m.in. bracia Henryk i Tomasz
hr. Łubieńscy, Zygmunt hr. Wielopolski oraz Józef, Karol i Tomasz hr. Zamoyscy.

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska
i Droga Żelazna Warszawsko-Bydgoska
W połowie lat 30. XIX w. wizję budowy linii kolejowej łączącej Warszawę
z Zagłębiem Dąbrowskim przedstawili H. hr. Łubieński i P. Steinkeller3. Projekt
2

C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001, s. 283 i nn.
3
Henryk Łubieński (1793–1883) wywodził się z ziemiaństwa, uczestniczył w powstaniu listopadowym, zasłużył się jako przemysłowiec i działacz gospodarczy w Królestwie Polskim. Jako wiceprezes Banku Polskiego inicjował inwestycje rządowe, m.in.
budowę Huty Bankowej. Jego Dom Handlowy „Bracia Łubieńscy i Spółka” uczestniczył
w tworzeniu cukrownictwa i szeregu zakładów przemysłowych. Skazany na więzienie
za nadużycia, oddał cały majątek na pokrycie długów, zob. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, A–N, red. A. Mączak, Warszawa 1981, s. 455.
Piotr Steinkeller (1799–1854) pochodził ze znanej krakowskiej rodziny kupieckiej,
wywodzącej się ze szlachty pomorskiej. Podjął działalność handlową, przemysłową i w
dziedzinie transportu w oparciu o Dom Handlowy „Piotr Steinkeller”. Szczególną rolę
odegrał w rozwoju przemysłu cynkowego, maszynowego i spożywczego oraz transportu drogowego i kolejowego. Na skutek niepowodzeń biznesowych cały jego majątek
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szlaku przygotowali w 1839 r. Stanisław Wysocki, naczelny inżynier Banku
Polskiego, i Teodor Urbański. Miał on przebiegać od Warszawy przez Skierniewice (z odgałęzieniem do Łowicza), Piotrków Trybunalski, Częstochowę,
Dąbrowę Górniczą do miejscowości Maczki (obok której powstała stacja Granica) przy granicy z Austrią. Nie bez znaczenia dla przebiegu linii była jej bliskość od posiadłości ziemskich hr. Łubieńskich w Guzowie oraz majątku i zakładów przemysłowych P. Steinkellera w Żarkach. Połączenie trasy z Warszawy
z leżącą za kordonem Szczakową pozwalało na jej związanie z austriacką Koleją Północną Cesarza Ferdynanda (Nordbahn) prowadzącą do Wiednia, co
znalazło wyraz w nazwie projektowanej kolei. Projekt zakładał zastosowanie
trakcji konnej na jednotorowym szlaku o standardzie europejskim (normalnotorowym, rozstaw szyn 1435 mm) długości 307 km (z odgałęzieniem 328 km),
co umożliwiało zbudowanie kolei za 21 mln złp. Jej podstawowym przeznaczeniem był przewóz węgla kamiennego, soli, żelaza, cynku, marmuru, zboża
i drewna. Ze względu na zaangażowanie P. Steinkellera w organizowanie
transportu drogowego pocztowo-pasażerskiego na trasie Warszawa–Kraków
nie zakładano większego ruchu pasażerskiego. Zewnętrznych źródeł sfinansowania przedsięwzięcia poszukiwali H. hr. Łubieński w Berlinie (bank M. Magnusa), a P. Steinkeller w Londynie (bank Harman et Companie), jednak bez
powodzenia. Jednocześnie T. hr. Łubieński4 i P. Steinkeller podjęli starania
o zawiązanie towarzystwa akcyjnego z gwarancją rządową na 4-procentową
dywidendę. Dość szybka zgoda władz rosyjskich na budowę kolei wynikała
z przekonania, że umożliwi ona rozwijanie kontaktów gospodarczych cesarstwa z Zachodem. Mimo przewidywanych trudności z pozyskaniem kapitału
w listopadzie 1838 r. powołano Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (TDŻW-W). T. hr. Łubieński i P. Steinkeller podpisali odpowiednią
umowę z reprezentującym rząd Bankiem Polskim, która w 1839 r. została
zatwierdzona ukazem carskim. Statut TDŻW-W zezwalał na emisję 5 tys. akcji
przejął Bank Polski, który był głównym wierzycielem Steinkellera, zob. Encyklopedia
historii gospodarczej Polski do 1945 roku, O–Ż, red. A. Mączak, Warszawa 1981,
s. 342–343.
4
Tomasz Łubieński (1784–1870) ziemianin, generał wojsk polskich, założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, formalnie dyrektor Domu Handlowego „Bracia
Łubieńscy i Spółka”, dzierżawca rządowej produkcji cynku. Pozostawał pod silnym
wpływem przedsiębiorczego brata Henryka, który faktycznie kierował Domem Handlowym. Zob. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, A–N…, s. 455.

Janusz Kaliński

144

o wartości nominalnej 4200 zł, co dawało kapitał o wartości 21 mln złp. Dyrektorzy Towarzystwa T. hr. Łubieński i P. Steinkeller uzyskali prawo do wypuszczenia dodatkowo 200 akcji założycielskich. Akcje TDŻW-W, w liczbie
4643 szt., wykupili przede wszystkim nabywcy zagraniczni, głównie
z Londynu i Wiednia, a tylko 1,5% przedstawiciele burżuazji i ziemiaństwa
Królestwa Polskiego. Zgodnie ze statutem w przyszłości kolej miała przejść
na własność państwa, po umorzeniu akcji w drodze ich wykupu z dochodów
Towarzystwa5.
W styczniu 1840 r. T. hr. Łubieński i P. Steinkeller zawarli umowy z przedsiębiorcami budowlanymi na prowadzenie robót na całym szlaku przyszłej
kolei, prace te ruszyły wiosną. W tym czasie z inicjatywy Steinkellera zdecydowano się na wprowadzenie trakcji parowej, która sprawdziła się w innych
krajach tworzących sieć kolejową, oraz szlaku dwutorowego. W tym celu
w marcu 1840 r. zawarto umowę z belgijskim przemysłowcem pochodzenia
angielskiego Johnem Cockerille’em na dostawę 5 lokomotyw i 1000 wagonów. Wprowadzenie nowoczesnej trakcji pociągnęło za sobą zmiany projektowe i konieczność dostosowania już wykonanych obiektów ziemnych i torowiska do cięższego taboru. Po przerwie zimowej prace wznowiono na wiosnę
1841 r., a do jesieni zrealizowano 3/4 wszystkich robót budowlanych. Okazało
się jednak, że ich ogólny koszt, głównie związany ze zmianą trakcji, zwiększył
się do 40 mln złp. Tymczasem napotykająca na trudności emisja akcji nie pozwoliła na uzyskanie nawet planowanych 21 mln złp. Z tego powodu T. hr.
Łubieński i P. Steinkeller ubiegali się o pożyczki Banku Polskiego i banku Magnusa. Uzyskali pożyczkę skarbową w wysokości 13 mln złp, ale spotkali się
z odmową władz na poręczenie nowej emisji akcji wartości 10 mln złp. Dodatkowo nastąpił krach banku wiedeńskiego Steiner et Companie, który posiadał 2000 akcji TDŻW-W. Dyrektorzy, przy zadłużeniu Towarzystwa sięgającym 17 mln złp, zdecydowali się w maju 1842 r. na rozwiązanie Towarzystwa.
5

A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, cz. II, Warszawa 1969,
s. 54 i n.; H. Hilchen, Historya drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (1835–1848–
1889): przyczynek do historyi kolejnictwa w Królestwie Polskiem, Warszawa 1912, s. 37
i n.; R. Kołodziejczyk, Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim, Warszawa 1961, s. 145, 149–150; R. Kołodziejczyk, Piotr Steinkeller.
Kupiec i przemysłowiec 1799–1854, Warszawa 1963, s. 122–127; T. Żuchlewska, Henryk Łubieński (1793–1883) i jego działalność gospodarczo-społeczna, „Rocznik Żyrardowski” 2009, nr 7, s. 550.
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Wpływ na tę decyzję miało także załamanie się innych, rozległych interesów
gospodarczych P. Steinkellera. Akcje Towarzystwa przejął Bank Pożyczkowy
Cesarstwa Rosyjskiego, który zagwarantował 4-procentową dywidendę dla
akcjonariuszy. Władze carskie zdecydowane były kontynuować prace i dokończyć budowę do 1847 r. Finansowanie należało do Skarbu, a kierowanie
wznowionymi po 2 latach pracami budowlanymi powierzono rosyjskiej administracji, przy pozostawieniu dotychczasowych wykonawców. Po odejściu
P. Steinkellera6 nastąpiła zmiana stanowiska zarządu budowanej kolei wobec
przewozów pasażerskich. Prace konstrukcyjne postępowały dość sprawnie,
ale często kosztem jakości robót, co związane było z oszczędnościami w wydatkach rządowych. 15 czerwca 1845 r. uroczyście oddano do użytku pierwszy odcinek z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, W tym samym roku
kolej dotarła do Skierniewic i zbudowano odgałęzienie do Łowicza, 13 grudnia 1847 r. gotowy był odcinek ze Skierniewic do Częstochowy, a 15 kwietnia
1848 r. kolej dotarła do granicy z Austrią. W Szczakowej połączyła się z Koleją
Krakowsko-Górnośląską, co umożliwiło bezpośrednią komunikację Warszawy
z Wiedniem oraz Wrocławiem i Berlinem. Dopiero wtedy jej nazwa w pełni
odpowiadała realiom komunikacyjnym. Po trzech latach od otwarcia DŻW-W
rocznie przewieziono prawie 400 tys. osób i 52 tys. t ładunków, zaś na początku XX w. ok. 4,5 mln osób i ponad 5 mln t towarów7.
Kiedy pod wpływem fali liberalizmu w Cesarstwie Rosyjskim po wojnie
krymskiej zdecydowano się na prywatyzację kolei, z ofertą przejęcia DŻW-W
wystąpił warszawski bankier i przemysłowiec L. Kronenberg8, który szukał
6

Steinkeller, który rozwiązał spółkę z Łubieńskim, prowadził interesy z nową dyrekcją budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (DŻW-W). Pośredniczył m.in.
w dostawie urządzeń infrastruktury technicznej i wagonów. Wysuwał także śmiałe
projekty rozbudowy sieci kolejowej na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, R. Kołodziejczyk,
Piotr Steinkeller…, s. 133.
7
A. Bocheński, Wędrówki …, s. 60; J. Durka, Kariera i upadek Piotra Antoniego Steinkellera (1799–1854), „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2009, t. 13, s. 47; H. Hilchen, Historya…, s. 56 i n.; R. Kołodziejczyk, Piotr Steinkeller…, s. 128–132; S.M. Koziarski, Sieć kolejowa
Polski w latach 1842–1918, Opole 1993, s. 105; J. Śniechowski, Zarys rozwoju kolejnictwa
polskiego w zaborze rosyjskim, „Inżynier Kolejowy” 1926, nr 8–9, s. 211 i n.
8
Leopold Kronenberg (1812–1878) pochodził z rodziny bankierów i przemysłowców warszawskich pochodzenia żydowskiego. Jego fortuna powstała w wyniku kierowania monopolem tytoniowym, zaangażowania w przemysł cukrowniczy, górnictwo,
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wsparcia kapitału francuskiego. Dążył on do uzyskania koncesji na 90-letnią
dzierżawę kolei z zobowiązaniem przedłużenia odgałęzienia z Łowicza do granicy z Prusami w pobliżu Bydgoszczy. Plany Kronenberga pokrzyżowali Herman
Epstein9 i właściciele Domu Bankowego S.A. Frenkel, stanowiący fasadę dla
kapitału pruskiego reprezentowanego przez Karola A. Milde, Hermana bar.
Muschwitza i Andrzeja hr. Renarda. Zainteresowani przygotowali atrakcyjny dla
władz projekt spółki mieszanej państwowo-prywatnej dla dzierżawy kolei przez
75 lat. Udziały rządu w spółce w formie urządzeń i taboru wynosiły 40% i przynosiły stały zysk. W uzyskanej w 1857 r. koncesji władze spółki zobowiązały się
do budowy odgałęzienia DŻW-W z Łowicza do Bydgoszczy, a także z Ząbkowic
w kierunku Katowic. Bez problemów do 1859 r. zbudowano 17-kilometrowy
odcinek z Ząbkowic, co umożliwiło bezpośrednie powiązanie kolejowe Królestwa Polskiego z Górnym Śląskiem. Powołane zgodnie z koncesją w 1857 r.
Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej (TDŻW-B), powiązane personalnie z TDŻW-W, wypuściło do 1874 r. akcje wartości 6,7 mln rubli, jednak
trudności z ich sprzedażą zatrzymały rozpoczętą budowę połączenia z Łowicza
przez Kutno, Włocławek w kierunku Bydgoszczy. Od 1860 r. kontynuowali ją
przedsiębiorcy belgijscy związani z Domem Handlowym Bracia Riche w Brukseli. Budowę 139-kilometrowej kolei normalnotorowej zakończono w 1862 r.,
a sześć lat później dobudowano odgałęzienie Aleksandrów Kujawski–Ciechocinek (7,6 km). W 1899 r. DŻW-B przewiozła 374 tys. pasażerów 430 tys. t towarów. W następnym roku, pod naciskiem władz rosyjskich, TDŻW-B zostało
wchłonięte przez TDŻW-W, a linia kolejowa z Łowicza do granicy pruskiej była
zarządzana jako fragment DŻW-W10.
kolejnictwo i bankowość (założyciel Banku Handlowego w Warszawie). Udzielał się
w życiu politycznym, społecznym i szkolnictwie handlowym, zob. Encyklopedia historii
gospodarczej Polski do 1945 roku, A–N…, s. 385.
9
Herman Epstein (1806–1867) bankier i przemysłowiec warszawski pochodzenia żydowskiego. Początkowo aktywny w cukrownictwie i przemyśle włókienniczym, a następnie
w kolejnictwie, zob. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, A–N…, s. 163.
10
A. Bocheński, Wędrówki…, s. 96; Dokumenta dotyczące nadania dróg żelaznych
w Królestwie Polskim, Warszawa 1857, s. 4 i nn.; H. Hilchen, Historya…, s. 145–146;
S.M. Koziarski, Sieć…, s. 108 i n.; R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1836–1902): szkic do portretu „króla polskich kolei", Warszawa 1983, s. 76; K. Strasburger, Działalność Leopolda
Kronenberga w dziedzinie kolejnictwa [w:] Leopold Kronenberg, monografia zbiorowa
z przedmową S. Askenazego, oprac. F. Doleżała i in., Warszawa 1922, s. 109.
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L. Kronenberg po porażce w zabiegach o prywatyzację DŻW-W nie zaniechał starań o wpływy w jej władzach. Rozpoczął zmasowaną kampanię prasową nakierowaną na zdyskredytowanie pruskiego kierownictwa DŻW-W.
Przyświecała mu wizja powiązania kolei z górnictwem węglowym oraz stopniowego opanowania wszystkich kolei Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. Niechętny kapitałowi pruskiemu i przekonany o wielkiej roli DŻW-W
w gospodarce kraju, podjął się wykupu jej akcji. W 1869 r., dzięki objęciu
większościowego pakietu, znalazł się w gronie Rady Zarządzającej Towarzystwa i jako jej wiceprzewodniczący kierował sprawami DŻW-W do 1876 r.
W tym czasie doprowadził do polonizacji wcześniej silnie zgermanizowanej
firmy oraz wystąpił o koncesję dla TDŻW-W na budowę linii kolejowej z Dęblina (wówczas Iwangorod) do Dąbrowy Górniczej. Pod rządami L. Kronenberga DŻW-W weszła w okres prosperity, co m.in. wyraziło się drugim najwyższym dochodem liczonym na jeden km trasy wśród linii kolejowych
Królestwa Polskiego, a jej zysk w 1885 r. wyniósł 5,5 mln rb. Dzieło L. Kronenberga w TDŻW-W kontynuowali synowie, początkowo Stanisław Leopold
(1846–1894), a od 1887 r. Leopold Julian (1849–1937). W końcu 1911 r., na
fali tendencji etatystycznych, władze carskie zadecydowały o natychmiastowym upaństwowieniu DŻW-W, które nastąpiło z początkiem 1912 r.11

Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka
Powstanie kolei w decydującej mierze związane było z aktywnością
J.G. Blocha, który wystąpił do władz carskich o koncesję na budowę linii kolejowej od Koluszek, leżących na trasie DŻW-W, do Łodzi. W 1865 r. uzyskała ją
11

Ignotus (A. Peretz), Finansjera warszawska (1870–1925) (z osobistych wspomnień), Warszawa 1926, s. 12; W. Sterner, Narodziny kolei, Warszawa 1964, s. 161;
K. Jasiewicz, Militarne i ekonomiczne aspekty w budowie i eksploatacji dróg żelaznych
w Królestwie Polskim w latach 1835–1914, „Studia Historyczne” 1980, z. 2, s. 205;
K. Strasburger, Kolejnictwo…, s. 127, 138; M. Wilczek-Karczewska, Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym, „Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 1, s. 104, https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/24/pdf/100.pdf
(dostęp: 6.03.2019); W. Zuziak, Droga nadwiślańska w latach 1874–1898 [w:] Studia
z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840–1914), red. R. Kołodziejczyk,
Warszawa 1970, s. 116; A. Żor, Kronenberg. Dzieje fortuny, Warszawa 2011, s. 184.
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grupa założycielska do utworzenia Towarzystwa Akcyjnego dla zbudowania
i eksploatacji Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, w składzie: J.G. Bloch,
Edward Frankenstein, Józef Jabłkowski (ziemianin, przedsiębiorca), August
Repphan (fabrykant kaliski), K. Scheibler (przemysłowiec łódzki), Mathias
Rosen (bankier warszawski) i Maurycy Mamroth (bankier kaliski). W koncesji,
udzielonej na 75 lat, zapisana była gwarancja rządu na 5% zysku od włożonego kapitału i zwolnienie od podatków. Na podstawie ustawy nadawczej i statutu Towarzystwa spółka miało prawo do emisji 12 500 szt. akcji po 100 rb.
Faktycznie wypuszczono 11 212 akcji wartości 1,1 mln rb, z których 9000 szt.
(80,2%) przejęli założyciele spółki, z tego ponad 22% J.G. Bloch, który został
prezesem zarządu Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej (DŻF-Ł)12.
Odcinek długości 27,2 km zbudowano w trzy miesiące od uzyskania koncesji, a normalny ruch pociągów otwarto już 19 listopada 1865 r. Było to niewątpliwą zasługą J.G. Blocha, dążącego do szybkiego powiązania Łodzi z siecią kolejową, oraz jego prawej ręki inż. Hipolita Cieszkowskiego. Koszt budowy i zakupu
taboru w wysokości 1,3 mln rb był nieco niższy od preliminowanego. Pośpiech
w budowie i oszczędności zaważyły jednak na jakości prac, co ujawniło się
w toku eksploatacji kolei. Przemysłowcy łódzcy narzekali na złą obsługę przesyłek i opóźnienia w dostawach na skutek niedostatku taboru, pomieszczeń magazynowych i urządzeń przeładunkowych. W literaturze przedmiotu wskazuje
się także na politykę Towarzystwa DŻF-Ł, która jakoby ograniczała inwestycje,
aby nie zwiększać dochodowości przez mechanizację robót przeładunkowych.
Zgodnie bowiem z koncesją w przypadku przekroczenia przez TDŻF-Ł 6% czystego dochodu 1/3 tej sumy miało odprowadzić do skarbu państwa. W 1882 r.
przewieziono DŻF-Ł 267 tys. osób i ponad 0,5 mln t towarów, zaś w 1913 r.
1,8 mln osób i 21 mln t towarów. Kolej Koluszki–Łódź miała najwyższy wskaźnik
dochodu na 1 km trasy wśród kolei Królestwa Polskiego wynoszący w 1900 r.
64,7 tys. rb, podczas gdy DŻW-W miała 41,4 tys. rb. W 1913 r. dochód DŻF-Ł
wyniósł 2,6 mln rb, przy kosztach wynoszących 1,6 mln rb. Kolej odegrała wybitną rolę w dalszym rozwoju przemysłowym i ludnościowym miasta, szczególnie w kontekście roli ośrodka łódzkiego w eksporcie na rynki wschodnie13.
12

L. Skura, Przedsiębiorca kolejowy Jan Gotlib Bloch (1836–1902) [w:] Studia
z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840–1914), red. P. Kołodziejczyk,
Warszawa 1970, s. 195–196.
13
K. Jasiewicz, Militarne…, s. 205; K. Jasiewicz, Nieprawidłowości i nadużycia
w inwestycjach kolejowych Królestwa Polskiego (1840–1914), „Roczniki Dziejów Spo-
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Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska
Kolej Warszawsko-Terespolska, docierająca w pobliże ważnej carskiej
twierdzy w Brześciu, umożliwiała dalsze połączenie Warszawy z Moskwą,
Kijowem i Odessą. Orędownikami jej budowy byli J.G. Bloch i L. Kronenberg,
przy czym admiratorzy L. Kronenberga podkreślali jego pierwszeństwo w podjęciu inicjatywy. Jest pewne, że pomysł znalazł w 1864 r. akceptację namiestnika Królestwa Polskiego Fiedora Berga. W staraniach o koncesję przebywającego na emigracji L. Kronenberga reprezentował J.G. Bloch. W postanowieniu
Rady Administracyjnej, nieco korygującym założenia finansowe J.G. Blocha
i L. Kronenberga, przyjęto koszt budowy w wysokości 55 tys. rubli za wiorstę
(1,067 km) i poręczenie rządu na 5-procentowy zysk dla przyszłych akcjonariuszy. Władze udzieliły Towarzystwu gwarancji pierwszeństwa w realizacji
dróg żelaznych na prawym brzegu Wisły na 3 lata po ukończeniu budowy
Kolei Warszawsko-Terespolskiej14.
Dla L. Kronenberga pozytywna decyzja władz carskich nie tylko oznaczała
sukces w sferze gospodarczej, ale także umożliwiła jego powrót z emigracji
politycznej (zaangażowanie w powstanie styczniowe) do kraju. W Warszawie
doprowadził on do wycofania się J.G. Blocha z projektu kolejowego, co tłumaczył niedostatecznym zaangażowaniem tego ostatniego w obronę interesów
L. Kronenberga w trakcie ubiegania się o koncesję. Zarzuty musiały być bardzo poważne, zważywszy, że od 1862 r. J.G. Bloch związał się małżeństwem
z rodziną Kronenbergów. Nie brak też opinii, że doszło do umowy między
potentatami finansowymi, na podstawie której J.G. Bloch wycofał się z budowy kolei terespolskiej, aby uzyskać wyłączność na budowę kolei łódzkiej15.
L. Kronenberg, działając jednoosobowo, zaproponował obniżenie stawki
za wiorstę Kolei Warszawsko-Terespolskiej do 53 tys. rb i zrzekł się z pierwszeństwa do budowy innych dróg żelaznych na prawym brzegu Wisły. Odpowiednią koncesję (umowę nadawczą) i zgodę na założenie towarzystwa akcyjnego uzyskał we wrześniu 1864 r. W tym samym miesiącu powołano
Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej (TDŻW-T), którego
łecznych i Gospodarczych” 1990/1991, s. 107; S.M. Koziarski, Sieć…, s. 115 i n.; L. Skura, Przedsiębiorca…, s. 197; W. Zuziak, Droga…, s. 116.
14
F. Filipek, Kolej Warszawsko-Terespolska, Warszawa 1972, s. 42.
15
A. Żor, Kronenberg…, s. 199–201.
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celem była budowa i eksploatacja przez 75 lat Kolei Warszawsko-Terespolskiej.
Kapitał towarzystwa ustalono w wysokości 10,2 mln rb, z tego 5,2 mln rb
w akcjach, a 5 mln w obligacjach. Wartość nominalna jednej akcji lub obligacji
wynosiła 100 rubli. Wszyscy posiadacze akcji wchodzili w skład TDŻW-T.
Pierwszą transzę akcji, obejmującą 15 tys. sztuk o wartości 1,5 mln rubli, wykupili: Iwan Fundukley (senator), Feliks Chudzyński (ziemianin), Ludwik Górski
(ziemianin), Ludwik hr. Krasiński, Leopold Kronenberg, hr. Władysław Małachowski, M. Rosen, Aleksander Stenger (dyrektor poczty), Michał hr. Stadnicki, Stanisław Aleksander hr. Walewski i T. hr. Zamoyski. Wymienieni akcjonariusze utworzyli Radę Zarządzającą, pełniącą funkcję zarządu Towarzystwa. Na
jej czele stanął założyciel TDŻW-T L. Kronenberg, a funkcje wiceprezesów
powierzono I. Fundukleyowi i L. Górskiemu. Mimo trudności gospodarczych,
jakie przeżywało Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym, udało się ulokować na rynku wszystkie akcje TDŻW-T16.
Zgodnie z projektem szerokotorowa (1524 mm) Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska (DŻW-T), spełniająca wymogi strategiczne caratu, rozpoczynała swój bieg na prawym wiślanym brzegu w Warszawie i kierowała się na
wschód przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Łuków do brzegu Bugu naprzeciwko twierdzy Brześć. Prace projektowe, dostawy materiałów i podstawowe
roboty drogowe powierzono spółce angielskiej Karol Vignoles i Tomasz Brassey, korzystającej z miejscowych podwykonawców (podantreprenerów). Rada
Zarządzająca zajęła się m.in. wykupem gruntów i zakupem niektórych elementów wyposażenia. Roboty ziemne rozpoczęto wiosną 1865 r., a w następnym roku podjęto układanie szyn od strony Warszawy, wznoszenie budynków i import taboru kolejowego. W październiku 1866 r. oddano do
użytku odcinek z Warszawy do Siedlec, zaś w grudniu z Siedlec do Łukowa.
W następnym roku powstały pozostałe odcinki, a uroczyste otwarcie całej linii
o długości 228 km nastąpiło we wrześniu 1867 r. Oznaczało to skrócenie budowy o dwa lata w stosunku do ustaleń koncesji, przewidujących 5-letni czas
budowy17.
Znaczenie gospodarcze DŻW-T wyraźnie wzrosło po 1871 r., kiedy nastąpiło jej połączenie z magistralą Moskwa–Brześć, przez budowę 6-kilometro16

F. Filipek, Kolej…, s. 46–48, 186–187; K. Strasburger, Kolejnictwo…, s. 141–143.
F. Filipek, Kolej…, s. 58–60; K. Jasiewicz, Nieprawidłowości…, s. 98–99; S.M. Koziarski, Sieć…, s. 118 i n.
17
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wego odcinka Terespol–Brześć. Ważny strategicznie odcinek został zbudowany przez władze carskie, ale przekazany do eksploatacji DŻW-T. Dla Królestwa
Polskiego oznaczało to uzyskanie połączenia z centralną i wschodnią Rosją,
zaś dla Moskwy krótszego połączenia z Europą Zachodnią. Przedłużenie DŻW-T
do Brześcia umożliwiło także jej powiązanie w latach 70. z kolejami KijowskoBrzeską i Odeską18.
Na pierwszym Ogólnym Zebraniu Akcjonariuszy TDŻW-T, które odbyło się
dopiero w czerwcu 1868 r., omówiono problemy i zadania związane z budową i eksploatacją linii kolejowej. Kronenberg zwrócił uwagę na niedoszacowanie kosztów inwestycji oraz trudności w emisji papierów wartościowych
w warunkach kryzysu ekonomicznego, który sprawił, że sprzedawano je po
przeciętnej cenie stanowiącej 90% kursu nominalnego. Zmusiło to inwestorów do poczynienia oszczędności, które do 1870 r. sięgnęły 0,5 mln rubli, a do
1876 r. 1,3 mln rubli. Z zaoszczędzonych środków utworzono oddzielny, oprocentowany fundusz akcjonariuszy. Jego środki umożliwiały dopłaty dla kupujących akcje (0,5% od akcji), wypłatę dywidend (w 1876 r. – 10%) i stworzenie
rezerwy finansowej (0,7 mln rb). Zdolności zarządcze L. Kronenberga i poczynione oszczędności sprawiły, że koszt budowy jednej wiorsty DŻW-T wyniósł
48,5 tys. rb, podczas gdy budowanej przez państwo Kolei PetersburskoWarszawskiej – 104,2 tys. rb. Oszczędności brały się także z niskiej jakości
użytych materiałów budowlanych, głównie podkładów i szyn, co zmuszało do
częstych remontów. Po śmierci L. Kronenberga kierownictwo TDŻW-T. przejął
syn Stanisław Leopold, a od 1887 Leopold Julian, zaś członkiem Towarzystwa
był trzeci syn Władysław Edward (1848–1892)19.
Na oddanym do użytku w 1866 r. odcinku Warszawa–Łuków kursowała
jedna para pociągów dziennie. W składzie każdego pociągu znajdowało się od
11 do 14 wagonów, którymi przewieziono w ciągu trzech miesięcy blisko
18 tys. pasażerów. Najwięcej ładunków dostarczał przewóz trzody chlewnej
i koni. W 1868 r., kiedy eksploatowano całą trasę od Warszawy do Terespola,
przewieziono na niej 194 tys. osób, w tym blisko 16 tys. wojskowych i rekrutów. Przewozy towarowe objęły m.in. blisko 22 tys. sztuk zwierząt, 392 powozy i blisko 94 tys. t innych towarów. W 1877 r. przewieziono blisko 600 tys.
osób i 356 tys. t towarów oraz 147 tys. szt. zwierząt, zaś w 1885 r. wielkość
18
19

F. Filipek, Kolej…, s. 63.
Tamże, s. 49–51, 85.

Janusz Kaliński

152

ładunków wyniosła 602,5 tys. t. Dochody kolei w 1868 r. wyniosły 545 tys. rb,
zaś wydatki 416 tys. rb, co dawało dobry wynik finansowy. W kolejnych latach, zwłaszcza po uzyskaniu połączenia z węzłem brzeskim, zyski roczne wahały się od 20% (1878 r.) do 47% (1877 r.), co świadczyło o wysokiej rentowności przedsięwzięcia. Kolej warszawsko-terespolska pod względem
zyskowności przewyższała osiągnięcia zbudowanej także przez L. Kronenberga Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, ale ustępowała należącej do J.G. Blocha Drodze Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej20. Strategiczny i tranzytowy charakter kolei warszawsko-terespolskiej w ramach Imperium Rosyjskiego sprawił,
że w 1891 r., wbrew zapisom koncesji, została ona wykupiona przez władze
carskie21.

Droga Żelazna Nadwiślańska
Jej geneza związana była ze staraniami T. hr. Zamoyskiego o uzyskanie
koncesji na budowę linii kolejowej z Tomaszowa Lubelskiego, w pobliżu granicy austriackiej, przez Lublin do Łukowa w celu połączenia z DŻW-T z Iwangorodzko-Dąbrowską Drogą Żelazną (I-DDŻ). Początkowo zachęcał on do udziału
w finansowaniu przedsięwzięcia L. Kronenberga. Po odrzuceniu propozycji
T. i J. hr. Zamoyscy zwrócili do J.G. Blocha o wspólne wystąpienie o koncesję
na linię kolejową z Tomaszowa Lubelskiego do Warszawy, z możliwością przedłużenia przez Mławę do granicy z Prusami. Władze rosyjskie, pracujące nad
planem rozwoju sieci kolejowej na terenie Królestwa Polskiego, zdecydowały
się na budowę drogi żelaznej uwzględniającej potrzeby militarne Rosji,
a także umożliwiającej stworzenie szlaku łączącego morza Bałtyckie i Czarne,
z myślą o eksporcie przez Gdańsk ukraińskiej pszenicy. Zaprojektowana
w 1873 r. kolej, wychodząc z Kowla, mającego połączenie kolejowe z Kijowem
i Odessą, w kierunku Lublina, łączyć miała nadwiślańskie twierdze w Dęblinie,
Warszawie i Modlinie (wówczas Nowogeorgiewsku), a następnie kierować się
przez Mławę do granicy z Prusami. Droga Żelazna Nadwiślańska (DŻN), również szerokotorowa, posiadać miała trzy odgałęzienia: z Dęblina do Łukowa,
umożliwiające komunikację kolejową z twierdzą w Brześciu przez DŻW-T,
20

F. Filipek, Kolej…, s. 101–105, 142; K. Jasiewicz, Militarne…, s. 204; W. Zuziak,
Droga…, s. 116.
21
F. Filipek, Kolej…, s. 146.
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w Warszawie na lewy brzeg rzeki oraz z Nowego Dworu do twierdzy Modlin.
W Warszawie zaprojektowano powiązanie DŻN z szerokotorowymi DŻW-T
i Koleją Petersbursko-Warszawską oraz normalnotorową DŻW-W, tworząc
największy węzeł kolejowy w Królestwie Polskim. Jej budową zainteresowali
się J.G. Bloch i L. Kronenberg oraz Towarzystwo Drogi Żelaznej BrzeskoKijowskiej. Ostatecznie koncesję uzyskał L. Kronenberg, który jednak w walce
z J.G. Blochem musiał obniżyć kosztorys o 3 mln rb. Na początku 1874 r. powstało Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (TDŻN) z kapitałem
20,7 mln rb, na który składały się w ¼ akcje, a w ¾ obligacje. Papiery wartościowe objęte były gwarancją rządową 5-procentowego zysku. Subskrypcja
akcji przerosła 174 razy możliwą podaż akcji i przyniosła 90 mln rb przedpłat,
wniesionych przez L. Kronenberga (63 mln rb) i J.G. Blocha (27 mln rb). Przy
wielkiej mobilizacji kapitału przez konkurentów, głównie kredytu z instytucji
austriackich, pruskich i rosyjskich, 70% akcji znalazło się w rękach L. Kronenberga, a 30% – J.G. Blocha. L. Kronenberg, mimo że nie uzyskał wymaganego poziomu 75% kapitału, stanął na czele TDŻN. Po jego śmierci przez dziesięć lat
kierowali Towarzystwem synowie Stanisław Leopold, a następnie Leopold Julian. Członkiem zarządu był trzeci syn Kronenberga Władysław Edward. Obniżenie wartości kosztorysu i nieskuteczna przewaga w spółce L. Kronenberga
jeszcze bardziej pogorszyły złe relacje z J.G. Blochem, które dodatkowo zaogniły
oddzielne starania przedsiębiorców o budowę Kolei Kijowsko-Brzeskiej22.
Grupę założycielską TDŻN tworzyło 172 akcjonariuszy posiadających
41,5 tys. akcji, z których 40% należało do L. Kronenberga, a 30% do J.G. Blocha. Pozostałe akcje objęli m.in. J., K. i T. hr. Zamoyscy, L. hr. Krasiński, Franciszek hr. Łubieński i H. Wawelberg. W atmosferze sporów między akcjonariuszami skupionymi wokół J.G. Blocha, a popierającymi L. Kronenberga w 1874 r.
przyjęto plan budowy DŻN w ciągu trzech lat, w którym znalazły się wymogi
stawiane przez władze wojskowe odnośnie do infrastruktury i taboru linii23.
22

A. Bocheński, Wędrówki…, s. 108; K. Jóźwiak, Jan Bloch: polski król kolei żelaznych,
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308109879-Jan-Bloch-Polski-krol-kolei-zelaznych.html
(dostęp: 8.03.2019); Ignotus (A. Peretz), Finansjera…, s. 16; P. Styk, Kolej Nadwiślańska. Techniczne, społeczne i gospodarcze problemy wielkiej inwestycji, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 1997, nr 2, s. 188–191; K. Strasburger, Kolejnictwo…,
s. 148–151; Z. Tucholski, Historia Kolei Nadwiślańskiej, „Rocznik Józefowski” 2017, t. 3,
s. 78 i n.; W. Zuziak, Droga…, s. 97–98; A. Żor, Kronenberg…, s. 391.
23
W. Zuziak, Droga…, s. 99 i n.
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Budowę podzielono na osiem odcinków od granicy pruskiej przez Warszawę, Dęblin, Lublin do Kowla, na których prace powierzono prywatnym
przedsiębiorcom i ich podwykonawcom. Rozpoczęte w 1874 r. roboty zakończono w sierpniu 1877 r. oddaniem do użytku całej kolei o długości 522 km.
Koszt budowy wyniósł 16,8 mln rb i był niższy od preliminowanego o ok.
4 mln rb, co nie pozostało bez wpływu na jakość prac budowlanych, ujawniającą się w trakcie eksploatacji. Oszczędności pozwoliły na wypłatę zwiększonej
dywidendy i stworzenia rezerwy finansowej TDŻN w wysokości 850 tys. rb.
Przewozy pasażerskie, które w 1878 r. wyniosły 652 tys. osób (łącznie z wojskiem), w 1881 r. przekroczyły 1 mln osób, co dawało DŻN pierwsze miejsce
wśród towarzystw kolejowych Królestwa Polskiego. Transport bagażu i towarów zwiększył się z 823 tys. t w 1878 r. do 1,2 mln t w 1884 r. Dochody DŻN
w przeliczeniu na km trasy odbiegały jednak od uzyskiwanych przez inne towarzystwa. W 1881 r. były blisko 4-krotnie niższe od osiąganych przez DŻW-W.
W 1898 r., zgodnie z koncesją, po 20 latach użytkowania Droga Żelazna Nadwiślańska została upaństwowiona. Jednocześnie władze rosyjskie dokonały
koncentracji organizacyjnej, tworząc z DŻN, DŻW-T, Iwangorodzko-Dąbrowskiej Drogi Żelaznej oraz wybudowanych przez państwo Kolei SiedleckoMałkińskiej i Kolei Brzesko-Chełmskiej – Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne, eksploatowane na rachunek państwa24.

Iwangorodzko(Dęblińsko)–Dąbrowska Droga Żelazna
W walce o koncesję na jej budowę i eksploatację, w którą silnie zaangażowało się TDŻW-W, zwycięzcą okazał się J.G. Bloch, posiadający liczne koneksje w ośrodkach decyzyjnych caratu. Uzyskana w 1881 r. koncesja upoważniła
grupę założycieli do powołania Towarzystwa Iwangorodzko-Dąbrowskiej Drogi
Żelaznej (TI-DDŻ) i złożenia kaucji w wysokości 1 mln rb jako gwarancji wykonania linii kolejowej w ciągu 3,5 roku. Założyciele, w osobach ziemian:
Z. hr. Wielopolskiego25, T. hr. Zamoyskiego, Stanisława Karskiego, Augusta
Ostrowskiego i Władysława Laskiego, fabrykantów: K. Scheiblera, Wilhelma
24

S.M. Koziarski, Sieć…, s. 126; P. Styk, Kolej…, s. 209–210; W. Zuziak, Droga …, s. 105 n.
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Raua i Leona Löwensteina, oraz bankierów J.G. Blocha i Leona Goldstanda,
zobowiązani zostali do ulokowania akcji Towarzystwa na rynku. Władze gwarantowały poręczenie akcji i zysku w wysokości 5% w okresie 50-letniej dzierżawy
kolei. Po 15 latach kolej wraz z taborem mogła przejść na własność państwa.
Na czele TI-DDŻ stanął Z. hr. Wielopolski, a wiceprezesem został J.G. Bloch26.
Projekt zakładał zbudowanie, kosztem 26,1 mln rb, ważnej gospodarczo
i strategicznie kolei z Dęblina przez Radom, Kielce, Olkusz do Dąbrowy Górniczej z odgałęzieniami od Skarżyska-Kamiennej do Koluszek i Ostrowca Świętokrzyskiego. Magistrala szerokotorowa o długości 462 km miała uzyskać powiązanie z DŻN (w Dęblinie) i dwukrotnie z DŻW-W (w Dąbrowie Górniczej i w
Koluszkach). Przebiegała przez ważne przemysłowo tereny Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego i Zagłębia Dąbrowskiego oraz otwierała nowe połączenie ziem wschodnich i Rosji z Łodzią przez Koluszki. Nie bez znaczenia był
też fakt, że przecinała dobra Z. hr. Wielopolskiego na ziemi miechowskiej. Jej
budowę, rozpoczętą w 1882 r., podzielono na trzy odcinki: Dęblin–Skarżysko-Kamienna (Bzin), Skarżysko-Kamienna–Dąbrowa Górnicza i Koluszki–Skarżysko-Kamienna–Ostrowiec Świętokrzyski. Realizację utrudniały przejścia
przez Góry Świętokrzyskie i Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz liczne rzeki.
Kolej, oddana do użytku w 1885 r., już w 1899 r. przewiozła 1,2 mln osób
i 3,2 mln t towarów oraz przyniosła 0,8 mln rb czystego zysku. W 1900 r. zajmowała trzecie miejsce, po DŻF-Ł i DŻW-W, pod względem dochodowości na
1 km trasy. Zdecydowanie pozytywnie wpływała na gospodarkę Królestwa
Polskiego, a także zaspokajała potrzeby wojskowe Rosji. Z dniem 10 stycznia
1890 r. Iwangorodzko-Dąbrowska Droga Żelazna, po 5-letniej eksploatacji
przez prywatne TI-DDŻ, została przejęta przez państwo27.

Kolej Warszawsko-Kaliska
Idea połączenia kolejowego między Warszawą i Kaliszem wiązała się nie
tylko ze stworzeniem nowych możliwości dla przemysłowego Kalisza, ale także z dalszą aktywizacją Łódzkiego Okręgu Przemysłowego i kolejnym połącze26

S.M. Koziarski, Sieć…, s. 131 i n.
K. Jasiewicz, Militarne…, s. 205; Opis Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej,
zeb. i wyd. S. Siennicki, Warszawa 1885, s. 1–14; S. M. Koziarski, Sieć…, s. 131 i n.;
L. Skura, Przedsiębiorca kolejowy Jan Gotlib Bloch (1836–1902) [w:] Studia z dziejów…,
s. 207–209.
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niem dróg żelaznych rosyjskich z pruskimi. Myślały o tym władze TDŻW-W,
obywatele i organizacje Kalisza, a także J.G. Bloch. Zainteresowane połączeniem Wrocławia z Warszawą przez Kalisz były także pruski rząd i niemieckie
sfery gospodarcze. Władze rosyjskie długo nie wyrażały na to zgody pod pretekstem, że wcześniej powinny być zbudowane koleje łączące centralne
dzielnice Rosji z Królestwem Polskim. Dopiero w 1898 r. rząd zwrócił się w tej
sprawie do TDŻW-W, którego walne zebranie akcjonariuszy wystąpiło o koncesję na budowę kolei z Warszawy do Kalisza przez Łódź z krótką łącznicą
z Kalisza do granicy z Prusami. Udzielona w tym samym roku koncesja przewidywała budowę 260-kilometrowej linii kolejowej i jej eksploatację przez
TDŻW-W przez 30 lat, a następnie przekazanie państwu. Narzucone przez
władze wymogi techniczne silnie akcentowały kryteria militarno-strategiczne,
między innymi obligując do budowy toru szerokiego. Stawiało to TDŻW-W
w trudnym położeniu ze względu na jego doświadczenie w budowie i eksploatacji dróg normalnotorowych. Opór wobec niepewnej inwestycji został złamany płynącą z Petersburga groźbą nacjonalizacji Towarzystwa28.
Budowę podzielono na cztery odcinki: Warszawa–Sochaczew, Sochaczew–Zgierz (przez Łódź), Zgierz–Zduńska Wola i Zduńska Wola–Kalisz.
Kierowali nią inżynierowie polscy i rosyjscy, a wykonawstwo należało do
czołowych firm Królestwa Polskiego. Do prac ziemnych zatrudniano miejscową ludność, ale przede wszystkim chłopów z głębi Rosji. Otwarcie kolei
nastąpiło 15 listopada 1902 r. równoczesnym przejazdem pociągów specjalnych z Warszawy i z Kalisza. Koszty budowy przewidywane na 19,5 mln
rb w trakcie realizacji wzrosły do 21,9 mln rb, m.in. w związku z zastosowaniem ulepszonych szyn. W 1906 r., po długoletnim sporze prusko-rosyjskim, otwarto odcinek Kalisz–Skalmierzyce (na terenie Prus) długości
8 km. Zbudowane tam dwa tory, normalny i szeroki, stworzyły warunki do
kolejnego połączenia linii kolejowych pruskich i rosyjskich, a przede
wszystkim umożliwiły szerszą, międzynarodową wymianę towarową, z której korzystało także Królestwo Polskie. Na całej linii szybko rosły przewozy
towarowe oraz ruch pasażerski nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale także
międzynarodowym. W 1911 r. przez stację w Kaliszu przewieziono 1,6 mln t
towarów, a przez graniczne Szczypiorno – 0,7 mln t. Wysoka rentowność
28

W. Leszkowicz, Kolej Kaliska. Budowa, eksploatacja, znaczenie dla przemysłowego rozwoju [w:] Studia z dziejów…, s. 148 i n.
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Kolei Warszawsko-Kaliskiej stała się ważnym, obok militarnego, motywem
jej upaństwowienia z początkiem 1912 r. Rząd carski wyasygnował na zakup kolei 32 mln rb29.

Koleje zaboru austriackiego
W Galicji dominującą rolę w budowie pierwszych linii kolejowych odegrały państwo i burżuazja austriacka. Warto jednak wskazać na szereg inicjatyw
i realizacji podjętych przez polską arystokrację. L.L. ks. Sapieha30, zafascynowany nowoczesnym środkiem transportu, już w 1839 r. zgłosił w Sejmie
wniosek o budowę kolei w Galicji jako przedłużenia budowanej przez władze
austriackie Kolei Północnej. Zapoznawał się z budownictwem kolejowym na
zachodzie Europy oraz bezskutecznie szukał źródeł finansowania własnego
projektu. Po niepowodzeniach w uzyskaniu koncesji dopiero kilkanaście lat
później utworzył składające się z właścicieli ziemskich konsorcjum do przejęcia budowanej przez władze austriackie Kolei Galicyjskiej Karola Ludwika.
W skład konsorcjum wchodzili: Józef hr. Baworowski, Włodzimierz hr. Borkowski, Józef Brener, Włodzimierz hr. Dzieduszycki, Stanisław hr. Gołuchowski,
Maurycy Haber, Karol ks. Jabłonowski, Wincenty Kirchmajer, Kazimierz
hr. Krasicki, Leopold de Lamel, Kazimierz hr. Lanckoroński, Kajetan hr. Lewicki,
Jerzy Henryk ks. Lubomirski, Nachmiel Mises, Kalikst ks. Poniński, Adam
hr. Potocki, Alfred hr. Potocki, Samuel M. bar. Rothschild, Władysław ks. Sanguszko, Adam ks. Sapieha, L.L. ks. Sapieha, Edward hr. Wodzicki i Wit hr. Żeleński. Udzielona przez cesarza w 1857 r. trzydziestoletnia koncesja obejmowała przejęcie zbudowanego przez państwo odcinka Kraków–Dębica
(z odnogami do Wieliczki i Niepołomic), dokończenie budowy odcinka Dębica–Rzeszów oraz wybudowania odcinka z Rzeszowa do Lwowa. Konsorcjum
29

W. Leszkowicz, Kolej Kaliska…, s. 170 i n.
Leon Ludwik Sapieha (1803–1878), współpracownik Ksawerego ks. Lubeckiego
przy tworzeniu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, uczestnik powstania listopadowego, pionier pracy organicznej w Galicji. Współtworzył Galicyjską Kasę Oszczędności, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie oraz
szkołę rolniczą w Dublanach. Angażował się w rozwój rolnictwa, przemysłu i transportu
Galicji, Polski Słownik Biograficzny, http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-sapiehamarszalek (dostęp: 8.03.2019).
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miało zapłacić rządowi 13,2 mln zł reńskich za wykonane dotychczas prace
i uzyskało prawo do emisji akcji wartości 40 mln zł reńskich. Władze austriackie gwarantowały akcjonariuszom ponad 5-procentową dywidendę, jednak
akcje Towarzystwa Kolei Galicyjskiej Karola Ludwika (TKGKL) objął kapitał wiedeński, ze szkodą dla przedstawicieli polskiego życia gospodarczego. Ruch
kolejowy na całym koncesjonowanym odcinku Kraków–Lwów, o długości
352 km, został otwarty w 1861 r. W 1891 r. przewieziono na nim 1,5 mln pasażerów i 1,7 mln t towarów, co dawało ponad 4 mln koron zysku. W następnym
roku skutkiem polityki władz w Wiedniu linia została upaństwowiona. TKGKL,
przy znacznym zaangażowaniu kapitałowym L.L. ks. Sapiehy, zbudowało
w 1869 r. odcinek ze Lwowa do granicznych Brodów (94 km). L.L. ks. Sapieha
z W. hr. Borkowskim uczestniczył, jako prezes zarządu, w Towarzystwie Kolei
Lwowsko-Czerniowickiej. Kolej Lwów–Czerniowce o długości 267 km, wybudowana w 1866 r., miała duży wpływ na aktywizację gospodarczą wschodniej
Galicji. W 1989 r. przeszła na własność państwa za rentę dla Towarzystwa.
L.L. ks. Sapieha z K. ks. Jabłonowskim, Konstantym ks. Czartoryskim, Cezarym
hr. Mącińskim i Michałem hr. Załuskim, uzyskali w 1869 r. koncesję na budowę odcinka Przemyśl–Łupków, stanowiącego fragment Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej. Odcinek ten o długości 178 km, mający duże znaczenie strategiczne dla Austro-Węgier, oddano do eksploatacji w 1872 r. Dziesięć lat później przewieziono na nim 210 tys. osób i 324 tys. t towarów.
W 1889 r. linia Przemyśl–Łupków została upaństwowiona. Jan hr. Krasicki
z Franciszkiem hr. Mycielskim, dr. Adolfem Weissem, Janem hr. Duninem,
J.H. Stadnickim, Innocentym Kowalskim i Wilhelmem Glaserem otrzymali
koncesję na budowę Dniestrzańskiej Kolei Żelaznej Chyrów-Stryj z odgałęzieniem do Borysławia. Linia przekazana do użytku pod koniec 1872 r. liczyła
112 km i umożliwiła połączenie kolejowe rodzącego się zagłębia wydobywczego ropy naftowej z centrum Monarchii Austro-Węgierskiej. Małe zainteresowanie przewozami sprawiło, że w 1876 r. linia została sprzedana, z dużymi
stratami, państwu. W 1881 r. przewieziono na niej 0,3 mln pasażerów
i 163 tys. t towarów. K. ks. Poniński z Adamem ks. Lubomirskim, Hieronimem
ks. Lubomirskim, dr. Tadeuszem Rayskim i Karolem Hubickim uzyskali w 1871 r.
koncesję na budowę odcinków Kolei Arcyksięcia Albrechta Lwów–Stryj
(73 km) i Stryj–Stanisławów (107 km), zrealizowanych kolejno do 1873 i do
1875 r. W 1881 r. przewieziono na nich 186 tys. osób i 169 tys. t. towarów.
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Arystokracja galicyjska inwestowała także w koleje lokalne o charakterze gospodarczym lub turystycznym. Do spektakularnych tego typu przedsięwzięć
należała koncesja W. hr. Zamoyskiego z 1897 r. na budowę połączenia z Chabówki do Zakopanego. Linia kolejowa długości 44 km, otwarta do ruchu
w 1899 r., ułatwiła dotarcie do popularnego ośrodka sportu i rekreacji mieszkańcom nawet odległych miast, z Warszawą włącznie. W 1900 r. skorzystało
z niej 106 tys., a w roku 1910 już 240 tys. pasażerów. Szybko rósł także
przewóz ładunków – z 33 tys. t. w 1900 r. do 72 tys. t w 1910 r.31

Zakończenie
Wśród przedstawicieli rodzimej burżuazji zaangażowanych w powstanie
kolei na ziemiach polskich zdecydowanie wybijali się J.G. Bloch i L. Kronenberg. J.G. Bloch poza udziałem w budowie kolei w Królestwie Polskim (Fabryczno-Łódzkiej i Iwangorodzko-Dąbrowskiej) uczestniczył w podobnych
przedsięwzięciach w Cesarstwie Rosyjskim, między innymi przy budowie szlaków z Koszedarów na trasie Kolei Warszawsko-Petersburskiej do Dyneburga
i z Dyneburga do portu bałtyckiego w Libawie. Jego zamiarem było połączenie Warszawy z Bałtykiem z pominięciem Prus. W 1878 r. posiadał przeszło
14 tys. akcji Kolei Kijowsko-Odeskiej, 11 tys. akcji Kolei Kijowsko-Brzeskiej oraz
blisko 8 tys. akcji Kolei Brzesko-Grajewskiej. Cieszący się poparciem władz
rosyjskich, ale także w uznaniu zasług i wysokich kwalifikacji fachowych
J.G. Bloch w 1875 r. stanął na czele Komitetu Reprezentantów, który skupiał
przedstawicieli dróg żelaznych Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego.
Celem Komitetu było zapewnienie większego współdziałania państwa i pry31
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1910, Warszawa 2009, s. 41–42; J. Skwarczyński, Rozwój sieci kolejowej pod zaborem
austrjackim, „Inżynier Kolejowy” 1926, nr 8–9, s. 216–217; S. Szuro, Koleje żelazne
w Galicji w latach 1847–1914, red. H. Madurowicz-Urbańska, Kraków 1997, s. 53 i nn.
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watnych towarzystw kolejowych w zakresie budowy i eksploatacji kolei.
W następnym roku wszedł w skład carskiej Państwowej Komisji Kontroli
Dochodów i Wydatków Dróg Żelaznych. W 1878 r. J.G. Bloch zorganizował
Towarzystwo Południowo-Zachodnich Dróg Żelaznych, w którym, jako prezes i główny akcjonariusz, kontrolował linie: Brześć–Grajewo, Brześć–Kijów
i Kijów–Odessa łączące Morze Bałtyckie przez Prusy z Morzem Czarnym,
o łącznej długości 3,3 tys. km. Nie bez powodu nazywany był „królem kolei
żelaznych”, o który to tytuł zwycięsko rywalizował z L. Kronenbergiem. Jako
wybitny ekspert wydał w języku rosyjskim ważną, pięciotomową pracę
Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji (S. Petersburg 1878)32.
Aktywność J.G. Blocha na niwie kolejnictwa często krzyżowała się z działalnością L. Kronenberga, a ich wzajemne animozje stały się kanwą nieobiektywnej powieści Józefa I. Kraszewskiego Roboty i prace: sceny i charaktery
współczesne (Warszawa 1875), inspirowanej przez L. Kronenberga. Bankier,
jak napisano wyżej, mimo początkowych niepowodzeń objął kierownictwo
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, co z czasem umożliwiło mu kontrolę nad Koleją Warszawsko-Bydgoską. W staraniach o koncesję na Kolej Warszawsko-Terespolską i Kolej Nadwiślańską. Kronenberg musiał stoczyć ostrą, ale zwycięską walkę z J.G. Blochem. Tylko przez krótki czas rywalizację między potentatami finansowymi zastąpiło partnerstwo. Tak stało się, kiedy wobec problemów J.G. Blocha z finansowaniem Kolei Libawskiej niespodziewanie
pospieszył mu z pomocą L. Kronenberg. Jednak już przy staraniach o koncesję
na kolej Brześć–Kijów doszło do kolejnego starcia, z którego zwycięsko wyszedł J.G. Bloch. L. Kronenberg, odepchnięty od interesów kolejowych w Cesarstwie Rosyjskim, musiał zadowolić się władaniem ważnymi liniami na terenie Królestwa Polskiego (DŻW-W, DŻW-B, DŻN, DŻW-T), o łącznej długości
1,2 tys. km. W momencie śmierci kapitał własny jego linii kolejowych sięgał
70 mln rb33.
32
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Ważną rolę w budownictwie kolejowym odegrała arystokracja Królestwa
Polskiego, której przedstawiciele liczebnie zdominowali władze kierowanej
przez L. Kronenberga DŻW-T, zasiadali we władzach DŻN, a Z. hr. Wielopolski
kierował TI-DDŻ. Nie do przecenienia jest rola arystokracji polskiej w budownictwie kolejowym na terenie Galicji, a przede wszystkim L.L. ks. Sapiehy.
W kontekście współudziału burżuazji i ziemiaństwa w budowie pierwszych
linii kolejowych na ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego Andrzej Żor
pisał, że burżuazja i arystokracja „znalazły dogodne pole łączenia kapitałów
i podejmowania wspólnych inicjatyw. Pozwoliło to burżuazji na swoistą nobilitację w postaci wejścia na arystokratyczne salony”34.
Z pewnością łączyła te dwie grupy społeczne myśl o wykorzystaniu nowego środka transportu do wzmocnienia gospodarki ziem polskich i szerszego zaangażowania czynnika rodzimego, co szczególnie było widoczne w działalności L. Kronenberga i arystokracji galicyjskiej. Nie rezygnowały one
z realizacji interesów własnych czy to w postaci bezpośrednich zysków od
kapitału zaangażowanego w kolejnictwo, czy też zgodnego z interesami ich
posiadłości przemysłowych i ziemskich przebiegu projektowanych dróg żelaznych. Działalność burżuazji i arystokracji naznaczona była cechami charakterystycznymi dla warunków wczesnokapitalistycznych, nieobce im były rywalizacja i skłonność do szybkiego bogacenia. W sumie jednak przyczyniały się do
rozwoju i unowocześnienia podzielonych zaborami ziem polskich.
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Share of domestic capital in the development of railways
on Polish lands until 1918
Summary
The construction of railways was one of the important factors of economic and
social modernization of Polish lands in XIX century. It facilitated the expansion of the
industrial revolution to the European periphery, which quickly adapted its technical
achievements. Among the representatives of the native bourgeoisie involved in the
creation of railways in Poland, Jan G. Bloch and Leopold Kronenberg were definitely on
the rise. An important role in railway construction was played by the aristocracy of the
Kingdom of Poland and Galicia. It combined these two social groups with the idea of
using a new means of transport to strengthen the economy of Polish lands and
broader involvement of the native factor. However, they did not resign from pursuing
their own interests, be it in the form of direct profits from capital engaged in the
railways, or in accordance with the interests of their industrial and terrestrial
properties of the course of designed iron roads.
Key words: Polish lands, XIX–XX centuries, railways, domestic capital
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Rola gminnych spichlerzy
i gminnych kas pożyczkowych oraz
pożyczkowo-oszczędnościowych
w modernizacji rolnictwa na ziemiach
zaboru austriackiego i rosyjskiego1

Wstęp
Uwłaszczeniem chłopów pod zaborem austriackim i rosyjskim na wsi polskiej rozpoczął się w połowie XIX w. proces przechodzenia od gospodarki towarowej do gospodarki towarowo-pieniężnej. Szczególnie gospodarstwa
drobne i średnie, aby mogły funkcjonować w nowych warunkach ekonomicznych, były zmuszone do regularnego zaciągania pożyczek pieniężnych2.
W okresie pańszczyźnianym potrzeby kredytowe chłopów ograniczały się do
pożyczek zboża na zasiew lub do konsumpcji u bogatych chłopów albo
u miejscowych właścicieli ziemskich, a zwrot zadłużenia przybierał charakter
odrobku. Natomiast od momentu uwłaszczenia chłopi zostali obciążeni stałymi wysokimi opłatami pieniężnymi podatkowymi, opłatami na rzecz urzędu
gminnego oraz parafii. Jeżeli do tego doliczymy dodatkowe potrzeby kredytowe na pokrycie skutków nieurodzajów, drożyzny, obchodzenia uroczystości
1

Część ustaleń niniejszego artykułu została już opublikowana w: M. Kłusek, Spichlerze gminne i gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe a ich znaczenie dla rozwoju wsi i rolnictwa na ziemiach polskich pod zaborami austriackim oraz rosyjskim
[w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, red. S. Zawisza, Bydgoszcz 2009, s. 127–138.
2
Były to gospodarstwa do 10 ha. Na terenie Galicji zajmowały one 46% ogólnej
powierzchni gospodarstw rolnych, w Królestwie Polskim 16%, a w Wielkim Księstwie
Poznańskim 7%.
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rodzinnych, takich jak chrzciny, wesela czy pogrzeby, to okaże się, że gospodarstwa tego typu, przy ich dochodowości, nie były w stanie przetrwać bez
regularnego zaciągania pożyczek. Nieuregulowana kwestia hipotek, minimalna wysokość pożyczek, wysoka stopa procentowa oraz konieczność regularnego uiszczania rat stały na przeszkodzie korzystania przez te gospodarstwa
z pożyczek na zorganizowanym rynku kredytowym. Jedynym źródłem kredytu
pozostawali przede wszystkim wiejscy handlarze żydowscy, a w dalszej kolejności bogaci chłopi, proboszczowie oraz dwory. Sumy pożyczek były niskie,
a zasady ich udzielania szczególnie skomplikowane, tak aby pożyczkobiorcy
nie byli w stanie się zorientować w faktycznej wysokości odsetek. U żydowskich handlarzy oprocentowanie w skali rocznej sięgało nawet 500%. Odsetki
od kredytów zaciąganych u bogatych chłopów i właścicieli ziemskich były
znacznie niższe, ale zastępowano je poprzez robociznę, co często prowadziło
do społecznego, jak i politycznego uzależnienia dłużników. Trudną sytuację,
w jakiej znalazła się zdecydowana większość chłopów, postanowiły wykorzystać
władze austriackie i rosyjskie do przeciągnięcia wsi polskiej na swoją stronę.
W ramach walki z lichwą propagowały i wspierały zakładanie gminnych spichlerzy i gminnych kas pożyczkowych w Galicji oraz gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych w Królestwie Polskim, licząc, iż powodzenie tej akcji przyczyni się do wzrostu wśród ludności polskiej sympatii do zaborców3.

1. W zaborze austriackim
W Galicji w drugiej połowie XIX w. należy wyróżnić trzy rodzaje kredytu
włościańskiego (chłopskiego): drobny do 50 złr. (złoty reński)4, obrotowy do
300 złr. i hipoteczny powyżej 300 złr. Kredyt hipoteczny dla ludności rolniczej
był w zasadzie niedostępny. Bank Krajowy Galicji i Lodomerii, będący jedyną
instytucją kredytową udzielającą pożyczek na hipotekę drobnej własności,
mógł zgodnie ze swoim regulaminem udzielać kredytów tylko powyżej
3

M. Kłusek, dz. cyt., s. 127.
Złoty reński, gulden, moneta będąca w obiegu w krajach niemieckich, w tym
również w Galicji. Złoty reński austriacki był równy 1,1 złotemu reńskiemu obiegającemu w krajach płd. Niemiec, dzielił się na 60 krajcarów, a po 1958 r. na 100. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., t. II, Warszawa 1981, s. 562.
4
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500 złr. W ciągu ośmioletniej działalności (1884–1891) udzielił na grunta włościańskie kredytów na kwotę 1 567 tys. złr., co stanowiło 7% ogółu udzielonych pożyczek5. W 1892 r. rada nadzorcza Banku Krajowego na skutek ustawy
sejmowej podjęła uchwałę o udzielaniu pożyczek hipotecznych na grunta
włościańskie od 300 złr. Przepis ten został niestety obwarowany zastrzeżeniem, iż wartość gospodarstwa rolnego na hipotekę powinna wynosić co najmniej 1000 złr. To w zdecydowany sposób ograniczało właścicielom drobnych
i średnich gospodarstw rolnych dostęp do kredytu hipotecznego w banku6.
Alternatywą kredytową dla właścicieli gospodarstw rolnych były towarzystwa zaliczkowe. W latach 90. XIX w. należało do nich 83 731 rolników, co
stanowiło prawie 55% ogólnej liczby ich członków. W tym czasie te instytucje
kredytowe były głównym dostarczycielem kredytów dla ludności rolniczej
w kwotach pomiędzy 50 a 200 złr. Udzielanie pożyczek poniżej 50 złr. przez
towarzystwa w zdecydowany sposób hamowała ustawa skarbowa z 1880 r.
Zgodnie z nią rolnicy starający się nawet o tak niską kwotę musieli być członkami stowarzyszeń, a co za tym idzie, byli zobowiązani do złożenia udziału
i opłaty wpisowej7.
Zakres korzystania z pożyczek w towarzystwach zaliczkowych przez ludność rolniczą był stosunkowo ograniczony. Na początku lat 90. XIX w. na
221 towarzystw zaliczkowych tylko w 78 przeważali rolnicy, a w powiatach
Bohorodczany, Nisko, Rawa, Horodecka i Wieliczka nie było żadnego towarzystwa zaliczkowego8.
1.1. Spichlerze gminne

Powstanie spichlerzy gminnych, nazywanych również gromadzkimi, na
terenie Galicji związane było z dostaniem się tych ziem pod zabór austriacki.
Pod koniec XVIII w. władze austriackie zainicjowały akcję zakładanie w każdej
gminie spichlerza. Wszyscy mieszkańcy gminy byli zobowiązani do zsypania
5

Najmniejszy udział wśród nich miały pożyczki do 300 złr. – 78 na kwotę
22 tys. złr., do 500 złr. udzielono 797 kredytów na kwotę 374 tys. złr., natomiast pozostała część to 1018 pożyczek do 1000 złr. na kwotę 779 tys. złr. L. Caro, Reforma kredytu włościańskiego, Kraków 1893, s. 21–22.
6
Tamże, s. 21.
7
Tamże, s. 14–15.
8
Tamże, s. 22–23.
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do spichlerza określonej ilości zboża, które w przypadku klęski nieurodzaju
lub głodu było rozpożyczane najbardziej potrzebującym członkom gminy.
Najczęściej czyniono to na wiosnę, z obowiązkiem zwrotu zboża na jesień.
W Czechach i na Morawach na każdej gminie spoczywał obowiązek posiadania na swoim terenie takiegoż spichlerza9, natomiast w Galicji pomimo
usilnych starań władz austriackich nie przeforsowano przymusu ich zakładania10. Przeciwne temu były władze krajowe. Obawiały się bowiem, iż realizacja tego zadania pochłonęłaby kwotę 18 mln zł, daleko przekraczającą możliwości finansowe społeczności gminnej. W związku z tak dużym oporem
dekretem cesarskim z 1821 r. ziemie Galicji zostały zwolnione z przymusowego zakładania spichlerzy gminnych. Ograniczono się jedynie do wydawania
rozporządzeń zachęcających do ich zakładania11.
Spichlerze gminne powstawały na podstawie uchwały władz gminnych.
Ich fundusze tworzyły dobrowolne składki. Najczęściej każdy właściciel gospodarstwa był zobowiązany do oddawania do spichlerza przez okres trzech
do czterech lat corocznie po korcu żyta i owsa12. Zarząd nad spichlerzami
mógł być sprawowany przez całą radę gminną, wójta z pomocą jednego lub
dwóch radnych, wójta samodzielnie, pisarza gminnego lub przez specjalnie
wybranego do tego celu pełnomocnika określanego mianem „zaufany”.
Od samego powstania spichlerzy gminnych ich działalność pozostawiała
wiele do życzenia. W latach 30. XVIII w. kontrola stanu i zarządzania spichlerzy przeprowadzona przez urzędy cyrkułowe wykazała liczne niedociągnięcia. Często budynki spichlerzy stały puste, ponieważ rozpożyczone zboże nie
zostało zwrócone. Nie należały do rzadkości przypadki wyburzenia lub
sprzedaży spichlerza13. Brakowało także w wielu przypadkach ewidencji
stanu funduszy zbożowych14.
9

Regulował to patent cesarski z 9 czerwca 1788 r.
Dekrety kancelarii nadwornej z 22 lipca 1788 r. L. 885, 26 września 1806 r.
L. 19130 i z 21 listopada 1817 r. L. 27781.
11
Rozporządzenie gubernialne z 10 kwietnia 1837 r. Provinzial Gesetzsammlung
des Königreiches Galizien und Lodomerien. Viertes Jar 1837. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Górnictwa z dnia 19 lipca 1849 I. 331 Dzpp.
12
1 korzec to objętość około 123 litrów.
13
Na przykład wiele zapasów z lat 1816, 1917, 1819, 1820 i 1831 nie zostało
zwróconych do 1832 r.
14
Do tego zobowiązywało ich rozporządzenie z 22 czerwca 1821 r. L. 25550. Według Pawlikowa, posła na Sejm, wskutek braku jakiejkolwiek kontroli fundusz spichle10
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Poprawę sytuacji widziano we wprowadzeniu obowiązku zakładania spichlerzy w każdej gminie drogą urzędową15. Kwestią spichlerzy gminnych Sejm
zajął się jednak dopiero w 1892 r. przy okazji udzielania z funduszy krajowych
pomocy ludności dotkniętej klęską nieurodzaju. Na wniosek komisji budżetowej podjął uchwałę polecającej Wydziałowi Krajowemu zbadanie sytuacji
spichlerzy. Na 71 nadesłanych odpowiedzi z wydziałów powiatowych na pytanie, czy potrzebne jest zakładanie nowych spichlerzy, aż 56 powiatów opowiedziało się kategorycznie przeciwko. Za zakładaniem spichlerzy w gminach,
w których ich brakowało, wnioskowało tylko 5 powiatów16. Pozostałe 10 powiatów było natomiast za powstawaniem nowych spichlerzy, ale pod pewnymi warunkami17: na ich zakładanie gminy miały otrzymać bezprocentowe
pożyczki z funduszu krajowego; zarządzaniem spichlerzy miały się zajmować
odpłatnie osoby odpowiednio do tego przygotowane; w stosunku do wierzytelności, co do których występowały trudności w spłacie, spichlerze gminne
posiadałyby prawo ściągania ich na drodze egzekucji. W opinii tych 10 powiatów jedynie spełnienie tych warunków gwarantowało, iż nowo powstałe spichlerze gminne byłyby w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
Wydział krajowy, kierując się opinią wydziałów powiatowych, wystąpił do
Sejmu z wnioskiem w sprawie nowych spichlerzy gminnych. Sprzeciwiał się
ich obowiązkowemu zakładaniu i postulował pozostawienie kwestii ich tworzenia w gestii władz gminnych i powiatowych. Wniosek ten został uchwalony
przez Sejm. Od tego momentu problem spichlerzy gminnych przestał być
poruszany w Sejmie, a one same z powodu braku właściwej opieki i złego
administrowania popadały w coraz większą ruinę18.
Pod koniec XIX w. na terenie Galicji znajdowało się około 679 spichlerzy
gminnych19. Zarówno ich liczba, jak i stan w żaden sposób nie zaspokajały
rzowy w powiecie przemyskim wynoszący 16 tys. korcy zboża zniknął bez śladu.
T. Starzewski, Spichlerze gromadzkie i kasy gminne w Galicyi, „Kredyt Włościański”,
z. VII, Kraków 1899, s. 9–11.
15
Z takim wnioskiem do Sejmu wystąpił w 1866 r. poseł ks. Pawlikow i w 1869 r.
Wydział Powiatowy w Śniatynie.
16
Było to powiaty: Jaworów, Kołomyja, Podhajce, Skałat i Stryj.
17
Biała, Bóbrka, Brody, Czortków, Kamionka, Strumiłowa, Przemyślany, Rawa,
Śniatyń, Staremiasto i Turka.
18
T. Starzewski, dz. cyt., s. 11–12.
19
Ich zapas zboża wynosił około 75 tys. korcy.
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potrzeb ludności wiejskiej. Pewnych odpowiedzi co do przyczyn takiej sytuacji
dostarcza lustracja powiatu wadowickiego. Sporządzona w 1898 r. na polecenie marszałka powiatu wadowickiego Przecława Sławińskiego, miała na celu
zebranie dokładnych informacji na temat sytuacji spichlerzy i kas gminnych
tego rejonu20. Z relacji poszczególnych gmin wynikało, iż spichlerze gminne
znajdowały się w bardzo trudnym położeniu. Do rzadkości należało, aby posiadały jakąkolwiek dokumentację z czasów ich założenia. Tylko dwie gminy,
Stanisław Dolny i Leśnica, potrafiły podać dokładnie początkową i końcową
liczbę zasypanego zboża21. Jedynie w początkowej fazie działalności spichlerzy pożyczone na wiosnę zboże było zwracane zgodnie z terminem na jesień
wraz z procentami22. W okresie późniejszym zaprzestano ściągania nie tylko
oprocentowania, ale nawet pożyczonego zboża. Zaległości gospodarzy z tego
tytułu wynosiły od kilku do kilkunastu lat. W przypadku zaś śmierci lub popadnięcia dłużnika w kłopoty finansowe spichlerze musiały się liczyć z całkowitą utratą pożyczonego zboża. Tylko w sporadycznych przypadkach zarządy
spichlerzy prowadziły księgi rachunkowe lub nawet zwykłe notatki. Brak było
także skryptów lub poświadczeń wystawionych przez dłużników. Pożyczanie
zboża odbywało się na podstawie umowy ustnej. Sama praca zarządów pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Zasiadające w nich osoby nie miały stosownego wykształcenia, niejednokrotnie cechowała je nieuczciwość wynikająca z braku jakiejkolwiek kontroli ze strony czynników powiatowych oraz
kierowanie się przy udzielaniu i ściąganiu pożyczek względami osobistymi.
Należy przyjąć, iż sytuacja gminnych spichlerzy w pozostałej części Galicji
zbytnio nie odbiegała od tej nakreślonej w powiecie wadowickim.
1.2. Kasy gminne

Początki gminnych kas pożyczkowych na terenie Galicji sięgają połowy
XIX w.23 W odróżnieniu od spichlerzy gminnych, które pożyczały zboże, zada20

T. Starzewski, dz. cyt., s. 12–17.
W Leśnicy w 1853 r. zasypano 20 korców owsa, które wzrosło do 43 korców
9 garnców. 1 garniec to objętość około 3,8 litra.
22
Oprocentowanie od pożyczonego zboża we wszystkich gminach było jednakowe
i wynosiło 4 garnce od 1 korca, tylko w przypadku jednej gminy było niższe i wynosiło
2 garnce od 1 korca.
23
Pierwsza urzędowa wzmianka pochodzi z 1864 r. i podaje liczbę 10 kas. L. Twarecki, Gminne kasy pożyczkowe w Galicyi, Kraków 1918, s. 4.
21
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niem gminnych kas było dostarczenie ludności wiejskiej kredytu pieniężnego.
Tworząc tego rodzaju instytucję kredytową, kierowano się przede wszystkim,
podobnie jak w przypadku spichlerzy, względami społecznymi, a nie ekonomicznymi. Głównym zadaniem zakładanych kas miała być walka z lichwą pieniężną, która coraz dotkliwiej dawała się we znaki galicyjskiej wsi24.
Źródła kapitału gminnych kas był zróżnicowane. Najczęściej tworzyły go
pieniądze pochodzące ze sprzedaży zboża po zlikwidowanym spichlerzu
gminnym, a następnie ze sprzedaży lasu gminnego, gruntów gminnych pod
kolej i pastwisk gminnych, za zniesienie służebnictwa, z funduszów ubogich,
sprzedaży obligacji, wykupu serwitutów leśnych, kar pieniężnych, z pozwoleń
na granie muzyki oraz z darów i zapisów osób prywatnych. Statut kasy nie
pozwalał natomiast przyjmować oszczędności od osób prywatnych. Decyzje
o rozdzielaniu pożyczek były podejmowane przez komisję pożyczkową składającą się z naczelnika gminy i dwóch członków zwanych „kasjerami”, wybieranych przez radę gminy spośród radnych lub pozostałych mieszkańców
gminy. Zadaniem kasjerów było prowadzenie nieodpłatnie przy pomocy
pisarza gminnego księgowości kasowej. W praktyce jednak robił to tylko
pisarz. Rachunki kasowe sporządzano w dwóch egzemplarzach, w dzienniku
kasowym i w księdze dłużników. W przypadku odmownej decyzji komisji
starający się o pożyczkę mógł się odwołać do rady gminy, której decyzja
była już ostateczna.
Sposób zakładania gminnych kas oraz udzielanie i rodzaje zabezpieczeń
pożyczek regulowały statuty. Ich opracowywaniem zajmował się Wydział Krajowy wspólnie z Namiestnictwem25. Według tych uregulowań kasy były instytucjami gminnymi podlegającymi nadzorowi rady gminy i kontroli wydziału
powiatowego26. Zgodnie z tym pierwszym statutem gminnych kas maksymalny okres kredytu wynosił 5 lat przy oprocentowaniu 6% w skali rocznej. Raty
płacone były z góry co trzy miesiące. Komisja mogła zażądać od pożyczkobiorcy poręczenia pożyczki przez jedną lub dwie osoby.
24

Charakter i rozmiary lichwy w Galicji w drugiej połowie XIX zob. L. Caro, Lichwa
na wsi w Galicyi w latach 1875–1891, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, R. 14, 1893, nr 4, z. 2.
25
Pełny tekst trzech rodzajów statutów kas pożyczkowych jest zamieszczony w:
T. Merunowicz, Gminne kasy pożyczkowe i połączenie z niemi kas oszczędności, Lwów 1868.
26
T. Starzewski, dz. cyt., s. 20.
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Drugi statut zaostrzał przepisy udzielania pożyczek. Ograniczeniu uległa
zarówno kwota kredytu jak i okres spłaty. Wysokość pożyczki wahała się od
10 do 100 koron, w szczególnych przypadkach mogła być podwyższona do
200 koron. Zaciągnięty kredyt musiał być poręczony przez dwie osoby. Dłużnik był zobowiązany do spłaty kredytu w ciągu jednego roku w 50 tygodniowych ratach. Możliwość otrzymania obu wyżej wymienionych rodzajów kredytów dopuszczał trzeci statut. O kredyty krótkoterminowe do jednego roku
mogli się ubiegać wyłącznie mieszkańcy gminy utrzymujący się przeważnie
z pracy poza rolą, przy zabezpieczeniu dwóch poręczycieli. Ponadto, aby
otrzymać pożyczkę, kredytobiorca był zobowiązany do wystawienia skryptu
dłużnego podpisanego przez niego i dwóch świadków.
Statut wyraźne określał, w jaki sposób powinno się postępować
z krnąbrnymi dłużnikami. W przypadku niewywiązywania się z regularnego
uiszczania rat dłużnik był zobowiązany do płacenia 6% prowizji zwłoki. Jeżeli
natomiast zachodziło podejrzenie, że zamierza sprzedać swoje gospodarstwo czy też jego część, obowiązkiem naczelnika gminy było przekonanie go
do zabezpieczenia długu zastawem. Ostatecznym sposobem wyegzekwowania zaległych rat lub zabezpieczenia było skierowanie przez władze gminne sprawy do sądu.
Zgodnie ze statutem wydziały powiatowe były upoważnione do nadzorowania i dokonywania rewizji gminnych kas pożyczkowych przez swoich stałych delegatów. Najczęściej byli to pełniący tę funkcję honorowo przedstawiciele duchowieństwa i właściciele ziemscy, do rzadkości należeli płatni
urzędnicy. Prawo do wglądu w działalność kasy miała również gminna komisja. Ustanowiona na mocy ustawy gminnej, mogła zarządzać kilka razy do
roku kontrolę kasy. Obowiązkiem naczelnika gminy było zaś składanie przed
radą gminy rocznego sprawozdania. Zawierało ono stan kasy oraz zaległości
w kapitale i procentach. Po zweryfikowaniu przez radę gminy sprawozdanie
przedstawiano wydziałowi powiatowemu27. Jak w przypadku niesumiennych
dłużników, tak i tutaj nieczęsto korzystano z tych przepisów.
27

Okólnikiem z 1873 r. Wydział Krajowy zażądał od wydziałów powiatowych
przedstawienia szczegółowych informacji na temat sytuacji kas gminnych. Z tego obowiązku wywiązały się prawie wszystkie powiaty. Zebrany materiał został opracowany
przez Tadeusza Piłata i opublikowany w „Wiadomościach Statystycznych o Stosunkach
Krajowych” za lata 1873 i 1876.
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Zmiany w statucie kasy mogła dokonać jedynie uchwała rady gminy,
a poprawka musiała być zatwierdzona przez wydział powiatowy i c.k. Namiestnictwo. Podobnie jak w przypadku likwidacji kasy, decyzja rady gminy
wymagała zatwierdzenia rady powiatowej. Majątek pozostały po likwidacji
przechodził na własność gminy28.
O intensywnym rozwoju gminnych kas pożyczkowych można mówić dopiero pod koniec lat 70. XIX w. Nie bez znaczenia było tu z pewnością wydanie
w 1868 r. podręcznika na temat zakładania kas. Szczególnie istotne były zawarte w nim wzory formularzy i skryptów dłużnych niezbędnych do prowadzenia księgowości29.
Historia gminnych kas pożyczkowych obfituje w próby zreformowania ich
działalności. Pierwsze wnioski w tej sprawie pochodziły ze strony rządu, domagającego się od Sejmu Krajowego uchwalenia ustawy umożliwiającej powstawanie zbiorowych kas. Dla kilku ze sobą sąsiadujących gmin miała funkcjonować jedna kasa pożyczkowa. Liczono, iż dzięki temu zbiorowa kasa
gminna dysponowałaby o wiele większym kapitałem obrotowym oraz odpowiednim personelem administracyjnym. Według projektu pożyczki miały być
udzielane na spłatę długów hipotecznych zaciągniętych w innych instytucjach
kredytowych. O kredyty te mogli się ubiegać właściciele gospodarstw o małej
powierzchni w miastach i wsiach oraz gminy na cele gminne. Podstawą przyznania pożyczki na spłatę długów hipotecznych miał być układ pomiędzy Wydziałem Krajowym a wierzycielem. Z kredytu nie mogli skorzystać karani za
zbrodnię, kradzież czy też oszustwo, nałogowi pijacy i osoby zajmujące się
lichwą. Postulat ten został odrzucony przez Sejm. Komisja gminna, która opiniowała projekt zbiorowych kas gminnych, wypowiedziała się kategorycznie
przeciwko niemu. Nie widziała potrzeby tworzenia nowej instytucji kredytowej, ponieważ według niej bardzo dobrze ze swojej roli wywiązywały się kasy
zaliczkowe i Bank Krajowy. Ponadto ustawa taka w istotny sposób ograniczałaby prawo gmin do dysponowania własnym majątkiem.
Kolejne próby reformatorskie dotyczyły przyznania wydziałom powiatowym uprawnień przejmowania pod własny zarząd gminnych kas nieradzących
sobie w kwestiach finansowych i administracyjnych. Pierwszy w tej sprawie
28

L. Twarecki, dz. cyt., s. 5–6. T. Starzewski, dz. cyt., s. 22–23.
Zawiera on również trzy rodzaje statutów kas pożyczkowych gminnych. T. Merunowicz, dz. cyt., s. 43–62.
29
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projekt, złożony w 1882 r., spotkał podobny los jak propozycję zbiorowych
kas. Ustawa regulująca tę kwestię została wydana dopiero w 1887 r.30 Dawała
ona wydziałom powiatowym prawo przejmowania gminnych kas w tymczasowy zarząd, jeżeli nastąpiła częściowa utrata kapitału obrotowego lub zachodziło prawdopodobieństwo jego utraty oraz sposób zarządzania kasy nie
rokował większych nadziei, iż spełni ona swoje zadanie w społeczności wiejskiej. Po uporządkowaniu działalności kasy gminnej wydział powiatowy był
zmuszony zwrócić ją z powrotem władzom gminy. Niestety, ustawa ta nie
poprawiła w zauważalny sposób funkcjonowanie kas31.
W dalszym ciągu największą bolączką zarządów gminnych kas było zmuszenie dłużników do uiszczania zaległości. Rozwiązanie tego problemu widziano w przyznaniu dla wierzytelności gminnych kas pożyczkowych prawa do
egzekucji politycznej. Liczne petycje w tej sprawie nie zostały pozytywnie
rozpatrzone przez Sejm Krajowy ze względu na negatywne stanowisko Wydziału Krajowego32. W jego opinii księgi gminnych kas nie były prowadzone
właściwie. Trudno było się z nich zorientować co do ilości zapłaconych rat czy
też stanu zadłużenia. Natomiast instytucje kredytowe posiadające przywilej
egzekucji politycznej musiały dysponować zarówno dokumentem potwierdzającym tytuł wierzytelności, jak i w każdej chwili poświadczonym wyciągiem z własnych ksiąg handlowych przedstawiającym aktualny stan zadłużenia. W przypadku gminnych kas, aby można było stwierdzić rzeczywisty stan
wierzytelności, konieczne było przesłuchanie dłużnika. Takiej sytuacji nie dopuszczała egzekucja polityczna, której uruchomienie następowało jedynie na
zwykłe stwierdzenie zarządu, iż jest ona konieczna ze względu na dobro instytucji kredytowej.
Podobnie aprobaty Wydziału Krajowego nie uzyskała jedna z ostatnich prób reorganizacji gminnych kas pożyczkowych. Według wniosku
złożonego w 1898 r. do Sejmu Krajowego reforma gminnych kas miała
być przeprowadzona przez wydziały powiatowe na polecenie Wydziału
Krajowego. Zamierzano ograniczyć wysokość udzielanych pożyczek, tak
aby każdy mógł zaciągnąć kredyt do 100 złr., bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z podróżą w celu otrzymania kr e30

Ustawa z 19 czerwca 1887 r., nr 44 Dz.U.K.
L. Caro, Reforma…, s. 12.
32
Okólnik Wydziału krajowego z 25 lutego 1890 r. L. Caro, Reforma…, s. 10.
31
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dytu. Surowej kontroli zamierzano poddać regulowanie przez wierzycieli
odsetek, bieżących i zaległych rat od pożyczonego kapitału. Natomiast
przy pozyskaniu przez gminy środków pieniężnych na zakładanie nowych
oraz dofinansowywanie już istniejących kas jako najodpowiedniejsze źródło kredytu wskazano kredyty komunalne w Banku Krajowym.
Dla Wydziału Krajowego jakiekolwiek reformy gminnych kas nie miały
sensu. W jego opinii kasy nie były w stanie rozwiązać problemu zapatrzenia
chłopów w kredyt obrotowy, ponieważ były one traktowane przez mieszkańców jako wspólna własność i w związku z tym uznawali oni, że nie należy
zwracać zaciągniętych pożyczek, a wójtowie bardzo często uzależniali udzielenie kredytu od poparcia jego osoby w wyborach samorządowych33.
Nie było to w całkowitej zgodzie ze sprawozdaniami Wydziału Krajowego
na temat sytuacji gminnych kas pożyczkowych, sporządzanymi na podstawie
informacji nadesłanych przez wydziały powiatowe. Wynika z nich, iż pomimo
wielu nieprawidłowości w ich działalności następował systematyczny ilościowy i kapitałowy rozwój tych instytucji (tab. 1).
Tabela 1. Rozwój gminnych kas pożyczkowych w Galicji w latach 1872–1897
Rok

Liczba gminnych kas pożyczkowych

Wielkość kapitału w złotych reńskich

1872
1873
1874
1875
1891
1897

535
678
941
1246
3 339
3 427

388 145
490 350
724 497
1 047 437
5 114 584
6 080 000

Źródło: T. Starzewski, dz. cyt., s. 38.

Zważywszy, że w tym czasie na obszarze Galicji istniały 6234 gminy, łatwo
obliczyć, że w co w drugiej działała gminna kasa. W powiatach takich jak Tarnopol, Brzesko czy Łańcut prawie każda gmina posiadała na swoim terenie
kasę. Pozytywnie oceniona została działalność gminnych kas przez komisję bankową. Opierając się na informacjach dostarczonych przez wydziały powiatowe
za 1896 r., komisja stwierdziła, iż w wielu przypadkach należy dążyć do poprawy stanu kas, ale ogólnie ich sytuacja została oceniona jako zadowalająca34.
33
34

L. Twarecki, dz. cyt., s. 14–16.
T. Starzewski, dz. cyt., s. 39.
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Na krótko przed wybuchem I wojny światowej na terenie Galicji działało już
około 3600 kas dysponujących kapitałem obrotowym w wysokości ponad
20 mln koron (tab. 2, 3 i 4). Pod względem gęstości występowania gminnych
kas i wielkości kapitału obrotowego sytuacja najlepiej przedstawiała się we
wschodniej Galicji (tab. 4). Prawie 80% gmin posiadało tam kasy pożyczkowe,
w Galicji Zachodniej zaś około 70% gmin dysponowało kasami (tab. 2). Najgorzej było w Galicji Środkowej, gdzie chłopi w nieco ponad 40% z ogólnej liczby
gmin mogli korzystać z pożyczek gminnych kas (tab. 3).
Zdecydowana większość kas, bo prawie 95%, ulokowana była w gminach.
Tylko niespełna 5% miało siedzibę w mieście lub miasteczku.
Tabela 2. Rozmieszczenie i stan funduszów gminnych kas pożyczkowych
w Galicji Zachodniej w 1910 r.

Powiat

Liczba
gmin

1
Biała
Bochnia
Brzesko
Chrzanów
Dąbrowa
Gorlice
Grybów
Jasło
Kolbuszowa
Kraków
Krosno
Limanowa
Mielec
Myślenice
Nisko
Nowy Sącz
Nowy Targ
Pilzno
Ropczyce
Rzeszów
Tarnobrzeg

2
68
140
112
84
102
89
72
154
62
109
83
91
97
65
58
164
76
60
79
115
72

Liczba
gminnych kas
pożyczkowych
3
108
103
1
102
78
67
137
57
1
83
90
96
8
40
104
6
39
50
107
64

Procentowy
udział w ogóle
gmin
w powiecie
4
77
92
1
100
88
93
89
92
1
100
99
99
12
69
63
8
65
63
92
89

Wielkość funduszów
gminnych kas
pożyczkowych
w koronach
5
166 346
520 492
8 603
446 698
254 204
211 458
372 431
365 461
4 796
433 543
221 894
436 447
36 511
155 615
288 084
27 428
146 374
97 761
435 778
517 822
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1
Wadowice
Wieliczka
Żywiec
Razem
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2
102
165
70
2374

3
27
1
1451

4
26
1
68

5
124 089
164 129
5 940 729

Źródło: L. Twarecki, dz. cyt., s. 39–40.
Tabela 3. Rozmieszczenie i stan funduszów gminnych kas pożyczkowych
w Galicji Środkowej w 1910 r.
Powiat
Brzozów
Cieszanów
Dobromil
Dolina
Drohobycz
Gródek Jag.
Jarosław
Jaworów
Kałusz
Lisko
Lwów
Łańcut
Mościska
Przemyśl
Przemyślany
Rawa Ruska
Rudki
Sambor
Sanok
Sokal
Stary
Sambor
Stryj
Turka
Żółkiew
Żydaczów
Razem

Liczba
gmin

Liczba
gminnych kas
pożyczkowych

Procentowy
udział w ogóle
gmin w powiecie

56
66
94
87
78
69
110
73
71
154
134
110
78
123
69
74
73
88
130
100

46
7
10
57
42
2
95
34
70
9
94
89
21
39
12
31
8
21
70
85

82
11
11
65
54
3
86
46
99
6
70
81
27
32
17
42
11
22
54
85

307 361
40 712
19 515
269 079
329 087
23 817
526 739
76 057
624 224
24 085
499 535
701 575
125 507
181 304
65 259
296 996
93 092
104 386
216 584
592 633

58
100
79
73
76
2223

6
32
2
15
68
965

10
32
3
21
89
43

31 619
169 417
12 257
107 147
565 509
6 003 372

Źródło: L. Twarecki, dz. cyt., s. 40.

Wielkość funduszów
gminnych kas pożyczkowych w koronach
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Tabela 4. Rozmieszczenie i stan funduszów gminnych kas pożyczkowych
w Galicji Wschodniej w 1910 r.

Powiat

Liczba
gmin

Bóbrka
Bohorodczany
Borszczów
Brody
Brzeżany
35
Buczacz
Czortków
Horedenka
Husiatyn
Kamionka str.
Kołomyja
Kosów
Nadwórna
Podhajce
Rohatyn
Skałat
Śniatyń
36
Stanisławów
Tarnopol
Tłumacz
Trembowla
Zaleszczyki
Zbaraż
Złoczów
Razem

90
37
75
103
74
86
45
49
54
92
77
45
33
65
100
64
41
74
83
65
42
57
58
140
1649

Liczba
gminnych kas
pożyczkowych
77
18
57
63
38
85
45
47
54
88
63
13
15
59
74
64
13
41
83
49
35
43
53
98
1275

Procentowy udział
w ogóle gmin
w powiecie
86
49
76
61
51
99
100
96
100
96
83
29
45
91
74
100
32
55
100
75
83
75
91
70
77

Wielkość
funduszów
gminnych kas
pożyczkowych
w koronach
401 058
100 281
203 738
266 079
186 587
355 562
407 238
382 279
628 516
503 836
325 287
293 506
58 335
329 998
335 981
571 840
115 918
189 762
871 934
218 599
385 616
221 940
357 213
512 461
8 224 175

Źródło: L. Twarecki, dz. cyt., s.41.

Jednym z głównych zadań stawianych przed gminnymi kasami pożyczkowymi była walka z lichwą na wsi galicyjskiej. Nawet zwolennicy gminnych kas
przyznawali, iż główne cele, które przyświecały zakładaniu gminnych kas, nie
35
36

Dane z 1905 r.
Dane z 1907 r.
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zostały właściwie zrealizowane. Liczono, iż kasy będą w stanie w całości pokryć zapotrzebowanie ludności wiejskiej na kredyt obrotowy i gruntowy oraz
że przy ich pomocy uda się przeprowadzić konwersję lichwiarskich długów
ciążących na bardzo dużej liczbie gospodarstw chłopskich. Szybko okazało się,
iż udzielanie kredytów na zakup ziemi, budowę budynków i spłatę rodzinną
było ponad siły gminnych kas, które musiały ograniczyć swoją działalność do
pożyczek na zakup inwentarza, zboża na zasiew czy żywności na przednówku.
Potrzeby drobnego rolnictwa na kredyt hipoteczny zaczęły zaspokajać powstające powiatowe kasy oszczędnościowe i kasy zaliczkowe37.
Na podstawie analizy wieloletniej działalności gminnych kas pożyczkowych
należy stwierdzić, iż właściwe było pozostawienie w statucie przepisów ograniczających źródło pochodzenia kapitału kas do funduszy publicznych. Umożliwienie lokowania wkładów od osób prywatnych nie wpłynęłoby na uzdrowienie sytuacji kas, natomiast oszczędności te z powodu niegospodarności
gminnych kas z pewnością spotkałby taki sam los jak fundusze publiczne.
Pod koniec XIX w. toczyła się dyskusja co do sensu istnienia gminnych kas
pożyczkowych. Ich obrońcy jako główne zalety tej instytucji podnosili: dogodne usytuowanie, dzięki czemu pożyczkobiorcy nie musieli tracić czasu na dojazdy związane ze staraniem się o kredyt czy ze spłatą rat; wspieranie pożyczką osób w istocie najbardziej potrzebujących, ponieważ zajmujący się tym
zarząd kasy bardzo dobrze znał sytuację ubiegających się o nią mieszkańców
gminy; bardzo niskie oprocentowanie oraz brak formalności prawnych, które
w przypadku innych instytucji kredytowych wiązały się z poważnym wydatkiem dla pożyczkobiorcy. Istotnymi mankamentami gminnych kas były natomiast zaleganie czy też nawet niespłacanie zaciągniętych pożyczek i pozostawiająca wiele do życzenia praca zarządu kas. W opinii zwolenników tej formy
kredytowania dla uzdrowienia tej sytuacji wystarczało przeprowadzenie reformy gminnych kas. Na początku należało dokonać zmian dotychczasowych
statutów, a w ich ramach zwiększenia liczby czynników lokalnych w zarządzie,
przyznania kasom prawa przyjmowania drobnych oszczędności i rzecz najważniejsza – zmuszenie wydziałów powiatowych do sumiennego wywiązywania się z nałożonego na nie obowiązku kontroli gminnych kas. Za najważniejszą sprawę wymagającą zmiany uznano jednak zaopatrzenie gminnych
kas w odpowiednie fundusze. W większości przypadków były one bardzo
37

T. Starzewski, dz. cyt., s. 40–41.
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skromne i wystarczały jedynie na udzielenie kilku pożyczek. Wyjścia z tej sytuacji upatrywano w dostarczeniu pożyczek komunalnych przez Bank Krajowy38. Nie trafiałyby one do poszczególnych gmin, ale otrzymywałyby je bezpośrednio powiaty, w których gminne kasy działały sprawnie. O dalszym ich
rozdzielaniu pomiędzy poszczególne kasy decydowałyby wydziały powiatowe. Przy każdym wydziale powiatowym miał powstać związek kas gminnych
obejmujący cały powiat. Jego zadaniem miała być kontrola wszystkich kas
powiatu oraz lokowanie nadwyżek kapitału z poszczególnych kas. Wszystkie
związki powiatowe przy Wydziale Krajowym reprezentowałby centralny
organ39.
Do najważniejszych zarzutów stawianych przez zwolenników spółdzielczości typu Raiffeisena gminnym kasom pożyczkowym należy zaliczyć: brak wymogu zapisywania się członków, składania solidarnej poręki i uiszczania udziałów.
W związku z tym nie dziwiło ich, że ludność chwali gminne kasy, ponieważ
otrzymuje od nich pomoc finansową, niczego w zamian nie oferując40.

2. W zaborze rosyjskim
2.1. Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe

Powstanie gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych w Królestwie
Polskim należy wiązać z rosyjską ustawą uwłaszczeniową z 1864 r. Podobnie
jak austriacka ustawa uwłaszczeniowa (1848 r.) stworzyła ona setki tysięcy
samodzielnych gospodarstw rolnych, ale nieposiadających odpowiednich
środków finansowych, które umożliwiałyby im samodzielne funkcjonowanie.
Władze rosyjskie, zabiegając o pozyskanie chłopstwa dla celów politycznych,
zdecydowały się na przeprowadzenie akcji dostarczenia tym nowo powstałym
warsztatom rolnym środków pieniężnych pod postacią kredytów wytwórczych i inwestycyjnych. Podobnie jak na ziemiach zaboru austriackiego do
38

Szerzej na temat stanowiska Wydziału Krajowego co do możliwości korzystania
przez gminne kasy pożyczkowe z kredytu w dziale komunalnym Banku Krajowego zob.
L. Caro, W sprawie kredytu włościańskiego, „Kredyt Włościański”, z. VII, Kraków 1899,
s. 57–58.
39
T. Starzewski, dz. cyt., s. 44 i nn.
40
L. Twarecki, dz. cyt., s. 33.
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realizacji tego zadania została powołana stosowna instytucja: gminne kasy
pożyczkowo-oszczędnościowe.
Organizowanie pierwszych kas pożyczkowych było możliwe dopiero
w 1869 r., tj. po wejściu w życie ustawy o gminnych kasach pożyczkowo-oszczędnościowych dla Królestwa Polskiego41. W zależności od obszaru działalności kasy nosiły nazwy kas pożyczkowo-oszczędnościowych gminnych,
sielskich lub wiejskich. Do założenia kasy wystarczająca była uchwała zebrania
gminnego. Wyjątek stanowił przypadek, kiedy na kapitał zakładowy miała być
zaciągnięta pożyczka ze specjalnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Założenie kasy było możliwe jedynie po otrzymaniu zezwolenia
od urzędu gubernialnego do spraw włościańskich na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
Kierowanie kasą spoczywało w rękach zarządu, który tworzył prezes
i dwóch członków wybieranych przez zebranie gminne na okres trzech lat. Ich
działalność była oceniana przez zebranie gminne, jako organ nadzorczy. Podstawą do oceny było sprawozdanie roczne przedstawione przez zarząd
w styczniu każdego roku. Niezależnie od zebrania gminnego pieczę nad poczynaniami zarządu sprawował bezpośrednio miejscowy komisarz do spraw
włościańskich oraz urząd gubernialny do spraw włościańskich. Do zadań komisarza należało dokonanie dwa razy do roku kontroli wszystkich kas pożyczkowo-oszczędnościowych znajdujących się na terenie powiatu. W razie wykrycia nadużyć i nieprawidłowości komisarz miał prawo nie tylko zawiesić
zarząd, ale także skierować sprawę do sądu.
Z kredytu w kasie mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Pożyczki były udzielane na modernizację gospodarstwa, zakup inwentarza, spłatę sched
przy podziałach gruntów spadkowych, jak również bez wyraźnego określenia
przeznaczenia kredytu. Maksymalna wysokość pożyczki wynosiła 500 rubli na
okres 10 lat. Gminne kasy jako zabezpieczenia kredytu wymagały poręczonych weksli oraz zabezpieczenia hipotecznego pod zastaw ruchomości lub
inwentarza żywego.
41

Pierwsza ustawa z 1868 r. była modyfikowana w 1870 i 1884 r. Właściwy statut
wzorowy dla kas gminnych został wydany w 1906 r. Opierał się na przepisach
o zakładach drobnego kredytu z 1904 r., obowiązujących także w Polsce Niepodległej
aż do nowej ustawy z 1924 r. J. Bielecki, Kasy gminne wobec spółdzielni rolniczych,
Warszawa 1929, s. 10.
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Zgodnie ze statutem fundusz zakładowy kas miał być tworzony na wiele
sposobów. Mógł pochodzić z kwot uchwalonych na ten cel przez gminy,
z darowizn czy chociażby z pożyczek od prywatnych osób lub instytucji finansowych. W praktyce prawie w całości pochodził z Funduszu Użyteczności
Publicznej42. W pierwszym roku działalności kas z funduszu tego rząd wypłacił
w formie pożyczek bezprocentowych na kapitał zakładowy 166 560 rubli.
Umożliwiło to powstanie 85 kas gminnych. W 1870 r. założono już po dwie
kasy w każdym powiecie z kapitałem zakładowym po 610 rubli. Od momentu
rozpoczęcia działalności kas do 1915 r. z Funduszu Użyteczności Publicznej
udzielono pożyczek na kapitał zakładowy na kwotę 2 700 tys. rubli.
Sieć gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych objęła prawie całe
Królestwo Polskie dopiero w 1900 r. Przez następne 10 lat przybyło ich niespełna 3%. Natomiast o wyraźnym wzroście kapitału obrotowego można
mówić dopiero po 1900 r. W ciągu 10 lat wzrósł on prawie 10-krotnie (tab. 5).
Tabela 5. Rozwój kas pożyczkowo-oszczędnościowych w Królestwie Kongresowym
w latach 1900–1910 (w rublach)
Rok
1900
1904
1905
1907
1908
1910

Liczba kas
1320
1336
1320
1330
1355
1360

Kapitał obrotowy
7 168 718
28 278 700
28 317 700
26 651 100
63 105 500
70 000 000

Kwota udzielonych kredytów
18 938 000
27 652 100
27 507 500
29 166 900
36 025 100
40 000 000

Źródło: J. Bielecki, dz. cyt., s. 13–14.

Niestety, tak duży przyrost kapitału obrotowego nie przekładał się na
przyrost kwoty udzielonych kredytów, która przez ten sam okres wzrosła jedynie o 100%. Przyczyna tej niekorzystnej sytuacji leżała w tym, że kasy
gminne nie miały centrali finansowej, która regulowałaby wpływy i wypłaty
kapitału. Uniemożliwiało to kasom swobodne dysponowanie kapitałem obrotowym, w wyniku czego dochodziło do sytuacji, że kasy gminne dysponujące
nadmiarem gotówki nie mogły przyjść z pomocą innym kasom będącym
42

Fundusz ten wynoszący 1 940 474 rubli pochodził w całości z nadwyżek finansowych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, nadwyżki te na żądanie
skarbu państwa było ono zmuszone zdeponować w 1866 r. J. Bielecki, dz. cyt., s. 13.
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w potrzebie finansowej i były zmuszone do zakupu rosyjskich papierów publicznych43.
Na bardzo powolny rozwój kas gminnych w Kongresówce wpłynęło wiele
czynników. Do najistotniejszych z pewnością należy zaliczyć brak centrali finansowej jako instytucji zajmującej się wyrównywaniem dysproporcji kapitałowych pomiędzy poszczególnymi kasami. Odmawianie przez władze rosyjskie
zgody na powołanie przez kasy własnej instytucji patronackiej podyktowane
było zarówno względami polityczni, jak i ekonomicznymi. Rosjanie mieli
o wiele większy wpływ na działalność kas, gdy były one bezpośrednio kontrolowane przez komisarzy do spraw włościańskich oraz urzędy gubernialne do
spraw włościańskich. W przypadku powstania instytucji centralnej to przede
wszystkim do niej należałoby nie tylko nadzorowanie działalności, ale także
kontrolowanie finansów i decydowanie o ich rozdysponowaniu. Nietrudno
przewidzieć, iż instytucja patronacka nadwyżki kapitałowe z poszczególnych
kas przeznaczałaby na uzupełnienie środków obrotowych pozostałych kas,
tym samym nie mogłyby być wydane na rosyjskie papiery wartościowe, a co
za tym idzie, na zasilenie kasy państwowej.
Kolejną przyczyną niedomagania kas była instytucja komisarza państwowego. To od niego zależało, czy sprawozdanie kasy przesyłane do urzędu gubernialnego zostanie opatrzone przychylnym wnioskiem. Miał też uprawnienia do podjęcia decyzji o ukaraniu lub nieukaraniu zarządu kasy i rachmistrza
w razie wykrycia nadużyć finansowych. Komisarze państwowi bardzo często
wykorzystywali swoje stanowisko w celu osiągnięcia korzyści materialnych,
nie dbając przy tym zupełnie o sytuację kas.
2.2. Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe i towarzystwa kredytowe
(bezudziałowe)

O ile gminne kasy były zakładane pod wyraźnym naciskiem rosyjskich
władz administracyjnych, o tyle powstawanie towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych i towarzystw kredytowych należy wiązać z oddolnym
ruchem polskiego społeczeństwa. Wykorzystując zwiększenie swobód poli43

W 1908 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik rozwiązujący
problem braku centrali finansowej. Zgodnie z nim kasy gminne dysponujące nadwyżkami gotówki były zmuszone do nieprzyjmowania wkładów oraz zwrotu starych wkładów. Tamże, s. 14.
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tycznych po rewolucji z 1905 r., rozpoczęto organizowanie spółdzielczości
opartej na samopomocy i wzajemnej solidarności. W przypadku wsi były to
spółdzielnie drobnego kredytu. O tym, jak duże były potrzeby polskiej wsi
w tym względzie w zaborze rosyjskim, świadczy fakt, iż w ciągu zaledwie paru
lat kapitał obrotowy i kwota udzielonych przez te instytucje kredytów zaczęły
przewyższać analogiczne wskaźniki gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Budziło to niepokój rosyjskiej administracji. Podobnie jak w przypadku
gminnych kas, spółdzielniom drobnego kredytu odmówiono prawa do posiadania związku patronackiego oraz centrali finansowej. Ponadto wydawano
przepisy mające przeciwdziałać żywiołowemu rozwojowi spółdzielni. Jeden
z nich dopuszczał możliwości założenia w gminie spółdzielni kredytowej jedynie
wtedy, gdy potrzeby kredytowe jej mieszkańców nie były zaspokajane w zadowalający sposób przez gminną kasę pożyczkowo-oszczędnościową44. Nawet
jeżeli mieszkańcy wsi udowodnili potrzebę założenia na ich trenie spółdzielni
kredytowej, nie musiało to oznaczać uzyskania pozytywnej decyzji władz, ponieważ zależała ona od komisarza, który będąc przedstawicielem administracji,
traktował spółdzielnie kredytowe jako zagrożenie dla gminnych kas.
Należy podkreślić, że pomimo uprzywilejowanej pozycji gminnych kas
pożyczkowo-oszczędnościowych, to właśnie spółdzielnie kredytowe wykazywały o wiele żywszy rozwój. Głównej przyczyny tej dysproporcji należy upatrywać w tym, iż spółdzielnie kredytowe miały charakter społeczny. Tworzyły
je jednostki najbardziej aktywnie społecznie, przewyższające pod względem
zarówno umysłowym, jak i moralnym gminnych urzędników.

Podsumowanie
Oceniając działalność gminnych spichlerzy oraz gminnych kas pożyczkowych na terenie zaboru austriackiego, należy stwierdzić iż nie wywarły one
znaczącego wpływu na modernizację rolnictwa na ziemiach Galicji. Nie spełniły się oczekiwania wsi wobec nich, zwłaszcza wobec gminnych kas pożyczkowych. Nie udało się przy pomocy gminnych kas pokryć całkowitego zapotrzebowania ludności wiejskiej na kredyt obrotowy i gruntowy oraz
przeprowadzić konwersji lichwiarskich długów ciążących na bardzo dużej
44

Cyrkularz generał-gubernatora warszawskiego z 1912 r. J. Bielecki, dz. cyt., s. 15.
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liczbie gospodarstw chłopskich. Udzielanie kredytów na zakup ziemi, budowę
budynków i spłatę rodzinną było ponad siły gminnych kas, które musiały
ograniczyć swoją działalność do pożyczek na zakup inwentarza, zboża na zasiew czy też żywności na przednówku.
Podobnie niewielki wpływ na modernizację rolnictwa na terenie zaboru rosyjskiego miały gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. Głównym
tego powodem był bardzo powolny rozwój kas gminnych w Kongresówce,
wynikający z wielu czynników. Do najistotniejszych z pewnością należy
zaliczyć brak centrali finansowej jako instytucji zajmującej się wyrównywaniem dysproporcji kapitałowych pomiędzy poszczególnymi kasami.
Odmawianie przez władze rosyjskie posiadania przez kasy własnej instytucji patronackiej podyktowane było zarówno względami politycznymi, jak
i ekonomicznymi. Kolejną przyczyną niedomagania kas była instytucja komisarza państwowego, który bardzo często wykorzystywał swoje uprawnienia do osiągnięcia własnych korzyści materialnych, nie dbając przy tym
zupełnie o sytuację kasy.
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The role of communal granaries and communal loan funds
and communal savings and loan funds in the modernization
of agriculture in the lands of the Austrian and Russian partition
Summary
The process of transition from commodity to commodity and monetary economy
began in Polish countryside from the mid-nineteenth century with the enfranchisement of peasants under the Austrian and Russian partition. Small and medium-sized
farms in order to function in the new economic conditions, were forced to regularly
take out money loans. The unregulated issue of mortgages, the minimum amount of
loans, the high interest rate and the necessity to pay instalments regularly prevented
these farms from taking out loans on the organized credit market. The Austrian and
Russian authorities decided to use difficult situation of vast majority of peasants to
drag the Polish village to their side. As part of the fight against usury, they supported
the establishment of communal granaries and communal credit unions in Galicia and
communal credit unions in the Kingdom of Poland. Unfortunately, the activity of
communal granaries and communal credit unions in the territory of the Austrian
partition had not have a significant impact on the modernisation of agriculture in
Galicia. Similarly, the municipal loan and savings banks had little influence on the
modernization of agriculture in the Russian partition.
Key words: agriculture under partition, agricultural credit, communal granaries,
communal loan funds, communal savings and loan funds

Karol Chylak
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Ubezpieczenia społeczne jako odpowiedź
na procesy modernizacyjne na ziemiach
polskich do I wojny światowej

Wprowadzenie
Podłoża wielu współczesnych doktryn i kwestii społecznych należy szukać
w dziewiętnastowiecznym przekształcaniu się kultury materialnej i instytucji
społecznych. Proces ten, nazywany często rewolucją przemysłową, obejmuje
ogół przemian gospodarczych, które przeobraziły ówczesną kulturę materialną i instytucje społeczne. Na zjawisko to, niewątpliwie wielowątkowe i wieloaspektowe, składają się zarówno zmiany technologiczne w metodach produkcji i przekazywania informacji, powstawanie systemu fabrycznego, jak
i ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe rezultaty ich wprowadzenia1.
W dziejach społeczeństw, jak można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, nigdy nie dokonały się tak wielkie zmiany społeczne, jak te,
które wynikły z porzucenia przez człowieka gospodarki korzystającej z narzędzi i wkroczenia w wiek maszyn. W konsekwencji wprowadzenia systemu
fabrycznego zaczęły zanikać stosunki osobiste, na których oparte były relacje pracodawcy i pracownika. Pojawiły się nowe sposoby wykorzystywania
i dyscyplinowania siły roboczej. W jednym miejscu skupiano o wiele większą
liczbę pracowników niż dotychczas. Do przemysłu wkroczyły kobiety i dzieci.
Czynności robotnicze zostały zorganizowane w pewien system. Skutkiem
tego był zarówno wielki wzrost produkcji dóbr, rozwój handlu, jak i budowa
systemu instytucji handlowych, kredytowych i innych organizacji produkcji
przemysłowej.
1

H. Becker, H.E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii.
Historia i interpretacja ludzkich pojęć o współżyciu ludzi, cz. 2, Warszawa 1964, s. 213.
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Człowiek, budując maszynę przemysłową, znalazł się niejako w więzach
systemu ekonomicznego wytworzonego właśnie przez technikę maszynową.
Efekty tego były wielorakie. W szybkim tempie poczęła wzrastać liczba ludności w Europie, przez cały wiek XIX dokonywały się też międzynarodowe przesunięcia ludnościowe. Zmieniały się warunki społeczne. Do lamusa, z wolna,
odchodziły stosunki agrarne, a zyskiwały relacje miejskie, nowomiejskie. Rewolucję przemysłową można też traktować jako jeden z najbardziej poważnych kryzysów w dziejach społecznych. Istniejący ład społeczny uległ załamaniu. Całe masy ludności zmuszone zostały do przystosowania się do nowych
warunków życia. Pojawiające się w wyniku tego różnorodne dysfunkcje społeczne sprzyjały powstawaniu różnorakich programów rekonstrukcji społecznej i gospodarczej. Rodziły się one nie tyle z naukowej analizy rzeczywistości,
ile z ruchów humanitaryzmu, z głębokiej niezgody na nową rzeczywistość
i chęci odbudowy społecznej2. Ruchy te przysporzyły ludzkości wielu pomysłów na reformę społeczną i z biegiem czasu przyczyniły się do tworzenia
profesjonalnych, naukowo dokumentowanych programów zmian, metod
pozyskiwania i weryfikacji wiedzy o społeczeństwie.

Zmiany demograficzne, procesy industrializacji
i urbanizacji
Europa wraz z europejską częścią Rosji liczyła na przełomie wieku XVIII
i XIX około 190 mln mieszkańców. W ciągu wieku XIX podwoiła się liczba ludności. W roku 1900, jak się ocenia, na kontynencie mieszkało już około
400 mln mieszkańców. Był to w perspektywie dziejów skok niespotykany zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i wartościach procentowych. Na ziemiach należących do I Rzeczypospolitej tuż przed II rozbiorem żyło około
10 mln ludzi, w 1815 r. około 12 mln, w połowie wieku 16 mln, a w 1910 r. już
przeszło 34 mln. Przyrost był więc znacznie szybszy niż średnia europejska.
Dane te oczywiście należy traktować w sposób ostrożny, mowa jest bowiem
o terytorium dość niejednolitym i o zmiennej przynależności politycznej. Regionalnie sytuacja wyglądała bardzo różnie. Brak ostrości tych danych nie
2

A.W. Small, General Sociology, Chicago 1905, s. 36–37; J. Szczepański, Odmiany
czasu teraźniejszego, Warszawa 1973, s. 229–251.
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wpływa jednakowoż na możliwości wnioskowania. W I połowie XIX w. szybciej
przybywało ludności na Pomorzu Gdańskim i na Śląsku, gdzie liczba mieszkańców podwoiła się. Procesy te wolniej przebiegały w Królestwie Polskim
(wzrost o około 40%) i Galicji (wzrost o około 25%). W drugiej połowie XIX w.
niezwykle dynamicznie zwiększała się ludność Królestwa Polskiego – o około
160%, w Galicji przybyło około 85%, a w Wielkopolsce 60%3.
Przyrost bezwzględny liczby ludności na ziemiach polskich oraz nierównomierność w tym względzie w poszczególnych regionach stanowiły istotny
czynnik różnicujący przemiany społeczne i gospodarcze. Należy zwrócić uwagę na co najmniej kilka takich zjawisk. W XIX w. nastąpiło wyraźne nasilenie
ruchów migracyjnych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Mobilność
ludności, zależna od wielu czynników, na ziemiach polskich uwarunkowana
była m.in. zmianami prawnego statusu ludności wiejskiej. Początkowo mieszkaniec wsi na ziemiach polskich miał ograniczone możliwości zmiany miejsca
zamieszkania. Mimo że już w końcu XVIII w. poczyniono pewne wyłomy w tej
kwestii, to w gruncie rzeczy niewiele zmieniono. Zasadniczych zmian dokonano w XIX w. Wolność osobista najszybciej pojawiła się w zaborze pruskim
i Księstwie Warszawskim, na pozostałych terenach przyszła później, około
połowy wieku XIX w Galicji i po uwłaszczeniu w zaborze rosyjskim poza Królestwem Polskim4.
Wprowadzenie wolności osobistej – istotnego warunku mobilności – musiało zostać wsparte przez pojawienie się atrakcyjnych możliwości zarobkowania czy to w manufakturach, czy też z czasem z fabrykach. Rozwój przemysłu w miastach postępował i stwarzał popyt na pracę. Na przełomie XIX i XX w.
liczba zatrudnionych w przemyśle osiągnęła 254,1 tys. osób w Królestwie
Polskim (1900 r.), 89,5 tys. w Galicji (1902 r.), 121,4 tys. w zaborze pruskim
(1907 r.) i 242,8 tys. na Górnym Śląsku (1907 r.). Należy zaznaczyć, że dane te
dotyczyły większych zakładów przemysłowych5. Pewnym fenomenem było
3

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do
XX wieku, Warszawa 1999, s. 429–430. Por. Historia Polski w liczbach, red. F. Kubiczek,
Warszawa 1994, s. 70–80.
4
Szerzej zob. K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja
– skutki, Warszawa 1976, s. 333–154.
5
A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Kraków 1915, s. 180–181,
196–215.
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Królestwo Polskie, gdzie wzrost ten następował lawinowo i nierównomiernie.
Tworzyły się nowe skupiska przemysłowe i tereny zurbanizowane. Można
zaobserwować w krótkim czasie niemal podwajanie się liczby ludności zamieszkującej miasta (1872 – 1,06 mln, 1897 2,06 mln)6, a i tak część zamieszkująca formalnie tereny wiejskie prowadziła w istocie tryb życia nieróżniący
się od miejskiego. Polityka władz rosyjskich utrudniająca racjonalny rozwój
miast prowadziła do powstawania monstrualnych wsi liczących niekiedy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców7.
Działania władz Królestwa Polskiego na rzecz uprzemysłowienia i rozwoju
gospodarczego tych ziem były czynnikiem nie tylko wspierającym migracje
wewnętrzne, miały także znaczący wpływ na pojawienie się migracji zewnętrznej. Mowa tu nie tylko o zamożnych czy dysponujących wiedzą i umiejętnościami przedsiębiorcach zagranicznych, ale też, a może przede wszystkim, o ludności uboższej, majstrach, czeladnikach i robotnikach. Przybywali
oni na tereny centralne z Saksonii, Czech, a także ze Śląska czy z Wielkopolski.
Rozwój tych terenów nie odbywał się równomiernie. Z biegiem czasu większość zakładów przemysłowych skupiła się w trzech okręgach: łódzkim, warszawskim i sosnowiecko-częstochowskim. Łącznie tuż przed wybuchem
I wojny światowej znajdowało się tam 63,6% zakładów przemysłowych zatrudniających 77,6% robotników8.
Istotne znaczenie miało też miejsce zatrudnienia. Tendencje na ziemiach
polskich nie były jednolite. W Królestwie Polskim wzrastało zatrudnienie
zwłaszcza w górnictwie, przemyśle metalowym, włókienniczym i spożywczym, odpowiednio w 1913 r. osiągając poziom 33,9 tys. (8,2%), 61,9 tys.
(15,0%), 175,3 tys. (42,5%) i 40,9 tys. (9,9%) zatrudnionych. W Galicji pod
względem zatrudnienia przodowały górnictwo, przemysł spożywczy, drzewny,
mineralny i metalowy, odpowiednio zatrudniając w 1910 r.: 12,3 tys. (12,7%),
19,1 tys. (19,6%), 12,3 tys. (12,7%), 19,5 tys. (20,1%) i 11,1 tys. (11,5%) pracowników. W zaborze pruskim dominował przemysł spożywczy, drzewny, mineralny i metalowy. Według danych z 1907 r. odpowiednio w tych gałęziach pracowało: 28,7 tys. (23,7%), 19,4 tys. (15,9%), 23,7 tys. (19,5%) i 29,1 tys. (24,0%)
6

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, dz. cyt., s. 433.
K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Łódź 2014, s. 70–71.
8
W. Puś, Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870–1914, Łódź 1984, s. 30.
7
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osób. Na Górnym Śląsku (1907 r.) w górnictwie zatrudniano 110,7 tys. (45,6%),
a w przemyśle metalowym i hutniczym 53,4 tys. (22,0%)9.

Znaczenie przemiany struktury społecznej
Rozwój zatrudnienia w przemyśle, migracje ze wsi do miast, a także migracje zewnętrzne skutkowały, jak już wskazano, rozrostem miast i powolnym
kształtowaniem się nowego miejskiego, robotniczego stylu życia. Należy zauważyć, że do miast do pracy w przemyśle migrowała z zasady ludność uboga,
status robotnika był więc bardzo niski, wynagrodzenie również. Warunki
mieszkaniowe zatrudnionych w przemyśle były więcej niż trudne, korzystano
z reguły z mieszkań jednoizbowych zajmowanych przez kilka osób. Niestałość
zatrudnienia i miejsca zamieszkania stale zagrażały samodzielnej egzystencji
pracowników przemysłu. „Tak w naszym kraju – pisano w «Bibliotece Warszawskiej» w 1846 r. – jak i wszędzie, ludność o której mowa, nie ma żadnych
zasobów, cena pracy u nas w ogólności tak jest niska, że pracujący potrzebuje
swej żony, aby na utrzymanie rodziny wystarczył; o zasobach nie myśli, bo nie
może o nich myśleć dlatego, że nie jest w możności odłożyć choćby najmniejszej kwoty bez narażenia rodziny swojej na ubytek, nie w wygodach, ale
w potrzebach do życia koniecznych”10.
Życie w środowisku miejskim różniło się w istotny sposób od dotychczasowych doświadczeń migrantów. Na wskazaną niestałość egzystencji nakładała się zmienność otoczenia społecznego. Migrant napotykał nową rzeczywistość społeczną. Dotychczasowe struktury społeczne, w których żył on i jego
przodkowie, przestawały mieć dla niego znaczenie. Była to zmiana niebagatelna, zwłaszcza dla migranta wewnętrznego. Migrujący ze wsi do rozbudowującego się miasta tracił względną stałość otoczenia społecznego, do jakiej
był przyzwyczajony. Żył dotąd w strukturze społecznie zamkniętej, której
członkowie byli nieco zasiedziali, mało ruchliwi przestrzennie, odczuwali od9

Historia Polski w liczbach, t II: Gospodarka, red. F. Kubiczek, Warszawa 2006,
s. 230–232; S. Michalkiewicz, Struktura klasy robotniczej na Górnym Śląsku w drugiej
połowie XIX w. [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. III, Warszawa 1972,
s. 300–311.
10
A. Brandt, O ubezpieczeniach na przypadek choroby i śmierci, „Biblioteka Warszawska” 1846, t. 1, s. 353.
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rębność od reszty świata, co przydawało im poczucia wspólnoty. Orientacja
na przeszłość, pewna zachowawczość, osobistość kontaktów, a także względna stałość statusów społecznych członków społeczności ułatwiała codzienne
poruszanie się i komunikowanie11. Stałość postrzegania czasu i przestrzeni
charakterystyczna dla życia tradycyjnych wiejskich społeczności uległa rozbiciu wraz z przenosinami migranta do przemysłowego miasta. Liczba kontaktów zwiększyła się niepomiernie, nowy mieszkaniec miasta spotykał co rusz
nowego człowieka i wchodził z nim w relacje jedynie w określonych celach.
Tworzyło się społeczeństwo przemysłowe, społeczeństwo oparte na więziach
celowych12.
Wypada zadać pytanie, jak głęboko sięgały te procesy na ziemiach polskich, jakie tereny ogarnęły. Precyzyjnie odpowiedzieć będzie trudno, przekształcenia te były bowiem niezwykle złożone. Pewne światło na tę kwestię
może rzucić analiza struktury społecznej (struktury zatrudnienia) ówczesnych
mieszkańców ziem polskich. W Królestwie Polskim według danych na rok
1897 z rolnictwa i leśnictwa utrzymywało się przeciętnie około 58% ludności,
z przemysłu i rzemiosła 16,5%, a z handlu i transportu 8,9%13. Regionalnie
rzecz miała się zgoła inaczej. Przesunięcia w strukturze zawodowej ludności
dokonały się na większą skalę w dwóch guberniach: warszawskiej i piotrkowskiej, co wynikało z powstania na tych terenach trzech wyżej już wskazanych
okręgów przemysłowych. Na ziemiach zaboru pruskiego w 1907 r. rolnictwo
i leśnictwo stanowiło źródło utrzymania 60,8% mieszkańców, przemysł i rzemiosło 21,8%, a handel i transport 8,4% ludności; w Galicji (1910 r.) odpowiednio: 73,1%, 9,5% i 9,6%. Na Górnym Śląsku zaś w przemyśle i rzemiośle
zatrudnionych było 48% ludności14. Na podstawie przedstawionych danych
nie można zilustrować interesujących nas zmian społecznych, można jednak
11

K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna [w:] Studia nad życiem społecznym
i kulturą, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, s. 413–424. Por. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000, s. 23–46; F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa 2008, s. 227–241 i n.
12
M. Mead, dz. cyt., s. 46; G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast
[w:] G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa 2006, s. 114–134.
13
A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, dz. cyt., s. 104.
14
Historia Polski w liczbach, t. I: Społeczeństwo, red. F. Kubiczek, Warszawa 2003,
s. 197.
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wskazać, że na niektórych terenach na pewno istniał taki potencjał. Przypuszczać więc należy, że dokonywały się one właśnie tam, w mniejszym czy większym stopniu i tempie.

Warunki pracy
Zmiany społeczne, jakie zachodziły na niektórych terenach ziem polskich,
nie dokonywały się bezboleśnie. Dla wielu nowych mieszkańców miast pojawienie się w obcym otoczeniu społecznym, w odmiennym kontekście zawodowym mogło być rozczarowujące. Poziom płac w fabrykach był bardzo niski,
praca – niestała, zależna zarówno od czynników zewnętrznych wobec warsztatu pracy, jak i bezpośrednio od pracodawcy, godziny pracy w zasadzie nieoznaczone na stałe, warunki higieniczne opłakane. Stanowiska pracy były niedostatecznie oświetlone, robotnikom doskwierała nadmierna wilgotność,
temperatura, wszechobecność różnorodnych szkodliwych substancji chemicznych. Konkretne warunki uzależnione były oczywiście od stanowiska
pracy i branży, nie ulega jednak wątpliwości generalnie niska ocena warunków zatrudnienia15.
Nie lepsze były warunki zamieszkania. Dominowały mieszkania jednoizbowe, ubogo wyposażone, a mimo to relatywnie drogie. Nierzadko rodziny
robotnicze wynajmowały cząstki lokalu czy nawet po prostu łóżko. Poziom
zdrowotności mieszkańców miast, mimo że generalnie rozwój tej dziedziny
życia przynosił już pewne efekty, był bardzo niski. Choroby, epidemie zbierały
gęste żniwo. Nowy mieszkaniec miasta, poniekąd wolny, w zasadzie był pozostawiony sam sobie, zagubiony i bezradny16.
15

Zagadnienie to zostało wielostronnie omówione w literaturze przedmiotu. Zob.
m.in. A. Grotowicz, Wpływ warunków pracy na stan zdrowia robotników przemysłowych guberni piotrkowskiej w 2. połowie XIX i na początku XX w., „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych” 2013, t. LXXIII, s. 123–152; Polska klasa robotnicza.
Zarys dziejów, t. 1, cz. 2: Lata 1870–1918. Królestwo Polskie. Białostocczyzna. Robotnicy polscy w Cesarstwie Rosyjskim, red. S. Kalabiński, Warszawa 1978; E. Kaczyńska,
Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami, Warszawa 1970; A. Jezierski,
S.M. Zawadzki, Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1966.
16
Zob. m.in. Z. Leszczyński, Zagrożenia zawodowe a medycyna fabryczna na
ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1986.
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Idea ubezpieczeniowa
O ile idea przezorności społecznej budująca podstawy opieki społecznej
znana była od starożytności, o tyle myśl ubezpieczeniowa jest znacznie młodsza. Trudno jest wskazać jej twórcę czy konkretny moment powstania, kształtowała się bowiem w wyniku różnorodnych procesów społecznych oraz gospodarczych, na tle wielu utopijnych pomysłów i okoliczności politycznych.
Niemniej jednak zaabsorbowała z doświadczeń opieki społecznej m.in. zasadę obowiązku ciążącego na zbiorowości w stosunku do jednostki17. Odarto ją
jednak ze sfery etycznej, z zobowiązania wynikającego z przynależenia do
określonej grupy społecznej, z charakteru „braterskiego”, towarzyskiego.
Ubezpieczenia formowały się na kształt związków celowych, w których ubezpieczony opłacał określoną składkę i zyskiwał prawo do określonego świadczenia. Prawo to wynikało z przynależności do konkretnego związku celowego, jaki tworzył się poprzez wpłatę składek.
Powstawanie instytucji ubezpieczeniowych wiąże się z przekształceniami
gospodarczymi i społecznymi wynikającymi z rewolucji przemysłowej. Wtedy to
inicjowano różnorodne formy ubezpieczeniowe, odzwierciedlające charakter
przekształceń gospodarczych i społecznych regionu czy państwa. Niektórym
z nich w późniejszych czasach odmawiano prawa do nazwy „ubezpieczenie”,
a zwłaszcza „ubezpieczenie społeczne”. Przydaje im się za to etykietę instytucji
utopijnych, wykazując wiele faktycznie istniejących niedostatków organizacyjnych. Nie ulega jednak wątpliwości, bez względu na perspektywę ideologiczną,
że były ogniwami pewnego łańcucha działań, który doprowadził do ukształtowania się dwudziestowiecznych instytucji ubezpieczeń społecznych18.

Początki instytucji ubezpieczeniowych
na ziemiach polskich
Na ziemiach polskich mimo powolnego tempa procesów uprzemysławiania instytucje ubezpieczeń pojawiły się stosunkowo szybko. Twierdzenie o ich
związku z rozwojem poszczególnych branż wydaje się zasadne. W sposób
17

K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936, s. 28.
Tamże, s. 31; K. Chylak, Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenia emerytalne
w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 34.
18
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szczególny korelacja ta była widoczna w górnictwie i hutnictwie. W tym przypadku tradycje sięgały okresu średniowiecza. Drogi, jakimi przebiegał ten
proces na ziemiach polskich, nie były jednolite. Na terenach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego instytucje ubezpieczeniowe powstały niejako w następstwie celowych działań władz państwowych. Nie były wytworem
samoistnym, nie przybrały formy wolnych stowarzyszeń wzajemnej pomocy
(friendlysocieties), a budowane były na wzorach zaczerpnięte z sąsiednich Prus.
Nie była to też jakaś sytuacja wyjątkowa. W Europie górnictwo otaczano szczególną opieką władz państwowych, ujmowano w ścisłe ramy organizacyjne, a co
za tym idzie, wszelkie instytucje związane z branżą ulegały tej tendencji19.
W Królestwie Polskim rozwój branż górniczej i hutniczej związany był
z osobami Stanisława Staszica oraz Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, prowadzoną przez nich polityką protekcjonistyczną i reorganizacją rządowego hutnictwa żelaza20. Dokonano w związku z tym również reformy istniejących
bractw i kas brackich. Wzory pruskie były nazbyt widoczne. W 1817 r. wydano
prawo o Korpusie Górniczym w Królestwie Polskim. Określono w nim prawa,
obowiązki i przywileje członków. Przynależeli do niego urzędnicy, oficjaliści
i robotnicy przysięgli w kopalniach i hutach oraz właściciele hut jako członkowie honorowi. System świadczeń odzwierciedlał proces modernizacji technologicznej, jak i zmiany struktur społecznych. W myśl statutu Korpusu Górniczego jego członkowie byli zabezpieczeni od ryzyka szkód powstałych
w wyniku wypadku bądź choroby, mieli też prawo do porady lekarskiej. Nadto,
co już można interpretować jako wkroczenie w tradycyjne zasady zabezpieczenia na starość i inne funkcje opiekuńcze rodziny, zapowiedziano utworzenie
emerytalnych kas górniczych oraz wsparcie wdów i dzieci po zmarłych górnikach21. Za pomocą nowego prawa tworzono też ramy dla kas „braterskich”
górników z przeznaczeniem dla najniższej klasy korpusu urzędniczego i trzech
klas korpusu robotniczego. Uformowano je w pewien system z instytucją centralną przy Głównej Dyrekcji w Kielcach i odrębnych w każdym dozorstwie.
19

N. Gąsiorowska, Organizacja Kas Brackich górniczych w Królestwie Polskiem
(1815–1830), „Kwartalnik Historyczny” 1928, t. XLII, z. 2, s. 297.
20
A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, Warszawa 1987,
s. 241–248 i n.; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa
2001, s. 125.
21
N. Gąsiorowska, dz. cyt., s. 298.
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Podobne procesy miały miejsce na ziemiach zaboru austriackiego. Na
tym terenie industrializacja przebiegała wolniej niż na pozostałych ziemiach
polskich, mimo to można zaobserwować symptomy budowy systemu instytucjonalnego ubezpieczeń społecznych związanych z branżą górniczą i hutniczą
(w tym także kopalni ropy naftowej i soli). To właśnie rozwój tej branży implikował pojawienie się ubezpieczeń społecznych. Z początkiem drugiej połowy
XIX w. wprowadzono jednolite zasady organizacji tzw. kas brackich. Składały
się one na zdecentralizowany system instytucji zabezpieczających ryzyka inwalidztwa, choroby i śmierci22.
Na ziemiach zaboru pruskiego, a zwłaszcza na Śląsku, ubezpieczenia górnicze i hutnicze uformowały się w stowarzyszenia brackie. W drugiej połowie
XVIII i na początku XIX w. doprowadzono do połączenia istniejących kas brackich w jeden – Główny Instytut Kas Brackich. Po kilkudziesięciu latach, publikując ustawy z 1854 i 1865 r., dokonano reorganizacji systemu – wyodrębniono ostatecznie trzy podmioty ubezpieczeniowe: Dolnośląską Spółkę Bracką,
Górnośląską Spółkę Bracką i tworzone w nieco innych warunkach Pszczyńskie
Bractwo Górnicze. W bractwach ubezpieczeni byli pracownicy wszystkich
kopalń węgla kamiennego i kruszcu oraz związane z nimi zakłady przetwórcze
(w tym kilka hut). Przedmiotem zabezpieczenia stały się ryzyka śmierci, inwalidztwa i starości23. W przypadku ubezpieczeń górniczych na Śląsku można
przyjąć, że porządkowano niejako istniejącą już tradycję. Wyróżniając jednakowoż, konceptualizując konkretne formy, nakreślając ich zasadnicze cele,
wkraczano w zakres funkcji przynależnych zwyczajowo rodzinie.
Warto zwrócić uwagę, że nawet już te pierwsze systemy ubezpieczeniowe skierowane były do nowo formującej się grupy społecznej, jaką byli robotnicy. W zasadzie w każdym systemie istniały tzw. górne limity wynagrodzenia, które zwalniały z obowiązku przynależenia do kas. Instytucje te były
dedykowane dla nowej formy rodziny, rodziny żyjącej z pracy najemnej, rodziny robotniczej, która nie wypełniała już albo też nie gwarantowała wypełnienia wszystkich tradycyjnie przypisywanych jej funkcji.
22

F. Pajerski, Ubezpieczenie górników w Polsce, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1927, nr 6, s. 113.
23
M. Wanatowicz, Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku 1922–1939, Warszawa–Kraków 1973, s. 20–22.
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Rozwój ubezpieczeń na ziemiach polskich
W drugiej połowie XIX w. rozwój instytucji ubezpieczeniowych postępował w bardzo szybkim tempie. Tworzyły się całe systemy ubezpieczeniowe,
ale następował też proces wyodrębniania się poszczególnych gałęzi w swoiste
struktury instytucjonalne. Zjawiska te były uwarunkowane wieloma czynnikami, na czoło jednakże wysuwają się zmiany społeczne, przemiany struktur
społecznych zarówno w mikro-, jak i w makroskali, industrializacja i urbanizacja poszczególnych regionów. Współzależność między zakładaniem na danym
terytorium dużych przedsiębiorstw i powstawaniem wokół nich terenów
miejskich a rozbudową, a nawet tworzeniem od podstaw całych systemów
ubezpieczeniowych była aż nadto widoczna.
Na Górnym Śląsku w II połowie XIX w. doszło do przekształcenia zakładów
traktowanych dotąd przez ich właścicieli jako dodatkowa działalność w ramach posiadanych majątków ziemskich w samodzielne przedsiębiorstwa.
Chłop pańszczyźniany przeobraził się w robotnika fabrycznego24. O ile
w pierwszym okresie przemiana ta nie musiała wyraźnie wpłynąć na zmianę
norm i wartości społecznych, o tyle z czasem, w miarę rozbudowy zakładów
oraz przybywania na Górny Śląsk kolejnych grup ludności poszukujących pracy procesy te postępowały. W przypadku Górnego Śląska rozbudowa instytucji ubezpieczeniowych nie miała wyraźnie lokalnego charakteru. Była uwarunkowana ogólnymi procesami zachodzącymi w zjednoczonych Niemczech.
Władze kierujące państwem od lat 80. XIX w. rozpoczęły wprowadzanie jednolitych systemów ubezpieczeń społecznych. Każdy podzielony został na trzy
zasadnicze gałęzie: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, inwalidzkie. Swoją odrębność zachowały instytucje dedykowane dla górnictwa25.
Konstrukcja niemieckich ubezpieczeń niemal wprost korespondowała ze
społecznymi skutkami procesów industrializacji i urbanizacji. Obowiązek
przynależenia do systemu nakładano na warstwy żyjące z pracy najemnej,
robotnicze. Uzyskiwanie za pracę wyższego wynagrodzenia automatycznie
uwalniało od tego zobowiązania. Struktura świadczeń była nieomal kopią
funkcji opiekuńczych, zobowiązań tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny.
24

A. Grodek, Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku, Poznań 1948, s. 16; A. Bocheński, dz. cyt., t. 2, Warszawa 1989, s. 328–338.
25
Zob. K. Chylak, dz. cyt., s. 23–31.
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Ubezpieczenia społeczne utrzymywały pewne wyobrażenie o tradycyjnych
zobowiązaniach, mimo że rodzina żyjąca z pracy najemnej, robotnicza, nie
funkcjonowała już na takich zasadach. Nie posiadała ani istotniejszej własności zabezpieczającej jej funkcje (ewentualnie prawa użytkowania nieruchomości), ani realnej wspólnoty członków (rodziny szerszej, rodu). Dysponowała
z reguły jedynie pracą. Strumienie zasiłkowe kierowane były jednakże do
członków rodziny wielopokoleniowej, można ująć, do pewnego konstruktu
teoretycznego. Ustawodawca niemiecki przewidział zarówno opiekę nad osobami starszymi, zniedołężniałymi, jak i przyszłymi pokoleniami (renty sieroce).
Realizował też zobowiązania wobec małżonka – renty wdowie czy zabezpieczenia bieżącego utrzymania (świadczenia chorobowe, inwalidzkie)26. Ustawodawca niemiecki nie wymyślił tego ad hoc, w zasadzie usankcjonował, ujmując
w ramy prawne pewien proces zmian społecznych zapoczątkowany rewolucją
przemysłową i związanymi z nią procesami industrializacji i urbanizacji.
Podobnymi drogami kroczyły procesy rozwojowe ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich znajdujących się pod panowaniem Habsburgów.
Warunki gospodarcze, społeczne były tu zgoła inne27. Odmienne były też
okoliczności polityczne. Władze w Wiedniu nie musiały konkurować z ruchami lewicowymi na takim poziomie jak w Niemczech. Dla Otto von Bismarcka
ubezpieczenia społeczne pełniły też rolę instrumentu politycznego, a w pewnym zakresie miały również znaczenie finansowe. Rząd austriacki w tym kontekście miał większą swobodę. Niemniej w wyniku rewolucji przemysłowej
w niektórych krajach monarchii dokonały się nie mniejsze przeobrażenia społeczne. W samej Galicji tylko lokalnie można było mówić o takich zmianach,
mimo to działania polityczne władz habsburskich korespondowały z na razie
dość nieśmiało akcentowanymi potrzebami.
Wprowadzanie systemów ubezpieczeń społecznych w krajach austriackich rozpoczęto pod koniec lat 80. XIX w. Obejmowały one przede wszystkim
ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Swoją odrębność i swoistość utrzymały instytucje ubezpieczenia górników. W związku z tym, że wprowadzono
ustawodawstwo dla całego cesarstwa, system ubezpieczeniowy pojawił się
26

E. Grabowski, Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych, Warszawa
1923, s. 66–67, 128–131, 189–192.
27
A. Bocheński, dz. cyt., t. 2, s. 295–296; A. Jezierski, C. Leszczyńska, dz. cyt.,
s. 188–189.
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w niektórych krajach nieco wcześniej niż akcentowane społecznie potrzeby.
Otwartą kwestią pozostaje pytanie o koincydencję czasową między wprowadzeniem w pierwszym rzędzie ubezpieczeń typowo związanych ze zmianą
rodzaju wykonywanej pracy – jako rezultatem powolnej industrializacji
a pozostawieniem nietkniętej sfery emerytalnej – jako możliwej konsekwencji
urbanizacji.
Ścieżkę przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji przeszło Królestwo
Polskie. Spóźnione, nie natrafiwszy jednak na tak silną konkurencję rynkową
jak choćby w Galicji, rozwinęło się jak na warunki rosyjskie dość sprawnie.
W Królestwie Polskim niezwykła kariera stała się udziałem przemysłu włókienniczego. W 1913 r. zatrudnionych było w tej gałęzi 42,5% robotników.
Ośrodkiem branży był okręg łódzki, zwłaszcza zaś sama Łódź – miasto w początkach XIX w. niemal nieistniejące, rozbudowane w krótkim okresie materialnie, ale również społecznie. Rzesze emigrantów z zagranicy, a później, po
reformach agrarnych, mieszkańców Królestwa Polskiego przybywały do Łodzi
w poszukiwaniu pracy. W tym okręgu dominował przemysł włókienniczy (na
początku XX w. ok. 95% zatrudnienia).
Wokół powstających fabryk wyrosło ogromne, kilkusettysięczne miasto.
Równolegle tworzyła się nowa struktura społeczna, pozbawiona ciężaru tradycji lokalnej. Twór ten, mowa o społeczeństwie, powstawał niemal od początku naturalnie i spontanicznie. Rodził się w warunkach industrializacji
i przyśpieszonej urbanizacji. Powstająca struktura społeczna nosiła już wyraźnie cechy miejskie, nowomiejskie. Członkowie rodzin, nawet tych mieszkających w formule wielopokoleniowej, pracowali w fabrykach. Dotyczyło to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Rodziła się konieczność organizacji zinstytucjonalizowanych form zaspokajania potrzeb wynikających z ograniczenia
realizacji funkcji tradycyjnie wykonywanych przez rodzinę. Dotyczyło to zarówno ról męskich, jak i kobiecych. Miały one swe skutki. Formy radzenia
sobie z tymi problemami przynieśli imigranci protestanccy, którzy tworzyli
rozbudowane struktury instytucji pomocy28. Praktyka ta wykorzystywana była
też przez inne zamieszkujące miasto społeczności.
W państwie rosyjskim z wolna rodziły się też ubezpieczenia społeczne.
System polityczny i metody rządzenia nie sprzyjały oddolnym inicjatywom,
tym, które miały charakter odpowiedzi na nurtujące problemy konkretnych
28

K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, dz. cyt., s. 301–353.
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społeczności. Tworzenie organizacji mogących znaleźć się poza bezpośrednią
kontrolą instytucji państwowych było z góry ograniczane. Niemniej potrzeby
wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych strona rządowa jednak
dostrzegała. Wyrazem tego była ustawa z 1866 r. zobowiązująca przedsiębiorców do udzielania pomocy lekarskiej swoim pracownikom29. Wkrótce, wraz
z rozbudową linii kolejowych, instytucje asekuracyjne na szerszą skalę pojawiły się w kolejnictwie30. Mimo niesprzyjających warunków politycznych powstawały też instytucje prywatne, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia ryzyka
wypadkowego31. Nie bez znaczenia był w tym przypadku kontekst gospodarczy, jak i przemiany struktur społecznych, zwłaszcza rodziny.
Potrzeby zabezpieczenia ryzyk wynikających z pracy i zastąpienia tradycyjnych form opiekuńczych przez ubezpieczenia społeczne akcentowana była
w górnictwie. Znane są długoletnie zabiegi przedsiębiorców tej branży, głównie z okręgu sosnowiecko-częstochowskiego, o zorganizowanie jednolitego
systemu ubezpieczeń dla swoich pracowników. Opór władz był wyraźny, co
nie przeszkodziło w organizowaniu przyfabrycznych form asekuracyjnych.
W drugiej połowie XIX w. powstało sporo takich instytucji32.
Prawdziwa metamorfoza nastąpiła po roku 1905. Zmiany zarówno w zakresie legislacji, jak i praktyki administracyjnej uwolniły nagromadzoną przez
lata energię. Jak grzyby po deszczu pojawiły się instytucje asekuracyjne. Opierały się na możliwych do wykorzystania normach prawnych, a więc formowały się w stowarzyszenia. Budowane były jako struktury przyfabryczne bądź
środowiskowo, skupiając grupy uczestników funkcjonujących w podobnych
warunkach pracy, o podobnym statusie zawodowym i społecznym33. Szcze29

B. Wasiutyński, Ubezpieczenia robotnicze w państwie rosyjskim, „Ekonomista”
1913, z. 1, s. 155–166.
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Z. Czubalski, Współczesne kasy emerytalne urzędników i oficyalistów kolejowych, „Ekonomista” 1901, t. II, s. 238–239.
31
K. Chylak, dz. cyt., s. 66–69.
32
T. Pindelski, Kasy emerytalne w przemyśle górniczo-hutniczym w b. Królestwie
Kongresowem, „Przegląd Górniczo-Hutniczy” 1924, nr 20, s. 1196–1198; tenże, Kasy
pomocy dla robotników w zakładach górniczych i hutniczych w Zagłębiu Dąbrowskim,
„Przegląd Górniczo-Hutniczy” 1924, nr 7, s. 447–449; D. Marzec, Ubezpieczenie brackie
górników na terenie Zagłębia Dąbrowskiego – zarys rozwoju, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” 1987, z. 5, s. 13–18.
33
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gólne ich nagromadzenie zauważalne było w głównych okręgach przemysłowych, miejscach zaznaczonych procesami industrializacji i urbanizacji. Największe w Królestwie Polskim Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków w 1912 r. miało w swoim portfelu
574 przedsiębiorstwa z 62 933 zatrudnionymi34. Instytucje takie rzadko pojawiały się na terenach wiejskich czy małomiasteczkowych, a jeśli już to
raczej zanieśli je tam prometeusze idei, niż powstały z poczucia niezaspokojonych potrzeb35.
Publiczny system instytucjonalny w państwie rosyjskim zapoczątkowano
w 1912 r., choć nie można zapomnieć o wprowadzonej w 1903 r. ustawie
o odszkodowaniach pracodawców za wypadki36. Rozwiązanie to wzorowane
było na ustawodawstwie niemieckim i austriackim, zawierało jednakże wiele
uregulowań swoistych. Ustawodawca zdecydował się zabezpieczyć ryzyka
wypadku i choroby, a więc ryzyka wynikające przede wszystkim z procesu
industrializacji, w mniejszym zakresie urbanizacji. Ubezpieczenie emerytalne
pozostało poza sferą uregulowań. Instytucje te nadal funkcjonowały głównie
w formie stowarzyszeń, wspierając realizację zadań rodzin zamieszkujących
tereny zurbanizowane37.

Idea ubezpieczeniowa a procesy zmiany
struktur społecznych
Rewolucja przemysłowa, procesy industrializacji i urbanizacji nieuchronnie prowadziły do zmian struktur społecznych. Skutki te widoczne były zarówno w odniesieniu do makrostruktur, jak i mikrostruktur społecznych.
Z jednej strony dekonstrukcji ulegała tradycyjna struktura stratyfikacji oparta
34

Z bilansów i sprawozdań. Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń
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37
M. Lewy, Nowa ustawa o ubezpieczeniu od wypadków przy pracy, Warszawa
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na takich wyznacznikach, jak urodzenie czy styl życia, z drugiej znaczenia nabierała formuła klasowa w weberowskim znaczeniu tego pojęcia, wysuwająca
na czoło czynniki ekonomiczne. Procesy te przebiegały na tyle szybko, że ich
uczestnicy stawali twarzą w twarz z nieadekwatnością zinternalizowanych
norm i cenionego przez siebie systemu wartości do otaczającej ich rzeczywistości. Nowe realia ekonomiczne i zawodowe demontowały znany, zsocjalizowany świat. Jednakowoż względna stałość norm i wartości prowadziła do
narastania poczucia niepewności. Społeczna niepewność, przechodząca
w swego rodzaju chaos, znalazła wyraz w wielu programach reintegracji społecznej zmierzających do zaprowadzenia ponownego ładu społecznego. Nie
chodziło tu nawet o powrót do starych form działania społecznego. Te były
już nieaktualne i niemożliwe do pogodzenia z pracą w fabryce czy zamieszkiwaniem w jednej izbie wielorodzinnej kamienicy. Chodziło raczej o uzyskanie
poczucia stałości, pewności definiowanych nadal z perspektywy tradycyjnego
systemu norm i wartości. Ubezpieczenia społeczne stały się jedną z form reorganizacji społecznej.
Idea ubezpieczeń społecznych była próbą ratowania poczucia pewności,
ładu społecznego. Stanowiła sposób uzupełnienia, wsparcia i pogodzenia
zmieniającej się pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji rodziny
oraz utrzymującego się wyobrażenia o niej i jej ważnych społecznie funkcjach.
Faktycznie idea ubezpieczeń społecznych nie była sensu stricto ideą, a raczej
pewną praktyką życiową, z czasem przekształconą w myśl. W 1897 r. w „Przeglądzie Tygodniowym” dość jasno wyłożono zasady tworzenia instytucji
ubezpieczeniowych. Twierdzono bowiem, że „organizacja taka nie może być
atoli rezultatem jakiejś obmyślanej uprzednio teoryi, musi się ona wytworzyć
naturalnie, na drodze samopomocy i usiłowań jednostek i grup, cząstkowo,
odpowiednio do potrzeb miejscowości i czasu, przez doświadczenie i pracę.
Musi być to wynik zrzeszania się pojedynczych komórek, zrastania się oddzielnych stowarzyszeń, towarzystw i kółek o najrozmaitszym zakresie działania i pożytku”38.
Praktyka ubezpieczania się, przezorności z czasem uległa instrumentalizacji, stając się z jednej strony pewnym orężem walki politycznej, z drugiej
narzędziem kierowania procesami politycznymi. Nietrudno zauważyć, że
w państwach, w których procesy przeobrażeń gospodarczych i społecznych
38

Kasa Przezorności dla Techników, „Przegląd Tygodniowy” 1897, nr 28, s. 1.
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dokonywały się szybko i w dużej skali, ubezpieczenia formowały się w drodze
organizowania konkretnych grup ludności znajdującej się w podobnej sytuacji
materialnej i społecznej39. Z czasem ta praktyka, zamieniona na ideę, niesiona
była przez jej prometeuszy na inne tereny. Konkretne rozwiązania zaczęły być
implementowane jako instytucje potrzebne w różnych jakościowo rzeczywistościach społecznych i gospodarczych.
Swoją rolę odegrało w tej materii też państwo. Na ziemiach polskich władze albo przejmowały kontrolę nad procesem reorganizacji, ujmując ubezpieczenia w formę działania publicznego (Austria, Niemcy), albo też uniemożliwiały powstawanie nowych instytucji, niejako ignorując czy może tylko nie
zauważając przeobrażeń społecznych i gospodarczych (Rosja). Realizacja idei
poprzez struktury władzy centralnej powodowała odwrócenie logiki samej
zmiany. Narzucając odgórnie pewne rozwiązania, dokonywano w istocie rekonstrukcji struktur społecznych nawet w wypadkach, w których takowa nie
była potrzebna.
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Social insurances as an answer to the processes of modernization
on the Polish land by the First World War
Summary
Both, industrial revolution and processes of industrialization and urbanization
inevitably led to transformations of the social structures. Its effects were visible in
regard to both, macro and micro social structures. The processes were led so fast, that
during their lives the participants of the processes faced inadequacy of both,
internalized norms and the values they prized. A social uncertainty, a kind of chaos
were manifested in many programmes of social re-integration in order to bring a social
re-order. As a consequence, the social insurances became one of the forms of the
social reorganization.
An idea of the social insurances is one of the attempts to save a sense of
confidence and a social order. The idea is a way of complementing, supporting as well
as reconciling of the changing – under the processes of industrialization and
urbanization – family, the persisting notion of it and its important social functions.
Actually, the idea of the social insurances was a kind of practice of living, that – with
time – was transformed into a thought and instrumentalized. It became a form of
„weapon” in a political struggle, on the one hand, and an instrument of managing the
political processes, on the other. Nonetheless, the implementation of the idea
thorough the structures of the central government somehow caused the reversal of
the logic of the change itself; by imposing certain solutions, some of the social
structures were reconstructed even though it was not needed.
Key words: social insurance, social policy, modernization, social structure
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Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim
na przełomie XIX i XX wieku

Wstęp
Dokonujący się w drugiej połowie XIX w. przewrót przemysłowy na Górnym Śląsku1 oraz w Zagłębiu Dąbrowskim znacznie przyśpieszył tempo
uprzemysłowienia tych regionów, co wiązało się z przemianami w rolnictwie
oraz w przemyśle. W rolnictwie nastąpił wzrost wydajności upraw i rozwój
hodowli, zmieniły się także formy gospodarowania, czego skutkiem było
uwolnienie nadwyżki siły roboczej. Przemiany w przemyśle przyczyniły się
natomiast do przyspieszenia tempa akumulacji kapitału i rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu ciężkiego, spowodowały wzrost wydajności pracy,
obniżkę kosztów produkcji i wzrost produkcji, poprawę efektywności, umasowienie produkcji, podniesienie jakości wytwarzanych produktów, wdrożenie nowych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia. Przemiany w przemyśle wymuszały nie tylko postęp techniczno-organizacyjny (innowacyjność), ale i racjonalizację zachowań przedsiębiorców/producentów.
Transformacje w rolnictwie, a później w przemyśle uruchomiły zmiany
w sferze ekonomicznej, politycznej oraz społecznej, które z jednej strony wymusiły przebudowę struktury społecznej oraz zawodowej (pojawiły się nowe
grupy zawodowe odpowiadające procesowi industrializacji), a z drugiej sprzy1

Pod pojęciem Górny Śląsk rozumie się część Górnego Śląska, która od połowy
XVIII w. w wyniku wojen prusko-austriackich znalazła się w obrębie Prus. W XIX w.
Górny Śląsk był utożsamiany z rejencją opolską. Po podziale tego terenu między Polskę
i Niemcy w 1922 r. mianem tym określano zachodni obszar byłej rejencji opolskiej.
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jały specjalizacji i rozrostowi kategorii pracowników najemnych zatrudnionych
poza rolnictwem. Efektem przeobrażeń w sferze społeczno-gospodarczo-politycznej były zwiększone oczekiwania zatrudnionych pracowników
(zwłaszcza robotników) w kwestii ustawodawstwa pracowniczego oraz socjalnego, tj. w zakresie norm prawnych nie tylko regulujących warunki pracy
i płacy, ale także gwarantujących bezpieczeństwo socjalne (godną płacę
i godne warunki życia).
Celem publikacji jest zaprezentowanie instytucji górniczych ubezpieczeń
brackich funkcjonujących na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim2
w drugiej połowie XIX w. z uwzględnieniem przeobrażeń dokonujących się
w życiu społeczno-gospodarczym. Tak sformułowany cel pozwala ukazać specyfikę działania instytucji górniczego ubezpieczenia brackiego w obu omawianych regionach przynależnych nie tylko do innych państw, ale i znajdujących się na różnym poziomie rozwoju gospodarczego.

1. Uwłaszczenie i jego konsekwencje
Przeobrażenia w życiu gospodarczym i społecznym (przejście od produkcji manufakturowej do fabrycznej oraz od społeczeństwa feudalnego do
przemysłowego) były nierozerwalnie związane z przebudową stosunków własnościowych i społecznych na „polskiej” wsi – a zwłaszcza z zakończeniem
procesu uwłaszczenia. Proces ten uwzględniał specyficzne uwarunkowania
o charakterze politycznym, ekonomicznym oraz społecznym panujące zarówno w Prusach, jak i w Rosji3.
Polityka gospodarcza państw zaborczych zmierzała do przebudowy stosunków agrarnych, co wiązało się ze zniesieniem wszelkiej zależności prawnej
chłopów od szlachty, Kościoła oraz państwa (tylko poprzez nadanie chłopom
szeroko rozumianej wolności osobistej oraz ekonomicznej można było zbudować nowe relacje w życiu gospodarczym i społecznym). Zarówno w zabo2

Nazwa Zagłębie Dąbrowskie powstała w drugiej połowie XIX w. Jego terytorialny
zasięg odpowiadał mniej więcej obszarowi powiatów będzińskiego i zawierciańskiego
w ich granicach sprzed 1939 r.
3
A. Jezierski, Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku,
Warszawa 1984, s. 225–229.
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rze pruskim, jak i rosyjskim uwłaszczenie chłopów było aktem odgórnym,
gdyż inicjatywa wypływała ze strony państw zaborczych (polska szlachta odnosiła się z niechęcią do zmiany historycznie ukształtowanych stosunków
własnościowych, upatrując w tych działaniach zamachu na swoje wolności
i stan posiadania).
Najwcześniej proces budowy nowych stosunków własnościowych na wsi
zakończono w zaborze pruskim. Na przestrzeni lat 1808–1823 ukazywały się
edykty regulacyjne, które otwierały drogę do uwłaszczenia chłopów (w pierwszej kolejności proces ten dotyczył zamożniejszej części chłopstwa). W edyktach regulacyjnych określono trzy zasady uwłaszczenia:
– po pierwsze uwłaszczenie dokonuje się za pełnym odszkodowaniem dla
dziedzica,
– po drugie uwłaszczeniu podlegały jedynie większe gospodarstwa,
– po trzecie uwłaszczenie dokonywało się za obopólną zgodą obu stron.
Wymienione zasady przyczyniły się do rozciągnięcia tego procesu w czasie (do 1850 r. na terenie Wielkopolski i Pomorza Wschodniego uwłaszczeniem objęto zaledwie ⅓ gospodarstw chłopskich) i dopiero wydarzenia Wiosny Ludów pozwoliły na jego definitywne zakończenie. W latach 1848–1850
wydano trzy kolejne ustawy, które:
– po pierwsze uzupełniły dotychczasowe zasady regulacyjne, tj. pozwalały
na rozciągnięcie uwłaszczenia na wszystkie kategorie gospodarstw rolnych, na zmianę warunków wykupu powinności, a także znosiły zwierzchnią własność dziedzica nad gruntami chłopskimi,
– po drugie przyspieszały proces uwłaszczenia (który zakończył się ostatecznie w zaborze pruskim w 1865 r.)4.
Nowe zasady zdynamizowały wykup powinności, co sprzyjało budowie
silnych ekonomicznie folwarków (reforma uwłaszczeniowa uwolniła folwarki
od serwitutów na rzecz chłopów, a na Górnym Śląsku pozwalała na połączenie własności ziemskiej z wielką własnością przemysłową) i dużych gospodarstw chłopskich, które korzystały z nowoczesnych metod produkcji i z na4

S. Dworak, Karol Godula, Opole – Ruda Śląska 1995, s. 38–41; A. Grodek, Studia
nad rozwojem kapitalizmu w Polsce, Warszawa 1963, s. 285–298; I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 54;
J. Łukaszewicz, Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich [w:] Dzieje narodu
i państwa polskiego, red. J. Buszko, A. Garlicki, t. III-50, Warszawa 1988, s. 41–45.
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jemnej siły roboczej. Dzięki temu stworzono warunki sprzyjające uprzemysłowieniu ziem polskich (przyszłych ziem polskich) w zaborze pruskim.
Odmiennie wyglądała kwestia uwłaszczenia w zaborze rosyjskim. Właściciele ziemscy w minimalnym stopniu byli zainteresowani przejściem do kapitalistycznego systemu produkcji. Na obszarze Królestwa Polskiego kwestię
uwłaszczenia chłopów regulował dekret carski z 2 marca 1864 r., który znosił
wszelkie powinności chłopskie wobec dworu ze skutkiem natychmiastowym.
Zgodnie z postanowieniami dekretu chłopi otrzymywali na własność, bez
zobowiązań finansowych (dziedzic dysponował prawem do odszkodowania
wypłacanego przez skarb państwa w postaci tzw. listów likwidacyjnych,
a podstawą odszkodowania była siedmiokrotna wartość zniesionych powinności obniżonych o wartość pomocy świadczonej chłopom przez dziedzica),
całą dotychczas użytkowaną ziemię. W dekrecie zajęto się także losami bezrolnych i małorolnych chłopów. Obiecano im nadania niewielkich działek ziemi. Rozpoczęty w 1864 r. proces uwłaszczenia chłopów w Królestwie zakończył się dopiero w 1874 r.5
Uwłaszczenie przeprowadzone w zaborze rosyjskim odbyło się na niekorzystnych dla dworu warunkach (zadecydował o tym czynnik polityczny). Właściciele ziemscy w większości nie dysponowali nadwyżkami finansowymi (odszkodowania wypłacane przez skarb państwa nie zapewniały niezależności
finansowej, a sami właściciele nie mieli oszczędności) i dlatego nie mogli
z dnia na dzień dostosować się do nowych reguł prowadzenia działalności
gospodarczej6.
Reforma uwłaszczeniowa przeprowadzona w zaborze pruskim i rosyjskim
równolegle likwidowała feudalne stosunki w życiu gospodarczym i burzyła
stanowy charakter relacji społecznych (jednak tylko w zaborze pruskim przygotowała należycie grunt do aplikacji stosunków kapitalistycznych w rolnictwie oraz w przemyśle), ale także tworzyła warunki sprzyjające rozwojowi
produkcji przemysłowej, powstaniu nowych branż, pojawieniu się taniej siły
roboczej oraz chłonnego rynku wewnętrznego.
5

J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1986, s. 41–45; A. Grodek,
dz. cyt., s. 355–368; J. Skodlarski, Historia gospodarcza, Warszawa 2014, s. 138–142;
A. Zakrzewski, Od Stojałowskiego do Witosa [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego,
red. J. Buszko, A. Garlicki, t. III-53, Warszawa 1988, s. 3–4.
6
A. Zakrzewski, dz. cyt., s. 1–12.
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2. Przewrót przemysłowy na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim
W drugiej połowie XIX w. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie wkroczyły na
ścieżkę przyśpieszonego uprzemysłowienia, rozwoju nowoczesnego przemysłu opartego na nowych technikach wytwarzania, przy czym nowa technika
wymagała kapitału, a nowoczesna produkcja – wykwalifikowanych pracowników najemnych. Dokonujący się przewrót przemysłowy nie byłby możliwy bez
przebudowy stosunków własnościowych i społecznych na wsi. O intensywności procesu uprzemysłowienia w obu omawianych okręgach przemysłowych
zadecydowały także dodatkowe czynniki, w tym:
– bogate złoża bogactw naturalnych (węgla kamiennego, rud żelaza i cynku),
– dobra lokalizacja (bliskość niemieckiego i rosyjskiego rynku),
– słaba ochronna celna,
– sprzyjające przedsiębiorcom prawo cywilne, handlowe i przemysłowe,
– niskie koszty produkcji,
– niskie koszty utrzymania robotnika.
Przemiany w rolnictwie i przemyśle, a także zmiany w niemieckiej i rosyjskiej polityce handlowej oraz przemysłowej sprzyjały procesowi wzrostu produkcji przemysłowej w obu okręgach przemysłowych. W przypadku Górnego
Śląska, jak i Zagłębia Dąbrowskiego dodatkowym impulsem pobudzającym
rozwój miejscowego przemysłu metalurgicznego oraz górnictwa węgla kamiennego była budowa i rozbudowa sieci kolejowej, tj. napływające zamówienia rządowe na tabor kolejowy oraz szyny.
Na Górnym Śląsku zalążki nowoczesnego przemysłu, tj. przemysłu hutniczo-górniczego, pojawiły się już w I połowie XIX w. Jego rozwój nie był jednak
harmonijny i ciągły, po latach wzrostu produkcji (tendencje wzrostowe wystąpiły w latach 1794–1806 i 1831–1842) następował spadek aktywności.
Nierówne tempo wzrostu produkcji było efektem działania kilku czynników,
w tym:
– małej chłonności rynku wewnętrznego,
– przestarzałej struktury produkcji w rolnictwie,
– niedostatecznej ilości pracowników, zwłaszcza pracowników o pożądanych kwalifikacjach,
– silnej konkurencji produktów zachodnioeuropejskich (przede wszystkim
angielskich oraz szwedzkich).
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Przemysł górnośląski wkroczył na ścieżkę stabilnego rozwoju dopiero
w latach 1850–1870, a było to możliwe dzięki zmianie stosunków produkcji
na wsi i urynkowieniu relacji międzyludzkich. Dodatkowym czynnikiem pobudzającym aktywność miejscowego przemysłu hutniczego był rozwój kolejnictwa. Na przestrzeni lat 1845–1860 na Górnym Śląsku zbudowano gęstą sieć
linii kolejowych, które skomunikowały region nie tylko wewnętrznie, ale także
zewnętrznie: Górny Śląsk zyskał połączenie z Berlinem, Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Krakowem oraz Warszawą7.
Równoległe z rozbudową dróg żelaznych górnośląski przemysł wkroczył
w fazę unowocześnienia metod produkcji w hutnictwie (w produkcji surówki
żelaza pojawiły się wielkie piece na koks) oraz w górnictwie węgla kamiennego. W latach 1850–1900 produkcja węgla kamiennego wzrosła 25-krotnie
i osiągnęła poziom ok. 25 mln ton, natomiast produkcja żelaza surowego
zwiększyła się z 413 tys. do 747 tys. t, żelaza walcowanego z 250 tys. do 789
tys. t, a żelaza odlewniczego z 20 tys. do 87 tys. t. Równie korzystne zmiany
wystąpiły w produkcji cynku i ołowiu, które pozytywnie stymulowały rozwój
przemysłu elektrotechnicznego8.
Przyspieszona industrializacja w górnośląskim okręgu przemysłowym pociągnęła za sobą wzrost zatrudnienia, w 1875 r. w miejscowym przemyśle
pracowało już 67 tys. robotników przemysłowych, w tym 40 tys. w górnictwie
i 27 tys. w hutnictwie (w omawianym okresie na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim zatrudnionych było ponad 110 tys. robotników)9.
Zagłębiowscy przedsiębiorcy działali przede wszystkim w branży hutniczej, górniczej (wydobywano węgiel kamienny, rudy żelaza i rudy cynku), metalurgicznej, włókienniczej, chemicznej, spożywczej oraz budowlanej, przy
czym prym wiodła branża górniczo-hutnicza wdrażająca nie tylko innowacyjne metody produkcji, ale także nowoczesne metody zarządzania i organizacji
w celu podwyższenia efektywności branży.
7

T. Bisaga, Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych, Warszawa 1938, s. 91.
8
I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, dz. cyt., s. 113–115; Z. Kwaśny, Rozwój
przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1983, s. 39–47,
71–93, 106–111; J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 14; J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej
Polski, Warszawa–Łódź 2004, s. 222–227, 235–238; J. Skodlarski: Historia gospodarcza…, s. 148–149.
9
J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 15; J. Skodlarski, Zarys historii…, s. 235–238.
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Zagłębie Dąbrowskie rozwijało się przede wszystkim za sprawą wydobywanych tam bogactw naturalnych, tj. rudy żelaznej, węgla kamiennego i rud
cynku. W latach 1865–1899 liczba kopalń rudy żelaza wzrosła z 79 do 115,
a produkcja rudy z 53 tys. do 451 tys. t. W latach 1876–1899 w szybkim tempie rosła też produkcja surówki żelaza (w 1876 r. zagłębiowskie hutnictwo
żelaza przezwyciężyło przejściową zapaść, która przyczyniła się do znacznego
spadku produkcji surówki żelaza z 28% ogólnej produkcji surówki w Królestwie Polskim w 1865 r. do 13% w 1875 r.), czemu sprzyjała rządowa polityka
celna (w 1877 r. władze carskie znacznie podniosły cła, poprawiając konkurencyjność zagłębiowskiej produkcji). Rosnący popyt na wyroby hutnicze
przyczynił się do:
– wzrostu produkcji surówki żelaza z 4 tys. t w 1877 r. do 77 tys. t w 1890 r.
(co stanowiło 60% ogólnej produkcji Królestwa),
– wzrostu produkcji półfabrykatów hutniczych z 0,6 tys. t. w 1877 r. do
102 tys. t. w 1890 r. (co stanowiło 82% ogólnej produkcji Królestwa),
– wzrostu zatrudnienia, liczba robotników związanych z hutnictwem osiągnęła poziom 6 tys. (stanowiło to 50% ogółu zatrudnionych w tej gałęzi
produkcji w Królestwie),
– budowy nowych zakładów hutniczych: huta „Katarzyna” koło Sosnowca,
huta „Aleksander” w Milowicach, huta „Puszkin” nad Niwką.
Nowe inwestycje hutnicze finansowane były przede wszystkim przez kapitał polski, rosyjski oraz żydowski, ale także przez belgijski, francuski, angielski oraz niemiecki – górnośląski10.
Wzrastający popyt na wyroby zagłębiowskiego przemysłu hutniczego pobudził wydobycie węgla kamiennego. Od 1873 r. obserwuje się systematyczny
wzrost wydobycia węgla. I w tym przypadku rosnący popyt wymusił nowe
inwestycje, tj. rozbudowę i modernizację już działających przedsiębiorstw
oraz budowę nowych kopalń. W latach 1870–1903 poziom wydobycia węgla
10

W. Długoborski, Więź ekonomiczna między Zagłębiem Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877), Katowice 1973, s. 260–271; B. Danowska-Prokop,
Przeobrażenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne” [Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach] 2011, nr 68, s. 13–19; I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, dz. cyt., s. 62;
J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 25–33; J. Skodlarski, Historia gospodarcza..., s. 152; A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974, s. 33–112.
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zwiększył się z 0,3 mln t do 4,6 mln t (wydobycie zwiększyło się ponad piętnastokrotnie). Rosnący popyt i rosnące wydobycie wymusiło wzrost zatrudnienia. Na przestrzeni omawianych lat w górnictwie węgla kamiennego
poziom zatrudnienia zwiększył się trzykrotnie i przekroczył 10 tys. Równocześnie zmniejszyła się ilość importowanego surowca, ponieważ odbiorcy
krajowi zgłaszali coraz większe zapotrzebowanie na produkt pochodzący
z tego regionu11.
Pomyślna koniunktura w hutnictwie i górnictwie pozytywnie oddziaływała na inne branże miejscowego przemysłu. Po roku 1880 znacznie zwiększyło
się tempo wzrostu produkcji w przemyśle metalowo-maszynowym (pod
wpływem rosnącego popytu w Królestwie oraz w Rosji). W nowych realiach
gospodarczych i technologicznych, rosnącego popytu krajowego oraz zagranicznego, uruchomiono produkcję kotłów parowych oraz maszyn dla szybko
rozwijającego się przemysłu spożywczego.
W Zagłębiu Dąbrowskim równie dobrze rozwijał się przemysł włókienniczy. Na zrębach rzemiosła tkackiego w drugiej połowie XIX w. powstawały
zakłady włókiennicze. W 1873 r. bracia Bernard i Adolf Ginsbergowie założyli
w Zawierciu przędzalnię bawełny (w ostatnich latach XIX w. ich zakład należał
do grupy najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw w Królestwie), a w 1878 r.
Henryk Dietel założył w Sosnowcu przędzalnię wełny czesankowej.
W miarę pogłębiania się procesu industrializacji produkcja w wiodących
branżach, tj. w górnictwie węgla kamiennego, hutnictwie i w przemyśle metolowym, wykazywała tendencję wzrostową (pojawiały się przejściowe zaburzenia, ale wynikały one z okresowej korekty koniunktury). Wzrostowe trendy
występujące w zagłębiowskim przemyśle ciężkim pozytywnie oddziaływały na
aktywność pozostałych branż. W omawianych latach globalna wartość produkcji przemysłowej w Zagłębiu Dąbrowskim wzrosła z 2,2 mln rubli do
55,2 mln rubli, a więc dwudziestopięciokrotnie12.
Na podstawie zaprezentowanych danych można wyciągnąć wniosek, że
w obu okręgach przemysłowych zwyciężyły kapitalistyczne stosunki produkcji,
ponieważ:
11

J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 25–22; J. Skodlarski, Historia gospodarcza…, s. 152;
J. Ziemba, Kształtowanie się proletariatu Zagłębia Dąbrowskiego 1865–1914, Warszawa–Kraków 1980, s. 26–52.
12
J. Ziółkowski, Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Katowice 1960, s. 329–330.

Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu…

213

– motyw zysku determinował ekonomiczne wybory jednostkowych producentów,
– powstał nowy ład społeczny: obok rzemieślników i rolników pojawili się
robotnicy, przedsiębiorcy, inteligencja i burżuazja (rentierzy),
– produkcja fabryczna zdominowała produkcję rzemieślniczą,
– na rynku pracy zaistniała tania siła robocza (stanowili ją uwolnieni i zubożali chłopi oraz bankrutujący rzemieślnicy), a jej płace kształtowały się na
poziomie minimum kosztów utrzymania,
– postępował proces pauperyzacji nisko wykwalifikowanych robotników,
– upowszechniły się nowoczesne metody produkcji i zarządzania,
– rozwinęły się nowe gałęzie przemysłu,
– zaostrzyły się konflikty między przedsiębiorcami a najemnymi pracownikami, co z kolei zachęciło robotników do walki o poprawę warunków pracy i płacy.

3. Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim
3.1. Ubezpieczenia brackie i ich funkcjonowanie na Górnym Śląsku

Na Górnym Śląsku korzenie ubezpieczeń brackich sięgają już początku
XVI w. (w 1528 r. książę Jan Opolski wydał przywilej, tzw. Ordynek Górny, który stworzył podwaliny prawne dla funkcjonujących już samorzutnie kas opieki
społecznej w górnictwie), ale ich właściwy rozwój przypadł dopiero na drugą
połowę XVIII w. Nowy etap w rozwoju brackich ubezpieczeń górniczych powiązany był z rozwojem przemysłu górniczego13. W 1769 r. Fryderyk II wydał
przywilej dla górników oraz instrukcję w sprawie urządzenia oraz prowadzenia kas brackich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim. Przywilej Fryderyka II przekształcał górnicze kasy brackie w instytucje prawno-publiczne o charakterze
obligatoryjnym, którymi zarządzało państwo za pośrednictwem Wyższego
Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Na mocy tego przywileju, uzupełnionego
następnie instrukcją z 1811 r., doszło do połączenia wszystkich odrębnych
13

S. Michalkiewicz, Przemysł i robotnicy na Śląsku (do 1914 roku), Katowice 1984,
s. 55–57; F. Popiołek, Opieka społeczna w przemyśle hutniczo-górniczym na ziemiach
polskich, Cieszyn 1946, s. 27–28.
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górniczych kas brackich w Główny Instytut Kas Brackich (das Schlesische
Hauptknappsschaftsinstitut) obejmujący swym zasięgiem zarówno Górny, jak
i Dolny Śląsk14.
Na przestrzeni lat 50. i 60. XIX w. doszło do ugruntowania podstaw
prawnych oraz ustrojowych górniczego ubezpieczenia brackiego (w tym
okresie przemysł górnośląski wszedł w fazę szybkiej mechanizacji, co przyczyniło się do wzrostu nie tylko produkcji i wydobycia, ale i liczby zatrudnionych robotników):
– w kwietniu 1854 r. ukazała się ustawa o bractwach górniczych,
– w czerwcu 1865 r. została wydana powszechna ustawa górnicza.
Oba akty prawne wymusiły reorganizację Głównego Instytutu Kas Brackich. W jej wyniku w miejsce Głównego Instytutu powołano do życia dwie
niezależne instytucje brackie: Górnośląską Spółkę Bracką (Oberschlesischer
Knappschaftsverein) z siedzibą w Tarnowskich Górach i Dolnośląską Spółkę
Bracką (Niederschlesischer Knappschaftsverein) z siedzibą we Wrocławiu.
Poza ich wpływami pozostawały kopalnie pszczyńskie (Księstwo Pszczyńskie
posiadało przywilej wolnego państwa stanowego), gdyż nie wchodziły one
w skład Głównego Instytutu Kas Brackich. Książę pszczyński dopiero w 1861 r.
złożył w Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu wniosek o założenie
Pszczyńskiego Bractwa Górniczego (Knappschafts-Verein für das Fürstenthum
Pless). Zapisy prawne z lat 50. i 60. XIX w. regulowały trzy istotne dla prawidłowego funkcjonowania bractw górniczych kwestie:
– po pierwsze określały formy prawno-organizacyjne,
– po drugie definiowały rodzaje oferowanych świadczeń, tj. świadczeń chorobowych oraz pensyjnych (emerytalno-rentowych),
– po trzecie określały zasady przynależności: do bractw należały wszystkie
kopalnie węgla i kruszcu, związane z nimi zakłady przetwórcze, a także
kilka hut (były to huty państwowe, które już wcześniej ubezpieczały swoich pracowników w Głównym Instytucie Kas Brackich)15.
14

J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 239–241.
15
F. Biały, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1854–1914,
Katowice 1963, s. 105–110; K. Jońca, Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim
Górnego Śląska 1871–1914, Katowice 1966, s. 190–191; J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. I, Katowice 1933, s. 281–283; M. Szcześniak,
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Nowy etap w działalności górniczych spółek brackich rozpoczął się w latach 80. XIX w. (po zjednoczeniu gospodarka niemiecka wkroczyła na ścieżkę
przyspieszonego rozwoju, co wiązało się z zaostrzeniem konfliktów społecznych i wzrostem oczekiwań robotników w kwestii poprawy warunków pracy
oraz płacy), wraz z wprowadzeniem na terenie Cesarstwa Niemieckiego powszechnych, obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych, w tym:
– chorobowych, w 1883 r. ukazała się ustawa o ubezpieczeniu społecznym
na wypadek choroby robotnika, która przyznawała świadczenia lecznicze
(gwarantowała darmowe wizyty u lekarza, darmowe leki i środki opatrunkowe, leczenie szpitalne) oraz zasiłki pieniężne (zasiłek chorobowy
od 3. dnia choroby przez następne 26 tygodni jej trwania, dodatek macierzyński, zasiłek pogrzebowy),
– wypadkowych, w 1884 r. ukazała się ustawa o ubezpieczeniu w razie wypadku przy pracy, która przyznawała prawo do leczenia i renty w przypadku niezdolności do pracy (ustawa gwarantowała wypłacanie przez
14 tygodni stawki ubezpieczeniowej w razie wypadku przy pracy, a także
renty w wysokości 2/3 dotychczasowego dochodu w przypadku trwałej
niezdolności do pracy),
– emerytalnych, w 1889 r. ukazała się ustawa o ubezpieczeniu na starość
i na wypadek inwalidztwa (przewidywała współudział państwa w finansowaniu świadczeń wypłacanych w ramach tego ubezpieczenia), której
przepisy rozciągały się także na górników ubezpieczonych w spółkach
brackich16.
Nowy ład ubezpieczeniowy nie likwidował dobrowolnych ubezpieczeń
brackich, a jedynie ustalał relacje między ubezpieczeniem brackim a ubezpieczeniem powszechnym. W nowych realiach prawno-społeczno-ekonomicznych przy górniczych ubezpieczeniach brackich pozostały kasy chorych
(ubezpieczenie chorobowe nie miało charakteru dodatkowego ubezpieczeZarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Warszawa 2003, s. 49–55; M. Wanatowicz, Pszczyńskie Bractwo Górnicze w okresie międzywojennym, „Studia i Materiały
z Dziejów Śląska” 1971, t. XI, s. 183–220.
16
B. Danowska-Prokop, Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku
w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie, Katowice 2012,
s. 132–135; E. Grabowski, Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych, Warszawa 1991, s. 25–27; W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1995, s. 97; S. Zawadzki, Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Warszawa 1970, s. 119–121.
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nia) i górnicze ubezpieczenia pensyjne (emerytalne). W ten sposób górnicy
ubezpieczeni w spółkach brackich otrzymali prawo do podwójnego świadczenia emerytalnego.
Podstawowym źródłem dochodów górniczych kas brackich były składki
płacone po połowie przez ubezpieczonych i właścicieli przedsiębiorstw brackich. Państwo nie partycypowało w kosztach działania kas spółek brackich.
Bractwa opierały swoją działalność na zasadzie kapitałowego pokrycia zobowiązań, tj. wpływy nie były bezpośrednio zużywane, lecz kapitalizowane
w postaci rezerw, którymi bractwa wspomagały działaniowość inwestycyjno-gospodarczą państwa oraz prywatnego kapitału, osiągając z tego tytułu dodatkowe dochody. W okresie dobrej koniunktury dochody finansowe spółek
brackich pokrywały wydatki i pozwalały na tworzenie rezerw, z których finansowano świadczenia w okresie pogorszenia koniunktury.
Na przełomie XIX i XX w. w Cesarstwie Niemieckim przeprowadzono kodyfikację ubezpieczeń społecznych i przyjęto nową ordynację ubezpieczeniową (11 lipca 1911 r.), która z jednej strony porządkowała dotychczas obowiązujące przepisy, a z drugiej upowszechniała już funkcjonujące
ubezpieczenia społeczne. Ordynacja wyróżniała cztery rodzaje ubezpieczeń:
na wypadek choroby, od wypadków w pracy, na wypadek niezdolności do
pracy (inwalidztwa, starości, śmierci i zaopatrzenia rodziny ubezpieczonego)
oraz ubezpieczenie funkcjonariuszy17.
Na mocy przepisów zawartych w ordynacji ubezpieczeniowej określono
ostateczny kształt ubezpieczeń brackich. 17 czerwca 1912 r. ukazała się ustawa o bractwach górniczych, w której uregulowano dwie istotne kwestie:
– po pierwsze zredefiniowano istotę brackiego ubezpieczenia chorobowego
oraz usankcjonowano jego prowadzenie przez brackie kasy chorych (przy
czym potwierdzono obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia),
– po drugie potwierdzono prawo górników do dodatkowego ubezpieczenia
brackiego w zakresie ubezpieczenia pensyjnego (emerytalnego)18.
17

J. Baumgarten, S. Sasorski, Ordynacja ubezpieczeniowa i ustawa o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Poznań 1934; Z. Landau, Podstawowe kierunki rozwoju
ubezpieczeń społecznych [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław
1991, s. 21–22.
18
K. Kosmol, T. Bartnicki, Ustawodawstwo pracy obowiązujące w górnośląskiej
części województwa śląskiego, Katowice 1936, s. 105–138.

Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu…

217

Nowe przepisy przyporządkowywały Górnośląską Spółkę Bracką oraz
Pszczyńskie Bractwo Górnicze do instytucji prawno-publicznych o autonomicznym charakterze, kierowanych przez samorządne organa kolegialne. Aby
usprawnić działanie obu bractw, powołano do życia sądy brackie:
– Bracki Sąd Rozjemczy we Wrocławiu, jako sąd pierwszej instancji,
– Wyższy Bracki Sąd Rozjemczy w Berlinie, jako sąd najwyższej instancji.
Rozpatrywały one odwołania od decyzji administracyjnych bractw
w sprawach świadczeń ustawowych. Od decyzji bractw w przypadku świadczeń nadobowiązkowych członkowie mogli się odwoływać do Wyższego
Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz do Ministerstwa Przemysłu i Handlu
w Berlinie.
Nowe przepisy scedowały na bractwa obowiązek szczegółowych uregulowań w następujących kwestiach: nabywania praw i świadczeń, wysokości
świadczeń oraz warunków utraty przyznanych już świadczeń. Kwestie te każde z bractw górniczych określało samodzielnie w swych statutach.
Zgodnie z postanowieniami ordynacji ubezpieczeniowej podstawowym
źródłem dochodów spółek brackich pozostały składki płacone w połowie
przez ubezpieczonych oraz przedsiębiorców (państwo nie dopłacało do ubezpieczeń brackich). Składki uiszczane przez ubezpieczonych były automatycznie potrącane z ich wynagrodzeń i wraz z kwotą wpłacaną przez przedsiębiorców odprowadzane do właściwej kasy brackiej. Obok składek dodatkowym
źródłem dochodów były opłaty wstępne dla członków, opłaty za wystawiane
zaświadczenia, wpływy z kar za naruszenie przepisów ubezpieczeniowych,
a także odsetki od zaległych składek wnoszonych przez przedsiębiorców.
Bractwa górnicze w dalszym ciągu opierały swą działalność na zasadzie kapitałowego pokrycia zobowiązań, tj. wpływy ze składek oraz dodatkowych dochodów tylko w części przeznaczane były na pokrycie bieżących zobowiązań,
pozostałe środki kapitalizowano na poczet przyszłych płatności.
Zapisy ustawy o bractwach górniczych, potwierdzone w statutach bractw,
określały precyzyjnie warunki działania brackich kas chorych, w tym:
– zasady przynależności do brackich kas chorych – obejmujące robotników
zatrudnionych w przemyśle górniczym, nisko uposażonych urzędników
pracujących w przemyśle górniczym, a także urzędników administracji
brackiej (jeśli jej roczny dochód nie przekraczał wyznaczonej kwoty),
– okres członkostwa,
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– warunki kontynuacji członkostwa po zakończeniu zatrudnienia w przemyśle górniczym19.
Brackie kasy chorych dla swych członków i ich rodzin oferowały trzy
świadczenia obowiązkowe i jedno świadczenie nieobowiązkowe (ponadwymiarowe)20:
– Opiekę lekarską w razie choroby – członkowie kasy mieli prawo do bezpłatnych świadczeń przez okres 25 tygodni niezdolności do pracy, w tym
prawo do: opieki lekarskiej u lekarza okręgowego, leczenia szpitalnego,
transportu do szpitala, lekarstw, okularów i środków medycznych.
W okresie niezdolności do pracy ubezpieczeni otrzymywali zasiłek pieniężny (grosz chorego) w wysokości ⅔ płacy podstawowej (albo ¾ płacy
dla ubezpieczonego mającego na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko
w wieku do 15. roku życia). W przypadku leczenia szpitalnego ubezpieczonemu przysługiwało prawo do zasiłku domowego w wysokości ½ płacy
podstawowej dla osób posiadających rodzinę lub ¼ dla osób samotnych.
– Opiekę połogową w postaci zasiłku porodowego w wysokości zasiłku domowego za okres 10 tygodni lub zasiłku dla karmiących w wysokości grosza chorego za okres 12 tygodni. Warunkiem uzyskania niniejszego
świadczenia była co najmniej półroczna przynależność do brackiej kasy
chorych.
– Zasiłek pieniężny w przypadku śmierci ubezpieczonego (pośmiertne)
w wysokości 25-krotnej kwoty grosza chorego (kasy samodzielnie określały jego minimalną kwotę).
– Zapomogi dla członków kas chorych i ich rodzin żyjących w niedostatku
(było to świadczenie nadobowiązkowe, a jego ranga rosła w okresie pogorszenia koniunktury i wzrostu bezrobocia).
Zakres świadczeń oferowanych rodzinie ubezpieczonego przez brackie
kasy chorych był skromniejszy, członkowie rodziny nie mieli bowiem prawa do
dofinansowania kosztów leczenia. Emerytów pozbawiono prawa do bezpłatnej opieki szpitalnej, a także zobligowano do pokrywania kosztów zakupu
lekarstw i środków medycznych.
19

M. Wanatowicz, Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922–1939,
Warszawa–Kraków 1973, s. 23–24; M. Wanatowicz, Pszczyńskie Bractwo…, s. 25–26.
20
AP Katowice, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, nr 378; M. Wanatowicz,
Ubezpieczenia brackie…, s. 25–26.
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Statuty bractw w sposób odmienny interpretowały zasady przynależności
do brackich kas pensyjnych. Obowiązkiem ubezpieczenia objęci zostali jedynie robotnicy będący jednocześnie członkami brackich kas chorych (urzędników pozbawiono prawa do ubezpieczenia pensyjnego). Warunkiem przyjęcia
do brackiej kasy pensyjnej było ukończenie 16. roku życia i nieprzekroczenie
40. roku życia, a ponadto dobry stan zdrowia, potwierdzony odpowiednim
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza brackiego. Członkostwo w kasie
pensyjnej rozpoczynało się z chwilą podjęcia pracy w przedsiębiorstwie brackim, a kończyło się w momencie zaprzestania pracy. Członkowie brackiej kasy
pensyjnej dzielili się na dwie grupy:
– czynnych członków, czyli pracujących i opłacających regularnie składki
oraz niepobierających świadczeń,
– biernych członków, czyli już niepracujących i pobierających świadczenia.
Czynni członkowie kas pensyjnych oraz wszyscy członkowie kas chorych
byli, w zależności od osiąganego dochodu, podzieleni na grupy zarobkowe
decydujące o wysokości zarówno uiszczanych składek, jak i otrzymywanych
świadczeń21.
Brackie kasy pensyjne oferowały swym członkom następujące świadczenia: pensje inwalidzkie (odpowiednik renty w powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym), pensje wdowie (grosz wdowi), odprawy, zapomogi sieroce (grosz sierocy), zapomogi pogrzebowe oraz świadczenia lekarskie dla
inwalidów, wdów i sierot. Pensja inwalidzka przysługiwała członkowi kasy
w razie stwierdzenia niezdolności do pracy. W tym przypadku nie obowiązywał cenzus wieku, a wysokość świadczenia zależała od liczby oraz wysokości wpłacanych składek do kasy pensyjnej. Wdowom i sierotom pozostałym
po inwalidach wypłacano albo pensję wdowią w wysokości połowy pensji
inwalidzkiej, albo zapomogę sierocą (prawo do tego świadczenia przysługiwało tylko do 15. roku życia) wypłacaną w stałych wielkościach, bez względu
na wysokość pensji inwalidzkiej (wysokości świadczenia uzależniona była od
bieżącej koniunktury i dochodów brackich kas pensyjnych). Rodzina zmarłego inwalidy, poza pensją wdowią i zapomogą sierocą, miała prawo do zasiłku pogrzebowego, który wynosił 2 ½ najniższej stawki pogrzebowej z kasy
chorych.
21

M. Wanatowicz, Ubezpieczenia brackie…, s. 24–25; M. Wanatowicz, Pszczyńskie
Bractwo…, s. 183–220.
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3.2. Ubezpieczenia brackie w Zagłębiu Dąbrowskim

W Zagłębiu Dąbrowskim początki ubezpieczeń brackich są powiązane
z rządowymi zakładami górniczymi (obowiązywały tu zapisy tzw. Korpusu
Górniczego), w których już od 1821 r. funkcjonowały kasy brackie utrzymywane ze składek uiszczanych dobrowolnie przez zatrudnionych w nich robotników. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczano na świadczenia chorobowe (pokrywano koszty pobytu ubezpieczonego robotnika w szpitalu oraz
koszty leczenia ambulatoryjnego robotnika i jego rodziny), a także na świadczenia rentowe (wypłacano renty dla osób niezdolnych do pracy i zasiłki chorobowe)22.
Sytuacja w tym zakresie zmieniła się w drugiej połowie XIX w., gdy rozpoczął się proces przebudowy stosunków własnościowych w zagłębiowskim
przemyśle. Stopniowemu zanikowi zakładów rządowych towarzyszyły zmiany
w ochronie socjalnej, ponieważ obowiązujące w Królestwie Polskim uregulowania prawne nie przewidywały ani ubezpieczenia chorobowego, ani emerytalnego robotników zatrudnianych w przedsiębiorstwach prywatnych.
W dawnych zakładach rządowych wydzierżawionych prywatnemu kapitałowi podtrzymywano instytucję kasy brackiej, a ich działanie opierano na
zasadzie dobrowolności. Kasy brackie funkcjonujące w zagłębiowskich przedsiębiorstwach z jednej strony wzorowały się na modelu wspominanego już
wyżej Korpusu Górniczego i urzędowych kas brackich, a z drugiej na rozwiązaniach pruskich, austriackich i francuskich23.
Najstarszą instytucją tego typu w Zagłębiu Dąbrowskim było założone
w 1859 r. Siedleckie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy dla Górnictwa (Towarzystwo działało w zakładach hr. Renarda). Kilka lat później, w 1862 r., powołano do życia Kasę Brackiej Pomocy przy zakładach górniczych i hutniczych
von Krumsty. W 1874 r. powstała Kasa Pomocy przy Warszawskim Towarzystwie Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Proces powstawania kas brackich
przybrał na sile w latach 80. i 90. XIX w.
22

N. Gąsiorowska, Organizacja kas brackich w Królestwie Polskim (1815–1830),
„Kwartalnik Historyczny” 1928, s. 297–305.
23
B. Danowska-Prokop, Przeobrażenia gospodarcze…, s. 22–23; N. Gąsiorowska,
Organizacja kas…, s. 297–305; J. Ziemba, Walka robotników Zagłębia Dąbrowskiego
o reformę kas brackich pod koniec XIX wieku, „Zaranie Śląskie” 1977, z. 2, s. 270–302.
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Fundusze kas brackich pochodziły ze składek robotników i dlatego w poszczególnych kasach brackich (nie były one ze sobą powiązane i różniły się pod
względem struktury organizacyjnej oraz oferowanymi świadczeniami) ich wysokość była zróżnicowana, tj. zależała przede wszystkim od poziomu dochodów
oraz miejsca zatrudnienia objętych ubezpieczeniem (każde przedsiębiorstwo
samodzielnie decydowało o wysokości uiszczanych składek). Zróżnicowanie
w wysokości płaconych składek przekładało się na wymiar świadczeń oferowanych robotnikom przez kasy brackie. Prawie wszystkie zagłębiowskie kasy brackie pokrywały koszty leczenia robotników i ich rodzin, a także wypłacały dniówki chorobowe za okres przerwy w pracy. Dniówki chorobowe uzależnione były
od wysokości płaconej składki i wahały się w przedziale 10–26 kopiejek. Niektóre z kas oferowały dodatkowe świadczenia w postaci renty starczej i renty powypadkowej (ze świadczenia tego mogły skorzystać także wdowy i sieroty).
Wysokość renty dla ubezpieczonego była uzależniona od wysokości wpłacanej
składki i dlatego wahała się w przedziale od kilku do kilkunastu rubli miesięcznie. Natomiast wdowy otrzymywały od 50% do 75% renty należnej mężowi24.
Brak uregulowań prawnych odnośnie do funkcjonowania kas brackich
wymuszał oddolną inicjatywę robotników, jak i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy problematyką tą zajęli się na I Zjeździe Przemysłowców Górniczych
Królestwa Polskiego w 1883 r. W trakcie obrad zaprezentowano projekty statutów (jednolite) dwóch organizacji ubezpieczeniowych: Stowarzyszenia
Emerytalnego i Kasy Chorych (podjęto więc pracę nad unifikacją dotychczas
działających kas brackich). Zdecydowana większość przedsiębiorców nie wyraziła jednak zainteresowania projektem, obawiali się ekonomicznych konsekwencji przyjęcia nowych rozwiązań. Dopiero na zjeździe w 1893 r. przedsiębiorcy osiągnęli porozumienie i w jego efekcie przyjęli projekt statutu
(„ustawa normalna”) oddzielającego kasy pożyczkowo-oszczędnościowe od
kas szpitalnych w przedsiębiorstwach górniczych i hutniczych. W 1895 r. zaproponowane przez przedsiębiorców rozwiązania zaaprobowały władze rosyjskie. Komitet Ministrów, akceptując zaproponowaną organizację kas, wprowadził nadzór władz państwowych nad ich funkcjonowaniem25.
24

B. Danowska-Prokop, Przeobrażenia gospodarcze…, s. 23; J. Ziemba, Walka robotników…, s. 272–275.
25
B. Danowska-Prokop, Przeobrażenia gospodarcze…, s. 23; J. Ziemba, Walka robotników…, s. 276.
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Zagłębiowscy robotnicy odmiennie od przedsiębiorców oceniali działania
kas brackich – aprobując samą ideę ubezpieczeń brackich, dążyli do powiększenia skali oferowanych świadczeń. Dlatego też wspierali wszystkie działania
podejmowane przez przedsiębiorców (przy braku uregulowań odgórnych),
gdyż gwarantowały one świadczenia w okresie niezdolności do pracy lub starości. Jednocześnie dostrzegali niedomagania kas i dlatego postulowali przebudowę tej instytucji (na wzór górnośląskich kas brackich). Robotnicy krytycznie odnosili się do braku nadzoru nad funduszami kas ze strony ich
członków (właściciele często wykorzystywali środki kas brackich na pokrycie
bieżących wydatków). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w następującej
wypowiedzi: „kasy chorych, mimo znacznych sum napływających do nich ze
strąceń z płacy zarobkowej, znajdują się obecnie w znacznym nieporządku.
Różnorodne statuty, zupełna samowola dyrekcji zakładów w wydatkowaniu,
ciągłe zbaczanie od przepisów statutów zaprowadzonych przez same dyrekcje, brak należytej rachunkowości i kontroli – oto zjawiska powszechne
w tych kasach i bez wątpienia wywołujące szereg nieporozumień między
robotnikami a przedsiębiorcami oraz zaostrzające stosunki między tymi
dwiema stronami”26.
Niezadowolenie robotników z dotychczasowej działalności kas brackich
zobligowało władze do przyspieszenia prac nad ustawodawstwem socjalnym
w Królestwie Polskim (chciano w ten sposób zrealizować jednocześnie dwa
cele: wzbogacić ofertę dostępnych świadczeń i zapobiec radykalizacji robotników). W czerwcu 1903 r. ukazały się uregulowania prawne w kwestii wynagradzania robotników poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych wypadków
w przedsiębiorstwach przemysłu fabrycznego, górniczego oraz hutniczego.
Powyższe przepisy nie poruszały kwestii ubezpieczenia na starość.
Walka o ubezpieczenia na starość przybrała na sile w następnych latach,
a jej efektem było uchwalenie w lipcu 1912 r. powszechnego dla całego państwa rosyjskiego prawa ubezpieczeniowego. Nowe przepisy wprowadzały
kasy chorych we wszystkich przedsiębiorstwach zmechanizowanych zatrudniających co najmniej 20 robotników i w przedsiębiorstwach niezmechanizowanych, gdzie pracowało minimum 30 robotników. Zgodnie z przepisami kasy
chorych utrzymywane były ze składek płaconych przez robotników i dopłat
przedsiębiorców, a ich celem było wypłacanie zasiłków w razie choroby lub
26

J. Ziemba, Kształtowanie się…, s. 162.
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nieszczęśliwych wypadków. Nowe prawo ubezpieczeniowe zagwarantowało
robotnikom prawo wyboru swych delegatów do zarządów kas, w ten sposób
spełniono postulaty środowiska robotniczego. Ustawa z 1912 r. otwierała
drogę do ujednolicenia form ubezpieczeń i stwarzała szansę na zbudowanie
w miarę nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych (w ustawie wykorzystywano rozwiązania funkcjonujące w państwie niemieckim)27.
Działające w Zagłębiu Dąbrowskim kasy brackie były jedyną instytucją,
wobec braku odgórnych uregulowań prawnych, oferującą górnikom ubezpieczenia chorobowe, emerytalne oraz wypadkowe.

Zakończenie
Druga fala rewolucji przemysłowej wymusiła przyspieszenie procesu
uprzemysłowienia zarówno Górnego Śląska, jak i Zagłębia Dąbrowskiego.
W obu okręgach przemysłowych dominującą rolę odgrywał przemysł wydobywczo-hutniczy i dlatego ubezpieczenie brackie związane było przede wszystkim z przemysłem węglowym. Istotą ubezpieczenia brackiego było zaspokojenie występujących w górnictwie specyficznych potrzeb ubezpieczeniowych
(wynikających ze specyfiki pracy w kopalniach).
Tradycja historyczna zdeterminowała charakter górniczych ubezpieczeń
brackich funkcjonujących przede wszystkim na Górnym Śląsku. Tworzyły one
zwarty, alternatywny system ubezpieczeniowy i dzięki temu wyróżniały się na
tle podobnych rozwiązań funkcjonujących w pozostałych zagłębiach górniczych ziem polskich.
Odmienne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz polityczne
w Zagłębiu Dąbrowskim zadecydowały o „skromniejszej” skali działania górniczych ubezpieczeń brackich. Ponadto brak odgórnych uregulowań prawnych
przyczyniał się do niespójności ubezpieczeniowej.
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Brackie insurance in Upper Silesia and Dąbrowa Basin
at the turn of the 19th and 20th centuries
Summary
The second wave of the industrial revolution did not avoid Polish lands, especially
Upper Silesia and the Dąbrowa Basin, and created a favourable atmosphere for
accelerating the process of capital accumulation. The accumulation was conducive to
the rebuilding of social and economic relations, not only in the cities, but first of all in
the countryside, with the pace of transformations depending on the level of
development of the commodity and monetary economy in the partitioning countries.
In the second half of the 19th century, the process of moving from the agricultural
(rural) society to the industrial (urban) society began, in which the order was based on
private property, free competition, freedom to conduct business and money
domination in market relations. The process of transformation in addition to the
positive aspects, also gave rise to negative effects in the form of increasing
exploitation, the progressive polarization of the society and conflicts between the
world of work and the world of capital. The progressive process of impoverishment
and diversification of the society forced the development of employee and social
legislation, including social insurance.
Key words: industrialization, accumulation of capital, social insurance, Brackie insurance

Przemiany społeczne przełomu wieków
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Nowe trendy w opiece i wychowaniu dzieci
w rodzinach na ziemiach polskich
na przełomie XIX i XX wieku

Druga połowa XIX w. oraz pierwsze lata wieku XX były na ziemiach polskich okresem dynamicznych – jak często podkreślają badacze – zmian społecznych. Na skutek procesów uwłaszczeniowych, wzrastającej urbanizacji
i industrializacji, rozwoju techniki i wiedzy w różnych obszarach, w tym szczególnie w zakresie medycyny i higieny, oraz rozwoju myśli pozytywistycznej
zachodziły przemiany cywilizacyjne. Chciałabym przeanalizować dynamikę
procesu emancypowania się dzieciństwa oraz poszukać odpowiedzi na pytanie, w jakiej relacji pozostają zmiany wzorca dzieciństwa z postrzeganiem ról
matki i ojca na przełomie XIX i XX w. W zasadzie nie ma opracowań dotyczących dzieciństwa w wieku XIX. Nie znaczy to jednak, że o dzieciństwie się nie
pisze – owszem, pojawia się ono i zajmuje całkiem sporo miejsca w opracowaniach dotyczących rodziny, macierzyństwa, badań klas i warstw z perspektywy historii społecznej; jako przykłady można podać książki Anety Bołdyrew1,
Marioli Siennickiej (Kondrackiej)2. Do nielicznych poświęconych wyłącznie dzieciństwu należy tom 5 cyklu „Życie prywatne Polaków w XIX wieku”3. O rolach
rodzicielskich dowiadujemy się z książki Włodzimierza Mędrzeckiego4 poświęconej socjalizacji młodzieży wiejskiej, z pracy Anny Żarnowskiej o ro1

A. Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2008.
2
M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj: druga połowa XIX
i początek XX wieku, Warszawa 1998.
3
Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Świat dziecka, t. 5, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2016.
4
W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939: procesy socjalizacji, Warszawa 2002.
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botnikach warszawskich5 czy Marty Sikorskiej-Kowalskiej6. O dzieciństwie
sporo możemy się też dowiedzieć z prasy oraz literatury wspomnieniowej,
która dla przełomu XIX i XX stulecia jest całkiem obfita, choć fakt – najczęściej zdominowana przez ogląd warstw oświeconych, tj. ziemiaństwa, arystokracji, inteligencji, ze znacznie słabszą reprezentacją głosu warstw ludowych.
Na problem dzieci i ich funkcjonowanie w rodzinach próbuję popatrzeć
z ich perspektywy, zgodnie z założeniem Ellen Key, która wiek XX obwołała
Wiekiem Dziecka. Zamierzam poszukać odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ich życie ulegało przemianie na przełomie XIX i XX w. Właśnie bowiem
w tym okresie stopniowo zaczynano inaczej podchodzić do dzieci i dzieciństwa. Zmiana ta była konsekwencją wyodrębnienia dzieciństwa jako etapu
w życiu jednostki i docenienia go jako istotnego dla przyszłości, zarówno
w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Z takiego przekonania wynikała
rewizja postępowania wobec najmłodszych zarówno ze strony rodziców, jak
i społeczeństwa. O nowym modelu wychowywania dzieci sporo pisali wtedy
i dziś pedagodzy. Podkreślali, że ówcześnie wychowanie utożsamiano z kształceniem charakteru i opierano je na wyrobieniu u podopiecznych przywiązania do prawdy, nauczeniu ich, czym jest dobro i zło, zachęceniu do walki
z egoizmem i kłamstwem7. Istotny też był etos pracy i pochwała samodzielności. „A zatem dla postępu gatunku, zarówno jak i społeczeństwa – pisała
Ellen Key – konieczne jest, aby wychowanie buǳiło samoǳielność, ożywiało
i podniecało odwagę do zboczenia z utartego gościńca w takich wypadkach,
gdy nikogo się nie krzywǳi i gdy odrębność nie jest wprost chęcią wyróżnienia się dla zwrócenia uwagi. Wyzwolić ze skrupułów sumienie ǳiecka, gdy
ono pragnie uchylić się od ogólnie przyjętych poglądów powszechnie szanowanego zwyczaju lub banalnych uczuć – jest zasadniczym warunkiem wykształcenia sumienia indywidualnego, nie zaś zbiorowego, jedynego, jakim
5

A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa

1995.
6

M. Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź

2001.
7

W. Szulakiewicz, Problem kształcenia charakteru dzieci. Analiza wybranych
koncepcji II połowy XIX i początków XX wieku [w:] Dziecko w historii – w kręgu kultury chrześcijańskiej, red. E.J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Białystok 2017,
s. 35–46.
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ǳiś większość luǳi poszczycić się może”8. Dziecko powinno jej zdaniem stać
się centrum rodziny, która swoje wysiłki w pełni skoncentruje na jego wychowaniu. Ze stanowiskiem Ellen Key współgrała np. metoda wychowywania
dzieci najmłodszych Marii Montessori, która opierała się na kształtowaniu
samodzielności w sposób naturalny przy zachowaniu podmiotowości dziecka.
Pisała: „Absorbująca psychika przyjmuje wszystko, ma nadzieję na wszystko;
akceptuje zarówno biedę jak i bogactwo, akceptuje każdą wiarę, uprzedzenia
i zwyczaje swojego otoczenia: ona inkarnuje wszystko. Oto jest dziecko!”9.
Granicą samodzielności było dla niej, podobnie jak dla Key, dobro innych.
Wespół ze zmianami w podejściu do dzieciństwa i metod wychowawczych
zachodziły też przekształcenia w modelu opieki nad dzieckiem, w tym i pielęgnacji najmłodszych.

Założenia higieny i opieka nad dziećmi
Wspomniane przekształcenia wynikały z sygnalizowanego wcześniej rozwoju medycyny i higieny, ale również z coraz bardziej ugruntowującego się
przekonania, że dzieci są dobrem narodu. Należało zatem o nie szczególnie
zadbać. Było to zagadnienie bardzo istotne – śmiertelność niemowląt i dzieci
do 4. roku życia była bowiem ówcześnie bardzo wysoka, ale właśnie dzięki
odkryciu aseptyki i związanej z tym roli czystości stopniowo zaczęto ją ograniczać, choć proces ten postępował dość wolno. Tereny późniejszej II RP jeszcze
w latach międzywojennych należały do obszarów o najwyższej śmiertelności
niemowląt w Europie. Aby zwiększyć szanse przeżycia noworodków i niemowląt, zaczęto propagować nowe metody pielęgnacji. Z początku docierały
one przede wszystkim do miejskich warstw oświeconych. Zachęcano matki
do samodzielnego karmienia niemowląt. W latach poprzedzających wybuch
I wojny światowej trend ten zdobywał sobie liczne zwolenniczki. Samodzielnie karmiły swoje dzieci Zofia Garlicka czy Justyna Budzińska-Tylicka. Jaki był
rzeczywisty oddźwięk tych działań, trudno jednoznacznie stwierdzić. Ponie8

E. Key, Stulecie dziecka, Warszawa 2005, s. 72–73.
M. Montessori, Das kreative Kind. Der absorbierende Geist, Freiburg im Breisgau
1972, s. 263 za: M. Materniak, Tajemnica wychowania dziecka z perspektywy Marii
Montessori [w:] Dziecko I, red. E. Lewik-Tsirigotis et al., Wieluń 2010, s. 386.
9
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waż jednak przypadki karmiących matek z warstw oświeconych wymieniają
im współcześni10, można przypuszczać, że takie zachowanie raczej nie było
w tym okresie normą, a wyjątkiem. Warto dodać, że obydwie wspomniane
matki były lekarkami i to o postępowych poglądach. Justyna Budzińska-Tylicka
w wydanej w 1909 r. książce o higienie kobiety stwierdzała, że „Dzieci karmione sztucznie dają ogromną śmiertelność: jeżeli na karmione piersią dzieci
przypada 14% śmierci, to sztucznie karmione, a pozostające przy matce stanowią aż 32% śmiertelności; a niemowlęta oddane mamkom i sztucznie karmione przedstawiają szalony procent śmiertelności, bo równający się 50% (to
jest co drugie dziecko umiera, a tylko 1/2 zostaje przy życiu, przeszedłszy 1 rok
życia, z których znów umiera duży procent)”11. Próbowała przekonać tymi
danymi kobiety do zmiany przyzwyczajeń. Jej zalecenia nie znalazły aprobaty
na przełomie wieków nawet u lekarzy12. Wciąż wiele kobiet z warstw oświeconych zatrudniało mamki, jak na przykład Zofia Moraczewska czy Zofia Kirkor-Kiedroniowa13. Obydwie zresztą odwoływały się do wskazań medycznych.
Moraczewskiej pierwszy syn zmarł, zatem po urodzeniu drugiego nawet nie
próbowała karmić go sama. Zofia Kirkor-Kiedroniowa próbowała karmić syna
piersią, ale szybko się okazało, że ma za mało pokarmu. Inaczej sytuacja
przedstawiała się w warstwach ludowych – tutaj kobiety same karmiły swoje
dzieci, jednak zwłaszcza w miastach nierzadko okazywało się, że matki są tak
niedożywione, że trudno im wykarmić potomstwo. Wiele do życzenia pozostawiał przy tym stan czystości panujący wokół niemowlęcia. Badania prowa10

Np. C. Walewska, W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa
1928, s. 50.
11
J. Budzińska-Tylicka, Hygiena kobiety i kwestie społeczne z nią związane, Warszawa 1909, s. 75.
12
Nieco wcześniej, bo w 1891 r., książkę o higienie kobiety wydała Zofia Kowerska. W tym poradniku również zachęca do karmienia naturalnego, uznając, że natura
wie, co robi. Jednak np. w poradniku niemieckiego lekarza z 1894 r. można przeczytać
o wielu przyczynach, przede wszystkim zdrowotnych, które nie pozwalają matce karmić piersią. Ponieważ docenia on wartość pokarmu matki, zaleca zatrudnianie w takim
wypadku mamki. Dr C. Miller, Mamka. Porady i informacje, z niem. przełożył L. Wolberg, lekarz chorób dzieci, Warszawa 1894.
13
Z. Moraczewska, Listy do siostry (1896–1933). Dziennik 1891–1895(1950),
wstęp i oprac. J. Dufrat, P. Cichoracki, Łomianki 2018, np. Spas, 18 listopada 1903 r.,
s. 109–110.
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dzone ówcześnie przez lekarza Władysława Szenajcha w Warszawie i Łodzi
wskazywały bez wątpliwości, że mniejsza śmiertelność występowała w rodzinach żydowskich ze względu na korzystne dla dzieci zwyczaje, np. dotyczące
zakazu odwiedzania położnicy oraz odżywiania wyłącznie pokarmem matki
przez cały pierwszy rok życia14. Do obniżania śmiertelności wśród niemowląt
przyczyniały się też działania powstałej na ziemiach polskich na wzór francuski „Kropli Mleka”. Celem tej organizacji było zakładanie poradni, w których za
darmo udzielano porad matkom dzieci do ukończenia pierwszego roku życia
(w praktyce czasem i do ukończenia drugiego) oraz dostarczano za niewielką
opłatą gotowe mieszanki dla niemowląt przygotowywane na podstawie badanego bakteriologicznie i pasteryzowanego mleka krowiego15. Placówki te
powstawały przed I wojną światową wyłącznie w miastach.
Na ziemiach polskich do I wojny wciąż rodziło się dużo dzieci, choć w niektórych krajach europejskich wyraźnie już zaznaczał się trend spadkowy. Na
przełomie XIX i XX w. na mężatkę w wieku 50 lat przypadało około 9 urodzeń,
w tym samym czasie na 1000 urodzeń żywych przypadało około 200–250
zgonów16. Szacunki Anny Żarnowskiej potwierdzają przytoczone dane. Według obliczeń badaczki na początku XX w. wśród najuboższej ludności proletariackiej w Warszawie w małżeństwach po 25-letnim pożyciu rodziło się przeciętnie od 9 do 10 dzieci, z których niemal połowa (45%) umierała
w niemowlęctwie i dzieciństwie17. W większości rodzin zatem, niezależnie od
środowiska społecznego – choć współczynnik śmiertelności koreluje do pewnego stopnia z warunkami życia – dzieci umierały, nie dożywając wieku dorosłego. Stąd ich śmierć, a zwłaszcza śmierć niemowląt, uważano za rzecz normalną i na ogół się z nią godzono. „Tą śmiertelnością nikt się jednak zbytnio
14

W. Szenajch, Porównawcza statystyka urodzeń i śmiertelności dzieci wśród ubogiej ludności chrześcijańskiej i żydowskiej w Warszawie i Łodzi, Warszawa 1916, s. 15.
15
J. Sosnowska, Działania towarzystwa „Kropla mleka” na rzecz opieki nad dzieckiem i matką w łodzi w latach i wojny światowej, „Studia z Historii SpołecznoGospodarczej” 2013, T. XI, s. 68.
16
Z. Smoliński, Przemiany dzietności rodziny w XX wieku [w:] Przemiany rodziny
polskiej red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 201–202.
17
A. Żarnowska, Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemysławiającym
się mieście na przełomie XIX i XX wieku. Tradycja i modernizacja [w:] A. Żarnowska,
Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2013, s. 25.
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nie przejmował, bo dzieci sypały się masami i śmierć dziecka, szczególnie
chorowitego albo skaleczałego, przynosiła prawdziwą i pożądaną ulgę dla
rodziny” – pisał Wincenty Witos18. To jednak w jakiś sposób zależało raczej od
indywidualnych predyspozycji jednostki niż od środowiska społecznego,
z którego się wywodziła. Być może praktykowany ówcześnie w wielu środowiskach sposób wychowywania dzieci bez zbędnych czułości stanowił pewną
strategię ratującą rodziców przed rozpaczą w przypadku utraty potomstwa.
Marcjanna Fornalska pisała: „Ale ja w swym domu rodzinnym nie doświadczałam pieszczot i swych dzieci nie umiałam darzyć zewnętrznymi oznakami
czułości”19 i wielokrotnie wracała do tego w różnych miejscach swoich
wspomnień pisanych pod koniec życia. Jej refleksja pozwala stwierdzić, jak
wiele zmieniło się w podejściu do wychowania dzieci w ciągu tych przeszło
osiemdziesięciu lat. Sama Marcjanna jako matka miała jednak szczęście, bo
udało jej się wychować wszystkie swoje dzieci. Nie miały go tyle, mimo lepszych warunków życia, Zofia Moraczewska, jej siostra Helena czy Zofia Kirkor-Kiedroniowa, które dzieci straciły. Pierworodny syn Zofii zmarł na szkarlatynę, mając niewiele ponad rok. Zofia pisała wtedy w liście do siostry: „Staram
się nie myśleć i wymazać wszystko z pamięci – przez wzgląd na mojego biednego Jędrzejka, który chodzi blady obojętny na wszystko. Wczoraj znów dopominał się rewolweru i szukał go wszędzie. Tak mi chwilami straszno! [...]
muszę przywyknąć do opuszczenia, grobowej ciszy i smutku. A ponieważ muszę, będę się starała wszelkimi siłami, i staram się już teraz gorączkowo zapomnieć, wyrzucić wszystko z pamięci, aby tak nie cierpieć jak teraz [...] zbuntować się przeciw cierpieniu i żyć”20. Mamy tutaj ukazaną nie tylko reakcję
matki, ale również, wcale nie mniejszą, rozpacz ojca. Ich świadectwa są stosunkowo rzadsze, jednak podobnie o doświadczeniu utraty córki pisał np.
Karol Irzykowski21. Co prawda jego sytuacja była trochę inna. Basia zmarła,
18

W. Witos, Moje wspomnienia, cz. I, do druku przygotowali, przedmową i przypisami opatrzyli E. Karczewski, J.R. Szaflik, Warszawa 1988, s. 68.
19
M. Fornalska, Pamiętnik matki, cz. 1, Warszawa 1973, s. 127.
20
Z. Moraczewska, dz. cyt., Spas 2 października 1902 r., s. 102.
21
K. Irzykowski, Dziennik 1916–1944, Kraków 2001, z. 2, 7/7 1916, s. 37–38. Niemal od początku 1916 r. w dzienniku znajdują się zapiski o postępującej chorobie
dziecka. Po śmierci i pogrzebie Irzykowski pisał: „Każdy konkret jest jak grzęzawisko,
które pochłania, zatapia, w które pogrążyć się można beznadziejnie – zwykle ma się
tylko ogólne poczucie straty, głuchy daleki żal, ale każde wyobrażenie konkretne, naj-
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mając 6 lat, jednak niemal od urodzenia chorowała na nerki. Zapisy reakcji
ojców każą, jak sądzę, zrewidować ówczesne przekonania o emocjonalności
jako atrybucie kobiet. Niektóre kobiety, podobnie jak i niektórzy mężczyźni,
bardzo trudno godziły się ze śmiercią dzieci – zapadały na zdrowiu, zaniedbywały pozostałe potomstwo.
Tempo i zakres zmian w opiece nad dziećmi podobnie jak i tych zachodzących w rodzinie, co należy podkreślić, nie były równomierne w całym społeczeństwie. W okresie, o którym mowa, uwidoczniały się one przede wszystkim w warstwach oświeconych, choć i tu zróżnicowanie było ogromne. Jako
przykład nowych trendów można podać zalecenia dotyczące odrębnych
miejsc spania dla wszystkich domowników. Zachęcano nawet do oddania
dziecku oddzielnego pokoju – najlepiej jasnego. W praktyce, przede wszystkim ze względu na nadmierną ciasnotę, było to często po prostu niemożliwe,
jednak w rodzinach burżuazji, inteligencji, ziemiaństwa posiadanie odrębnego łóżka przez każdego domownika było już w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej standardem22. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja
w rodzinach chłopskich i robotniczych, chociaż i tu coraz częściej, gdy było to
możliwe, przynajmniej rozdzielano miejsca spania starszych dzieci i rodziców.
Już na przełomie wieków większość specjalistów zalecała też nawet kilkugodzinne przebywanie z cztero-, pięciotygodniowymi dziećmi na świeżym
powietrzu23. Dla wielu rodziców, również z warstw oświeconych, codzienne
wychodzenie z niemowlętami i małymi dziećmi na spacer niezależnie od pogody nie było oczywiste. W warstwach ludowych stosowanie się do tych zaleceń było chyba jeszcze bardziej istotne, zwłaszcza w miastach, gdzie mieszkania w suterenach często były zawilgocone i duszne. Niestety, wielu rodziców
wciąż bardziej wierzyło gusłom i przesądom niż mądrości higienistów i lekarzy. Trudno się dziwić, skoro znaczna część społeczeństwa nie potrafiła czytać,
mniejsze spojrzenie na przedmiot należący do zmarłej, uruchamia ów żal i pobudza do
płaczu” (9/7 1916, s. 44–45). Niemal w każdym kolejnym wpisie wspomina o zmarłej córce.
22
Według danych z 1891 r. 36,8% ludności mieszkało w pojedynczych izbach,
23,7% w lokalach dwuizbowych, 23,8% w trzy- lub czteroizbowych, a 15,7% w pięcioizbowych i większych”. Zaludnienie na izbę: w jednoizbowych 4,2 os., dwuizbowych
2,4 os., w pięcioizbowych i większych – 0,9 os. Za: W pracy i w walce. Wspomnienia robotników warszawskich z przełomu XIX i XX wieku, oprac. J. Durko, Warszawa 1970, s. 9.
23
Np. M. Biehler, Hygiena dziecka, Warszawa 1914, s. 113.
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a i dostęp do lekarzy był mocno ograniczony, ponieważ było ich za mało, a na
zapłacenie za wizytę większości i tak nie było stać.
Wpływ na zmianę stylu życia i w konsekwencji przewartościowania w relacjach rodzinnych, choćby w zakresie obowiązków przypisywanych do konkretnych ról społecznych, miały, jak wskazują badania Anny Żarnowskiej nad
Warszawą, przenosiny do wielkiego miasta. Badaczka stwierdziła, że wielkie
miasto przyśpieszało rozpad rodzin wielopokoleniowych na rzecz dwupokoleniowych, składających się z rodziców i dzieci. Ze względu jednak na ciężkie
warunki bytu powiększała się ona o dalekich krewnych przyjeżdzających do
Warszawy w poszukiwaniu pracy czy sublokatorów, którym wynajmowano
lokum, łatając w ten sposób domowy budżet. Wspominający wizytę u działacza robotniczego Jana Rosoła na warszawskim Powiślu pisał: „Mieszkanie
Rosołów było na I piętrze, składało się z małej kuchenki, dużego pokoju,
w którym Rosołowie mieszkali z krewną «Starej» ( jakaś emerytka), i pokoiku,
w którym mieszkali sublokatorzy (po trzech) – robociarze”24. W takich stadłach dla dzieci najbliższymi stawali się niekoniecznie przedstawiciele rodziny.
Poza współmieszkańcami niewątpliwie ważną grupę stanowili koledzy zamieszkujący w tym samym domu czy przy tej samej ulicy.

Edukacja i aspiracje życiowe
Dzieci warstw oświeconych na ogół wychowywały się w lepszych warunkach materialnych. W miastach rodziny z tego kręgu zajmowały kilkupokojowe mieszkania w kamienicach. Do miast trafiały też dzieci z rodzin ziemiańskich. W końcu XIX w. niektóre familie decydowały się bowiem na
przeprowadzkę do miasta w celu edukacji potomstwa. Potrzeba kształcenia
dzieci, a zwłaszcza córek, była na przełomie wieków wyrazem nowoczesności rodziców. Na przykład państwo Skłodowscy, oboje czynni nauczyciele
o skromnych dość dochodach, nie tylko zaszczepili dzieciom zamiłowanie do
wiedzy, ale również dbali o ich edukację. Rodzice Zofii z Grabskich Kirkor-Kiedroniowej postanowili, że matka z dziećmi (z Zofią i jej braćmi – Władysławem i Stanisławem) przeniesie się do Warszawy. Ojciec miał dojeżdżać
24

A. Kiełza, Wspomnienie o Janie Rosole [w:] W pracy i w walce. Wspomnienia robotników warszawskich z przełomu XIX i XX wieku, opr. J. Durko, Warszawa 1970.

Nowe trendy w opiece i wychowaniu dzieci w rodzinach…

237

do rodziny, a na co dzień mieszkał w ich majątku Borki, z którego część dochodów przeznaczano na naukę dzieci. O wadze, jaką przywiązywano w tej
rodzinie do kształcenia, świadczą przytoczone przez Zofię we wspomnieniach słowa ojca: „Ostatnie bydlę wyprowadzę z obory, byleście się uczyli”25. Podobną determinację wykazywała matka, która wymogła na Zofii, aby
ta złożyła egzamin państwowy na nauczycielkę. Dostrzeżenie praktyczności
takiego rozwiązania było na owe czasy dość postępowe i świadczyło o dobrym rozeznaniu matki w ówczesnych realiach społeczno-ekonomicznych.
Również rodzice Romany Pachuckiej zdecydowali się na rozstanie – matka
przeniosła się z dziećmi do stolicy, aby mogły się one swobodnie uczyć. Ich
sytuacja finansowa była jednak gorsza niż Grabskich, a dodatkowym motywem przenosin do Warszawy były problemy małżeńskie rodziców26. Jeszcze
inaczej wyglądała sytuacja Józefa Konrada Korzeniowskiego (Josepha Conrada), który jako sierota utrzymywany przez wuja został wysłany do gimnazjum do Krakowa pod opieką babki27. Dbałość o kształcenie dzieci wydaje
się zatem coraz bardziej powszechna, zwłaszcza w rodzinach, które nie borykały się z problemami finansowymi.
Przy okazji należy również zwrócić uwagę na postępujące procesy emancypacyjne. Rodzice coraz częściej dostrzegali potrzebę inwestowania w edukację córek. Wspominane już działania rodziców Zofii z Grabskich Kirkor-Kiedroniowej, Romany Pachuckiej i innych wskazują, że dziewczęta chcące
się uczyć mogły liczyć na wsparcie rodziny. Coraz częściej też udawało im się
przekonać rodziców do wysłania ich na studia, choć nadal w przeważającej
liczbie rodzin, zwłaszcza lepiej sytuowanych, dziewczęta miały przede wszystkim kształcić się na dobre żony i panie domu, bo jednak wyjście za mąż wciąż
uczyć stanowiło cel, którego realizacja dawała prestiż i stabilizację społeczną.
Mimo to Zofia Moraczewska – dobrze wyedukowana, pracująca jako nauczycielka w prywatnej szkole dla dziewcząt – początkowo dość słabo radziła sobie z obowiązkami domowymi, które w jej domu rodzinnym wykonywała
służba. W końcu zresztą oddała kuchnię w ręce służącej28. Podobnie wyglądała sytuacja w wielu domach, zwłaszcza miejskich warstw oświeconych.
25

Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. 1, Kraków–Wrocław 1986, s. 42.
R. Pachucka, Pamiętniki 1886–1914, Wrocław 1958.
27
M. Jasanoff, Joseph Conrad i narodziny globalnego świata, Poznań 2018, s. 70.
28
Z. Moraczewska, dz. cyt., Skała, 8 listopada 1896, s. 95
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Za edukację dzieci, choć sponsorowali ją ojcowie, odpowiedzialne były
matki. Pierwszą nauczycielką mieszkającego w Warszawie syna księgarza Ferdynanda Hoesicka była matka. Matki dbały też o początki edukacji sióstr
Gostkowskich i Zofii z Grabskich. To one zatrudniały prywatnych nauczycieli
i guwernantki. Kirkor-Kiedroniowa pisała: „Ojciec nie zajmował się naszym
wykształceniem w szczegółach, pozostawił to matce, która w równej jak on
mierze troszczyła się o naszą naukę. Sprowadzała do Borowa bony cudzoziemki, guwernantki Polki i sama uczyła nas. Wszyscy czworo […] czytać, pisać
oraz początkowych rachunków nauczyliśmy się od matki, a także od niej
otrzymaliśmy pierwszą naukę katechizmu i historii Polski”29. Rolę matki jako
pierwszej nauczycielki doceniał również brat Kirkor-Kiedroniowej Stanisław.
Rzadkim niewątpliwie przypadkiem matki-chłopki zdeterminowanej, aby wykształcić dzieci, była Marcjanna Fornalska, która w pamiętniku wielokrotnie
wspominała, jak bardzo zależało jej na ich edukacji. Pisała np.: „Moi dwaj
synkowie uczyli się w trzeciej klasie szkoły miejskiej, a córka w szkole gospodarstwa wiejskiego. Bywaliśmy czasem przygłodni, ubrani tak, że wstyd było
wyjść pomiędzy ludzi, ale ja byłam szczęśliwa, że moje dzieci się uczą”30.
Nieco inaczej sytuacja wyglądała na terenie zaboru pruskiego, gdzie na
przełomie wieków dzieci były zobligowane do realizacji obowiązku szkolnego.
Ale i tu już posłanie przez rodziców – rzemieślników chwaliszewskich syna do
gimnazjum odbierano, jego zdaniem, jako wyjątkowe, tym bardziej że chłopak miał kłopoty z niemieckim, którego uczył się jedynie w szkole ludowej.
Matka wystarała się więc o korepetycje, ona też co roku pod choinkę kupowała mu polską książkę31. Można więc przypuszczać, że zależało jej na wykształceniu syna nie mniej niż ojcu. Dbała przy tym o zachowanie polskiej
tożsamości syna. Przedstawiciele polskiej inteligencji i ziemiaństwa zapisywali
natomiast dzieci do miejscowych gimnazjów, córki zaś chętnie wysyłano do
Królestwa Polskiego na pensje, w których uczono po polsku.
W Galicji realizacja obowiązku szkolnego nie była szczególnie egzekwowana. Wincenty Witos wspominał: „Szkoła więc była, z nauką jednak było
dużo gorzej. Trochę dzieci sprowadzono do niej, lecz chodziły one tylko
29

Z. Kirkor-Kiedroniowa, dz. cyt., s. 43.
M. Fornalska, dz. cyt., s. 96.
31
M. Jabczyński, Na Warcie zatrzymał się czas [w:] Poznańskie wspominki. Starzy
Poznaniacy opowiadają, Poznań 1960, s. 82.
30
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w miesiącach zimowych. Na wiosnę i jesienią zostawały w domu, bo nie miał
kto pasać gęsi i bydła” i konkludował: „W tych warunkach nie mogła też nauka dawać wielkich rezultatów”32. Sam zresztą długo do szkoły nie był posyłany, ponieważ rodzina była biedna, w końcu ojciec „poreperował mi jakieś
stare na tandecie kupione buty, kupił też za parę szóstek mocno przechodzoną bluzę, przerobił ją na mnie i mimo zawodzenia matki, że krowa pozostanie
bez opieki, polecił zaprowadzić mnie do szkoły”. Witos podkreślał też, że
z jego wsi sporo dzieci szło potem do gimnazjum, jednak dalsza edukacja
wymagała zdolności i pilności oraz wielu wyrzeczeń. Wyraźnie jednak widać,
że chłopscy rodzice doceniali potrzebę, a raczej szansę, jaką mogło dawać
zdobycie wykształcenia. Sukcesem zakończyła się edukacja Stanisława Pigonia, który urodził się w chłopskiej rodzinie w Komborni pod Jasłem, a został
profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poszedł do miejscowej szkółki,
mając 7 lat. „Dostałem parcianą torbę przez ramię, do niej tabliczkę, rysik,
«lamentarz», czasem jabłko lub parę suszonych gruszek – i hajda! Biegać
trzeba było wcale daleko; niemal pół godziny drogi. Biegałem latem boso,
zimą w jakichś tam buciętach. Nie musiały być dostatnie, gdyż ostro marzłem w nich w nogi”33 – wspominał. Po czterech latach ojciec podjął decyzję,
żeby Stasia posłać do gimnazjum. Jak wspomina Pigoń, nie była to łatwa
decyzja, zwłaszcza dla małorolnego chłopa. Ojciec zasięgał porady między
innymi proboszcza i nauczyciela, również matka autora wspomnień opowiadała się za wysłaniem syna do Jasła. Nie bez znaczenia była też chęć
chłopca do kontynuowania nauki. Z czasem cała rodzina była zaangażowana
w „projekt nauka” – matka lub siostra co tydzień przynosiły mu prowiant, co
zresztą było udziałem wielu matek-chłopek, których synowie się kształcili.
Nie wszystkie dzieci mogły się uczyć. Wiele z nich, zarówno z rodzin
chłopskich jak i robotniczych, bardzo wcześnie zaczynało zarobkować, aby
wspomóc w utrzymaniu rodziny pracującego ojca, matkę czy oboje rodziców.
Anna Żarnowska, prowadząc badania nad środowiskiem robotników warszawskich, dostrzegała szczególnie duży odsetek pracujących chłopców
i dziewczynek w stosunku do całej grupy robotników34. Być może wynikało to
stąd, że w Warszawie wiele gospodarstw domowych było niepełnych, pozba32
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wionych głowy rodziny, której funkcję przejmowała kobieta i/lub małoletnie
dzieci. Badania Józefa Chałasińskiego nad proletariatem wiejskim w Wielkopolsce wskazują, że „Rodziny oczekują tej chwili, w której dziecko stanie się
siłą zarobkową i zacznie przynosić pieniądze do domu”35. Konieczność bycia
użytecznym, pracy na rzecz rodziny i na własne utrzymanie dotyczyła też środowiska chłopskiego, w którym dziecko od najmłodszych lat miało wyznaczone zadania do wykonania. Włodzimierz Mędrzecki wymienia wśród nich
pasionkę, opiekę nad młodszym rodzeństwem itp. Marcjanna Fornalska
pisała: „Ja mam już osiem lat i niańczę dwoje młodszych – braciszek ma rok
i jeszcze nie chodzi; noszę go na rękach, a że jestem mała, chudziutka i nie
mam dużo sił, więc matka przywiązuje go do mnie ręcznikiem”36. W napisanych na konkurs wspomnieniach, opublikowanych w tomie Robotnicy piszą,
wiele razy pojawiają się wzmianki o podejmowaniu pracy przez starsze dzieci. Wydaje się nawet, że częściej to dzieci podejmowały trud pracy zarobkowej niż żony i matki. Aby potwierdzić to twierdzenie, trzeba by jednak
przeprowadzić gruntowniejsze badania. Przykład syna dorożkarza z Poznania, najstarszego z ośmiorga dzieci, potwierdza to przypuszczenie, wskazuje
też, że zarobkowanie postrzegano jako najistotniejszy obowiązek dziecka
w rodzinie robotniczej. Autor, chodząc do obowiązkowej szkoły, był z niej zwalniany, ponieważ, jak pisał: „matka moja zwróciła się do okręgowego inspektora
szkolnego o wcześniejsze zwolnienie. We wniosku uzasadniła, że ma już ośmioro dzieci, z których pięcioro chodzi do szkoły. Ja jako najstarszy powinienem jej
pomóc. O wcześniejsze zwolnienie mnie ze szkoły starał się również mój pracodawca, Marian Degórski, u którego pracowałem w godzinach poza szkolnych
jako goniec. Zapewnił on szkołę, że weźmie mnie na naukę kupiecką”37. Pracę
podejmowały też, na ogół już po zakończeniu nauki na poziomie średnim, dzieci z rodzin inteligenckich i burżuazyjnych. Janina Gajewska po ukończeniu
nauki pracowała jako biuralistka, wciąż mieszkając z rodzicami i dokładając
się do domowego budżetu38. Gdy sytuacja rodziny nie była najlepsza, dzieci
udzielały korepetycji, zatrudniały się w biurach.
35
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Relacje między dziećmi i rodzicami
W różnego rodzaju literaturze pamiętnikarskiej dzieciństwo zajmuje dość
ważne miejsce. Ponieważ większość dokumentów osobistych powstawała
w czasie, gdy ich autorzy ten okres życia mieli już dawno za sobą, zapiski niewątpliwie go idealizują. Dają jednak możliwość odtworzenia relacji rodzinnych
widzianych z perspektywy dzieci. Wyłania się tu kilka godnych uwagi cech charakterystycznych. W rodzinach chłopskich, a i w wielu robotniczych ostatnie
zdanie należy do ojca. Wzbudza on strach nie tylko w dzieciach, ale również
nierzadko w żonie. „Zawsze patrzył na mnie surowo, czasem strofował, a były
wypadki, że bez słowa, za małe wykroczenie dostawałam pasem. Toteż bałam
się ojca bardzo” – wspominała Fornalska39. Pisała też, że nie było sensu skarżyć
się matce, bo „matka także musi słuchać we wszystkim ojca, jak i my”40.
W rodzinach warstwy oświeconej relacje wyglądały nieco inaczej. Tam ojciec był w zasadzie nieobecny i wtedy wzbudzał strach, jak na przykład u Ferdynanda Hoesicka: „Ale byłem chowany prawie po spartańsku, bez pieszczot.
Ojca, z którym od dziecka musiałem mówić tylko po niemiecku, bałem się po
prostu; z matką, z którą w nieobecności ojca mówiłem po polsku (ale tylko
w nieobecności ojca), byłem bardziej poufały, ale i ona w wielu razach bała
się «tatki», nie śmiała mu się sprzeciwić; […] Wiedzieliśmy oboje, że «tatce»
trzeba być bezwzględnie posłusznym, że nic nie może się stać wbrew jego
życzeniu, bez jego pozwolenia”41.
Bywało też, że ojciec stanowił przeciwwagę dla wymagającej matki. Być
może taka ocena głowy rodziny była uzależniona od płci dzieci, o ojcach bowiem na ogół znacznie cieplej wypowiadały się córki. Szczególną miłością
darzyły córki Romana Gostkowskiego, zwłaszcza najstarsza Helena. W pisanych u schyłku życia wspomnieniach tak opowiadała o swoim dzieciństwie:
„Nie powiem, że było ono zbyt wesołe. Wbrew warunkom zdawałoby się
pomyślnym. Sądzę, że zbytnia surowość matki zmroziła te lata. Za mało było
serdeczności. Matka chciała wychować dzieci jak najlepiej, wyrobić w nas
hart, pracowitość i uczciwość. Zawdzięczaliśmy jej te zalety, ale zatraciłyśmy
(bracia pomarli dziećmi) skarb największy: szczerość w stosunku do matki.
39
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Bałyśmy się jej zanadto. Ten surowy system wychowawczy paraliżował swobodę stosunku nawet do ojca, którego kochałyśmy fanatycznie, i który swą
dobrocią, wesołością i wiedzą porywał nasze serca dziecięce – zdaniem matki
– utrudniał wychowanie naszej gromadki”42. Zastanawiające jest, że mimo
wykazywania zrozumienia dla matki sentyment do ojca nie ulegał zblaknięciu.
Helena wytknęła również matce zbyt małe zainteresowanie dziećmi, choćby
to, że matka cedowała na bonę kładzenie dzieci spać. Jako dorosła niby to
rozumiała, zrzucając na karb młodości matki, ale żal, sądząc z zapisków, nigdy
nie minął. Również Zofia Moraczewska darzyła ojca sentymentem.
Zofia Kirkor-Kiedroniowa wskazywała szczególną pozycję matki w domu.
Pisała: „Matka nasza była absolutną panią domu i my, dzieci, mieliśmy wrażenie, że tylko ona nami kieruje. Od ojca bowiem nigdy nie słyszeliśmy żadnego
napomnienia, żadnego rozkazu, co najwyżej dobrotliwe uwagi lub rady, i to
rzadko”. Zdaniem Zofii wynikało to i z charakteru rodziców, i stąd, że matka
stale była z dziećmi w Warszawie. Ale – jak twierdzi – ojciec dobrze wiedział,
co się dzieje i z matką rozmawiał o przyszłości dzieci. Jednak „Rezultat był
taki, co do mnie, że ojca kochałam tylko, a matki prócz tego «bałam się»,
tj. wiedziałam, że muszę liczyć się z jej wolą. Ciążyło mi to jednak coraz bardziej, miałam bowiem niepohamowane pragnienie wolności, życia «jak chcę»
za wszelką cenę”43. I jej zdaniem ojciec pomagał jej je realizować: „Stanął też
zdecydowanie po mojej stronie, gdy przed wyjazdem na zimę do Warszawy
przedłożyłam rodzicom parę życzeń w grzecznej, lecz kategorycznej formie.
A więc by mi było wolno wychodzić z domu bez obowiązującego towarzystwa
matki lub guwernantki – bo jeśli jeździłam sama z żandarmami i siedziałam
w więzieniu, a nic mi się złego nie stało, to mogę chyba sama chodzić ulicami
Warszawy. Dalej – bym mogła kształcić się uczęszczając na wykłady według
własnego uznania”. Chciała też pensji miesięcznej na książki i własne wydatki,
ale rezygnowała w zamian z balów, przyjęć, loży w teatrze itp.
Problemy w porozumieniu z matką miała Romana Pachucka. Pisała
w pamiętniku, że wynikały one z faworyzowania przez matkę brata. Romana
twierdziła, że matka troszczyła się głównie o niego, od niej zaś przede wszystkim wymagała i miała o to długie lata żal44.
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Być może w tym miejscu należy zapytać o relacje płci kształtujące relacje
wewnątrzrodzinne. Z pewnością niektórzy mogliby się odwołać też do teorii
psychoanalitycznych i nimi tłumaczyć specyfikę więzi rodzinnych. Faktem natomiast jest, że dziewczęta nawet już jako dorosłe kobiety nie zawsze rozumiały
motywy postępowania rodziców. Nie brały pod uwagę zdarzeń z ich życia, które
mogły wpłynąć na takie, a nie inne stosunki między rodzicami i dziećmi. Być
może zachowania matek mogła modyfikować śmierć dzieci. Na przykład Wanda z Dylewskich Gostkowska straciła wszystkich synów. W ówczesnym społeczeństwie nie dochowała się więc dziedziców nazwiska. Czy mąż miał do niej
o to żal, nie wiemy, i się nie dowiemy, ale pytanie pozostanie. Trudno zresztą
przypuścić, że umieranie dzieci nie pozostawiało śladu w psychice rodziców.
Wiele pamiętników wskazuje na ścisły podział obowiązków w rodzinie,
i to niezależnie od środowiska społecznego. Niemal cała proza życia,
w każdym razie znaczna jej część, spadała na kobiety. W środowiskach lepiej
sytuowanych mogły one w jakimś stopniu ułatwić sobie prowadzenie domu,
zatrudniając służbę. Niemniej jednak wyraźnie widać, że kobiety mogły oddawać się samorealizacji tylko w czasie, gdy wykonały już obowiązki domowe.
Zofia Moraczewska, która zawarła satysfakcjonujący związek małżeński
z mężczyzną, którego sama sobie wybrała, swoje pasje społeczno-polityczne
realizowała w czasie wolnym, po ogarnięciu domu i spraw dzieci, organizując
wszystko dzięki pomocy służby. Jędrzej oddawał się swoim zadaniom w sferze
publicznej, nie troszcząc się o rodzinną codzienność. Był i tak wyjątkowy, bo
doceniał Zofię i był dumny z jej działań, co nie przekładało się jednak na realną pomoc w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci45. Obydwoje nie widzieli
przy tym nic niesprawiedliwego w nierównym podziale obowiązków. W rodzinie Jana Rosoła, mniej więcej o pokolenie starszej, Jan – działacz robotniczy nawet nie bardzo zajmował się zarabianiem. Pamiętający ich dom tak
wspominają jego funkcjonowanie: „Tylko dzięki temu, ze «Stary» miał żonę
zdrową, silną i do pracy chętną – jakoś koniec z końcem wiązali. Rosołowa
prawie nigdy nie rozstawała się z balią, praniem i prasowaniem; zarobkowała
jak mogła, aby nie dać się nędzy”46! Pomagała mu też w pracy konspiracyjnej,
45
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nosiła bibułę, kupowała papier na odezwy. Sama Zofia Rosołowa mawiała, że
na 34 lata małżeństwa 14 lat była sama – Jan Rosół w tym czasie przebywał
w więzieniach i na zesłaniach47.
W środowiskach emancypacyjnych na początku XX w. dostrzegano już, że
kobietom należy się wybór, czy chcą wyjść za mąż czy też nie. Publicystka
„Steru” pisała: „Nikt nie może żądać, ani też nie żąda, by kobieta wyrzekała
się szczęścia rodzinnego, skazywała się na samotność, nie, po tysiąc razy nie,
tylko niech małżeństwa nie poczytuje za konieczność i nie goni za nim z ujmą
swej ludzkiej godności, a nim zostanie żoną, niech będzie zupełnym człowiekiem. Niech małżeństwa nie uważa za panaceum na wszelką niedolę”48. Ten
głos był jednym z wielu ważnych opinii w toczącej się od lat 70. XIX w. dyskusji
o wychowaniu i rolach kobiet oraz o zakresie ich emancypacji. Wskazywano,
że kobieta powinna być przygotowana na samodzielne życie. Matka Zofii Kirkor-Kiedroniowej zmusiła ją do zdawania egzaminu na nauczycielkę, „bo była
zdania, że powinnam na wszelki wypadek mieć zapewnioną możność zarobkowania”49. Cecylia Plater-Zyberkówna zakładała szkoły dla dziewcząt, które
miały je przygotować do życia. W wydanym przez siebie poradniku stwierdzała, że nie każda kobieta ma predyspozycje i chęć, aby zostać żoną i matką50.

Podsumowanie
Przyjmowanie nowych trendów związanych z opieką nad dziećmi i ich
wychowaniem wyraźnie zależało od kilku czynników: pozycji społecznej –
a więc środowiska, warunków materialnych, polityki społecznej państwa. Na
ogół wzorce płynęły ze środowisk inteligenckich i ziemiańskich, które w badanym okresie należały do dobrze, ale nie najlepiej sytuowanych. Natomiast
były to grupy dobrze edukowane, których sytuacja ekonomiczna na przełomie XIX i XX w. ulegała zmianie. Zmiana ta ściśle wiązała się z procesami
47
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uwłaszczeniowymi, sytuacją ekonomiczną oraz polityką państw zaborczych.
Nie bez znaczenia była również postępująca emancypacja kobiet. Niepraktyczność ich wychowania dostrzegano już w okresie pozytywizmu, stopniowo
więc do wybuchu Wielkiej Wojny udało się kobietom przetrzeć szlaki do
szkolnictwa średniego, uniwersytetów oraz na rynek pracy. Pamiętniki wskazują wyraźnie, że już w końcu XIX w. w wielu rodzinach dziewczynki dorastały
razem z chłopcami, wspólnie się bawiły i miały dość dużą swobodę, jak na
przykład Zofia z Grabskich, Helena Kozicka, Wanda Gertz czy Maria Czapska.
Wraz z wchodzeniem w dorosłość ich zachowania coraz bardziej były krępowane konwenansem. Chłopcom zarówno w wychowaniu, jak i w wyborze
drogi życiowej pozostawiano we wszystkich środowiskach znacznie więcej
swobody. Ograniczeniem dla kształcenia, jeśli sami zainteresowani wyrażali
chęć, była w ich przypadku najczęściej sytuacja materialna. Wspomnienia
chłopców wskazują też na nieco inną dynamikę ich relacji z rodzicami. Znacznie częściej przyznają się do lęku towarzyszącego kontaktom z ojcem, narzekają na brak serdeczności, podkreślają niewystarczającą obecność ojca
w domu.
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New trends in care and upbringing of children in Polish families
at the turn of XIXth and XXth centuries
Summary
The text analyzes the changes taking place in the family life with particular
emphasis on children. Their point of view became dominant. Changes related to the
development of hygiene and medicine were emphasized because in consequence they
contributed to the reduction of mortality of infants and young children. Attention was
paid to the differentiation of the pace of these processes in different social milieu.
Also, the emancipation processes that entered family life were noticed, which was
reflected in the change of aspirations concerning children`s education, both sons and
daughters. The last part focuses on the relationships between parents and children,
which gradually became less conventionalized and more partner-like.
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Mechanizmy modernizacji wsi polskiej
do zakończenia I wojny światowej

Problem przemian warstwy chłopskiej w okresie przekształcania społeczeństw europejskich ze społeczności agrarnych w nowoczesne, zurbanizowane społeczeństwa przemysłowe stanowi jeden najważniejszych tematów
nie tylko nauk historycznych, ale też ekonomii, socjologii oraz antropologii
kulturowej.
Na zachodzie Europy przekształcenia wsi chłopskiej rozpoczęły się jeszcze
w XVIII w. i trwały bardzo długo – w niektórych regionach Francji, Włoch,
Hiszpanii czy Portugalii aż do II połowy XX w. Niezależnie jednak od tempa,
przebiegały harmonijnie i w podobnym kierunku. Wszędzie polegały na transformacji tradycyjnego chłopskiego gospodarstwa rodzinnego w nowoczesne
farmerskie przedsiębiorstwo rolne, stanowiące integralną część wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej. Nawet jeśli pozostało przedsiębiorstwem
rodzinnym – kierowało się rachunkiem ekonomicznym, korzystało z nowoczesnych instytucji kredytowych i działało wg zasad określanych przez lokalny
model (bardziej lub mniej) wolnego rynku.
W Europie Środkowej i Wschodniej sytuacja układała się inaczej. Za
sprawą silnego układu poddańczo-pańszczyźnianego ewolucja gospodarstw
chłopskich była hamowana aż do przeprowadzenia w kolejnych krajach państwowych reform agrarnych likwidujących instytucje poddaństwa i pańszczyzny. Reformy agrarne określały zasady odchodzenia od panującego na terenach dawnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej systemu poddańczo-pańszczyźnianego i wprowadzały reguły, których fundamentem były równość wobec
prawa jednostek i instytucji gospodarczych oraz gospodarka wolnorynkowa.
Pierwsze, niestety dość niekonsekwentne, kroki na tej drodze zrobiły: Austria,
wprowadzając w końcu XVIII w. państwową kontrolę stosunków poddańczych, oraz Księstwo Warszawskie, znosząc w 1807 r. instytucję poddaństwa
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osobistego i (w zasadzie) własności podzielonej. Następne w kolejności były
Prusy, które w 1809 r. nie tylko zniosły poddaństwo, ale też rozpoczęły realizację procesu uwłaszczenia gospodarstw chłopskich. Kolejnymi krokami milowymi na tej drodze było uwłaszczenie włościan w zaborze austriackim
(1848) oraz rosyjskim (1862, 1864).
Reformy agrarne oznaczały, że chłopi stawali się właścicielami swoich gospodarstw, uzyskiwali równe z przedstawicielami innych grup społecznych
prawa cywilne oraz możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Uwłaszczenie stało się jednocześnie potencjalnym źródłem problemów, gdyż otrzymanej własności i wolności towarzyszyła pełna odpowiedzialność za losy własne
i członków rodziny pracującej w gospodarstwie.
W nauce polskiej dominuje opinia, że generalnie biorąc, przed 1914 r.
chłopi polscy dobrze poradzili sobie z nową sytuacją, zwłaszcza w zaborze
pruskim i w Królestwie Polskim. Odnośnie do ziem pod panowaniem niemieckim historiografia polska podkreśla, że reformy pruskie zdecydowanie
preferowały gospodarstwa większe, praktycznie uniemożliwiały zatem ich
podział w ramach postępowań spadkowych, wreszcie wymuszały aktywne
uczestnictwo w gospodarce rynkowej. Jeśli dodamy do tego wysoki poziom
oświaty ludności wiejskiej, będący wynikiem utrzymanego przez całe XIX stulecie obowiązku szkolnego, oraz wchłanianie przez pozarolniczy sektor gospodarki nadwyżek demograficznych – otrzymamy wyjaśnienie faktu, że
w przeddzień wybuchu I wojny światowej drobne rolnictwo na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim było rozwinięte nie gorzej niż przeciętnie
w Europie Zachodniej.
W odniesieniu do Królestwa Polskiego historyk Krzysztof Groniowski w jasnych barwach opisał dynamikę zmian pouwłaszczeniowych1. Wskazał, że po
kilkunastu latach od uwłaszczenia rozpoczęła się ekonomiczna ekspansja
chłopów Królestwa (ale też w austriackiej Galicji), która wyrażała się przede
wszystkim w wykupie ziemi pozostającej dotychczas w rękach wielkiej własności. Na zakup ziemi przeznaczano kapitały uzyskiwane dzięki poprawie
jakości gospodarowania, ale też środki pochodzące z pracy poza rolnictwem
w szybko rozwijającym się budownictwie i przemyśle oraz na emigracji stałej
i sezonowej. Dzięki powiększaniu gospodarstw oraz dochodom spoza rolnic1

K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976.
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twa podnosił się poziom życia ludności wiejskiej. Otwarcie wsi na świat i intensyfikacja kontaktów z nowoczesną kulturą miejską przyczyniały się do
upowszechnienia nowych wzorów cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych. Nowo budowane domy pozostawały nadal drewniane, ale były większe, wyposażane w większe okna, a także w kominy i tzw. angielskie kuchnie
i drewniane podłogi. Do wielu domów wstawiano meble i elementy dekoracyjne kupowane w miastach. Na niemal całych ziemiach polskich (z wyjątkiem specyficznych regionów – np. Podhala czy Łowickiego) tradycyjny strój
ludowy znalazł się na przełomie XIX i XX w. w odwrocie. Zastępował go
miejski garnitur, kapelusz, sukienka i pantofle. Także w Królestwie Polskim
i Galicji podnosił się poziom alfabetyzacji ludności wiejskiej. Z roku na rok
zwiększała się grupa dzieci chłopskich, które poprzez wykształcenie średnie
lub nawet wyższe starały się osiągnąć awans społeczny i materialny.
Istotnym aspektem zmian pouwłaszczeniowych wsi polskiej była aktywność społeczna oraz zacieśnianie współpracy z innymi niż chłopskie środowiskami społecznymi. We wszystkich zaborach reformy agrarne oznaczały powstanie samorządu na poziomie lokalnym. Chłopi stali się tym samym
współgospodarzami wsi i gminy. Zaczęli pełnić funkcję radnych, wójtów,
urzędników i sędziów sądów gminnych2. Stopniowo uzyskiwali także prawa
polityczne – prawo głosu w wyborach parlamentarnych i możliwość uczestniczenia w życiu partii politycznych. Jednocześnie stali się obiektem ostrej rywalizacji o poparcie i lojalność władzy państwowej z jednej, a polskiego ruchu
narodowego z drugiej strony. Propaganda państwowa skutecznie przekonywała chłopów, że stanowią fundament potęgi państwa i jednocześnie obiekt
nieustannej troski i opieki cesarza. Mit dobrego cara czy złota legenda Franciszka Józefa miały zadziwiającą rzeszę wyznawców. Ale też praca nad „unarodowieniem” ludu prowadzona przez polską inteligencję przynosiła coraz
większe efekty. Nieliczne zrazu grupy chłopskich korespondentów gazet „dla
ludu” szybko rosły w siłę i na początku XX stulecia polskie partie, patriotyczne
organizacje społeczne, gospodarcze i religijne w zaborze pruskim i Galicji, a w
dobie rewolucji 1905 także w Królestwie Polskim, cieszyły się wśród chłopów
już masowym poparciem3.
2

Gmina wiejska i jej samorząd, red. H. Brodowska, Warszawa 1989, cz. 1,
s. 365–367.
3
J. Molenda, Chłopi. Naród. Niepodległość, Warszawa 2002.

Mechanizmy modernizacji wsi polskiej do zakończenia I wojny…

251

Nie kwestionując ogromu pozytywnych zmian, jakie następowały na polskiej wsi w epoce pouwłaszczeniowej, nie możemy jednak przejść do porządku dziennego nad widocznymi coraz wyraźniej i budzącymi wzrastający niepokój problemami nurtującymi warstwę chłopską. Kilkadziesiąt lat po
uwłaszczeniu okazało się, że poza zaborem pruskim zmiany rolnictwa chłopskiego zachodzą zbyt wolno w stosunku do potrzeb. Głównym objawem problemu było postępujące bardzo szybko rozdrobnienie gruntów chłopskich
oraz szybki wzrost liczby ludności bezrolnej. Bezpośrednią przyczyną narastania przeludnienia agrarnego była eksplozja demograficzna. Poprawa warunków życia i poziomu wyżywienia sprawiła, że coraz więcej dzieci dożywało
dorosłości i szukało dla siebie miejsca w świecie dorosłych. Tymczasem okazywało się coraz częściej, że tego miejsca dla nich nie ma. Rolnictwo nie potrzebowało zwiększającej się liczby pracowników, a rozwój pozarolnego sektora gospodarki ani w zaborze rosyjskim, ani tym bardziej austriackim nie był
dostatecznie szybki, aby zapewnić potencjalnym wychodźcom ze wsi miejsca
pracy poza rolnictwem4.
Na domiar złego oba państwa zaborcze były zbyt słabe, aby wprowadzić
w życie zakaz podziału gospodarstw rodzinnych. Proces ten nie musiał być
katastrofą, pod jednym wszakże warunkiem – uruchomienia modernizacji
gospodarstw, która polegałaby na upowszechnieniu upraw i hodowli wymagających znacznie większej pracy (np. roślin ogrodowych, warzyw, intensywnej hodowli trzody i drobiu). Dałoby to w efekcie skokowe podniesienie wydajności i dochodowości rolnictwa – a tym samym umożliwiłoby utrzymanie
o wiele większej liczby osób. Tymczasem w warunkach polskich kolejne podziały gospodarstw rodzinnych prowadziły do powielania przez młodych gospodarzy wzorców gospodarowania poprzednich pokoleń, tyle że na zmniejszającym się areale upraw. W efekcie coraz większa część produkcji rolnej
zamiast trafiać na rynek była spożywana w samym gospodarstwie. Na skutek
zmniejszającej się po kolejnych działach rodzinnych średniej powierzchni gospodarstw chłopskich już na początku XX w. większość gospodarstw w obu
zaborach była zbyt mała dla zapewnienia pełnego utrzymania rodzinie właścicieli. Powstał bardzo niekorzystny układ, w którym gospodarstwo rolne
coraz częściej pełniło funkcję działki żywieniowej oraz miejsca zamieszkania,
a jednocześnie bazy wypadowej dla poszukujących pracy poza wsią członków
4

K. Groniowski, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871–1914, Warszawa 1966.
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rodziny. Właściciele takich warsztatów rolnych nie koncentrowali się na podnoszeniu efektywności gospodarki rolnej, ale dbali o pozyskanie podstawowych środków żywnościowych na własne potrzeby.
Najpoważniejszą formą odpowiedzi na problem demograficzny oraz sposobem zdobycia środków finansowych na zaspokojenie wzrastających ambicji
konsumpcyjnych stało się zamiast podnoszenia efektywności rolnictwa działanie na rzecz pozyskania brzęczącej monety5. Od lat 70. XIX stulecia zaczęła
narastać fala migracji. Zapoczątkowali ją chłopi galicyjscy (nazywani często
bandosami) udający się do pracy sezonowej w majątkach ziemskich
w Czechach, Austrii i Królestwie Polskim. Następnie zaczęła rosnąć fala wychodźców do uprzemysławiających się miast (Czechy, Austria, okręg łódzki,
Warszawa, Zagłębie Dąbrowskie etc.) oraz za granicę (głównie zachodnie
Niemcy, potem USA, ale też Ameryka Południowa, Francja). Od lat 90. rozwijała się też błyskawicznie inna forma migracji zarobkowych – na tzw. saksy –
sezonowa rolna (z Królestwa i Galicji głównie na teren Niemiec, ale też do
niektórych regionów Austrii)6. Znaczenie migracji zarobkowych w procesach
modernizacji wsi polskiej trudno ocenić jednoznacznie. Z pewnością przyczyniły się one do poszerzenia zakresu kontaktów wsi ze światem zewnętrznym
(miastem, innymi krajami, kulturami). Znacznie zmniejszyły presję demograficzną na wieś polską (łącznie przed 1914 r. przeniosło się ze wsi do miast lub
na stałe wyjechało za granicę przynajmniej 5 milionów mieszkańców wsi).
Istotne znaczenie miał napływ gotówki przysyłanej lub przywożonej z miejsca
zarobkowania. Z jednej strony dla wielu rodzin był to istotny składnik budżetu, z drugiej jednak pieniądze z emigracji przyczyniały się do windowania cen
ziemi oraz zniechęcały wielu chłopów do modernizacji gospodarstw (łatwiej
było pojechać do Ameryki, zarobić trochę dolarów i wrócić niż męczyć się na
miejscu z nowymi technologiami rolniczymi)7.
Podsumowując tę część rozważań, można stwierdzić, że przemiany, jakie
zaszły na wsi i w rolnictwie polskim między okresem reform agrarnych a wybuchem I wojny światowej, doprowadziły do ukształtowania się specyficzne5

J. Kochanowicz, Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie
w teorii ekonomii i historii gospodarczej, Warszawa 1992.
6
Liczbowy wymiar migracji na ziemie polskie i w przeciwnym kierunku u: A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 408–411.
7
K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a emigracja amerykańska, Warszawa 1938.
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go modelu wsi, w którym współistniało wiele elementów tradycyjnych, wręcz
archaicznych, z bardzo sprawnym gromadzeniem przez wieś atrybutów nowoczesności i pieniędzy w najróżniejszych walutach całego świata. Do 1914 r.
chłopi radzili sobie w tym systemie całkiem dobrze. Nastąpił wyraźny postęp,
jeśli chodzi o poziom życia, gospodarowania i zakres kontaktów z rynkiem
kapitalistycznym oraz poziom integracji w ramach polskiej wspólnoty narodowej. Chłopi zachowali jednocześnie niezwykle dla siebie ważne instytucje
życia społecznego – tradycyjną rodzinę oraz społeczność wioskową. Model
ten świetnie sprawdził się w warunkach I wojny światowej. W dużej mierze
prymitywne rolnictwo chłopskie stosunkowo dobrze dostosowało się do warunków wojennych i wymogów gospodarki czarnorynkowej. Dzięki temu nastąpiła wówczas znacząca alokacja dóbr materialnych z wygłodniałego miasta
do produkującej spore nadwyżki żywności wsi.
Jacek Kochanowicz w opublikowanej w 1992 r. pracy zatytułowanej Spór
o teorię gospodarki chłopskiej sformułował pogląd, że odrębność drogi przemian modernizacyjnych wsi i drobnego rolnictwa w Europie Zachodniej i na
terenie Europy Środkowo-Wschodniej jest na tyle duża, że można postawić
tezę o dwóch różnych modelach modernizacji. O ile na zachodzie mieliśmy do
czynienia z szybszym czy wolniejszym, ale konsekwentnym marszem ku wolnemu rynkowi i gospodarce kapitalistycznej, o tyle w Europie Środkowo-Wschodniej ukształtował się i trwał praktycznie do kolektywizacji (a w Polsce
do końca XX w.) specyficzny, niepowtarzalny układ społeczno-gospodarczy łączący w sobie pewne cechy przedindustrialne i nowoczesne8. Dla owej innej
8

Oczywiście zmiany nie przebiegały łatwo. William Thomas i Florian Znaniecki
w znanej książce Chłop polski w Europie i w Ameryce znakomicie pokazali siłę chłopskich postaw tradycjonalistycznych i konserwatywnych, które w istotny sposób spowalniały procesy modernizacyjne na wsi. Tradycyjna, przeduwłaszczeniowa gospodarka chłopska oparta była na „ekonomii moralnej”. W jej ujęciu celem gospodarowania
było podtrzymanie egzystencji i modelu rodziny i społeczności lokalnej, a najlepszym
sposobem osiągnięcia tego celu było stosowanie metod sprawdzonych, tradycyjnych,
maksymalnie ograniczających ryzyko niepowodzenia. W konsekwencji każde wprowadzenie innowacji w organizacji społecznej wsi lub sposobach gospodarowania wiązało
się z konfliktem między „tradycjonalistami” a „nowinkarzami”. Choć ostatecznie wygrywali rzecznicy zmian, ich sukces był zazwyczaj niepełny. Zwykle elementy nowatorskie nie tyle wypierały dawne instytucje społeczne czy ekonomiczne, ile raczej znajdowały swoje miejsce obok tych starych. W. Thomas, F. Znaniecki, The Polish Peasant in
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drogi przemian wsi regionu, w tym polskiej zaboru rosyjskiego i austriackiego,
Kochanowicz zaproponował pojęcie modelu „posttradycyjnego”. Wieś posttradycyjną charakteryzował w następujący sposób: „celem gospodarowania rodziny chłopskiej jest przeżycie z dnia na dzień, z roku na rok, odtworzenie
w kolejnym pokoleniu tych samych form materialnego i społecznego bytowania, a więc przetrwanie. Ideałem – rzadko osiągalnym – jest samowystarczalność, możliwość samodzielnego wytwarzania żywności, okrycia, schronienia.
Produkuje się po to, by wytwarzać wartości użytkowe, wysiłek roboczy i rozmiary produkcji są więc wyznaczane wielkością potrzeb, a nie granicami możliwości produkcyjnych. Unikanie ryzyka jest kardynalną zasadą postępowania,
gdyż niska wydajność sprawia, że stale wisi nad tą gospodarką śmiertelne niebezpieczeństwo nieurodzaju, zwielokrotnione społecznymi zagrożeniami właściwymi światu, w którym chłopi zajmowali pozycje najniższe. Celem gospodarstwa posttradycyjnego jest nadal przetrwanie, a nie zysk. Pieniądz odgrywa
jednak w tym przypadku nieporównanie większą rolę niż w gospodarstwie
tradycyjnym. Przede wszystkim jest potrzebny po to, by kupić lub dodzierżawić
ziemię, po drugie pieniądze są potrzebne na chleb, gdyż często się zdarza, że
mała działka nie jest w stanie wytworzyć go tyle, ile potrzebuje rodzina. Po
trzecie wreszcie pieniądze są potrzebne na kupno towarów przemysłowych.
Chęć ich posiadania pojawia się często w wyniku «efektu demonstracji» stwarzanego przez centra cywilizacyjne z chwilą nawet częściowego przełamania
wiejskiej izolacji”9.
Analiza rzeczywistości społecznej i gospodarczej ziem polskich w II połowie XIX i na początku XX stulecia wydaje się potwierdzać zasadność propozycji Jacka Kochanowicza.
W kontekście powyższych rozważań warto postawić pytanie o rolę doświadczenia I wojny światowej w kształtowaniu procesów modernizacyjnych
na polskiej wsi. Badający przez wiele lat tę kwestię Jan Molenda zatytułował
rozdział swej pracy o procesach kształtowania świadomości narodowej chłopów polskich poświęcony I wojnie światowej „Wielka nauczycielka życia”.
Wskazał w nim, że obok wielu negatywnych konsekwencji wojny – przede
Europa and America, Chicago 1919 (wydanie polskie Warszawa 1976), por. W. Kula,
J. Kochanowicz, Chłopstwo. Problem intelektualny i zagadnienie nauk społecznych,
Warszawa 1981.
9
J. Kochanowicz, dz. cyt., s. 194–196.
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wszystkim strat ludzkich wśród żołnierzy i ludności cywilnej, bezpośrednich
zniszczeń, wymuszonych migracji i tułaczki, ogólnego obniżenia poziomu życia, negatywnych skutków polityki rabunkowej władz okupacyjnych etc. –
miało też miejsce wiele zjawisk o konsekwencjach pozytywnych. Wiązały się
one przede wszystkim z przełamywaniem (a przynajmniej osłabianiem) barier
społecznych, kulturowych, a za tym i politycznych oddzielających chłopów od
świata cywilizacji miejskiej i nowoczesnego narodu. Znaczny wzrost cen żywności i ogromne zapotrzebowanie ze strony wygłodniałych miast sprawiły, że
drobni producenci legalnie lub na czarnym rynku otrzymywali za produkty
rolne nie tylko pieniądze, ale też odzież, elementy wyposażenia mieszkań,
a nawet przedmioty luksusowe. Przyczyniało się to nie tylko do zmniejszania
różnic majątkowych, ale też unifikacji stylu życia i aspiracji ludności wiejskiej
i miejskiej. Miało też wpływ na demokratyzację stosunków społecznych. Wielokrotnie powtarzane wówczas hasło „żywią i bronią” nabrało w latach 1914–
1918 nowych znaczeń. Bardzo istotne były też zmiany społeczne w samej wsi.
Do przyspieszenia zmian modernizacyjnych na wsi przyczyniały się też,
paradoksalnie, zniszczenia wojenne i polityka okupantów. Odbudowywane po
zniszczeniach domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze stawiano często
z pomocą władz, z wykorzystaniem planów dostarczonych przez specjalistów
i z materiałów wysokiej jakości. Okupanci, zwłaszcza Niemcy, dostarczali na
potrzeby rolnictwa materiału siewnego wysokiej jakości, propagowali udoskonalanie ras zwierząt hodowlanych, a nawet w ograniczonym zakresie dostarczali maszyn i narzędzi rolniczych. Nie powstrzymało to spadku produkcji
w warunkach niedoboru zwierząt pociągowych, zniszczeń i braku rąk do pracy, ale na dłuższą metę przyniosło pozytywne wyniki.
Znaczny odpływ dorosłych mężczyzn przyczynił się do istotnych zmian
w strukturze rodzin chłopskich i we wzajemnych relacjach między mężczyznami i kobietami oraz do rewizji stosunków międzypokoleniowych. Kobiety,
lub dorastająca młodzież, przejmowały obowiązki i przywileje dotychczas
zastrzeżone dla głowy rodziny i zazwyczaj dawały sobie z tym radę. Zmiany
dotychczasowych ról w rodzinie przyczyniły się do radykalnego przyspieszenia
procesów alfabetyzacji ludności chłopskiej.
Argumenty przytaczane przez Jana Molendę zasługują na uwagę i każą
odejść od jednoznacznie negatywnej oceny okresu wojny w długofalowych
procesach modernizacyjnych wsi polskiej, jednak odpowiedź na pytanie, czy
czas Wielkiej Wojny przyspieszył zachodzące zmiany i zmienił ich kierunki,
wymaga kolejnych, żmudnych badań.
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Mechanisms of modernization of the Polish village
until the end World War I
Summary
The author of the article proposes to use the Polish category of "post-traditional
village" – proposed in the initially characterized by Jacek Kochanowicz, in the model of
th
th
modernization transformation of the 19 and 20 century villages. The essence of this
phenomenon was the coexistence of cultural determinants determining social and
economic activity based on the traditional, pre-modern model of the peasant village,
with partial commercialization of agriculture and development of activity in the nonagricultural sector (emigration, permanent or semi-permanent work in the nonagricultural sector).
Key words: Polish village XIX - early ff the twentieth century, modernization, commercialization, peasant culture, post-traditional system.
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Ruch organizacyjny ziemianek Królestwa
Polskiego wobec wyzwań nowoczesności
i problemów życia społecznego
(przełom XIX i XX wieku)

Wstęp
Ze względu na opóźnienia w rozwoju cywilizacyjnym w stosunku do zachodniej Europy na ziemiach polskich głębsze zmiany gospodarcze i społeczne nastąpiły dopiero w drugiej połowie XIX stulecia, po przeprowadzeniu
reform agrarnych i skutecznym rozpoczęciu industrializacji, przejawiającej się
m.in. w szybkim rozroście dużych ośrodków miejskich, w których w poszukiwaniu lepszych warunków życia gromadziły się dziesiątki tysięcy migrujących
ze wsi mężczyzn i kobiet. Oba te procesy, rozciągnięte na kilkadziesiąt lat,
wpłynęły na formowanie się nowoczesnych struktur społecznych.
Likwidacja pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów, a także kryzys agrarny lat
osiemdziesiątych i towarzyszące mu bankructwa majątków spowodowały załamanie się społeczno-ekonomicznej pozycji ziemiaństwa. Jednocześnie zniesienie zależności chłopów od dworu i powołanie w Królestwie samorządu wiejskiego sprzyjało podniesieniu poziomu życia ludności chłopskiej. W tym okresie
poszerzyły się kontakty mieszkańców wsi ze światem zewnętrznym. Proces ten
dokonywał się zarówno poprzez szkołę, Kościół, służbę wojskową, jak i w wyniku wchodzenia chłopów w obręb gospodarki rynkowej. Wzrosła też rola elity
wiejskiej i jej opinii w życiu społecznym wsi. W latach 90. XIX stulecia dalsze
pozytywne zmiany zaszły w sposobach chłopskiego gospodarowania. Ich przejawem było m.in. częstsze stosowanie ulepszonych narzędzi do uprawy ziemi,
unowocześnianie hodowli poprzez wprowadzanie nowych ras bydła i drobiu,
a także stopniowe upowszechnianie wykorzystywania nawozów sztucznych.
Postęp techniczno-cywilizacyjny w różnych dziedzinach życia powodował po-
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nadto, że niezbędna stawała się elementarna wiedza ogólna i przygotowanie
zawodowe. Zjawiska te, mimo że występowały nierównomiernie (w Królestwie
nadal utrzymywały się przeżytki systemu feudalnego), wywarły pozytywny
wpływ na poczucie własnej wartości chłopów, przyczyniając się do wzrastania
świadomości społecznej i narodowej, a także ożywienia życia kulturalnooświatowego i politycznego wsi przełomu XIX i XX wieku1.
Przemiany modernizacyjne, określane ogólnie mianem rewolucji przemysłowej, pobudziły też emancypację kobiet, rozumianą jako zmianę ich społecznego statusu i poszerzenie możliwości działania w sferze publicznej.
Czynniki sprzyjające temu procesowi występowały już wcześniej. W pierwszej
połowie XIX w. usamodzielnienie kobiet na ziemiach polskich było jednak
wymuszane przede wszystkim sytuacją polityczną związaną z utratą niepodległości oraz śmiercią bądź emigracją mężczyzn zaangażowanych w ruch konspiracyjny i powstania zbrojne, co skutkowało zachwianiem równowagi demograficznej w społeczeństwie. W tych warunkach emancypacja kobiet
musiała mieć więc zasięg ograniczony do nielicznych środowisk, głównie ziemiańskich, biorących aktywny udział w ruchu niepodległościowym. Głębsze
zmiany społeczne i świadomościowe nastąpiły dopiero w drugiej połowie
XIX stulecia, wraz ze wspomnianymi wcześniej reformami pouwłaszczeniowymi
na wsi, kryzysem gospodarki ziemiańskiej, a zwłaszcza wejściem kobiet na
rynek pracy, które podważyło utrwalony od wieków społeczny status płci
żeńskiej. Nowa sytuacja sprzyjała budzeniu się wśród kobiecej części społeczeństwa polskiego ambicji edukacyjnych i zawodowych, a także zwiększeniu poczucia ich społecznej dyskryminacji. Jej wynikiem było nasilenie się
w latach 70. dyskursu emancypacyjnego i pojawienie się zorganizowanego
ruchu kobiecego z jego postulatami edukacji kobiet oraz równouprawnienia
z mężczyznami w prawie cywilnym i majątkowym. Na przełomie XIX i XX w.
w Galicji, a następnie w okresie rewolucji 1905–1907 r. w Królestwie Polskim
emancypantki coraz częściej zaczęły się również domagać prawa do aktywnego
udziału w życiu politycznym. Na ziemiach polskich instytucjonalny ruch sufrażystowski (od łac. suffragium – głos wyborczy) w postaci Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich w Warszawie został zalegalizowany w 1907 r.2
1

W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002, s. 27–28, 77–79.
2
Na ten temat istnieje już obszerna literatura. Zob. np. D. Rzepniewska, Kobieta
w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie [w:] Kobieta i społeczeństwo na
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Powstanie Zjednoczonego Koła Ziemianek
Na przełomie XIX i XX w. w Królestwie doszło również do ukształtowania
się organizacyjnego ruchu ziemianek. Jego twórczynią była Maria z Jarocińskich Kleniewska, która w 1895 r. podczas sąsiedzkiego zjazdu kobiet ziemiańskich zorganizowała w swoim majątku w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie
tajne kółko „Praca” (zwane też „Kółkiem Pracy”). Aktywność członkiń miała
początkowo polegać na szyciu bielizny i odzieży dla ubogiej ludności, wkrótce
jednak rozszerzono ją w kierunku samokształceniowym. Odtąd podczas szycia
odzieży ziemianki wysłuchiwały referatów poświęconych różnym aspektom
prowadzenia kobiecego gospodarstwa, takim jak wychowanie, ogrodnictwo,
hodowla czy mleczarstwo. W miarę dołączania kolejnych kółek ich działalność
poszerzyła się o organizowanie przy dworach nielegalnych szkółek przeznaczonych dla wiejskich dzieci, w których obok edukacji religijnej uczono historii
i języka polskiego. Rolę nauczycielek pełniły w nich ziemianki. W 1902 r. kółka
częściowo ujawniły się, tworząc Podsekcję Kobiecą przy Sekcji Rolnej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu.
Zmiana statusu umożliwiła im legalne kontynuowanie prac oświatowych
i gospodarczych, które łączono z prowadzoną w konspiracji aktywnością patriotyczną. W 1903 r. Podsekcja została przekształcona w Delegację Gospodyń
Wiejskich. W grudniu 1905 r. w wyniku połączenia Delegacji z tajnymi kółkami
„Praca” powołano do życia Zjednoczone Koło Ziemianek (ZKZ) jako samodzielne zrzeszenie kobiet o charakterze społeczno-gospodarczym i wychowawczo-oświatowym. Organizacja została zalegalizowana przez władze rosyjskie w marcu 1907 r.3
ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 29–50;
T. Kizwalter, Procesy modernizacji a emancypacja kobiet na ziemiach polskich
w XIX wieku [w:] Kobieta i społeczeństwo…, s. 5–10; M. Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1918), Warszawa 2015, passim, oraz zbiór artykułów w: Działaczki
społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich
do 1919 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska,
A. Szwarc, Warszawa 2008.
3
O genezie organizacji, strukturze i działalności ZKZ zobacz przede wszystkim:
E. Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku
XX wieku, Łódź 2007, s. 17–27; zob. też: M. Kleniewska, Wspomnienia, red. i oprac.
W. Włodarczyk, Wilków 2002, s. 38–46.
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Rewolucja 1905–1907 r. w Królestwie Polskim:
„szukanie nowych dróg”
Skupiające przedstawicielki elity społecznej ZKZ, którym – obok Kleniewskiej – kierowały Maria Rodziewiczówna, Maria Karczewska, Maria Kretkowska i Helena Weychert, ukonstytuowało się w szczególnie trudnym dla nich
momencie historycznym, gdy warstwa ziemiańska przeżywała zmierzch politycznej dominacji, a udział mas chłopskich i robotniczych w życiu politycznym
stawał się oczywistością. W Królestwie trwała rewolucja; ogłoszony w październiku 1905 r. manifest cara Mikołaja II zapowiedział wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn, a narastająca radykalizacja mas
groziła destrukcją tradycyjnego porządku. Wszystko to skłoniło przedstawicielki zorganizowanych środowisk ziemiańskich w Królestwie do „szukania
nowych dróg” w pracy, które nie byłyby „wstępowaniem na utarte szlaki”, lecz
„myślą, usiłowaniem i pragnieniem” sięgały „dalej, szerzej i głębiej”4, jak zapowiedziały w pierwszym numerze „Świata Kobiecego”, pełniącego funkcję
organu prasowego ZKZ.
Bliższe przyjrzenie się dyskusji wewnętrznej, jaka towarzyszyła wypracowywaniu strategii działania ZKZ, skłania jednakże do refleksji, że ziemianki,
mianując się orędowniczkami cywilizacyjnego postępu, w rzeczywistości
o możliwości emancypacji chłopów myślały z obawą i niechęcią. Deklarowana
przez nie potrzeba nowego spojrzenia na kwestie społeczne nie była nakierowana na zmianę, dostrzegały w niej bowiem jedynie anarchię i chaos5, lecz
na podtrzymanie tradycyjnej hierarchii społecznej, w której ziemiaństwo pełniłoby nadal przywódczą rolę. Stanowisko to dość jasno wyraziła w wygłoszonym referacie Maria Godlewska, która stwierdziła na jednym ze zjazdów ZKZ:
„Krzepimy się wiarą, że gmach społeczny, który nam w oczach szedł ku ruinie,
ten gmach burzony rozmyślnie, będzie odnowiony, odrestaurowany”6. Odwołując się do tej metafory, można zatem powiedzieć, że wypracowanie przez
ziemianki nowych strategii działania miało służyć odbudowaniu fundamentów naruszonych przez dokonujące się na przełomie wieków zmiany społecz4

Od Redakcji, „Świat Kobiecy” 1905, nr 1, s. 1.
Maria z Łubieńskich Górska, Gdybym mniej kochała… Dziennik lat 1896–1906,
Warszawa 1997, s. 189 (wpis z 3.06.1905).
6
Zjazd Koła Ziemianek. Sprawozdanie, „Świat Kobiecy” 1906, nr 14, s. 150.
5
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ne i wybuch rewolucji. Ich postawa wobec wyzwań nowoczesności łączyła zaś
w sobie elementy tradycjonalistycznej wizji społeczeństwa z postępowymi
poglądami na edukację i prowadzenie gospodarstwa wiejskiego.
Tradycjonalistyczne było z pewnością spojrzenie ziemianek na chłopów.
Działaczki ZKZ nie tylko nie były gotowe w tym okresie do porzucenia myśli
o przewodzeniu społeczeństwu, ale nie chciały również rezygnować ze sprawowania kurateli nad emancypującą się ludnością wiejską. Swoje stanowisko
uzasadniały niesamodzielnością i niedojrzałością włościan. Przekonywały, że
jakkolwiek stanowią oni podstawę narodu, to „Lud wszakże podobny jest do
dziecka, którym trzeba się zająć, ująć za rękę i poprowadzić przez życie”7.
Jeszcze dobitniej paternalizm prezentowanego podejścia wyraził się w skierowanej do członkiń sugestii dotyczącej tego, jak powinny układać swoje relacje z chłopami we wspólnej pracy. Radzono zatem: „W kółkach zakładanych
przez nas bądźmy cichymi doradczyniami i kierowniczkami w ważniejszych
sprawach, zaprawiajmy lud do samodzielnej myśli i czynu, pozostawmy go od
czasu do czasu własnym wysiłkom, niech ma to przeświadczenie, że sam sobie musi wystarczyć. Jeśli zrobi źle, wskażmy i pouczmy, w czym pobłądził,
jeśli dobrze, podnieśmy zasługę i pobudzajmy do wytężonej pracy”8. Odbudowa poczucia wspólnoty pomiędzy chłopami a ziemiaństwem nie miała
więc w żadnym wypadku prowadzić do niwelowania różnic społecznych, raczej sprzyjać łagodzeniu antagonizmów między wsią a dworem i sprawić,
„aby zaufania tego ludu nie stracić do reszty – nie wypuścić z rąk swych opieki nad nim i przewodnictwa”9. Poza tym podejmowanie przez ziemian inicjatyw modernizacyjnych na wsi było koniecznością, jeśli chcieli oni zatrzymać
rewolucję, a jednocześnie nie stracić wpływu na kierunek zmian społecznych.
„Są kwestie – ostrzegała Julia Kisielewska – które załatwione być muszą: jeśli
we właściwym czasie, dobrowolnie nie załatwi ich ten, kto powinien – to potem zostanie sam pominięty, wyrzucony za nawias – przy rozwiązywaniu ostatecznym sprawy, ze szkodą nie tylko dla swej godności, ale i dla swych interesów. Dla ziemiaństwa ostrzeżeniem pamiętnym będzie zawsze kwestia
7

O ochronach wiejskich. Referat odczytany w Muzeum dnia 10 grudnia na posiedzeniu Delegacji Gospodyń Wiejskich, „Świat Kobiecy” 1905, nr 11, s. 117.
8
Kółka włościanek i czytelnie ludowe. Referat M. Krętkowskiej odczytany w Kole
Ziemianek dn. 8 czerwca, „Świat Kobiecy” 1906, nr 24, s. 277.
9
J. Oksza, Zdenerwowani a zrażeni, „Świat Kobiecy” 1906, nr 13, s. 139.

262

Joanna Dufrat

uwłaszczenia: jakże inny wzięłaby obrót, gdyby ją sami byli dość wcześnie
przeprowadzili!”10.

Działalność społeczno-gospodarcza
Projekty modernizacyjne ziemianek związane były ze środowiskiem wiejskim, przy czym szczególną uwagę zwracały na wspieranie kobiet i dziewcząt.
Takie podejście podyktowane zostało nie tylko przekonaniem, że „jaka kobieta z ludu, taki lud w przyszłości”11, ale też względami kulturowymi, nakazującymi dotąd zwracanie większej uwagi na wychowanie chłopców jako przyszłych żywicieli rodzin, podczas gdy o dziewczęta wiejskie nikt się dotąd nie
troszczył, nie dbał o ich edukację, nie starał „przygotować do przyszłej pracy,
ani przysposobić do walki z trudnymi warunkami bytu”12. Próbując wypełnić
powstałą lukę, ZKZ za najważniejsze zadania stojące przed członkiniami
w pracy z włościankami uznało: 1) uczenie ich zasad nowoczesnej opieki nad
dziećmi (karmienie i pielęgnowanie niemowląt, wychowanie); 2) zapoznawanie z podstawowymi wymogami higieny; 3) organizowanie poradnictwa ułatwiającego prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym praktycznej nauki
gotowania, prania i prasowania; 4) dostarczanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa i hodowli, pozwalającej zwiększyć dochodowość gospodarstw wiejskich;
oraz 5) rozbudzanie aspiracji oświatowych i rozwój nowoczesnej edukacji13.
Realizując powyższe zalecenia, ziemianki organizowały pomoc lekarską
na wsi, zatrudniały lekarzy, pielęgniarki i akuszerki, a nawet inicjowały szczepienia ochronne przeciwko ospie wśród służby folwarcznej14. Ponadto same
uzupełniały wiedzę na organizowanych przez ZKZ kursach medycznych, na
których uczyły się podstaw anatomii i fizjologii oraz higieny, pielęgniarstwa
10

J. Oksza [J. Kisielewska], Zdenerwowani a zrażeni, „Świat Kobiecy” 1906, nr 13,
s. 189; zob. też: Posiedzenie Wydziału Społecznego z 7 VI 1909 r., „Ziemianka”, czerwiec 1909, s. 17. Zob. także: S., Swoją drogą…, „Świat Kobiecy” 1906, nr 34, s. 356.
11
[C. Plater-Zyberkówna], Projekt instytucji wychowawczej dla Ludu Polskiego,
„Świat Kobiecy” 1906, nr 41, s. 418.
12
M. Kleniewska, Potrzeby naszych włościanek, „Świat Kobiecy” 1905, nr 1, s. 3.
13
Tamże, s. 3–4.
14
Sprawozdanie z działalności kółek wchodzących w skład ZKZ za rok 1906, „Świat
Kobiecy” 1906, nr 51/52, s. 508.
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i dietetyki. W sytuacji gdy wynajęcie odpowiedniej „siły fachowej” okazywało
się niemożliwe, zdobyte wiadomości ułatwiały mieszkankom dworów sprawowanie opieki medycznej nad miejscową ludnością15.
Wspomaganiu macierzyństwa służyło z kolei zakładanie ochronek dla
dzieci wiejskich, w których mogły one znaleźć „bezpieczną, ciepłą izbę, zdrowy posiłek i życzliwą opiekę”16. Poza tym pobyt w nich pozwalał najmłodszym
na uniknięcie przeciążenia ciężką pracą fizyczną w gospodarstwie17. Koszty
utrzymania placówek, które najczęściej mieściły się w zabudowaniach dworskich, w zasadzie pokrywały ziemianki, niemniej ZKZ podejmował starania,
aby również włościanki czuły się współodpowiedzialne za ich funkcjonowanie,
np. dostarczając produkty do przygotowywania posiłków dla dzieci.
Tworzone przez ziemianki ochronki można by określić mianem nowoczesnych instytucji opiekuńczych, z powodzeniem łączących funkcje wychowawcze z aktywną edukacją. Poza nauką czytania i pisania dzieci – poprzez zabawę – przyswajały sobie podstawowe wiadomości z zakresu przyrody, geografii
i chemii. Uczyły się zasad higieny, dbania o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Ochroniarki pilnowały, aby wychowankowie dużo czasu spędzali aktywnie na świeżym powietrzu. Zajęcia praktyczne obejmowały m.in. pieczenie placków i ciastek, ale starano się także wdrażać dzieci do samodzielnej
pracy, począwszy od wykonywania zabawek, poprzez naukę koronkarstwa,
tkactwa i wyplatania koszyków z wikliny, po bardziej skomplikowane prace
krawieckie. Część przedmiotów była następnie sprzedawana, a dochód przeznaczany na utrzymanie ochronki18.
Podniesienie poziomu cywilizacyjnego wsi miała przybliżyć działalność
gospodarcza. Jej celem było zwiększenie dochodowości gospodarstw kobiecych, na które składały się hodowla drobiu i trzody chlewnej, pszczelarstwo,
mleczarstwo, ogrodnictwo oraz sadownictwo. Najpopularniejszą formę zapoznawania włościanek z wiedzą na temat karmienia żywego inwentarza, sto15

Głosy czytelniczek, „Polski Łan” 1907, nr 18, s. 167–168; J. Truskolaska, Sprawozdanie z kursów higieny, „Ziemianka”, styczeń 1912, s. 12.
16
Posiedzenie Wydziału Społecznego z 7 VI 1909 r., „Ziemianka”, czerwiec 1909,
s. 9; M. Kretkowska, O ochronach wiejskich, „Świat Kobiecy” 1905, nr 11, s. 117–118.
17
Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału społecznego z dn. 12 III 1907 r. Dodatek
ZKZ, „Polski Łan” 1907, nr 12, b.s.
18
Zob. więcej: E. Kostrzewska, dz. cyt., s. 128–130.
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sowania szczepionek przeciwko zarazom czy też wymogów czystości
w chlewniach, kurnikach i oborach stanowiły tzw. kursy wędrowne, prowadzone przez ziemianki lub zaproszonych prelegentów. Szkolenia trwały od
1 do 3 dni i cieszyły się ogromną popularnością wśród chłopek, np. w lutym
1912 r. zorganizowano 58 kursów. W każdym z nich uczestniczyło kilkaset
włościanek. Podobnie jak w przypadku ochronek ZKZ zabiegało o to, aby włościanki choć w symboliczny sposób partycypowały w kosztach ich organizowania19. Dużym zainteresowaniem kobiet cieszyły się również kursy racjonalnego żywienia, na których m.in. zwalczano popularny na wsi zwyczaj
używania do gotowania wody czerpanej prosto z rowów i stawów. Gospodynie przekonywano, aby do posiłków wykorzystywały wodę z odpowiednio
zabezpieczonych studni i najlepiej przegotowaną. Zachęcano ponadto do
szerszego wykorzystywania w kuchni ziół, warzyw i owoców20.

Aktywność oświatowa
Osobny problem stanowiła działalność oświatowa ZKZ, która należała do
najważniejszych obszarów społecznej aktywności ziemianek. Członkinie Koła
wielokrotnie podkreślały, że edukacja jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia powodzenia w pracy nad podniesieniem stanu ekonomicznego ludności chłopskiej21. Jednocześnie właśnie w tej dziedzinie najwyraźniej dało
o sobie znać klasowe myślenie przedstawicielek środowiska ziemiańskiego,
dążących do utrzymania społeczno-ekonomicznego status quo. Dlatego też
podczas „cywilizowania” włościanek ziemianki musiały zadbać o to, aby nie
doprowadzić do rozbudzenia w nich zbyt dużych aspiracji społecznych. Pogląd ten wyraziła jasno w przemówieniu wygłoszonym na jednym ze zjazdów
Felicja Karszo-Siedlewska, która stwierdziła: „Dziś więc, gdy stoimy w przededniu wielkich reform, musimy b[ardzo] uważnie rozpatrzyć się w położeniu
naszym, aby stawiając program oświaty ludowej nie pójść fałszywą drogą i nie
19

M. Holder-Eggerowa, Z objazdu kółek, „Ziemianka”, marzec 1916, z. 3, s. 86–89;
taż, Z objazdu kółek, „Ziemianka”, marzec 1912, z. 2–3, s. 87; Wrażenia z wizytacji
kółek, „Ziemianka”, czerwiec 1912, s. 42.
20
E. Kostrzewska, dz. cyt., s. 132–137.
21
F. Karszo-Siedlecka, Wydział wychowawczy. Oświata ludowa, „Świat Kobiecy”
1906, nr 14, s. 155.
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stworzyć całych zastępów ludzi niezadowolonych i goniących za tym, do czego dojść nie mogą”22.
Poszukując w 1905 r. wzorca dla projektowanej przez siebie szkoły gospodarczej dla dziewcząt wiejskich, ziemianki odnalazły go w prowadzonej
przez Jadwigę hr. Zamojską szkole rolniczej dla dziewcząt w Kuźnicach koło
Zakopanego. Ideałem dla nich była więc szkoła „tak prowadzona, aby dziewczęta nie wychodziły ze swej strefy, aby robiły wszystkie prace gospodarcze
same bez pomocy maszyn, i były systematycznie wdrażane do porządku. Zajęcia powinny mieć praktyczne i teoretyczne, a w czasie pracy trzeba je przyzwyczajać do milczenia”23. Przedstawione w liście Zamojskiej credo, które
przyświecało jej przy tworzeniu szkoły włościańskiej i opracowywaniu programu nauczania, spotkało się z aprobatą uczestniczek zebrania. Jak możemy
przeczytać w sprawozdaniu, „Hr. Platerówna oznajmiła zgromadzonym, że
taką właśnie szkołę dla 20 dziewcząt otwiera na jesieni w Chyliczkach”24.
Aby wyobrazić sobie, jak pod względem społecznym funkcjonowały obie
placówki, należy odwołać się do opisu szkoły panny Bernatowiczówny pod
Wilnem, jaki na łamach „Świata Kobiet” pozostawiła Emilia Węsławska. „Otóż
uprzedzam – ostrzegła autorka potencjalne czytelniczki – że komu drogie są
dawne przekonania, «że my to panowie, a jeszcze jest lud inny – chłopami
nazwany…», […] ten niech nawet nie zagląda do szkoły panny Bernatowiczówny; tam nie mają żadnego poszanowania dla krwi błękitnej, nie ma oddziałów jak w Chyliczkach i Zakopanem. […] Tu hrabianka czy córka gospodarska-włościanka zupełnie jednakowo jest traktowaną, te same wykonywa
roboty, te samo proste, lecz zdrowe jada potrawy”25.
W listopadzie 1906 r. Zjednoczone Koło Ziemianek otworzyło szkołę
im. Królowej Jadwigi w Mirosławicach. Miała ona przygotowywać „dziewczęta
22

Tamże.
Koło Gospodyń Wiejskich. Posiedzenie odbyte dn. 6 i 7 czerwca, „Świat Kobiecy”
1905, nr 26, s. 302.
24
Tamże. W Chyliczkach od 1891 r. istniała już szkoła gospodarstwa domowego dla
córek ziemiańskich, założona i prowadzona przez Cecylię Plater-Zyberkównę, członkinię
bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego. Najpewniej chodziło więc o otworzenie w niej drugiego oddziału, kształcącego kandydatki na
przyszłe gospodynie w zamożnych domach. Zob. też: E. Kostrzewska, dz. cyt., s. 143.
25
E. Węsławska, Szkoła gospodarcza panny Bernatowiczówny, „Świat Kobiecy”
1906, nr 21, s. 235.
23
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z ludu” do czekających je obowiązków matki i gospodyni, kształtować je na
„uświadomionych członków społeczeństwa”, a jednocześnie „tak pokierować
nauką i wychowaniem powierzonych sobie dziewcząt, ażeby nie wzniecać
w nich chęci wynoszenia się nad swój stan”26. Uczennice nie opuszczały swojego środowiska również w sensie dosłownym – zarówno szkoła, jak i internat
przypominały wyglądem zamożne gospodarstwo chłopskie, nie zaś „większą
instytucję publiczną”, jaką de facto były27.
Szkoła ZKZ wychowywała chłopskie córki w duchu solidaryzmu społecznego i przywiązania do dworu. Tym bardziej na podkreślenie zasługuje fakt,
że realizowany w niej nowoczesny program kształcenia praktycznego wzorowany był na programie żeńskiej szkoły rolniczej w Kruszynku, założonej przez
Jadwigę Dziubińską w 1905 r., która inspirowała się postępowymi ideami
ruchu zaraniarskiego28.
Nauka w szkole trwała 11 miesięcy, była płatna i składała się z części teoretycznej oraz praktycznej, do której przywiązywano więcej wagi. W ramach
kursu teoretycznego uczono czytania i pisania, „dziejów narodowych”, arytmetyki, a także podstaw fizyki, chemii, rysunku, weterynarii, ogrodnictwa
i higieny. Nie zaniedbywano przy tym religijnego wychowania dziewcząt: porannych i wieczornych modlitw, obowiązkowego uczestnictwa w mszach
świętych, regularnych spowiedzi i komunii. Praktyczne umiejętności uczennice nabywały w zakresie ogrodnictwa, mleczarstwa, pszczelarstwa, hodowli
drobiu, trzody i cieląt; a także podstaw krawiectwa, tkactwa i gospodarstwa
domowego, w tym prowadzenia zdrowej kuchni („z uwzględnieniem tego, co
potrzebne dla chorych, dla dzieci”) oraz przechowywania warzyw i owoców29.
Nie pomijano również kulturalnego rozwoju uczennic: dziewczęta uczyły się
26

ZKZ. Zebranie ogólne, „Świat Kobiecy” 1906, nr 24, s. 273.
Tamże. Szkoła jednorazowo mogła przyjąć 50 dziewcząt.
28
Tym, co odróżniało program nauczania szkoły w Kruszynku od szkoły ZKZ w Mirosławicach, było zastąpienie nauki religii pogadankami o etyce. Dlatego też ziemianki
na swoich łamach nie wspominały o szkole J. Dziubińskiej, starając się nie popularyzować jej wśród włościanek Szerzej na ten temat: E. Kostrzewska, dz. cyt., s. 25–26; więcej o ruchu zaraniarskim: A. Kołodziejczyk, Przemiany w oświacie i kulturze wsi Królestwa Polskiego w dobie rewolucji 1905 roku [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red.
A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa–Radom 2007,
s. 227–243.
29
Tamże, s. 273–274.
27
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śpiewu i deklamowania wierszy; przygotowywały koncerty i przedstawienia
teatralne, latem natomiast organizowano dla nich wycieczki połączone ze
zwiedzaniem zabytków.
Zainteresowanie tą formą kształcenia wśród kobiet wiejskich musiało być
duże, skoro wkrótce ziemianki przystąpiły do organizowania kolejnych placówek, m.in. w Nałęczowie, Nieszkowie, Marysinie, Śniadowie, Kionczynie
i Szwajcarii30. Niemniej zakładanie szkół nie wyczerpywało ogółu inicjatyw
oświatowych ZKZ. Warto również wspomnieć o cieszących się na wsi dużą
popularnością kursach dla analfabetów, które często łączone były z kursami
gotowania, aby tą drogą przyciągnąć do nauki więcej chętnych. Członkinie
Koła prowadziły także biblioteczki wędrowne dla włościanek31. Ich wkład
w rozwój oświaty ludowej i zmniejszanie skali analfabetyzmu, zwłaszcza
wśród włościanek, był więc nie do przecenienia, a z pewnością wnosiły ożywczy ferment w życie wsi królewiackiej.

Ziemianki wobec postulatu
politycznego równouprawnienia kobiet
W okresie rewolucji 1905–1907 r. w wewnętrznych dyskusjach ZKZ coraz więcej miejsca zajmowała kwestia uzyskania przez kobiety obok praw
cywilnych także praw politycznych, szczególnie po dopuszczeniu do urn
wyborczych wszystkich mężczyzn. Ziemianki z dużym zainteresowaniem
i uwagą śledziły pojawienie się w Królestwie ruchu sufrażystowskiego,
który żądanie politycznego równouprawnienia płci uczynił swoim głównym postulatem32. Same jednak nie zdecydowały się na jego wyeksponowanie w programie stowarzyszenia, mimo że liderki ZKZ otwarcie poparły
go „jako zasadę”33.
30

Komunikaty, „Ziemianka”, luty 1917, s. 33.
E. Kostrzewska, dz. cyt., s. 146–147.
32
Prawa wyborcze kobiet, „Świat Kobiecy” 1905, nr 20, s. 229. Szerzej zob.
też: K. Sierakowska, Ruch kobiecy a rewolucja 1905 r. [w:] Dziedzictwo rewolucji…,
s. 257–263.
33
Protokół z posiedzenia „Koła gospodyń wiejskich” z 7 XII 1905 r., „Świat Kobiecy”
1905, nr 51, s. 560–561; M. Karczewska, O prawa równe i sprawiedliwe, „Świat Kobiecy” 1906, nr 37, s. 386.
31
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Wyraźna ostrożność w podejściu do żądań politycznego równouprawnienia kobiet miała kilka ważnych uzasadnień. Przede wszystkim działaczki
ZKZ realistycznie oceniały, że w ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej nie było szans na jego realizację. Postulat ten nie cieszył się dużym poparciem społecznym. Negatywnie odnosili się do niego również przywódcy obozu narodowodemokratycznego, których reprezentanci obecni byli w Kole
Polskim w Dumie i z którymi do tego czasu ziemianki współpracowały. A możliwość współdziałania z ugrupowaniami liberalnymi i socjalistycznymi, które
równouprawnienie płci wpisały do swoich programów, kobiety z kręgów ziemiańskich stanowczo odrzucały34. Liderki musiały się też liczyć z oporem we
własnym środowisku. W tym okresie bowiem członkinie ZKZ nie wypracowały
jeszcze wspólnego stanowiska w tej sprawie, a sam postulat nie był zbyt popularny wśród ziemianek35. Duże grono kobiet uważało, że należałoby w ogóle zrezygnować z „manii politykowania”, ponieważ do „rzeczy publicznych”
bardziej powołani są mężczyźni36. Co istotne, wiele z nich odnosiło się do
postulatu politycznego równouprawnienia płci z niechęcią, ponieważ podnoszący go Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich kojarzył się im z radykalizmem i współpracą z socjalistami. Liderki ZKZ z niepokojem reagowały na
pojawiające się w wypowiedziach sufrażystek zapowiedzi „współdziałania
w burzenia starego gmachu” i stawianiu „nowego, opartego na prawdzie
i sprawiedliwości”37. Radykalne wystąpienia przedstawicielek ZRKP powodowały więc, że – jak tłumaczyła Aleksandra Grzybowska – „dążenia do zdobycia
równych praw podjęły przede wszystkim kobiety o głowach zapalnych, a pojęciach raczej wywrotowych – i ideę, samą w sobie słuszną i sprawiedliwą,
potrafiły uczynić niesympatyczną i niepopularną. Przecież u nas bardzo liczny
jest odłam kobiet inteligentnych, rozumujących i dążących do postępu, a które wzdragają się na samą nazwę «równouprawnienie». Bo sama ta nazwa
stała się po trosze synonimem dążeń socjalistycznych i bezwyznaniowych;
a my […] czcimy prawdę i wielkość chrześcijańskiej moralności. Więc w kwestii praw równych pozór bierzemy za istotę rzeczy i potępiamy myśl – dla błę34

Którędy droga, „Świat Kobiecy” 1906, nr 28, s. 313–314.
Posiedzenie Wydziału Społecznego z 8 X 1912 r., „Ziemianka”, październik 1912,
s. 2 (referat A. Grzybowskiej, Z chwili obecnej ruchu i prawnego stanowiska kobiet).
36
M. z Łubieńskich Górska, dz. cyt., s. 207.
37
Zjazd związku równouprawnienia kobiet, „Świat Kobiecy” 1906, nr, 24, s. 279.
35
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dów jej przedstawicieli”38. Część ziemianek była z kolei przekonana, że ZKZ
w pierwszej kolejności powinno skoncentrować się na wywalczeniu praw
cywilnych oraz praw wyborczych do instytucji samorządowych, natomiast
sprawę głosowania do ciał prawodawczych odłożyć do momentu, gdy kobiety
swoją pracą dla społeczeństwa udowodnią, że są zdolne do pełnienia obowiązków obywatelskich39. Ostatecznie więc ZKZ rozpoczęło starania o przyznanie kobietom równych z mężczyznami praw wyborczych do samorządu
miejskiego i wiejskiego.
Wybór samorządu, związanego z administracją lokalną, wydawał się
nie tylko bardziej realny, ale i mniej kontrowersyjny z punktu widzenia
środowiska ziemianek. Jego kompetencje obejmowały szeroko rozumiane
kwestie gospodarcze, zdrowotnie (szpitale, przytułki) i sanitarne (walkę
z prostytucją i alkoholizmem), szkolnictwo (w tym oświatę ludową i szkoły
elementarne), nadzór nad instytucjami i zakładami dobroczynnymi, a także pośrednictwo pracy (np. dla służących), a więc sprawy znajdujące się
w kręgu zainteresowań środowisk kobiecych, nie tylko ziemiańskich. Poza
tym samorządy zajmowały się rozwiązywaniem problemów społeczności
lokalnych, z którymi ziemianki czuły się bardzo związane 40. Dlatego też
odrzucały one wszelkie argumenty dowodzące, że żądanie udziału kobiet
w samorządzie było przedwczesne. Powoływały się przy tym na długoletnie doświadczenie w zajmowaniu się zagadnieniami społecznymi i podkreślały, że matki, które rozumieją potrzebę „zdobycia praw ogólnoludzkich”,
lepiej wychowają swoje córki, a synom wpoją „przeświadczenie o równości płci”41. Swój postulat uznały za racjonalny i konieczny również z tego
względu, że ich zdaniem „wybitna epoka dziejowa, w której spodziewać
się możemy zmiany praw dla całego państwa, jest stanowczo momentem
38

Posiedzenie Wydziału Społecznego z 8 X 1912 r., „Ziemianka”, październik 1912,
s. 2. Zob. też: Odczyt w Kole pracy kobiet, „Świat Kobiecy” 1905, nr 20, s. 237–238;
A. Grzybowska, List, „Świat Kobiecy” 1906, nr 35, s. 367–369; Z ruchu kobiecego, „Polski Łan” 1907, nr 10, s. 107.
39
J. Oksza, Kobiety wobec dnia dzisiejszego, „Świat Kobiecy” 1906, nr 2, s. 15; Którędy droga, „Świat Kobiecy” 1906, nr 28, s. 312.
40
Posiedzenie Komisji w sprawie samorządu miejskiego, „Świat Kobiecy” 1906,
nr 1, s. 10.
41
Komentarz redakcji, „Świat Kobiecy” 1905, nr 33, s. 377.
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najwłaściwszym na postawienie żądań zreformowania praw poniżających
godność kobiety”42.
Osobną kwestię stanowi zagadnienie kształtu ordynacji wyborczej. Wydaje się, że na początku 1905 r. ziemianki popierały wprowadzenie systemu
cenzusowego w wyborach gminnych na wsiach, jaki obowiązywał na terenie
zaboru pruskiego. Akceptowały również głosowanie pośrednie poprzez męskich przedstawicieli, ponieważ – jak uzasadniały – nawet taki sposób głosowania „przyzwyczaja kobiety do brania udziału w życiu społecznym i politycznym, a wyborców zmusza do liczenia się z głosami wyborczyń”43. Potem
jednak zmieniły zdanie. W 1907 r. zjazd ziemianek przyjął uchwałę, w której
domagał się przyznania kobietom czynnych i biernych praw wyborczych
w samorządzie miejskim i ziemskim na zasadzie powszechnego, równego
prawa wyborczego, przy bezpośrednim i tajnym głosowaniu, bez różnicy płci,
wyznania i narodowości44.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że społeczna aktywność ziemianek na przełomie XIX i XX w. ułatwiała chłopom w Królestwie Polskim przystosowanie
się do zmian wywołanych rewolucją przemysłową. Prowadzone pod patronatem ZKZ działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
i higienicznych na wsi, podwyższenia kultury rolnej oraz unowocześnienia
gospodarstwa chłopskiego częściowo podyktowane były paternalizmem,
nakazującym mieszkankom dworów opiekę nad „swoim ludem”. Równie
ważną motywację stanowiło przekonanie, że podjęta aktywność pozwoli
im na przejęcie kontroli nad kierunkiem i tempem procesów modernizacyjnych, a tym samym będzie sprzyjała utrzymaniu wysokiej pozycji społecznej warstwy ziemiańskiej. W tej optyce unowocześniona pod wzglę42

Tamże. Zob. też: A. Gombrowiczowa, Głos ze wsi w sprawie udziału kobiet
w samorządzie, „Świat Kobiecy” 1905, nr 33, s. 377–379; M. Karczewska, Parę słów
wyjaśnienia wypowiedzianych na posiedzeniu koła ziemianek, „Świat Kobiecy” 1905,
nr 51, s. 573; J. Oksza, Udział kobiet w samorządzie, „Świat Kobiecy” 1906, nr 48,
s. 475–477.
43
F. Rudnicka, Prawa i obowiązki kobiet, „Świat Kobiecy” 1905, nr 20, s. 237.
44
Z ruchu kobiecego, „Polski Łan” 1907, nr 27, s. 254.
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dem gospodarczym wieś miała zachować tradycyjną – patriarchalną –
relację z dworem. Paradoks prezentowanego stanowiska polegał jednak
na tym, że ziemianki nie spostrzegły, iż podejmowane przez ZKZ inicjatywy
oświatowo-ekonomiczne, które przyśpieszały kształtowanie świadomości
narodowej mieszkańców wsi, pobudzały ich aspiracje edukacyjne i aktywizowały kobiety, w konsekwencji przygotowywały ludność wiejską do działalności politycznej i społeczno-obywatelskiej. Tworzyły więc podatny
grunt dla emancypowania się chłopów spod wpływów ziemiaństwa
i Kościoła.
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Organizational movement of female landowners
of the Kingdom of Poland in the face of challenges of modernity
and problems of social life (in the turn of the 20th century)
Summary
The movement of female landowners was created at a very difficult moment,
when the landowners experienced twilight of political domination, and the share of
peasant and workers masses in political life became a matter of course. There was
a revolution in the Kingdom; in October 1905, Tsar Nicholas II's manifesto announced
the introduction of universal suffrage for men, and the growing radicalisation of the
masses threatened the destruction of the traditional order. All this prompted
representatives of organized landowners in the Kingdom to "seek new ways". However,
analysis of these discussions accompanying the movement develop a strategy indicates
that declared by the female landowners need for a new perspective on social issues
was not aimed at the change, but to sustain the traditional social hierarchy in which
landowners would act still leading role. At the same time, the leaders of the female
landowner’s organization were watching with great interest the emergence of the
Suffragist movement in the Kingdom, and even supported the postulate of granting
women full political rights. Their attitude to the challenges of modernity combined the
elements of traditionalist vision of society with progressive views on education and
running a rural farm. The aim of the article is to discuss the views of women from the
landowning elite regarding selected problems of the era: modernization, emancipation
of the peasants, postulate of granting political rights to women.
Key words: The Kingdom of Poland, the female landowners, social activity of women,
political gender equality

Odcienie polskiej modernizacji

Kamil Kowalski, Rafał Matera
Uniwersytet Łódzki

Ekonomiczne aspekty wielokulturowości
na przykładzie uprzemysłowienia Łodzi
do 1914 roku

Podstawy nomenklaturowe
Żyjemy w erze wielokulturowości. Wynika ona z postępującej imigracji.
W końcu drugiej dekady XXI w. liczba imigrantów na świecie zbliżała się do
300 mln, co oznacza, że niemal 4% ludności Ziemi było imigrantami1. Migracje są zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zarania dziejów, jednak na masową skalę występują w gospodarce światowej od XIX stulecia. Według Jamesa Foremana-Pecka okres czterdziestu lat przed wybuchem I wojny światowej
był czasem największego przepływu kapitału i siły roboczej w dziejach świata2. Największy przepływ ludzi dokonywał się wówczas między Europą a krajami zamorskimi3, jednak wewnętrzne przepływy kontynentalne były równie
duże, głównie dzięki znaczącemu postępowi w transporcie. Kraje bogate
w zasoby naturalne były zainteresowane wartościową siłą roboczą, ponieważ
jej pozyskanie przyśpieszało ich rozwój gospodarczy. Migracje w sposób naturalny ułatwiały też nawiązywanie więzi gospodarczych pomiędzy poszczególnymi regionami, krajami i kontynentami4.
1

International Migration Report 2017. Highlights, United Nations, New York 2017,
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (dostęp: 15.05.2019) World Migration
Report 2018, https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 (dostęp: 15.05.2019)
2
J. Foreman-Peck, A History of the World Economy. International Economic
Relations since 1850, London 1983, s. 155.
3
W XIX w. z Europy wyjechało około 60 mln ludzi. Stany Zjednoczone przyjęły
35 mln osób, a do Ameryki Łacińskiej udało się kolejne 15 mln. L.A. Craig, D. Fisher,
The European Macroeconomy Growth, Integration and Cycles 1500–1913,
Cheltenham–Northampton 2000, s. 264.
4
J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2008.
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Wielokulturowość szeroko definiowana oznacza występowanie w danym
państwie, regionie, mieście zróżnicowania kulturowego. W niniejszym studium
chcemy przeanalizować wpływ imigrantów, a co za tym idzie – wielokulturowości, na wzrost gospodarczy konkretnego miasta, ale też przyjrzeć się relacjom odwrotnym – oddziaływaniu rozwoju gospodarczego na wzrost wielokulturowości danego miasta. Takie zależności są badane głównie na przykładzie współczesnych procesów migracyjnych, co potwierdzają wyróżniające się
pod względem zasięgu badań prace: The Economics of Cultural Diversity5 oraz
The Economics of Cultural Diversity: Lessons from British Cities6. Naturalnie
literatura obcojęzyczna badająca rozwój miast pod wpływem wielokulturowości jest znacznie szersza, choć w dużej mierze skupiona raczej na socjologicznych perspektywach7. Nieco mniej publikacji dotyczy wymiarów ekonomicznych, choć ich też nie brakuje8. Badania w zakresie historii gospodarczej
są znacznie bardziej ograniczone. Najwięcej opracowań rozpoznających związek między wielokulturowością a wzrostem gospodarczym dotyczy Australii,
Kanady i Stanów Zjednoczonych. W przekrojowej pracy na temat tego ostat5

The Economics of Cultural Diversity, red. P. Nijkamp, J. Poot, J. Bakens, Edward
Elgar Publishing, 2015. Redaktorzy tej pracy są też autorami wprowadzającego rozdziału, gdzie podkreślają znaczenie migracji dla wielokulturowości: J. Bakens, P. Nijkamp,
J. Poot, E Pluribus Prosperitas: on Cultural Diversity and Economic development,
s. 1–13.
6
M. Nathan, The Economics of Cultural Diversity: Lessons from British Cities. PhD
Thesis 2011, http://etheses.lse.ac.uk/187/1/Nathan_The_Economics_of_Cultural_Diversity.pdf (dostęp: 8.04.2019).
7
Również na temat Łodzi ukazała się socjologiczna praca: A. Zysiak,
K. Śmiechowski, K. Piskała, W. Marzec, K. Kaźmierska, J. Burski, From Cotton and
Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994,
Łódź 2018.
8
Wymieniamy tylko kilka przykładów takich publikacji: J. Bakens, P. Mulder,
P. Nijkamp, Economic Impacts of Cultural Diversity in the Netherlands: Productivity,
Utility, and Sorting, „Journal of Regional Science” 2013, vol. 53, issue 1, p. 8–36;
A. Tubadji, M. Gheasi, P. Nijkamp, Immigrants’ Socio-economic Achievements and
Cultural Diversity, „International Journal of Manpower” 2017, vol. 38, issue 5, p. 712–
728; V. Bove, L. Elia, Migration, Diversity, and Economic Growth, „World
Development” 2017, vol. 89, p. 227–239; C. Zhang, The Chinese Mosaic: Cultural
Diversity and Creative Cities, „Journal of Regional Science” 2019, vol. 59, issue 2,
p. 214–227.
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niego państwa Cultural Diversity and Economic Growth: Evidence from the US
during the Age of Mass Migration9 autorzy zbadali efekty napływu imigrantów do USA w okresie 1870–1920 na zmiany kulturowe ludności i wpływ tych
zmian na wzrost gospodarczy. W przypadku Polski badań przekrojowych
wskazujących na związek między wielokulturowością a wzrostem gospodarczym w zasadzie nie ma. Odnośnie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów czy
II RP poruszane są kwestie znaczenia imigrantów i mniejszości dla rozwoju
kulturalnego, ale w bardzo niewielkim stopniu dla rozwoju gospodarczego
państwa. Nawet publikowane współczesne analizy nie poszukują związku
między wielokulturowością a gospodarką, a jeśli już, to w wymiarze demograficznym10. Podejście teoretyczne z dygresjami postulatywnymi uwzględnia
artykuł Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego
rozwoju Polski11. Andrzej Sadowski poszukuje w nim odpowiedzi na pytanie,
jaka jest rola wielokulturowości jako realnego czynnika zrównoważonego
rozwoju. Polska współcześnie nie jest jednak krajem wielokulturowym. Jej
miasta również nie są wielokulturowe, a jeśli już, to w bardzo wąskim zakresie. W historii przedwojennej Polska była bez wątpienia krajem wielokulturowym. Niektóre miasta I RP, Królestwa Polskiego, II RP były szczególnie naznaczone wielokulturowością. Do takich spektakularnych przykładów należy
zaliczyć Łódź, do której rozwoju w XIX w. przyczynili się imigranci. Można też
próbować rozpoznać inną zależność – dokonujące się uprzemysłowienie miasta spowodowało kolejne fale migracyjne, kolejny take off i kolejny wzrost
wielokulturowości. Taką hipotezę stawiamy.
Zastanawiamy się, jakie aspekty możemy brać pod uwagę, poszukując
związku między społeczeństwem wielokulturowym a uprzemysłowieniem, co
w XIX w. oznaczało modernizację miasta. Przez uprzemysłowienie będziemy
rozumieć odchodzenie ludności miejskiej od tradycyjnych aktywności gospodarczych i przekształcanie się jej w społeczeństwo przemysłowe. Jego po9

P. Ager, M. Bruckner, Cultural Diversity and Economic Growth: Evidence from
the US during the Age of Mass Migration, „European Economic Review”, November
2013, s. 64.
10
J. Schmidt, Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015,
nr 31, s. 67–74.
11
A. Sadowski, Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego
rozwoju Polski, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 4 (82).
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wstanie wynikało ze wzrostu mechanizacji produkcji oraz z nowych jej form
prowadzących do specjalizacji produkcji i ożywienia procesów urbanizacji.
Można więc wyznaczyć kilka wymiernych wskaźników tych zmian wynikających
z napływu imigrantów: wzrost liczby wykwalifikowanej siły roboczej; tworzenie
dzięki nim nowych miejsc pracy; wzrost populacji i co za tym idzie, wzrost gospodarczy; wzrost produktywności w przemyśle; innowacje uruchamiane przez
mniejszości; nowe międzynarodowe powiązania handlowe powstające dzięki
nowym kanałom kontaktowym; repopulacje i nowe fale napływu ludności
z innych regionów i krajów. Będziemy wykorzystywać część tych wskaźników do
opisu XIX-wiecznego rozwoju wielokulturowej Łodzi.

Zarys rozwoju miasta do 1914 r.
z uwzględnieniem aspektów migracyjnych,
narodowościowych i wyznaniowych
Rozwój gospodarczy Łodzi w okresie od nadania praw miejskich w 1423 r.
do trzeciej dekady XIX w. był powolny. Wynikał z kombinacji przyczyn, wśród
których do najważniejszych zaliczyć należy: dominację rolnictwa w gospodarce, liczne zniszczenia wojenne i epidemie (zwłaszcza w XVII w.), brak
większych spławnych rzek i nieumiejętność wykorzystania licznych mniejszych cieków, dużą gęstość miast Polski Środkowej, małe zainteresowanie
miastem ze strony biskupstwa włocławskiego, któremu Łódź podlegała12.
Wskazane uwarunkowania, determinujące skromny rozwój gospodarczy,
znajdowały odzwierciedlenie w niewielkiej dynamice przyrostu liczby ludności. W 1790 r. miasto liczyło zaledwie około 300 mieszkańców. Łódź nie
była ośrodkiem przyciągającym większe rzemiosło, o handlu nie wspominając. Pośrednim na to dowodem było śladowe nim zainteresowanie ze strony
rodzin żydowskich, tradycyjnie wiążących swoje losy z handlem w większych
skupiskach ludności. W latach 1793–1794 w Łodzi mieszkało 11 Żydów13 –
niewielu, jeśli wziąć pod uwagę brak formalnego zakazu osiedlania się tej
12

J. Dzionek-Kozłowska, K. Kowalski, R. Matera, Geography Matters. Environmental Factors that Affected the ”Take-Off” of Lodz, „Roczniki Dziejów Społecznych
I Gospodarczych” 2017, vol. LXXVIII.
13
J. Dzieciuchowicz, Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Łódź
2014, s. 12.

Ekonomiczne aspekty wielokulturowości…

321

ludności w mieście14. W okres rządów pruskich Łódź wchodziła z zaludnieniem na poziomie 250 osób, co oznaczało, że była jednym z najmniejszych
miast regionu (Łęczyca, Stryków czy Lutomiersk liczyły ponad 1000 mieszkańców)15. Nie widząc dużych perspektyw rozwoju Łodzi, władze pruskie
rozważały odebranie jej praw miejskich. Od tego pomysłu po wizytacji miasta przez specjalną komisję ostatecznie odstąpiono. Istotne znaczenie dla
dalszych losów Łodzi – także w kontekście rozwoju gospodarczego – miała
sekularyzacja dóbr biskupstwa włocławskiego przeprowadzona przez władze pruskie pod koniec XIX w. Uzyskanie statusu miasta rządowego korzystnie wpłynęło na gospodarkę Łodzi i przyrost demograficzny. W okresie Księstwa Warszawskiego liczba ludności miasta zwiększyła się do 514 (1810 r.),
by we wczesnych latach Królestwa Polskiego (KP) osiągnąć poziom 767
(1820 r.), a z czasem 939 (1822 r.) mieszkańców16. Wzrost liczby mieszkańców był w dużej mierze zasługą napływu ludności żydowskiej, której udział
w populacji Łodzi zwiększył się z 6% w 1793 r. do aż 34% w 1820 r.17
Kluczowym czynnikiem, który umożliwił rozwój miasta, było uwzględnienie Łodzi w akcji uprzemysławiania kraju przez władze Królestwa. Na mocy
dekretu namiestnika KP z 18 września 1820 r. niektóre miasta rządowe mogły
być urządzane jako osady fabryczne. Decyzję w tej sprawie podejmowała
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji na wniosek przewodniczących komisji wojewódzkich18. 30 stycznia 1821 r. władze poparły wniosek
prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego
14

Łódź nie korzystała z przywileju „de non tolerandis Judaeis”, co oznaczało, że
nie praktykowano zakazu osiedlania się Żydów w mieście (F. Friedman, Dzieje Żydów
w Łodzi od początku osadnictwa do r. 1863. Stosunki ludnościowe, życie gospodarcze,
stosunki społeczne, Łódź 1935, s. 22). Co więcej, rząd pruski wykonywał pewne kroki na
rzecz zachęty do osiedlania się Żydów w Łodzi. Deklaracja z 1806 r. nadawała Żydom
prawo przynależenia do korporacji kupieckich i rzemieślniczych. Wprawdzie mniejszość
ta nadal nie miała tych samych praw, co reszta mieszkańców, to jednak ich osiedlanie
się w miastach i nabywanie nieruchomości stawało się mniej utrudnione (W. Puś, Żydzi
w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 1998, s. 11–12).
15
W. Baranowski, Łódź i okolice na przełomie XVIII i XIX w. (1793–1820/23) [w:]
Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. 1, Warszawa–Łódź 1988, s. 136.
16
J. Dzieciuchowicz, dz. cyt., s. 13.
17
Tamże.
18
A. Rynkowska, Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie
Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1851, s. 15.
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o urządzeniu osady fabrycznej w Łodzi. W latach 1821–1823 utworzona została osada sukiennicza Nowe Miasto, a w okresie 1824–1828 powstała osada tkacka i prządnicza (lniano-bawełniana) Łódka19. Co charakterystyczne,
nowo utworzona, wówczas jeszcze tylko na papierze, przemysłowa Łódź zarówno w sensie przestrzennym, jak i funkcjonalnym nie była kontynuatorką
miasteczka utworzonego w XV w., lecz nową jednostką urbanistyczną, cieszącą się autonomią w stosunku do historycznego centrum (tj. późniejszego
Starego Miasta).
Powodzenie tej swego rodzaju lokacji „na surowym korzeniu” wymagało
napływu wykwalikowanych fachowców włókienników20. Z uwagi na rolniczy
charakter Królestwa naturalny kierunek napływu imigrantów stanowiły Prusy,
Saksonia i Czechy. Werbunek zagranicznych rzemieślników był akcją usystematyzowaną, wspomaganą przez konkretne rozwiązania formalne. Kluczowy
był dekret z 2 marca 1816 r. („dekret o użytecznych cudzoziemcach”), który
m.in. zwalniał kolonistów i ich synów urodzonych za granicą ze służby wojskowej oraz od cła za inwentarz na granicy, uwalniał także na sześć lat od
danin publicznych21. Koloniści mogli również wrócić do macierzystego kraju,
o ile dopełnili przyjętych zobowiązań22.
Rozpowszechnianiem koncesji zajmowali się opłacani (za każdego sprowadzonego rzemieślnika) emisariusze. Werbunek prowadziły także osoby,
które zdążyły się już zadomowić w nowej osadzie fabrycznej. Dużą zachętą
19

K.P. Woźniak, Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej.
Raporty z lat 1824–1830, Łódź 2016, s. 12. Na temat znaczenia bawełny w rozwoju
Łodzi zob. K. Kowalski, R. Matera, M.E. Sokołowicz, Cotton Matters. A Recognition and
Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial
Revolution, „Fibres and Textiles in Eastern Europe” 2018, vol. 6 (132).
20
Na temat wyboru przemysłu włókienniczego jako wiodącego obszaru industrializacji Łodzi zob. J. Dzionek-Kozłowska, K. Kowalski, R. Matera, The Effect of Geography
and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz, „The Journal of
Interdisciplinary History”, Spring 2018, vol. 48, no. 4, pp. 523–538.
21
Przyznane przywileje nie były specyfiką KP. Podobne zachęty stosowano przy
uprzemysłowieniu Finlandii (J. Kostiainen, M. Sotarauta, Finnish City Reinvented: Tampere’s Path from Industrial to Knowledge Economy, Massachusetts 2002, p. 10).
22
Zob. szerzej: K. Woźniak, Niemieckie osadnictwo rolne w Królestwie Polskim
(1815–1918). Przyczynek do historii badań i historiografii w Polsce [w:] Niemieccy
osadnicy w Królestwie Polskim 1815–1915, red. W. Caban, Kielce 1999, s. 29–57.
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były w tym przypadku przykłady nagłego wzbogacenia się wcześniejszych
osadników z zagranicy. W przeciwieństwie do innych miast Królestwa, w Łodzi
czekały na rękodzielników bezpłatne place rządowe nadawane w wieczystą
dzierżawę, co istotnie obniżało barierę wejścia na rynek. Udzielano pomocy
rzeczowej (cegła, drewno) i finansowej (niskooprocentowane pożyczki). Pomogło także położenie miasta na szlaku Kalisz–Warszawa. Zdarzało się, że
osadnicy początkowo planujący dalszą podróż na wschód decydowali się
ostatecznie na pozostanie w Łodzi. Była to zasługa gościnnego przyjęcia lokalnych władz, jak i konkretnych perspektyw hojnych zapomóg w przyszłości.
Jak podaje Anna Rynkowska, do 1829 r. udało się obsadzić rękodzielnikami 366 placów, z czego na osadę sukienniczą przypadały 73 place, w części
tkackiej – 132, zaś w prządniczej – 16123. Pochodzenie rękodzielników było
zróżnicowane, ale możliwe jest wskazanie kilku najważniejszych rejonów:
a) okolice Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolkowa i Dzierżoniowa (tkacze bawełniani i lniani, prządnicy lniani); b) pogranicze Brandenburgii, Śląska i Księstwa Poznańskiego (sukiennicy); c) dorzecze Noteci (sukiennicy); d) wsie obwodów kujawskiego, łęczyckiego i piotrkowskiego (prządnicy); e) wschodnia
Saksonia (tkacze bawełniani i lniani); f) Czechy na pograniczu Śląska (tkacze
bawełniano-lniani i prządnicy). Wśród ludności napływowej dominowali
Niemcy (rękodzielnicy z Czech to, jak wynika z brzmienia ich nazwisk, Niemcy
sudeccy). Pod względem wniesionego doświadczenia, umiejętności, zasobności w kapitał i maszyny najważniejszym kierunkiem napływu imigrantów była
Saksonia, skąd pochodzili zwłaszcza najbardziej pożądani specjaliści: farbiarze, pończosznicy, tasiemkarze24.
W latach 30. XIX w. liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 5 tys., co
oznaczało, że miasto wchodziło na ścieżkę cywilizacji przemysłowej25.
W okresie tym dynamiczny rozwój populacji ośrodek zawdzięczał głównie
przyrostowi migracyjnemu. Po klęsce powstania listopadowego większą rolę
23

Pozostałe place przeznaczone zostały na inny użytek (A. Rynkowska, dz. cyt.,

s. 30).
24

Osadnicy dysponowali kapitałem rzeczowym i finansowym, ale jego wielkość
była stosunkowo skromna (jeden, dwa zakłady tkackie). Głównym źródłem finansowania były kredytu z funduszu rządowego, a potem z Banku Polskiego.
25
W ocenie części antropologów jednym z warunków istnienia cywilizacji w starożytności było przekroczenie przez miasto 5 tys. mieszkańców (Cywilizacje starożytne,
red. A. Cotterell, Łódź 1990, s. 13).
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zaczęła odgrywać fala migracji wewnętrznych. Charakterystyczna dla Łodzi
przewaga ludności napływowej nad rdzenną w kontekście nasilonych ruchów
migracyjnych może być zilustrowana przez wskaźnik udziału osób urodzonych
poza Łodzią w stosunku do ogółu ludności miasta. W 1839 r. osiągnął on poziom 68%, a pod koniec XIX w. 62%26.
To właśnie zmiany demograficzne stanowią trafną ilustrację gwałtowności przemian w mieście. Pomiędzy 1833 a 1837 r. liczba ludności Łodzi podwoiła się (z 5 do 10 tys.). Kolejny raz stało się to w ciągu pięciu lat (20 tys.
w 1842 r.). Liczbę 100 tys. Łódź przekroczyła w 1883 r., jej niebywały wzrost
nastąpił zwłaszcza po 1877 r., w którym mieszkało w mieście ok. 50 tys. osób,
zatem kolejne podwojenie zajęło jedynie 6 lat. Jeszcze w ostatniej dekadzie
XIX w. Łódź zdążyła osiągnąć 200 tys. mieszkańców, a niektóre statystyki podają, że w 1900 r. przekroczona została liczba 300 tys. mieszkańców. W momencie wybuchu I wojny światowej mieszkało tam już ponad pół miliona
osób, choć są też zestawienia podnoszące tę wielkość do nawet 600 tys.27
Podsumowując, należy podkreślić, że w ciągu stu lat ludność Łodzi wzrosła
ponadtysiąckrotnie, tj. z około 500 mieszkańców do 500–600 tys.28 Przyjmując zaś ostrożniejsze szacunki Juliana Janczaka, można mówić o wzroście ludności miasta z 767 w 1820 r. do 477,9 tys. osób w 1914 r.29
Rzetelne przedstawienie struktury narodowościowej Łodzi nastręcza
pewnych problemów. Niedoskonałość dostępnych spisów ludności jest efektem ich niespójności w doborze metody, co wynika m.in. z ryzykownego utożsamiania wyznania z przynależnością narodowościową (głównie Niemców
z wyznaniem protestanckim, podczas gdy część z nich była katolikami30) czy
też przypisywania narodowości na podstawie brzmienia nazwiska. Co więcej,
do połowy XIX w. podstawowym kryterium stosowanym w spisach lokalnych
26

J. Dzieciuchowicz, dz. cyt., s. 20.
Akta miasta Łodzi [1471] 1794–1914 [1918]. Przewodnik po zespole, red. M. Bandurka, Warszawa–Łódź 1990, s. 11; J. Janczak, Ludność [w:] Łódź. Dzieje miasta…, s. 136.
28
Por. R. Matera, Rola Żydów w rozwoju Łodzi (do 1914 roku) w świetle teorii klasy
kreatywnej [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej, red. J. Skodlarski,
R. Matera, K. Lutek, A. Pieczewski, K. Kowalski, Łódź 2014, s. 46.
29
J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1829–1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1982, vol. 11, s. 39–40.
30
Głównie ci pochodzący ze Śląska, Saksonii i północnych Czech.
27
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był podział według wyznania. Wśród konfesji wyodrębniano jedynie żydów
i chrześcijan. Reprezentatywnym przykładem niepewnych szacunków są badania Oskara Kossmanna, opierające się na wykazach nazwisk płatników składek na wojsko. Kossmann wskazywał, że w 1831 r. udział Niemców w ogólnej
liczbie ludności Łodzi kształtował się na poziomie 74%, przy 17-procentowym
udziale Polaków i 8,5-procentowym Żydów. Osiem lat później odsetek Niemców wzrósł do 78%, Żydów spadł do 9%, zaś odsetek Polaków wynosił zaledwie 13%31. Szacunki te uwiarygodnia opis Łodzi pióra pierwszego badacza jej
dziejów Oskara Flatta: „Kto chce ujrzeć miasto w swym charakterze prawdziwie niemieckie, nie musi podróżować daleko, wystarczy, że uda się do Łodzi.
[…] Można wierzyć, że znajdujemy się wpośród fabrycznych osad niemieckich, tak tu i towarzystwa, i kluby, i duch czysto niemiecki”32. W świetle uznawanych za bardziej wiarygodne informacji z 1857 r. wśród stałych mieszkańców miasta najwięcej było Polaków (43%). Udział Niemców pozostawał na
niewiele niższym poziomie – 41%. Mniejszą społeczność stanowili Żydzi – ich
odsetek wynosił 15%33.
Pierwszy spis ludności, w którym uwzględniono strukturę narodowościową, został przeprowadzony dopiero w 1897 r. Poza przynależnością wyznaniową uwzględniano w nim również kryterium języka ojczystego. Spis obejmował
jednak również wybrane przedmieścia Łodzi, co utrudnia porównywanie jego
wyników z wcześniejszymi rejestrami. W 1897 r. ludność polska przeważała
liczebnie nad pozostałymi narodowościami (46%), tj. Żydami (29%) i Niemcami
(21%). Odsetki pozostałych narodowości były już znacznie niższe – 2,4% Rosjan
i 0,4% pozostałych mniejszości narodowych (Francuzi, Austriacy, Czesi, Szwedzi,
Anglicy i inni). Trend polonizacji miasta utrzymał się aż do wybuchu I wojny
światowej, gdy Polacy stanowili niemal 50% ogółu łodzian34.
Nieco inny obraz ludności przedstawia podział według wyznania. Z opisu
miasta przygotowanego przez burmistrza Antoniego Czarkowskiego w 1820 r.
31

W. Puś, Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do roku
1939 [w:] Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne
oblicze miasta, red. M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Łódź 2005, s. 21.
32
O. Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853, s. 116–117.
33
J. Dzieciuchowicz, dz. cyt., s. 32.
34
W. Puś, Zmiany…, s. 27–28.
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wynika, że w Łodzi dominowali katolicy (65%), drugie miejsce pod względem
liczebności zajmowali żydzi (34%), podczas gdy protestantów było zaledwie
1,5%35. Utworzenie osad: rękodzielniczo-sukienniczej oraz bawełniano-lnianej
skutkowało napływem głównie protestantów. Apogeum odsetka protestantów w liczbie ludności Łodzi przypadało na lata 50. XIX w., gdy wynosił on 41–
43%. Po tym okresie systematycznie malał, osiągając 13,5% w 1914 r. Udział
wyznawców judaizmu osiągnął poziom z 1820 r. dopiero w 1914 r., wzrastając
dynamicznie od drugiej połowy lat 50. W 1914 r. żydzi stanowili 1/3 całości
populacji. Łódź była największym skupiskiem ludności wyznania mojżeszowego na ziemiach polskich. Liczba katolików wzrosła ponadstukrotnie w okresie
1828–1914, jednak udział wyznawców tej religii obniżał się stale aż do lat 90.
XIX w. (38% w 1890 r.). W kolejnych latach tendencja spadkowa została zahamowana. W 1914 r. katolicy stanowili bezwzględną większość (52,5%)
mieszkańców Łodzi36.
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Wykres 1. Struktura wyznaniowa ludności Łodzi w latach 1820–1914
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Dzieciuchowicz, Ludność Łodzi – rozwój
i przemiany strukturalne, Łódź 2014, s. 30.
35
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Tamże.
J. Dzieciuchowicz, dz. cyt., s. 31. Por. J. Janczak, dz. cyt., s. 108–109.
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Spisy lokalne z 1911 r. i 1918 r. potwierdzają, że w Łodzi występowało
zjawisko segregacji przestrzennej wyznań. Dzielnice robotnicze położone
poza strefą centralną były największym skupiskiem ludności katolickiej. Dawny rewir żydowski (zob. w dalszej części rozdziału) pozostawał głównym miejscem zamieszkania Żydów, choć stanowili oni również znaczącą część populacji terenów centralnych (40% mieszkańców ul. Piotrkowskiej)37. Południowo-zachodnia część miasta (teren osady Łódki) była z kolei najgęściej zamieszkana przez ewangelików38. Skromna liczebnie, choć istotna, jeśli chodzi o udział
w aparacie urzędniczym, mniejszość rosyjska zamieszkiwała w reprezentacyjnej części centrum miasta.
Rozważania na temat struktury narodowościowej i wyznaniowej oraz
przyczyn jej zmienności należy opatrzyć jeszcze jedną uwagą. Oprócz bodźców instytucjonalnych, takich jak rozsądna polityka uprzemysławiania Królestwa czy poszerzenie uprawnień mniejszości narodowych, oraz uwarunkowań
zewnętrznych, m.in. napływu litwaków po 1890 r., mozaika kulturowa miasta
zmieniała się pod wpływem asymilacji grup ludności: głównie łódzkich Niemców, w niewielkim stopniu Żydów. W ocenie Stefana Pytlasa złożony proces
asymilacji ludności pochodzenia niemieckiego przybrał na sile zwłaszcza
w końcu lat 70. XIX w. i był kontynuowany do 1905 r. Według spisu powszechnego z 1897 r. niemal 3 tys. łódzkich Niemców wskazało język polski
jako język ojczysty. W 1912 r. ok. 50 tys. łódzkich ewangelików, spośród których większość była Niemcami, mówiła na co dzień po polsku39. Procesy asymilacyjne były dostrzegalne zwłaszcza w środowisku niemieckich katolików,
które w pierwszej kolejności dostrzegało walory kultury polskiej. Dwujęzyczność w mieście wielonarodowym nota bene nie mogła dziwić i była ważnym
czynnikiem konstytuującym nowy typ mieszkańca Łodzi, tj. lodzermenscha,
bardziej związanego z miastem i prowadzonym tam biznesem aniżeli utożsamiającego się ze specyficzną przynależnością narodową. Lodzermenschami
37

J. Dzieciuchowicz, dz. cyt., s. 35.
Według badań Oskara Kossmanna dla 1831 r. Niemcy stanowili 90% ludności
Nowego Miasta i 98% mieszkańców Łódki (O. Kossmann, Lodz: Eine HistorischGeographische Analyses, Würzburg 1966, s. 5).
39
S. Pytlas, Struktura społeczności łódzkiej w XIX–XX wieku (do 1939 r.) [w:] Rola
nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. S. Gala, Łódź
1999, s. 59–69.
38
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byli zatem etniczni Niemcy, Żydzi, rzadziej Polacy. Jak zauważa Paweł Samuś,
określenie to „miało również wydźwięk ironiczny, niekiedy pogardliwy, jako
synonim negatywnych cech i postaw brutalnego egoizmu typowego przedstawiciela zamożniejszych warstw społeczeństwa Łodzi epoki burzliwego rozwoju kapitalizmu”40.

Udział Niemców w rozwoju Łodzi.
Pierwszy take off i jego efekty modernizacyjne
Aż do połowy lat 60. kluczowa rola w rozwoju miasta przypadała Niemcom. Przynosili oni ze sobą znajomość metod prowadzenia zakładów przemysłowych oraz kapitał umiejętności, w mniejszym stopniu kapitał finansowy.
Byli wyposażeni w cechy mentalne niezwykle pożądane w trudnym okresie
rozpoczynania działalności przedsiębiorstw, np. przyzwyczajenie do wytężonej pracy. Dużą w tym rolę odgrywał protestancki etos pracy, w którym przykłada się wagę do oszczędności, punktualności i szacunku do wykonywanych
zajęć. Grupa ta – de facto faworyzowana przez władze Królestwa i miasta – aż
do połowy lat 60. XIX nie napotykała liczącej się konkurencji ze strony Polaków i Żydów. Ci pierwsi znajdowali zatrudnienie jako czeladź fabryczna (później jako robotnicy). Żydzi zaś, dysponujący aż do 1862 r. ograniczonym wachlarzem praw, zajmowali się handlem na niewielką skalę. Obie grupy łączył
również (choć zdarzały się wyjątki) brak kapitałów do inwestowania w przedsięwzięcia gospodarcze.
Niemcy działali na wszystkich polach wytwórczości włókienniczej. Najzamożniejsza grupa skupiona była wokół branży bawełnianej, choć sukcesy
w przemyśle lnianym odniósł Tytus Kopisch. Prekursorami byli Krystian Fryderyk Wendisch (uruchomienie przędzalni bawełny w 1826 r.) oraz Karol Saenger (farbiarnia czynna od 1827 r.). Jednym z pierwszych, któremu udało się
odnieść ogromny sukces finansowy, był Ludwik Geyer (1805–1869)41. Jego
zakłady aż do lat 60. XIX w. wiodły prym wśród przemysłu włókienniczego
40

P. Samuś, Łódź – mała ojczyzna Polaków, Niemców, Żydów [w:] Polacy – Niemcy
– Żydzi w Łodzi: sąsiedzi bliscy i dalecy, red. P. Samuś, Łódź 1997, s. 127.
41
A. Rynkowska, Przedsiębiorstwo Ludwika Geyera w latach 1828–1870 [w:] Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 1975, s. 65.
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w skali Królestwa. Reprezentacyjna Biała Fabryka (z tynkowanymi murami)
była pierwszym zakładem w mieście wykorzystującym napęd parowy (1839 r.),
co znamionował charakterystyczny komin. Geyerowi udało się sprowadzić
z Belgii ponad 7,5 tys. wrzecion oraz liczne urządzenia pomocnicze. Nie rezygnował przy tym z kolejnych inwestycji (przędzalnia, tkalnia, drukarnia, farbiarnia, zakład cukrowniczy na Rudzie Pabianickiej), a w końcu lat 40. XIX w.
zaopatrzył Białą Fabrykę w selfaktory – najnowocześniejsze wówczas maszyny
przędzalnicze w Europie. Przedsiębiorstwo Geyera było pierwszym przykładem przekształcenia manufaktury w fabrykę42.
W ciągu zaledwie dziesięciu lat „Sępowi z Piotrkowskiej” – jak nieoficjalnie mówiono o właścicielu Białej Fabryki – i do ok. 1865 r. najbogatszemu
łodzianinowi przybyła konkurencja co najmniej pięciu niemieckich fabrykantów: Traugotta Grohmana, Jakuba Petersa, Leonarda Fesslera, Karola Moesa,
a zwłaszcza Karola Scheiblera. W okresie tym Niemcy zdecydowanie zdominowali łódzki przemysł. Sześć spośród ośmiu największych zakładów przesyłowych należało do Niemców, podczas gdy do Żydów jedynie dwa – zakłady
Dawida Landego i Abrahama Prusaka (tab. 1).
Tabela 1. Największe zakłady przemysłowe w Łodzi w 1860 r.
Właściciel
Ludwik Geyer
Karol Scheibler
Jakub Peters
Leonard Fessler
Karol Moes
Abraham Prussak
Traugott Grohman
Dawid Lande

Rodzaj zakładu
Fabryka bawełniana
Przędzalnia i tkalnia bawełny
Przędzalnia wełny, bielnik,
farbiarnia
Drukarnia i farbiarnia
Przędzalnia bawełny
Przędzalnia i tkalnia wełny
Przędzalnia i tkalnia bawełny
Przędzalnia bawełny

Zatrudnienie

Produkcja
w rublach

546
115

453 000
305 100

145

109 875

100
85
103
162

107 500
101 250
93 675
91 980
72 000

Źródło: S. Pytlas, Rola poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju
gospodarczym miasta [w:] Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi
na współczesne oblicze miasta, red. M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Łódź 2005,
s. 43.
42

Na temat dalszych losów rodziny Geyerów zob. P. Waingertner, Ostatni
lodzermensch. Geyer 1888–1939, Łódź 2014.

330

Kamil Kowalski, Rafał Matera

W fabryce Scheiblera, nazywanego „królem bawełny”, pracowało w 1879 r.
ponad 5 tys. robotników (tj. tyle samo, ilu mieszkańców całej Łodzi 50 lat
wcześniej). Produkcja fabryki stanowiła 22% wartości krajowej produkcji bawełnianej43. Imperium Scheiblera, właściwie miasto w mieście, zlokalizowane
było na Księżym Młynie i zajmowało w sumie niemal 170 hektarów. Zakłady
Scheiblera były największą pod względem wytwórczości fabryką włókienniczą
w Królestwie, a od początku XIX w. zajmowały czwarte miejsce pod względem
produkcji wśród przedsiębiorstw tekstylnych w Cesarstwie Rosyjskim. W 1913 r.
zespół zakładów osiągnął najwyższą produkcyjność przypadającą na pracownika pośród zakładów o podobnej wielkości w cesarstwie44. Kompleks
dysponował siecią bocznic kolejowych, osiedlem domów dla robotników
(famuły), szpitalem, szkołą, sklepem z żywnością, prywatnym oddziałem
straży pożarnej. Właściciel zamieszkiwał w rezydencji otoczonej prywatnym
parkiem45.
Znaczące sukcesy w branży wełnianej odnosił Juliusz Heinzel, prekursor
(1866) zmechanizowanego tkactwa wełnianego (zatrudniał 800 pracowników). W 1879 r. jego fabryka stała się największym przedsiębiorstwem tej
branży w Królestwie. Po wejściu w spółkę z Juliuszem Kunitzerem i uruchomieniu fabryki we wsi Widzew awansował do grona największych łódzkich
przemysłowców (na początku XX w. zatrudniał 2,8 tys. robotników) 46. Kunitzer z kolei odegrał istotną rolę w tworzeniu konsorcjum, które doprowadziło do uruchomienia pierwszego w Królestwie tramwaju elektrycznego
(1898)47. Do 1901 r. zbudowano 27 km sieci tramwajowej. Zapotrzebowanie
na siłę roboczą przyspieszyło rozbudowę sieci, która połączyła Łódź z okolicznymi miastami (Aleksandrów, Konstantynów, Lutomiersk, Ozorków,
43

K.P. Woźniak, Na wspólnym podwórku: Niemcy łódzcy [w:] Na wspólnym podwórku: łódzki tygiel kultur i wyznań, Łódź 2017, s. 51.
44
S. Pytlas, Powstanie i początki działalności zakładu bawełnianego Karola Scheiblera w Łodzi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1975, z. 111, s. 120.
45
H.S. Dinter, Spod czarnych dymów. Łódź w latach 1861–1914, Łódź 1978,
s. 99.
46
K. Badziak, Juliusz Kunitzer – symbol Łodzi wielonarodowościowej i wielkoprzemysłowej [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi…, s. 198.
47
W inicjatywie udział brali przemysłowcy niemieccy: J.T. Heinzel, H. Grohman,
A. Biederman, E. Geyer, K. Scheibler jr, Z. Anstadt oraz żydowscy: I.K. Poznański,
M. Silberstein, S. Jarociński, S. Barciński.
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Ruda, Pabianice, Zgierz). W sumie podłódzka sieć tramwajowa liczyła
około 20 km48.
Warto podkreślić jeszcze jedno pole oddziaływania mniejszości niemieckiej w Łodzi. Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego, potwierdzanego przez spektakularne wzrosty produkcji, zatrudnienia czy sprzedaży, Łódź
była miastem zaniedbanym pod względem infrastruktury. Władze rosyjskie
wykazywały się niebywałą bezczynnością w zapewnianiu mieszkańcom sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej itp. Brakowało szpitali i szkół. Skala i zasięg dostarczanych usług publicznych nie przystawały do wielkości „polskiego Manchesteru”. Zasługi przemysłowców niemieckich, w mniejszym stopniu żydowskich, w likwidowaniu tych niedoborów były znaczące49. Łódzka Ochotnicza
Straż Pożarna, założona w 1876 r., została utworzona z inicjatywy niemieckich
przemysłowców. Przez wiele lat byli oni jej komendantami (m.in. L. Grohman
i J. Heinzel). Powołanie i sfinansowanie straży leżało oczywiście w interesie
fabrykantów, ale na jej istnieniu zyskiwali wszyscy mieszkańcy miasta. To
przedsiębiorcy byli siłą sprawczą zawiązania spółki, która ostatecznie zbudowała kolej fabryczną łączącą Łódź z Koluszkami (1865 r.). Szlak ten ułatwiał
wywóz towarów na rynki wschodnie, ale też umożliwiał dowóz węgla z kopalni śląskich50.

Udział Żydów w rozwoju Łodzi.
Drugi take off i jego efekty modernizacyjne
Przez większą część XIX w. ludność żydowska nie była traktowana na
równi z osobami wyznania chrześcijańskiego. W szczególności Żydzi byli prześladowani fiskalnie. Obok podatków obowiązujących wszystkich mieszkańców
zobowiązani byli do płacenia (w różnych okresach) podatku rekrutacyjnego,
48

W spółce budującej linie podmiejskie dominowali Niemcy. O genezie łódzkiej
sieci tramwajowej zob. W. Źródlak, Początki komunikacji miejskiej i okoliczności uruchomienia komunikacji tramwajowej w Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1988, t. 28, s. 255–259.
49
K.P. Woźniak, Na wspólnym podwórku…, s. 47.
50
Por. A. Pieczewski, Kolej Fabryczno-Łódzka. Znaczenie dla gospodarczego rozwoju Łodzi [w:] Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach
polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014,
s. 77–86.
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opłaty od produkcji i wyszynku trunków, od dzierżawy nieruchomości, od
umów najmu lokali, od mięsa koszernego oraz licznych podatków lokalnych
(i to zarówno w miastach prywatnych, jak i państwowych, czego przykładem
była Łódź)51. Innym unormowaniem ograniczającym swobody mniejszości
żydowskiej był dekret z 1825 r. o utworzeniu rewiru w Łodzi. W rezultacie
Żydzi musieli przenieść się do wyznaczonej strefy miejskiej. Z obowiązku
zwolnione były jedynie osoby majętne, bankierzy, Żydzi prowadzący handel
lub odpowiednio wyedukowani (umiejący czytać i pisać po polsku, francusku
lub niemiecku). W związku z tymi obostrzeniami pierwszym mieszkańcem
Nowego Miasta został zamożny kaliski kupiec Ludwik Mamroth dopiero
w 1833 r. Do 1848 r. poza rewirem żydowskim mieszkało jedynie 8 rodzin,
w 1861 r. ok. 40. Wielu Żydów decydowało się jednak na zamieszkanie poza
wyznaczoną dzielnicą bez uzyskania stosownego zezwolenia.
Łódzkie władze samorządowe powiększyły rewir dopiero w 1841 i 1859 r.
Był to efekt zabiegów Żydów warszawskich, którzy przekonali Aleksandra Wielopolskiego do konieczności zmian w prawe z połowy lat 20. W 1862 r. car
Aleksander II podpisał dekret, która zrównywał w prawach obywatelskich
Żydów z pozostałą ludnością52. Ukaz dawał Żydom czynne i bierne prawo
wyborcze do miejskich i powiatowych samorządów. Dla rozwoju gospodarczego kluczowe były decyzja o likwidacji rewirów oraz otwarty dostęp do
korporacji kupieckich i rzemieślniczych, co oznaczało de facto powrót do rozwiązań przyjętych pół wieku wcześniej przez rząd pruski. Przede wszystkich
jednak Żydzi nabywali prawo zakupu dóbr na własność. Stosowny artykuł
dekretu głosił: „W miastach wszelkich Królestwa żydzi nabywać mogą na własność pod jakim bądź prawnym tytułem domy i wszelkie inne nieruchomości.
Przeciwne temu ograniczenia i zakazy […] uchylają się”53. Przyjęte rozwiązania
były zachętą dla inwestowania kapitałów zgromadzonych wcześniej w handlu.
Dotąd zakumulowane środki nie podlegały rzeczywistej ochronie prawnej.
Rok 1862 był zatem przełomem w usuwaniu barier formalnych dla rozwoju
gospodarczego ludności żydowskiej. Nowe przepisy pozwalały grupie tej aspirować do nowej klasy społecznej – burżuazji. Pozostałe przeszkody instytu51

W. Puś, Żydzi w Łodzi…, s. 14.
A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, s. 506 i n., Warszawa 1988.
53
„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1861, t. 60, s. 28–29.
52
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cjonalne nie wynikały już wprost z prawa, ale raczej z dotychczasowej tradycji. Pomimo braku obostrzeń na gruncie prawa Żydzi w praktyce rzadko
obejmowali stanowiska w administracji samorządowej i nie byli dopuszczani
do służby państwowej.
Wzmożony napływ Żydów do Królestwa po 1882 r. związany był z kolei
z ustanowieniem przez carat restrykcyjnego prawa w zakresie możliwości
osiedlania się tej mniejszości w zachodnich guberniach cesarstwa. W dużej
mierze ci przymusowi migranci (tzw. litwacy) trafiali do Królestwa i, w tej masie, do Łodzi. Sam wybór Łodzi jako miejsca docelowego migracji wynikał ze
sławy dynamicznego ośrodka, którym miasto się cieszyło. Litwaków do Łodzi
przyciągał nie tylko mit „ziemi obiecanej”, ale też większa tolerancja niż
w pozostałych miastach KP, nie mówiąc o regionach wiejskich54.
Do połowy lat 60 XIX w. dynamika wzrostu gospodarczego Łodzi była
jeszcze w dużej mierze związana z funkcjami handlowymi miasta (funkcjonowanie targów, sklepów i magazynów). W związku z tym istotna była rola kupców, wśród których wyróżniali się właśnie przedstawiciele ludności żydowskiej55. Już w 1846 r. dwunastu na czternastu największych kupców
operujących na łódzkim rynku było pochodzenia żydowskiego56. Żydzi mieli
duży wpływ na poszerzenie rynków o tereny wschodnie: Kaukazu, Persji,
a nawet Chin. Ta ekspansja na nowe rynki była możliwa m.in. dzięki aktywności emigrantów z Rosji57.
Z uwagi na dyskryminację prawną do połowy lat 60. XIX w. aktywność
produkcyjna mniejszości żydowskiej, którą można mierzyć liczbą powstałych
54

Łódź została przedstawiona za pomocą literackiej metafory w Ziemi obiecanej
– arcydziele Władysława Reymonta. Nie było to bynajmniej odwzorowanie rzeczywistości,
a raczej obraz-wyobrażenie pierwszych przedsiębiorców i robotników przybyłych do Łodzi.
Zob. szerzej: A. Kossert, „Promised Land”? Urban Myth and the Shaping of Modernity in
Industrial Cities: Manchester and Lodz [w:] Imaging the City, vol. 2, red. C. Emden, C. Keen,
D. Midgley, „Cultural History and Literary Imagination” 2006, vol. 8, s. 176.
55
W grupie tej wymienić można: Jakuba Becharyera, Jakuba Boehma, Dawida
Landego, Abrama Prussaka, Icka Seidemana (G. Missalowa, Studia nad powstaniem
łódzkiego okręgu przemysłowego. 1815–1870, t. 3: Burżuazja, Łódź 1975, s. 60).
56
W. Puś, Żydzi w Łodzi…, s. 52.
57
Wśród litwaków w obszarze handlu sukcesy odnieśli zwłaszcza: Meir Bejlin,
Mordechaj Helman i bracia Ruperowie (I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937).
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lub zarządzanych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, była jeszcze
relatywnie niewielka. W 1867 r. spośród niemal pół tysiąca przedsiębiorstw
włókienniczych zaledwie co dziesiąte należało do Żydów. Ich warsztaty i fabryki zatrudniały nieco ponad 10% ogółu pracujących w branży tekstylnej
w Łodzi. Podobny poziom osiągała wartość produkcji58.
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Wykres 2. Udział przedsiębiorstw żydowskich w łódzkim przemyśle włókienniczym (w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Ziomek, Udział przedsiębiorstw
żydowskich w przemyśle włókienniczym Łodzi w latach 1860–1914,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, t. 63, 1998, s. 93–111.

Dopiero po zmianach prawnych w następstwie dekretu z 1862 r. zaangażowanie przedsiębiorców żydowskich w nowe inwestycje (zwłaszcza
w przemyśle włókienniczym) zaczęło szybko rosnąć. W półwieczu poprzedzającym wybuch I wojny światowej dokonała się w Łodzi istotna zmiana
narodowościowa właścicieli przedsiębiorstw. Otóż kapitał niemiecki był
stopniowo wypierany przez kapitał żydowski, w związku z czym na początku
XX w. blisko 40% właścicieli zakładów tekstylnych stanowili już Żydzi,
a Niemcy dysponowali co czwartym przedsiębiorstwem. Według wyliczeń
58

F. Friedman, dz. cyt., s. 78. Wyższe szacunki przytacza Stefan Pytlas, który obliczył, że w 1865 r. Żydzi stanowili ok. 22% właścicieli przedsiębiorstw włókienniczych,
podczas gdy odsetek przedsiębiorstw niemieckich wynosił ok 62% (S. Pytlas, Łódzka
burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 2014, s. 43).
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S. Pytlasa w tym samym czasie w całym przemyśle (choć warto w tym miejscu przypomnieć, że przecież włókiennictwo stanowiło ponad 90% całkowitej produkcji miasta) udział przedsiębiorców żydowskich wynosił 47%, niemieckich – 44%, a pozostałych grup narodowościowych zaledwie 9% (w tym
Polaków)59. Równie precyzyjne badania nad udziałem Żydów w procesie
uprzemysłowienia Łodzi przeprowadził Wiesław Puś. Według jego obliczeń
liczba zakładów żydowskich (mierzona liczbą przedsiębiorstw, a nie liczbą
właścicieli) w przemyśle włókienniczym wzrosła w latach 1869–1913 z blisko 40 do ponad 200, co oznaczało, że ich udział we wszystkich rejestrowanych zakładach wzrósł w tym czasie z 13 do 52%. Nieco mniejsza była przewaga kapitału żydowskiego mierzona wielkością produkcji czy zatrudnienia
robotników, ale w obu przypadkach odsetek ten wzrósł między 1869 a 1913 r.
z 16 do około 40%60.
Wzrost znaczenia kapitału żydowskiego dla rozwoju Łodzi od połowy lat 60.
XIX w. można zaobserwować w aktywności największych przedsiębiorstw włókienniczych. Kiedy w latach 40. i 50. dokonywał się zasadniczy przewrót techniczny, głównymi innowatorami byli przedsiębiorcy niemieccy. Jedynym silniejszym konkurentem z grupy żydowskich przedsiębiorców był w tym czasie
Dawid Lande, który w 1846 r. wyposażył swoją fabrykę w najnowocześniejsze
maszyny, dzięki czemu ustępował jedynie Geyerowi w produkcji przędzy bawełnianej.
Dopiero w latach 70. Izraelowi K. Poznańskiemu udało się dorównać skalą
aktywności ekonomicznej Geyerowi, a zwłaszcza Scheiblerowi. W ciągu siedmiu lat do 1879 r. zwiększył on liczbę warsztatów mechanicznych ponadczterokrotnie – do 86061. W jego fabryce wyrobów bawełnianych ukończonej
w 1877 r. pracowało 1100 robotników. W 1901 r. Towarzystwo Akcyjne
I.K. Poznańskiego, zatrudniające ponad 6300 robotników, było drugim największym po zakładach Scheiblera (7400 robotników) pracodawcą w Łodzi62.
59

S. Pytlas, Łódzka burżuazja... Zob. też: tenże, Skład narodowościowy przemysłowców łódzkich do 1914 r. [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944, red. W. Puś,
S. Liszewski, Łódź 1991, s. 55–78.
60
W. Puś, Żydzi w Łodzi..., s. 82, tab. 8.
61
Por. J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2007, s. 147–149;
Miasta polskie w tysiącleciu, t. II, red. M. Siuchniński, Wrocław–Warszawa 1967, s. 20–21.
62
S. Pytlas, Rola poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta [w:] Wpływ wielonarodowego…, Łódź 2005, s. 46.
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Poznański podobnie jak Scheibler posiadał własne plantacje bawełny na Kaukazie i w Azji Środkowej, co uniezależniało go od zewnętrznych dostawców
surowca.
W wyniku dalszej koncentracji produkcji w ostatnich 30 latach przed wybuchem I wojny światowej dostrzec można było dalszy wzrost udziału właścicieli żydowskich w rynku łódzkim. W 1913 r. duże firmy żydowskie w branży
tekstylnej stanowiły blisko połowę wszystkich dużych przedsiębiorstw, a ich
udział w produkcji przekraczał 53%. W tym samym czasie średnie żydowskie
przedsiębiorstwa włókiennicze stanowiły ponad 56% zakładów (przy udziale
w produkcji nawet 60%)63. Do największych przedsiębiorstw żydowskich należały, obok zakładów bawełnianych Poznańskiego, także fabryki Szaji Rosenblatta i Markusa Silbersteina. Powyżej tysiąca robotników zatrudniały ponadto
zakłady wełniane Moszki Arona Wienera, Jakuba Wojdysławskiego, Markusa
Kohna oraz zakłady Jakuba Hirszberga i Maksa Wilczyńskiego. Także poza przemysłem tekstylnym wyróżniali się przedsiębiorcy żydowscy, jak choćby właściciel fabryki zegarów ściennych Lejb Chmielewski. W sumie w przemysłach pozatekstylnych przedsiębiorstwa żydowskie miały 10-procentowy udział w całej
produkcji miasta64.
Na uwagę zasługuje stale rosnąca wydajność fabryk prowadzonych przez
Żydów. O ile w latach 60. XIX w. zakłady żydowskie zatrudniały stosunkowo
więcej pracowników przy mniejszej (w porównaniu do przedsiębiorstw niemieckich) skali produkcji, o tyle już kolejne dziesięciolecie charakteryzowało
się spektakularnym wzrostem produkcji przypadającej na jednego pracownika. W 1869 r. słabo zmechanizowane żydowskie przędzalnie bawełny dawały
19% wartości produkcji w skali Łodzi, podczas gdy zatrudniały 37% siły roboczej w branży. Dziesięć lat później udziały w produkcji bawełny i zatrudnieniu
były już bardzo podobne (18,9% oraz 20,6%), podczas gdy w 1884 r. udział
zakładów żydowskich sięgał 18% produkcji przy zatrudnieniu 25% pracowników. Charakterystyczne, że od początku dobre wyniki notowało tkactwo wełny. Zakład Markusa Kohna już w 1869 r. dawał 2/3 łódzkiej produkcji w tkalnictwie wełny, zatrudniając zaledwie 37% pracujących w branży65. W sumie
63

W. Puś, Żydzi w Łodzi..., s. 91.
Tamże, s. 100–101.
65
Źródła do historii przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego w XIX w., red.
M. Bandurka, M. Kołodziejczak, J. Trela, Warszawa 1966, s. 506–531.
64
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w okresie 1869–1914 produkcja przypadająca na pracownika w zakładach
żydowskich wzrosła 4,4-krotnie, przy średniej dla Łodzi na poziomie 3,6 (zob.
wykres 3).
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Wykres 3. Produktywność pracy (w rublach srebrnych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Ziomek, Udział przedsiębiorstw
żydowskich w przemyśle włókienniczym Łodzi w latach 1860–1914,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, t. 63, 1998, s. 112.

Zdecydowana większość Żydów związana była z dwoma obszernymi sektorami: przemysłem i rzemiosłem oraz handlem i finansami. W tym pierwszym
dziale zatrudnionych było w różnych okresach od 33 do ponad 40% Żydów
w końcu XIX stulecia. W przypadku handlu, bankowości i finansów udział ten
wynosił od 30 do blisko 45% (na początku lat 60.), z tym że w końcu stulecia
było to nieco ponad 30%. W pozostałych grupach zawodowych udział ludności
żydowskiej był już o wiele mniejszy z wyjątkiem grupy służby domowej i wyrobników, w której w końcu XIX w. pracowało od 10 do blisko 20% Żydów66.
Dokładne badania dotyczące struktury zawodowej ludności Łodzi przeprowadził J. Janczak, który podkreślał, że w końcu XIX w. istniały wyraźne
różnice w strukturze zatrudnienia między ludnością polską, niemiecką i żydowską. O ile Żydzi związani byli głównie z przemysłem i rzemiosłem (zwłaszcza jako właściciele firm) oraz z handlem i finansami, o tyle Niemcy
66

Tamże, s. 31, tab. 3.
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w 3/4 utrzymywali się z przemysłu (jako właściciele, ale też jako pracownicy
administracyjni i robotnicy), a Polacy w 60% zatrudnieni byli w przemyśle
(głównie jako robotnicy). Wielkie dysproporcje występowały szczególnie
w grupie zatrudnionych w handlu, bankowości i finansach. Gdy odsetek Żydów pracujących w tym dziale stanowił od 30 do 40%, to w tym samym czasie – Niemców 8%, a Polaków – poniżej 5%67.
Analizując z kolei narodowościową strukturę ludności według zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki, dostrzegamy ogromną przewagę
ludności żydowskiej właśnie w handlu, bankach i ubezpieczeniach. Stanowili
oni tam blisko 3/4 ogółu zatrudnionych, Polacy – 13%, Niemcy – 10%, a Rosjanie – pozostały odsetek. W żadnym innym dziale nie było takiej przewagi Żydów: w przemyśle i rzemiośle stanowili oni 20% zatrudnionych, w administracji,
sądownictwie, wolnych zawodach, komunikacji i transporcie było ich 1/368.
Podobne przejawy dominacji ludności żydowskiej można zaobserwować
w sektorze finansowym, którego rozkwit dla Łodzi przypada na lata 70.
XIX stulecia69. Pierwszy łódzki bank akcyjny, tj. Bank Handlowy, został założony w 1872 r. przez bankierów warszawskich żydowskiego pochodzenia: Dawida Rosenbluma i Ludwika Starkmana przy wsparciu rodziny Kronenbergów.
Od lat 80. XIX w. dominującą pozycję w akcjonariacie zajmowali udziałowcy
niemieccy (Scheiblerowie i Herbstowie). Bank szybko osiągnął zasięg ponadregionalny, zakładając oddziały w siedmiu miastach. Pod względem kapitałów większy był (ponadtrzykrotnie) tylko Bank Handlowy w Warszawie.
Bank prowadził dyskonto weksli i kredytował łódzki przemysł.

Podsumowanie. Wielokulturowość a rozwój miasta.
Sprzężenie zwrotne
W okresie porozbiorowym do lat 60. XIX w. pierwszoplanowa rola w rozwoju przemysłu łódzkiego przypadła kolonistom niemieckim. Żydzi zajmowali
ważne miejsce w handlu. Rola Polaków sprowadzała się do zasilania grupy
wyrobników i robotników manufaktur, a potem fabryk. To jednak emigranci
67

J. Janczak, dz. cyt., s. 159, 164–165.
Tamże.
69
Nawet jednak wcześniej to Żydzi angażowali się w drobne lichwiarskie operacje
finansowe (S. Pytlas, Łódzka burżuazja…, s. 101).
68
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z Saksonii, Brandenburgii, Śląska, ale też z odleglejszej Nadrenii, Styrii, a nawet Belgii dokonali przełomu w rozwoju miasta, dając podwaliny pod nowoczesny przemysł i uruchamiając manufaktury tkackie i fabryki bawełniane.
Miasto, pod wpływem tej imigracji, w ciągu jednego pokolenia zmieniło się
nie tylko pod względem gospodarczym, ale też społecznym i wyznaniowym.
Wielokulturowość popychała rozwój Łodzi i zachęcała kolejne grupy do przyjazdów. Zmieniły się kierunki migracji. Malał odsetek ludności napływowej
spoza granic Królestwa Polskiego. Rosła natomiast rola emigracji wewnętrznej, głównie Polaków i ludności żydowskiej, ze Wschodu Królestwa i szerzej –
z Imperium Rosyjskiego.
Od drugiej połowy lat 60. obserwowany był wzrost wkładu Żydów
w produkcję łódzkich przedsiębiorstw, ostro konkurowali oni z niemieckimi
przedsiębiorcami. Mniejszość żydowska utrzymała prymat w handlu i finansach. Wśród robotników nadal przeważali Polacy. W przypadku Łodzi żydowscy przedsiębiorcy na ogół rozwijali technologie, które wcześniej sprowadzali i implementowali przemysłowcy niemieccy, ale aktywność tych pierwszych była tak duża, że doprowadziła do ponownego wzrostu miasta (drugi
take off). Poza tym, pokłosiem tych dynamicznych przemian industrializacyjnych był wkład Żydów w rozwój kulturalno-oświatowy miasta. Dzięki temu różnorodność ujawniała się w kolejnych sferach działalności grup narodowościowych.
Nasza analiza potwierdziła więc hipotezę o działaniu sprzężenia zwrotnego
między wielokulturowością a rozwojem gospodarczym. Przyjazdy i aktywność
imigrantów zmieniały szybko i znacząco strukturę narodowościową miasta.
Wzrost wielokulturowości popychał miasto w kierunku uprzemysłowienia. Dynamiczny rozwój Łodzi i postępująca industrializacja z pewnymi cechami modernizacji przyciągały kolejne rzesze przybyszów, którzy z kolei doprowadzili do
ponownego przyspieszenia wzrostu „polskiego Manchesteru”.
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Economic Aspects of Multiculturalism.
The Case of Industrialization of Łódź until 1914
Summary
In the text we investigate the relation between the influence of immigrants and,
consequently, the impact of economic development on the increase of multiculturalism of the city. Industrialization is understood as the transformation of the urban
population from traditional economic activities into an industrial society. To verify the
hypothesis we employ several indexes: increase in the number of qualified workforce;
population growth; increase in the productivity of the industry; innovations launched
by minorities; emerging new international trade links due to new contact channels;
repopulations and new waves of influx of people from other regions and countries.
Key words: Multiculturalism, textile industry, minorities, Lodz

Andrzej Pieczewski
Uniwersytet Łódzki

Instytucjonalne bariery
modernizacji rolnictwa Królestwa Polskiego
w dobie przemian społecznych
i ekonomicznych w latach 70. i 80. XIX wieku
w ujęciu Jana Blocha

W opracowaniu zaprezentowane zostały spostrzeżenia Jana Blocha1 na
temat sytuacji rolnictwa Królestwa Polskiego (dalej: KP) w latach 70. i 80.
1

Jan Gottlieb Bloch (1836–1902) był jednym z wybitniejszych przedstawicieli burżuazji
Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. Znany był jako finansista, przemysłowiec,
społecznik i filantrop, a przede wszystkim budowniczy kolei żelaznych w KP i Rosji. Jako
myśliciel ceniony jest przede wszystkim za pięciotomowe opracowanie Przyszła wojna pod
względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, będące głośnym w Europie i na świecie nowatorskim manifestem pacyfistycznym, wydanym na wiele lat przed wybuchem
I wojny światowej. Mało znane są natomiast osiągnięcia naukowo-badawcze Blocha na
polu ekonomii, mimo że był autorem wielu opracowań i artykułów odnoszących się do
problemów rozwoju gospodarczego ziem polskich pod zaborem rosyjskim oraz całego
Cesarstwa Rosyjskiego. Tekst ten stanowi wyimek z mojej monografii odnoszącej się do
myśli ekonomicznej Jana Blocha, a szczególnie do wpływu rosyjskiego autorytarnego ustroju politycznego (samodzierżawia) na procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Królestwie Polskim (A. Pieczewski, Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego
w ujęciu Jana Gottlieba Blocha, Łódź 2019). Niniejszy tekst złożono przed ukazaniem się
monografii. Na temat Jana Blocha zobacz więcej: Jan Bloch (1836–1902). Kapitalista, pacyfista, filantrop, red. A. Żor, Warszawa 2014; A. Żor, Figle historii, Toruń 2005; R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1863–1902). Szkic do portretu „króla polskich kolei”, Warszawa 1983;
A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, cz. II, Warszawa 1969; tenże,
Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Warszawa 1985; Jan Bloch, pacyfizm europejski
i wyobraźnia Wielkiej Wojny. Studia i rozważania, red. M. Kornat, Warszawa 2016; J. Bargosz, Drogi i bezdroża filozofii pokoju, Warszawa 1989; J. Bugajski, Geneza piśmiennictwa
wojskowego Jana Blocha, „Zeszyty Naukowe WAP” 1967, Seria Historyczna, t. 45; W. Feld-
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XIX w.2 Celem pracy było przybliżenie poglądów Blocha na temat wewnętrznych, instytucjonalnych barier modernizacji rolnictwa KP wzmacnianych
wówczas czynnikami egzogenicznymi – negatywnym wpływem światowego
kryzysu agrarnego3. Bloch analizował obok wskaźników czysto ekonomicznych
man, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914, Warszawa 1933; E. Małecka, Konferencja
haska i Jan Bloch przeciw wielkiej wojnie, „Wojsko i Wychowanie” 2000, nr 5; E. Małecka,
Z badań nad początkami piśmiennictwa wojskowego Jana Blocha, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2000, nr 1; W setną rocznicę „Przyszłej wojny’ Jana Blocha. Fragmenty wystąpień prof. Lecha Wyszczelskiego, mgr. Jerzego Zakrzewskiego i dr. Andrzeja Wernera,
oprac. P. Kłudka, „Wojsko i Wychowanie” 2001, nr 2; A. Werner, Fenomen europejskiej
myśli wojskowej – Jan Bloch, „Wojsko i Wychowanie” 2000, nr 1.
2
Literatura polska na temat rolnictwa Królestwa Polskiego jest dość bogata, choć
nie tak jak ta odnosząca się do rozwoju przemysłu. Zagadnienia te zostały ujęte
w syntezach podręcznikowych Andrzeja Jezierskiego i Cecylii Leszczyńskiej, Janusza Kalińskiego i Czesława Noniewicza, Wojciecha Morawskiego, Janusza Skodlarskiego. Podstawowym opracowaniem na ten temat pozostaje praca zbiorowa Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, red. B. Baranowski, J. Topolski, t. II i III, Warszawa 1964–1970.
Inne publikacje, odnoszące się do bardziej szczegółowych problemów, to m.in.: J. Kostrowicka, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim 1815–1864, Warszawa 1961;
J. Bartyś, Początki mechanizacji rolnictwa polskiego, Wrocław 1967; J. Łukasiewicz, Kryzys
agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX w., Warszawa 1968; W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1918, Warszawa 1967–1969;
T. Sobczak, Zwierzęta gospodarskie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Wrocław 1964; B. Baranowski, Podstawowa siła pociągowa dawnego rolnictwa w Polsce,
Wrocław 1966; Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Warszawa 1972; K. Groniowski,
Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976; tenże, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku, Warszawa 1963; tenże, Kwestia agrarna
w Królestwie Polskim 1871–1914, Warszawa 1966; R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1970.
3
W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. jedną z głównych cech gospodarki światowej
był długotrwały kryzys agrarny. Związany był on z powstaniem ogólnoświatowego
rynku rolnego, co doprowadziło do spadku cen artykułów pochodzenia rolniczego.
W krajach, w których rolnictwo dominowało w gospodarce, czyli wówczas niemal
wszystkich, kryzys ten decydował o stanie całej gospodarki. Wpływał nie tylko na
kształtowanie koniunktury w przemyśle i handlu oraz na ogół zagadnień związanych
z produkcją i wymianą, ale również na zmiany struktury społecznej. Niezależnie od
specyfiki regionalnej wszędzie traciła wieś i własność ziemska. Zwiększała się natomiast
siła nabywcza ludności miejskiej, w szczególności jeśli chodzi o towary pochodzenia
rolnego. Zob. więcej: J. Łukasiewicz, Kryzys agrarny…
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(produktywności, poziomu agrokultury, zadłużenia, struktury gospodarstw)
czynniki instytucjonalne mające wpływ na kondycję rolnictwa i to one stały
się przedmiotem szczególnej uwagi w tym opracowaniu. Do instytucjonalnych (przez Blocha zwanych moralnymi) barier, jakie jego zdaniem hamowały
rozwój wsi, należały niski poziom oświaty, zwyczaje i prawo spadkowe prowadzące do zadłużenia gospodarstw i ich rozdrabniania, niska przedsiębiorczość,
feudalna mentalność zarówno chłopów, jak i szlachty. W swoich badaniach
Bloch zwracał szczególną uwagę na rolę państwa w gospodarce jako istotnego stymulatora wzrostu gospodarczego. Pozytywnie oceniał reformy władz
carskich: zniesienie pańszczyzny w zamian za okup (1861 r.), oczynszowanie
z urzędu (1862 r.), a następnie uwłaszczenie chłopów (1864 r.). Te niewątpliwie korzystne zmiany w kierunku rozwoju gospodarki towarowej nie były
jednak powszechnie rozumiane przez chłopów. Przeciwna im była także
szlachta. Władze w Petersburgu natomiast, poza wymienionymi reformami,
nie dążyły do konsekwentnego rozmontowywania feudalnych barier rozwoju.
W opracowaniu zaprezentowane zostały również poglądy Blocha na to, w jaki
sposób postawa i polityka państwa – władz carskich wpłynęły na gospodarczy
i społeczny rozwój polskiej wsi pod zaborem rosyjskim.
W latach 70. i 80. XIX w. rolnictwo Królestwa Polskiego znalazło się
w bardzo skomplikowanej sytuacji, na którą składało się wiele czynników.
Historycznie uwarunkowanemu zacofaniu towarzyszył rozkład stosunków
feudalnych. Dodatkowo, podobnie jak w całej Europie, rolnictwo KP przeżywało kryzys, którego przyczyny tkwiły w głębokich zmianach strukturalnych
oraz utworzeniu światowego rynku rolnego. Produkty europejskiego rolnictwa miały silną konkurencję w postaci towarów rolnych pochodzących ze
Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin czy krajów Afryki Północnej. Doprowadziło
to do drastycznego spadku cen i tym samym zmniejszenia opłacalności produkcji rolnej w Europie4. Jan Bloch zaproszony został wówczas w charakterze
eksperta przez Ministra Dóbr Państwa do specjalnej komisji mającej zadanie
znalezienia rozwiązań sytuacji i poprawy kondycji ekonomicznej wsi zaboru
rosyjskiego. Owocem badań i analiz Blocha stały się dwie prace: Ziemia i jej
odłużenie w Królestwie Polskiem (Warszawa 1892) oraz Kredyt melioracyjny
i stan rolnictwa w Cesarstwie, Królestwie Polskiem oraz państwach zagranicznych (Warszawa 1892). Pierwsze z dzieł skupiało się na analizie kryzysu – jego
4

Zob. więcej: tamże, s. 9–52.
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przyczynach, rozmiarach i charakterze, drugie przedstawiało rozwiązania
prawno-administracyjne odnoszące się do finansowania produkcji rolnej
w państwach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Bloch, na podstawie tychże analiz, podawał możliwe rozwiązania prawne
i organizacyjne w zakresie finansowania rolnictwa Królestwa Polskiego.

Zadłużenie gospodarstw rolnych
i jego instytucjonalne przyczyny
Jednym z najbardziej palących problemów rolnictwa KP pod koniec XIX w.,
znacznie utrudniającym walkę z kryzysem agrarnym i spowalniającym przemiany strukturalne wsi5, było wysokie i powszechne zadłużenie gospodarstw,
a ujmując rzecz szerzej – efektywne finansowanie sektora rolnego.
Prace Blocha stanowią analizę dramatycznej sytuacji wsi Królestwa Polskiego wywołanej, jego zdaniem, z jednej strony przemianami europejskiego
rolnictwa, z drugiej zaś brakiem odpowiedniej polityki państwa rosyjskiego –
kredytowej i oświatowej oraz innymi barierami i hamulcami instytucjonalnymi, które spowalniały przemiany kapitalistyczne i cywilizacyjne na wsi.
Bloch rozpoczął wywody od próby wyjaśnienia przyczyn kryzysu agrarnego
na terenie zaboru rosyjskiego. Na rolnictwo Królestwa oddziaływały wówczas
dwie główne siły ekonomiczne: spadek cen artykułów rolnych oraz wysokie
zadłużenie gospodarstw. Spadek cen płodów rolnych implikował obniżenie
dochodów rolników i spadek cen ziemi, co relatywnie zwiększało ciężar zadłużenia gospodarstw. To z kolei ograniczało możliwości dokonywania inwestycji
podnoszących kulturę agrarną w celu zwiększenia wydajności produkcji, skazując gospodarstwa chłopskie na wegetację i cywilizacyjny marazm6.
Bloch traktował spadek cen artykułów rolnych jako zjawisko obiektywne
o charakterze egzogenicznym: „Obniżenie się dochodów ziemi stanowi zjawisko powszechne w całej Europie, od przyczyn wyjątkowych lub chwilowych
tylko w drobnej cząstce zależne”7.
5

Szerzej na temat przemian rolnictwa KP na przełomie XIX i XX w.: K. Groniowski,
Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871–1914, Warszawa 1966.
6
J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1892, s. 224.
7
Tamże, s. 2. Przy tej okazji Bloch podzielił się ogólniejszymi spostrzeżeniami na
temat skutków protekcjonizmu. Z jednej strony przyznawał, że sztuczne przeciwdziała-
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Tabela 1. Ceny produktów rolnych w Europie (1847–1888)
Grupy
Produkty rolne
Produkty zwierzęce

1847–50

1871–75

1881–85

1887

1888

100
100

144,90
154,57

130,77
150,65

96,28
130,86

98,54
129,73

Źródło: J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1892, s. 3.

Na początku drugiej połowy XIX w. ceny artykułów rolnych intensywnie
rosły, następnie od końca lat 70. XIX w. następował ich systematyczny spadek.
Drastyczna obniżka cen dotyczyła bardziej zbóż i produktów zbożowych niż
produktów pochodzenia zwierzęcego8.
Bloch zauważył, że majątki ziemskie na terenie KP produkowały głównie
zboża, w przypadku których spadek cen był najwyższy. Gospodarstwa na zachodzie Europy również poniosły straty, jednak zyskowność tamtejszego rolnictwa nie zmniejszyła się tak drastycznie. Przyczyną tego był odmienny profil
produkcji rolnej na Zachodzie (zdecydowanie większy udział produkcji zwierzęcej). Wzrost cen zwierzyny hodowlanej i produktów zwierzęcych rekomnie naturalnemu zjawisku obniżki cen okazało się tu i ówdzie skuteczne. Na poparcie
tego twierdzenia podawał przykład Niemiec, które zastosowały cła importowe na zboże, utrzymując wyższe ceny tego produktu w kraju i nie dopuszczając tym samym do
spadku dochodów rolników. Z drugiej strony jednak dawał przykład Anglii, gdzie nie
zastosowano ceł „wchodowych”, co spowodowało spadek dochodów rolnych od 10%
do 40%, ale ujawniły się inne pozytywne efekty podejścia liberalnego. Pisał: „Jednocześnie zyski w innych gałęziach wytwórczości w tym kraju urosły w pewnych wypadkach
do trzykrotnej wysokości pierwotnej” (J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 220–221).
Istotnie, zniesienie ustaw zbożowych (corn laws), chroniących brytyjski rynek przed
konkurencją zewnętrzną, nastąpiło już w 1846 r. Spowodowało to znaczny spadek cen
zbóż na rynku wewnętrznym, potanienie żywności, migrację do miast i przyspieszyło
przekształcanie się tradycyjnego społeczeństwa w nowoczesne – przemysłowe.
8
Juliusz Łukasiewicz stwierdzał, że ogniskiem kryzysu była gospodarka zbożowa
Europy Zachodniej. Tam kryzys zaczął się najwcześniej i był najostrzejszy. Największe
straty przynosiła uprawa pszenicy, a spadek jej cen był wskaźnikiem głębokości kryzysu
agrarnego. Pomiędzy dekadą lat 70. i 90. XIX w. ceny pszenicy spadły w: Anglii o 45%,
Belgii o 44%, Holandii i Danii o 39%, Francji o 36%. Niemal o połowę niższy spadek cen
zanotowały państwa, które utrzymały wysokie cła na zboże. We Włoszech i Niemczech
spadek ceny pszenicy wyniósł 27%, w Szwecji 26%, w Norwegii 24%. Więcej: J. Łukasiewicz, Kryzys agrarny na ziemiach polskich…, s. 46–47.
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pensował straty poniesione z tytułu spadku cen zbóż, a w ostatecznym rozrachunku przynosił nawet zyski. Zmiana profilu produkcji w gospodarstwach
Królestwa Polskiego nie następowała dostatecznie szybko. Głównym tego
powodem był, zdaniem Blocha, brak centralnych i powszechnych rozwiązań
odnoszących się do tanich i prostych źródeł finansowania rolnictwa9. Pod
wpływem presji społecznej władze carskie czyniły w tym kierunku pewne
kroki, lecz brakowało im determinacji we wprowadzaniu kompleksowych
rozwiązań.
Sytuację rolnictwa w Królestwie Polskim pogarszała dodatkowo konkurencja z pozostałymi obszarami Cesarstwa Rosyjskiego. Ekstensywny typ rolnictwa panujący na ogromnych obszarach Rosji, tańsza i żyźniejsza ziemia,
niemal brak kosztów nawożenia oraz mniejsze obciążenia podatkowe10 sprawiały, że rolnictwo Królestwa było mniej konkurencyjne – nawet w ramach
Imperium Rosyjskiego. Na domiar złego Niemcy – główny odbiorca zboża
z terenów Królestwa – podniosły znacznie cła importowe. Anglia zaś – główny
kierunek eksportowy Rosji – te same cła zniosła11.
Po omówieniu egzogenicznych przyczyn kryzysu rolnictwa Bloch przeszedł do analizy przyczyn endogenicznych – wynikających ze specyfiki i struktury rodzimych gospodarstw rolnych oraz czynników instytucjonalnych: obowiązującego prawa, zwyczaju i kultury panującej wśród włościan i właścicieli
ziemskich.
Jednym z głównych hamulców rozwoju rolnictwa KP po reformach
uwłaszczeniowych był wielki problem zadłużenia gospodarstw rolnych. To on
stał się przedmiotem badań Blocha. Bazę empiryczną dociekań stanowiły
wyniki badania ankietowego (przeprowadzonego przez jego prywatne biuro
statystyczne)12, jakim objęte zostały gospodarstwa rolne różnej wielkości
9

J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 220–221.
Podatki od produkcji rolnej w Królestwie Polskim były 4,5 razy większe niż najwyższe w cesarstwie i 10 razy większe niż najniższe w cesarstwie (w różnych guberniach były różne stawki podatkowe). Zob. tamże, s. 24.
11
Tamże, s. 23, 24, 223.
12
W KP do połowy lat 60. XIX w. zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych zajmowała się Komisja Spraw Wewnętrznych i Duchownych. W jej ramach
działał Oddział Statystyczny nadzorujący badania statystyczne i opracowujący zestawienia liczbowe. Bezpośrednią działalność statystyczną prowadziły władze administracyjne wszystkich szczebli, nie podejmując w zasadzie z własnej inicjatywy żadnych prac
10
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w liczbie 9429 jednostek. Na podstawie wyników tej próby statystycznej
Bloch rozszerzył wnioski na obszar całego Królestwa Polskiego.
Prezentując strukturę zobowiązań gospodarstw rolnych, Bloch zwracał
uwagę, że ponad 1/3 z nich należy do wierzyciela oferującego najdogodniejsze warunki, jeśli chodzi o odsetki, terminy i zasady spłaty, tj. do Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego13 – instytucji rządowej utworzonej jeszcze w czastatystycznych. Wyniki badań statystycznych prowadzonych przez komisję rządową nie
były na ogół publikowane. Po zlikwidowaniu w 1868 r. Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego prowadzenie działalności statystycznej zostało włączone do zakresu obowiązków redaktorów dzienników gubernialnych w każdej z dziesięciu guberni KP. Opracowywanie i publikowanie danych
odbywało się na szczeblu guberni. Nie utworzono natomiast centralnej instytucji, która
kierowałaby pracami statystycznymi. Władze poszczególnych guberni wydawały od lat
70. XIX w. corocznie przeglądy, tzw. „obzory”, w których ogłaszano zestawienia liczbowe (o różnym stopniu szczegółowości) dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych
danej guberni. Dopiero w 1887 r. car Aleksander III zatwierdził uchwałę o utworzeniu
Warszawskiego Komitetu Statystycznego. Komitet ten, podporządkowany rosyjskiemu
Centralnemu Komitetowi Statystycznemu, aż do 1915 r. był w Królestwie Polskim centralną państwową instytucją statystyczną zajmującą się zbieraniem i opracowywaniem
danych liczbowych z terenu całego Królestwa. Jak pisze Jan Berger, zestawienia zawarte w wydawnictwach Centralnego Komitetu Statystycznego budzą dziś wiele zastrzeżeń dotyczących stopnia wiarygodności danych. Zob. J. Berger, Rys historyczny powstania Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_
archiwum.pdf, s. 1–2 (dostęp: 18.11.2018).
13
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim zostało utworzone
13 czerwca 1825 r. w Warszawie z inicjatywy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i Kajetana Dominika Kalinowskiego. Celem jego działalności było ułatwianie spłacania długów ciążących na własności ziemskiej oraz pomoc finansowa rządowi Królestwa poprzez udzielanie długoterminowych pożyczek pod zastaw dóbr rządowych. Towarzystwo emitowało papiery wartościowe (listy zastawne) zabezpieczane na hipotece dóbr
ziemskich wszystkich swoich członków. Warunkiem członkostwa była odpowiednia
rozległość i wartość dóbr mających korzystać z pożyczki. Zasięg działania towarzystwa
uległ zmianie po 1864 r., gdy w wyniku uwłaszczenia znaczna część dóbr przestała
stanowić zabezpieczenie pożyczek. W tym okresie głównym celem towarzystwa stało
się ułatwienie ziemiaństwu przestawienia dóbr na tory gospodarki kapitalistycznej. Od
1871 r. z kredytów mogły również korzystać gospodarstwa chłopskie posiadające hipotekę i areał co najmniej 60 morgów. Encyklopedia historii gospodarczej polski do roku
1945, Warszawa 1981, s. 410. Przez niemal cały XIX w. towarzystwo było najważniejszą
instytucją walnie i skutecznie wspierającą rozwój polskiego rolnictwa. Więcej na ten
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sach Królestwa Kongresowego (a więc w okresie największej autonomii ziem
polskich pod zaborem rosyjskim) w celu udostępnienia wsi dogodnych warunków finansowania. Niemal identyczny udział (36%) miały jednak długi
prywatne zaciągane na warunkach niekorzystnych w porównaniu do oferty
towarzystwa. Ponad 1/3 obciążeń stanowiły również kaucje i ewikcje14 oraz
sumy posagowe.
Tabela 2. Struktura zobowiązań gospodarstw rolnych KP w latach 80. XIX w.
Źródło zadłużenia
Dług Towarzystwa Kredytowego
Długi prywatne
Reszty niedopłaconych szacunków
Posagi
Kaucye i ewikcye
Należności skarbu i Banku
Razem

Kwota zadłużenia
(mln rubli)
73,7
70,7
9,5
11,0
26,5
4,8
196,2

Część ogólnego
ciężaru (%)
37,6
36,0
4,9
5,6
13,5
2,4
100

Źródło: J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie w Królestwie Polskiem, Warszawa 1892, s. 39.

Zdaniem Blocha ziemia nie była „solidarnie i równomiernie” obciążona,
podzielił ją zatem według wielkości obszaru gospodarstw i kategorii widniejących na nich obciążeń15. Wyniki jego badań wskazywały, że w „stanie pomyśltemat: A. Popławski, Długoterminowy kredyt ziemski w Prusach i Królestwie Polskim,
Warszawa 1917; S. Borowski, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim
1825–1922, Warszawa 1941.
14
Ewikcja (łac. evictio – ubezpieczenie) – był to rodzaj zabezpieczenia kupującego
przez sprzedawcę, tzw. zaręczenie za pewność nabycia. Sprzedawca obowiązany był
zabezpieczyć nabywcę, że sprzedaje mu swoją własność. W razie ewentualnego procesu sprzedawca obowiązany był wówczas występować w imieniu kupującego, a w razie
przegranej zwrócić kupującemu wszelkie koszty. Współcześnie powiedzielibyśmy:
„zabezpieczenie nabycia własności wolnej od wad prawnych”.
15
Bloch wyróżnił następujące kategorie wielkości gospodarstw: 1) do 60 mórg,
2) od 60 do 600 mórg, 3) od 600 mórg do 1500 mórg, 4) od 1500 do 3000 mórg,
5) powyżej 3000 mórg, 6) ziemie w rękach Żydów, 7) ziemie parcelowane. Kategorie
obciążeń zadłużeniem prezentowały się następująco: 1) brak ciężaru zadłużenia,
2) obciążenie tylko pożyczką Towarzystwa Kredytowego, 3) posiadanie innych długów,
których suma nie jest większa od zadłużenia w Towarzystwie Kredytowym, 4) posiada-
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nym” znajdowało się 51,4% badanych gospodarstw (1.765,8 tys. mórg),
w „położeniu wątpliwym” było 20,5% gospodarstw (702,5 tys. mórg), w „położeniu krytycznym” 17,7% (609,1 tys. mórg), natomiast w „położeniu więcej
niż krytycznym” 10,4% (357,7 tys. mórg)16.
Bloch zauważył, że obciążenie zadłużeniem rośnie wraz z wielkością gospodarstwa. Dobra najmniejsze miały się najlepiej. Właściciele dóbr o średniej wielkości oraz gospodarstw wielkoobszarowych nie posiadali, zdaniem
Blocha, odpowiednich zasobów kapitałowych koniecznych do utrzymania
i produkcji na tak wielkich powierzchniach gruntu: „Obszary dóbr większych
nie pozostają w stosunku pożądanym do zasobów właściciela – są za duże.
A tymczasem każdy warsztat powinien odpowiadać siłą kierownika”17. Racjonalizacji wielkości gospodarstw, szczególnie tych ziemiańskich, przeszkadzały
czynniki instytucjonalne, „względy moralne i obyczajowe” – jak nazywał je
Bloch – w postaci m.in. tradycji szlacheckiej, która łączyła prestiż i poważanie
z ilością posiadanej ziemi18. Bloch wyjaśniał:
Istnieją czynniki już czysto miejscowej natury, wywołane w części przez rozwój
historyczny, w części przez ustawodawstwo, które […] sprowadzić musiały obecne
odłużenie. W kraju naszym […] posiadanie ziemi połączone było z pewną władzą,
z przywilejami i wpływem społecznym. Wytworzyło się więc całkiem naturalne dążenie do władania jak największymi obszarami. Dążenie to z czasem przeszło w zwyczaj, stało się rodzajem słabości, nawet marzeń i trwać nie przestało, chociaż przy
19
zmienionych warunkach, przywileje z dóbr olbrzymich płynące zniknęły .

Tradycja łącząca prestiż z ilością posiadanych dóbr ziemskich była tak zakorzeniona, że miała ogromny wpływ na decyzje właścicieli, którzy często
desperacko i wbrew rachunkowi ekonomicznemu bronili stanu posiadania.
Wstyd brał górę nad rozsądkiem. Bloch pisał20:
nie innych długów, których suma jest większa od zadłużenia w Towarzystwie Kredytowym. Zob. J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 40–41.
16
Tamże, s. 41–42, 225–226.
17
Tamże, s. 226.
18
Ówczesna tradycja łącząca prestiż społeczny z ilością posiadanej ziemi żywa była
w kręgach burżuazji, która przeważnie nie miała wcześniej nic wspólnego z rolnictwem, a nabywała majątki ziemskie właśnie w celach głównie prestiżowych. Jan Bloch
również nie mógł oprzeć się tej modzie, nabywając dobra ziemskie w Łęcznej.
19
J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 70–71.
20
Tamże, s. 185.
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Cierpienia moralne, nieraz tylko w wyobraźni swój początek biorące i przesadzone, wywołane obawą utraconej w świecie pozycji, odgrywają w kraju naszym bezwątpienia rolę wielką. […] Likwidacja zrujnowanych interesów, przeprowadzona dosyć wcześnie i umiejętnie […], w znacznej części, jeśli nie
w większości przypadków, wytworzyłaby pozycję o wiele znośniejszą niż ta, która była poprzednio, gdy z dawnej zamożności pozostawały pozory jedynie. […]
Nacisk opinii publicznej powinien już u nas doprowadzić do tego przeświadczenia, że obniżka stopy życiowej, tego, co Anglik nazywa „standard of life”, nie
poniża nikogo. Niewątpliwie już dziś wielu ludzi dobrze myślących tak te rzeczy
ocenia. Ale też i starych przesądów pozostało nie mało.

Kolejnym czynnikiem instytucjonalnym (tym razem z kategorii instytucji
formalnych) mającym zdaniem Blocha bezpośredni wpływ na stan finansowy
dóbr ziemskich w Królestwie Polskim, był: „nakazany przez kodeks cywilny
równy podział schedy. […] Ziemię stanowiącą spadek obejmował zwykle jeden przedstawiciel rodu, a części przypadające reszcie rodzeństwa obciążały
hipotekę”21. Ten zapis przepisów prawa, zgoła zrozumiały z moralnego punktu widzenia, wywoływał negatywne skutki ekonomiczne. Spadkobierca pozostający na roli miał do wyboru podzielić i oddać część ziemi lub „spłacić” pozostałych spadkobierców, zaciągając zwykle pokaźny dług22. Bloch tak
opisywał ekonomiczne skutki zapisów kodeksu cywilnego23:
Obszar dóbr pozostał ten sam, a środki nowego właściciela są w najlepszym razie dwa razy słabsze niż poprzedniego. A ile razy się zdarza, że maleją
one 5, 6 razy więcej? To też kategoria długów wytworzona potrzebą spłaty
współsukcesorów, pod pewnymi względami posiada doniosłość największą. […]
Od obciążenia tego rodzaju nie chroni ani rządność [dobre zarządzanie], ani
urodzaje, ani wysokie ceny [artykułów rolnych]. Po dokonaniu równego podziału spadku w formie spłat, w ciągu 3–4 pokoleń majątek, nawet przy znacznym
dorobku, pogrążyć się musi do ¾, a czasem i do 9/10 w długi. […] właściciel majątku nigdy przez całe życie nie będzie w możności spłacić tego rodzaju długu,
i to tem mniej, im „sprawiedliwiej” wedle surowej zasady prawa obowiązującego działy przeprowadzone były.

21

Tamże, s. 71
W przypadku małych gospodarstw często było to niemożliwe, gdyż areał po podziale nie mógł zapewnić minimum egzystencji. W przypadku większych areałów podział znacznie osłabiał potencjał ekonomiczny gospodarstwa.
23
J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 71–72.
22
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Bloch porównuje w tym aspekcie sytuację Królestwa wobec reszty Cesarstwa Rosyjskiego24:
I pod tym względem Cesarstwo znajdowało się w warunkach lepszych;
prawo spadkowe przeznacza córkom drobną cząstkę majątku rodzinnego,
a przy tym nie krępuje wcale wolności testowania, gdy chodzi o majątek obrotowy. Nie podnosimy tutaj […], które ustawy są słuszniejsze i lepsze, zaznaczamy tylko odmienność wpływu ekonomicznego – pominąć go nie można, gdyż
jest w istocie bardzo znaczny.

Sytuację zadłużenia dziedziczącego majątek określały również późniejsze
zmiany cen dóbr ziemskich25.
Nie mniejszy wpływ na zadłużenie ziemi miały, zdaniem Blocha, wynikające z panującego jeszcze w XIX w. polskiego prawa ziemskiego długi posagowe26. Prawo to, dotyczące stanu szlacheckiego, dotyczyło również chłopstwa
24

Tamże, s. 72.
Bloch pisał: „W okresie, kiedy ceny ziemi idą w górę, na równym podziale lepiej
wychodzi sukcesor, obejmujący majątek. Odwrotnie, gdy wartość gruntów spada, jak
to miało miejsce w okresie 1882–1887 r., traci syn, pozostający przy ziemi”. Tenże,
Ziemia i jej odłużenie…, s. 83.
26
Instytucję „posagu” charakterystyczną dla szlachty polskiej opisuje Jarosław
Dumanowski: „W sensie ścisłym posag (łac. dos) oznaczał część majątku, która przypadała córce z dóbr rodzinnych. Ojciec lub brat wyznaczali go córce lub siostrze najczęściej w postaci określonej sumy pieniężnej zapisywanej jako dług na dobrach ziemskich. Po wyznaczeniu i zapisaniu posagu kobieta dokonywała aktu wyrzeczenia się
praw do majątku rodzinnego (łac. abrenuntiatio). Posag wniesiony przez żonę do małżeństwa musiał być zapisany na dobrach męża, który do sumy wyznaczonej przez rodziców czy opiekunów żony powinien dopisać jeszcze odpowiadającą jej kwotę wiana
(łac. dotalitium, często przywianek). Te połączone sumy stanowiły zabezpieczenie
majątkowej pozycji kobiety na wypadek owdowienia. Nazywano je albo wianem
(w sensie szerszym), albo oprawą. Mąż zobowiązany był do tzw. oprawy posagu (łac.
reformatio), czyli zapisania sum posagu i wiana żonie na połowie swych dóbr. Taki zapis
musiał być wniesiony do ksiąg ziemskich lub później grodzkich. Dopełnieniem tych
wszystkich formalności było tzw. dożywocie (łac. advitalitas), które zapewniało temu
z małżonków, który przeżył drugiego, korzystanie z majątku po zmarłym do końca
życia. Oprócz posagu, a czasem w ramach niego wychodząca za mąż kobieta otrzymywała także tzw. wyprawę (łac. expeditio muliebris). Składały się na nią najczęściej odzież,
biżuteria, kosztowności i sprzęty domowe. Zob. więcej: J. Dumanowski, Polskie prawo
ziemskie. Zawarcie małżeństwa, http://www.wilanow-palac.pl/polskie_prawo_ziemskie_zawarcie_malzenstwa.html (dostęp: 28.04.2016).
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(może w mniej sformalizowanej formie, ale było równie skrzętnie przestrzegane). Bloch pisał27:
Większą jednak pod pewnym względem doniosłość niż reszta niespłaconych szacunków posiadają długi posagowe. […] oznaczają [one] właściwie udział
każdego z małżonków w majątku wspólnym, albo dzieci w przyszłej schedzie.
Pomimo iż pochodzenie tego typu należności inne jest, niż pochodzenie pożyczek zwyczajnych, to jednak pod względem znaczenia nie różnią się one wcale
od prostych długów […]. W dodatku weszło u nas w zwyczaj, iż żony pozwalają
robić na sumach posagowych zabezpieczenia i tym sposobem te resztki fortuny,
które mogłyby stanowić nieraz deskę ratunku, zaczepkę do dalszej pracy i dorobku, giną marnie.

Jak znaczne potrafiły być to kwoty, i jak duży udział miały w majątku
kobiet, świadczą dane zebrane przez Blocha z dwóch powiatów guberni
płockiej – przasnyskiego i ciechanowskiego. Ogólna suma należności będących w posiadaniu zamieszkałych tam kobiet wyznania chrześcijańskiego
wynosiła 826 tys. rubli. Składały się na nią: tzw. proste długi (374 tys. rubli),
co dawało 45,3% należności; posagi (340 tys. rubli), tj. 41,2%; reszta szacunków (53 tys. rubli) – 6,4%; pozostałe tytuły, np. darowizny, ewikcje itd.
(59 tys. rubli) – 7,1%28.
Bloch twierdził, że do należytej oceny wpływu i znaczenia długów powstających z tytułu podziału spadków i zobowiązań rodzinnych przydałaby
się wiedza, co ile lat przeciętnie majątki zmieniają właściciela. Takowych
danych jednak nie posiadał, zatem wywody swe oparł na przykładzie francuskim:
Przypuściwszy, że i u nas dla przejścia własności z rąk do rąk przyjąć należy,
jak we Francji, okres dwudziestoletni, otrzymamy, iż od chwili zaprowadzenia
kodeksu Napoleona [kodeks cywilny] majątki cztery razy zmieniły posiadaczy.
Gdybyśmy dalej przypuścili, że przeciętnie ojciec ma tylko 3 dzieci, co jest u nas
stanowczo liczbą zbyt małą, to majątek pozostający w rodzie cały ten czas
wskutek jednej tej przyczyny [śmierci gospodarza] zostałby odłużony [zadłużo29
ny] do 35/36 jego wartości .

Potwierdzenie swoich hipotez Bloch znajdował w badaniach statystycznych. Znaczną część zadłużenia gospodarstw rolnych stanowiły pożyczki na
27

J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 80.
Tamże, s. 83.
29
Tamże, s. 82.
28
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zakup ziemi lub na spłatę spadkobierców. Sytuacja ta, zdaniem Blocha, pozostawała w zgodzie z ogólną tendencją panującą w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazującą, że większość długów zaciąganych na majątki powstaje głównie z pożyczek na kupno ziemi [na wejście w posiadanie ziemi]30.
Sumy zadłużenia gospodarstw rolnych zawierają różne składniki, zależne
zdaniem Blocha również od czynników kulturowych. Potwierdzają to wyniki
badań nad powodami zaciągania pożyczek przeprowadzonych w guberni
radomskiej. Na ich podstawie ustalono, że: na kupno ziemi przypada 12,8%
wszystkich długów, na działy spadkowe 8,8%, na budynki 12,8%, na kupno
inwentarza i siana oraz zasiewy 20,0%, na grzywny leśne 2,0%, na podatki
2,4%, na koszty procesów sądowych 1,6%, na wesela 12,8%, na pogrzeby
4,8%, wreszcie na potrzeby domowe 22,0%. Koszty posiadania ziemi i osiedlenia stanowią zatem 34,4% ogólnej sumy pożyczek, koszty prowadzenia
gospodarstwa 26,0%, a pożyczki zaciągnięte na wesela i pogrzeby to aż 17,6%
sumy zadłużenia. Nie biorąc nawet pod uwagę enigmatycznej kategorii „potrzeby domowe”, łatwo policzyć, że niemal 1/5 długów obciążających gospodarstwa włościańskie wynikała z panujących zwyczajów. Nakazywały one wyprawianie „hucznych wesel” i „godnych pochówków”, przekraczających
często możliwości finansowe organizatorów i zmuszających ich do uciekania
się do pożyczek31. Z tego okresu wzięło się m.in. porzekadło ludowe: „Zastaw
się, a postaw się”.
W drugiej połowie XIX w. w stosunkach własnościowych na wsi Królestwa
Polskiego zachodziły rewolucyjne zmiany związane z wprowadzeniem regulacji o okupie prawnym (1861 r.), oczynszowaniu z urzędu32 (1862 r.) i wreszcie
uwłaszczeniu (1964 r.), znoszące ostatecznie przeszkody prawne dla rozwoju
30

Bloch przytacza rezultaty ankiety urzędowej wykonanej w Księstwie Badeńskim,
obejmującej 37 gmin wiejskich. Wyniki mówią, że w ogólnej sumie zobowiązań ciążących na posiadłościach ziemskich 44,8% stanowiły długi zaciągnięte na zakup ziemi,
28,1% powstało z działów rodzinnych, 5,1% zaciągnięto na budowę budynków mieszkalnych, 22,0% na pozostałe cele gospodarskie, zatem aż 78% zadłużenia stanowiły
„koszty wejścia w posiadanie gospodarstwa”. Zob. tamże, s. 119.
31
Tamże, s. 136–137.
32
Przed uwłaszczeniem w Królestwie Polskim na 208 982 osady chłopskie: 52 506
podlegało oczynszowaniu (tj. 25% gospodarstw); 31 636 stanowiło osady pańszczyźniano-czynszowe (15%); większość, bo 124 840 to gospodarstwa pańszczyźniane (tj.
60% ogółu osad chłopskich). Dane zawarte w: J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…, s. 149.
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własności chłopskiej i przekształcające formalnie stosunki z feudalnych
w kapitalistyczne. Bloch wskazywał, że te pozytywne zmiany prawnoustrojowe, stwarzające ogromne możliwości ekonomiczne dla rolników, nie były
niestety przez nich powszechnie rozumiane i wykorzystywane. Panowały niepewność, marazm i inercja w podejmowaniu decyzji odnoszących się do obrotu ziemią. Przyczynę tego stanu rzeczy widział on w czynnikach instytucjonalnych, nazywając je „moralnymi”, oraz ekonomicznych – określonych przez
niego jako „przeszkody materialne”. Te pierwsze wynikały z ukształtowanej
w ustroju feudalnym mentalności chłopstwa, drugie zaś z biedy i cywilizacyjnego zapóźnienia. Bloch pisał:
Włościanie nie rozejrzeli się jeszcze na swoim stanowisku [w swojej sytuacji]. Pozostawanie przez ciąg tylu wieków pod władzą i opieką patriarchalną
dziedziców nie usposobiło ich do czynów samoistnych. Z pewnym niedowierzaniem patrzyli na zaoferowanie im ziemi przez dawnych swych panów. […]
W dodatku ubóstwo włościan nie pozwalało na razie myśleć o nabywaniu nowych gruntów. […] [Gospodarstwa] były zaniedbane, ściśle w trójpolówce zamknięte, na produkcji jedynie pośledniejszych gatunków zboża oparte […] wystarczyły zaledwie na nędzne wyżywienie rodzin, ale warunków postępu
i polepszenia bytu włościan wcale nie miały. […] Rok jeden nieurodzaju niszczył
całe mienie włościanina, wtedy właściciel z konieczności z pomocą mu przychodził. Na przednówku włościanie często nawet chleba własnego nie mieli. Pijaństwo było niezmiernie rozpowszechnione: wódką zachęcało się ludzi do roboty,
wódką nagradzano dobre jej wykonanie. […] Obyczaje były ogólnie dobre, ła33
godne, posłuszeństwo wielkie, ale i niezaradność także wielka .

Racjonalizacja gospodarowania i obrotu nieruchomościami wiejskimi
wymagała przede wszystkim ułatwienia procesu kupna-sprzedaży ziemi.
Bloch twierdził, że jeśli dotychczasowy właściciel nie dawał sobie rady, lepiej
dla gospodarstwa było, aby przejął je ktoś inny. Według Blocha było wiele
powodów, dla których majątki ziemskie marnowały się, główną przyczynę
stanowił jednak czynnik ludzki, dlatego zmiana właściciela miała kluczowe
znaczenie34. Skomplikowane dla chłopów przepisy prawne oraz liczne opłaty
w połączeniu z ciemnotą ludu sprawiały, że obrót ziemią był ograniczony.
Wpływało to negatywnie na racjonalizację procesu gospodarczego. Bloch
poruszył przy tej okazji kwestię kosztów transakcyjnych powstających w trak33
34

Tamże, s. 148.
Tamże, s. 235.
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cie obrotu ziemią, stwierdzając, że „należałoby ułatwić transakcje dobrowolne obniżając ich koszty. […] w latach kryzysowych możliwość zawierania
transakcji [kupna-sprzedaży ziemi] powinna być ułatwioną”35.
Bloch dotykał również problemu wysokości płaconych przez pożyczkobiorców odsetek36. Nie tylko bowiem suma pożyczki świadczyła o ciężarze
zadłużenia, ale również warunki zobowiązania, jakie jej towarzyszyły. Wyniki
jego badań wskazują, że: odsetki niskie (do 6%) płacone były w 83,5 przypadkach na 100; odsetki średnie (7–10%) występowały w 13,5 przypadkach na
100; odsetki wysokie (powyżej 10%) w 3 przypadkach na 100. Zestawiając
odsetki z wielkością gospodarstw, stwierdzał, że dobra małe (od 60 do 600
mórg) nie opłacały wysokich procentów, dobra średnie i duże płaciły natomiast wyższe odsetki. Konkludował więc: „Im dobra rozleglejsze, tym mniej
płacą procentów niskich, a więcej średnich i wysokich. […] Te więc tylko dobra
zmuszone są uciekać się do kredytu drogiego i lichwiarskiego, które się odłużyły [zadłużyły] do wysokości szacunku i poza wysokość szacunku. […] dobra
bardzo obciążone tylko za cenę wielkich odsetek uzyskać mogą pożyczkę. […]
Gorszy stan [zadłużenia] wzrasta wraz z obszarem majątku”37.
Bloch wielokrotnie wspominał wagę instytucjonalnych aspektów finansowania gospodarki rolnej. Kładł nacisk głównie na potrzebę zapewnienia
przez państwo odpowiednich regulacji prawnych oraz prostego, czytelnego
i „uczciwego” (rozsądnie oprocentowanego) kredytu dla włościan. Za najgorszy uznawał stan, kiedy właściciele ziemscy zmuszeni byli do korzystania
z usług lichwiarzy. Nie było wówczas mowy o finansowaniu wspomagającym
gospodarzy, a o drenażu i okrutnym wyzysku, który niejednokrotnie prowadził do upadłości ekonomicznej i wyrzucenia pożyczkobiorców na margines
społeczny. Nieuregulowany i niekontrolowany „prywatny sektor finansowy”,
zamiast służyć gospodarce i rozwojowi cywilizacyjnemu, wywoływał negatywne i niepożądane skutki ekonomiczno-społeczne.
Struktura zadłużenia gospodarstw pod względem pożyczek lichwiarskich w Królestwie nie przedstawiała się źle. Bloch przytaczał natomiast
przykład pozostałej części cesarstwa, gdzie brak odpowiedniego prawo35

Tamże, s. 77, 235.
Tamże, s. 85–94.
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Tamże, s. 226–227.
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dawstwa stwarzał lichwiarzom nieograniczone możliwości finansowego
drenażu biedoty. Pisał:
z liczb zebranych przez statystykę ziemską wynika, że […] w Wielkorosyi […] gospodarze płacą drożej, nieraz nawet po 150% od 100 rubli. Wobec trudności
dostania pieniędzy […] włościanie muszą uciekać się do najbardziej rujnujących
sposobów, byle tylko zdobyć potrzebną kwotę. […] wynajmują się na odrobki
w lecie, sprzedają zboże, chociażby im samym było ono potrzebne do wyżywienia rodziny i na zasiew, nie czekają przy tym jakiejś stosownej chwili, lecz byleby
się żniwa skończyły, szukają kupca, naturalnie więc otrzymują ceny jak najniekorzystniejsze. […] dług coraz przyrasta, a za nędzą idzie niewola. […]. Lichwiarze
jeżdżą po wsiach, dostarczają włościanom pieniędzy, którzy w zamian zobowiązują się do odrobku w ciągu takiej a takiej to ilości dni. Ale lichwiarz sam dla siebie pracy chłopskiej nie potrzebuje. On ją nabył na spekulację i odsprzeda za
cenę dwa, trzy razy wyższą. Praktyka podobna rozpowszechniona jest zarówno
na północy, jak i na południu. W zimie, kiedy włościanom biedniejszym grozi egzekucja za nieuiszczone podatki, kiedy jeść nie ma co, dziesiętnik (tak się tu nazywa handlarz ludźmi) skupuje za bezcen pracę ludzką na lato […]. Na wiosnę
owi dziesiętnicy pędzą całe „artele” robotników do wyrąbywania lasów, do holowania statków i na fabryki. Oczywiście, stawszy się niejako w ten sposób monopolistami siły roboczej, mogą do pewnego stopnia warunki swe narzucać nawet i wielkim przemysłowcom. Słowem lichwiarz tam [w Rosji] ściąga podatek
i z kapitału, i z pracy. Fakty przytoczone wymownie świadczą, jak nagłą jest potrzeba w całym państwie, nawet tam, gdzie warunki rolnictwa są pomyślniejsze
38
[w Rosji], instytucji kredytowych i jak wielkie zadanie mają one do spełnienia .

Bloch wyraził pogląd, że nadmierne zadłużenie gospodarstw rolnych jest
jedną z przyczyn całkowitej ich upadłości, w efekcie prowadzącą do licytacji
dóbr (licytację nazywał „klęską przymusowego wyzuwania z ojcowizny”).
Uważał to za stan niepożądany, prowadzący do opłakanych skutków nie tylko
mikroekonomicznych, ale i w skali makro. Pisał: „Co gorzej, traci zapewne [na
licytacjach] i ogólny majątek społeczeństwa, gdyż licytację, jak to już ze
wszystkich stron kraju zostało stwierdzone, poprzedza zwykle dewastacja
i obniżka wartości dóbr”39. Wyjaśniał dalej: „Właściciel, mimo że nadal żyje na
gospodarstwie, to właścicielem być przestał. […] Wierzyciele jeśli go nie wywłaszczają, to jedynie dlatego, aby więcej na ruinie jego zyskać. […] Ze względu na interes społeczeństwa taki stan rzeczy uznaliśmy za marnowanie części
38
39
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bogactwa ogólnego. […] Co gorzej, majątek dogorywający bywa ogniskiem
jeśli nie zepsucia moralnego, to pokus szkodliwych”40.
Efektem upadłości majątków była między innymi migracja ze wsi do
miast oraz za granicę41. Proces ten zbiegł się z ogólnym trendem migracyjnym spowodowanym z jednej strony przeludnieniem wsi, spadkiem cen
artykułów rolnych, a zatem i wartości pracy na roli, a z drugiej zapotrzebowaniem na siłę roboczą w miastach i wzrostem jej ceny. Bloch uważał napływ tego rodzaju imigrantów za negatywne zjawisko ekonomiczno-społeczne. Stworzone przez biedę na wsi, przyczyniało się do powstania
warstwy biedoty w miastach, mającej nikłe szanse na awans społeczny czy
znaczącą poprawę bytu. Stwierdzał:
Gromadzenie się na bruku miejskim zastępów proletariatu, który nie jest
przygotowany wcale do żadnej pracy zawodowej, stanowi klęskę wielką, potęgującą bardzo złe skutki klęski innej – wyzuwania się z ojcowizny. Pozostawienie
sobie najmniejszego choćby warsztatu do pracy, do której przyuczyła cała przeszłość, zachowanie jakiegokolwiek schronienia dla rodziny uważamy dla podupadłego ziemianina za zbawczy szaniec, poza którym lepiej byłoby mu borykać
się ze złym losem, przystosować do nowych okoliczności; wyszukać jakieś zaję42
cie uboczne dla siebie lub rodziny .

Paralelnie do ruchów migracyjnych ze wsi do miast występowało zjawisko
emigracji. Bloch pisał:
Wychodźctwo – ostatnia to ucieczka przed biedą ludzi, którzy na miejscu
nic do stracenia nie mają. Już znakomity ekonomista Adam Smith powiedział, że
łatwiej przenieść stary dąb aniżeli człowieka. Emigracja do Ameryki jest zjawiskiem znanym u nas od dawna. Ale nie miała ona nigdy cech takiej epidemii. […]
43
Takie są warunki ekonomiczne pracy i dobrobytu w kraju naszym .

Blocha interesowały również przyczyny doprowadzające gospodarstwa
rolne do upadku i licytacji. Niestety, nie dysponował danymi tego typu z terenów Królestwa Polskiego. Zaprezentował jednak wyniki badań przeprowadzonych w Bawarii w 1886 r. oraz w Prusach w latach 1886/1887 jako przy40

Tamże, s. 234.
Zob. więcej: K. Groniowski, Stosunki agrarne w Królestwie Polskim w latach
1870–1914 [w:] Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. III, red. B. Baranowski, Warszawa 1970, s. 41–45.
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J. Bloch, Ziemia i jej odłużenie…., s. 184.
43
Tamże, s. 182.
41

360

Andrzej Pieczewski

kład ujawniający możliwe przyczyny upadłości. Ich wachlarz zawierał liczne
elementy instytucjonalne wynikające z panującej kultury i obyczajów. Bloch
tak komentował zaprezentowane dane:
Tak więc 35% sprzedaży pochodzi z [powodu] zobowiązań przy objęciu ziemi
w posiadanie, ze stosunków familijnych i niewłaściwych działów rodzinnych. Z winy właścicieli procent sprzedaży jest bardzo znaczny, bo wynosi prawie 42%;
wskutek nieudolności blisko 7% i z powodu lichwy 3%, czyli razem przeszło połowa
44
sprzedaży wywołana została przymiotami, a raczej wadami właścicieli .

Warto zauważyć, że w obu tych zbiorczych kategoriach wymienionych
przez Blocha (zobowiązania powstające przy objęciu ziemi w posiadanie i wady
właściciela) zawierają się, wymieniane wcześniej przez autora, elementy instytucjonalne, takie jak: prawo spadkowe, posagi, panujące obyczaje, zwyczaje
i inne elementy kulturowe obecne w modelach mentalnych szlachty i chłopów.
Bloch wskazywał na potrzebę takowych badań dla terenów KP, uważając, iż
obyczaj jest silnym determinantem ludzkich działań.
Kończąc analizę opartą na badaniach statystycznych, Bloch wyciągnął
wnioski o normatywnym charakterze – „co ma być zrobione”. Podał rozwią44

W Bawarii lista powodów upadków i licytacji wyglądała następująco: zły stan interesów (43,7% wszystkich przyczyn licytacji); lekkomyślność i pijaństwo (22,2%); długi
wekslowe (6,7%); brak znajomości rzeczy (4,3%); spekulacje (3,6%); nieszczęścia
(2,9%); gradobicia, nieurodzaje itp. (2,7%); brak kapitału (2,6%); lenistwo, gry [hazardowe] (2,3%); procesy [sądowe] (1,9%); obniżka cen, stagnacja (1,8%); śmierć właści44
ciela (1,3%); pożary (1,3%); długi lichwiarskie (1,2%) . Bloch, komentując te dane,
mówił, że wśród przyczyn upadków majątków na pierwszym miejscu znajduje się „brak
środków podtrzymywania warsztatu gospodarczego”, czyli w istocie wyczerpanie się
możliwości kredytowych. Niemały udział mają również przyczyny typowo obyczajowe,
jak np. lekkomyślność, pijaństwo, lenistwo, gry hazardowe. Badania poczynione
w Prusach nie obejmowały identycznych kategorii, jak te z Bawarii. Mimo to po dokładniejszym przyjrzeniu się widać podobieństwa. Tu w 41,25% do upadku gospodarstw i ich licytacji dochodziło z winy właściciela (z lenistwa, pijaństwa, marnotra wstwa, pieniactwa itp.); 19,55% w wyniku dobrowolnych zobowiązań przy objęciu
ziemi w posiadanie, a także wskutek niedostatecznych zasobów do porządnego prowadzenia gospodarstwa; 10,00% wynikało ze stosunków rodzinnych i chorób; 6,73%
spowodowane zostało przez nieudolne prowadzenie interesów; 6,18% z powodu
niezależnych od właściciela klęsk; 5,72% w wyniku niewłaściwych działów rodzinnych; 3,09% wskutek lichwy; 0,86% z przyczyn niedających się określić. J. Bloch,
Ziemia i jej odłużenie…, s. 121.
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zania mające złagodzić bądź zniwelować kryzys w rolnictwie. Wskazywał
przede wszystkim na konieczność ułatwienia transakcji ziemi czy obniżkę ich
kosztów45. Podawane przez niego zalecenia możemy podzielić na działania
w sferze instytucji formalnych oraz nieformalnych.
Jeśli chodzi o te pierwsze, to Bloch krytykował dotychczasowe rozwiązania prawne na terenie zaboru rosyjskiego i niechęć władz carskich do zmiany
tychże regulacji. Krytyka dotyczyła oczywiście zapisów prawa odnoszących się
do kwestii dziedziczenia majątku, zawiłych dla chłopów formalności oraz finansowania obrotu ziemią. Pisał: „Dziś więcej niż kiedykolwiek zachodzi potrzeba utworzenia instytucji, która by ułatwiła nabywanie lub dzierżawienie
ziemi rolnikom drobnym niemającym kapitału, lecz posiadającym duży zasób
sił i zdolności do pracy produkcyjnej”46.
Jednym z największych zarzutów Blocha pod adresem władz carskich była
opieszałość w zakresie sprawnego zorganizowania instytucji kredytowych
oferujących tanie, proste i powszechnie dostępne pożyczki przede wszystkim
dla drobnych rolników47. Usługi stworzonego jeszcze w Królestwie Kongresowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego były niezwykle cenne, lecz pod
koniec XIX w. ich skala i zasięg okazały się niewystarczające. Według niego
„bez rozwoju dobrobytu własności małej, uregulowanie stosunków posiadłości większej jest niemożliwe. […] Tam potrzebny jest długoterminowy kredyt
dla setek tysięcy małych gospodarstw. […] jedynie rolnik zagonowy popytem
swoim może powstrzymać spadek ceny ziemi”48. Bloch twierdził, że głównym
długofalowym celem polityki w tym sektorze gospodarki powinno być podniesienie kultury rolnej, a drogą do niego miało być najpierw stworzenie ram
prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dla powstania sprawnego
sektora finansującego rolnictwo.
Zwracał również uwagę na konieczność zmian w sferze instytucji nieformalnych (zwyczajów spadkowych, stylu konsumpcji włościan i szlachty, przedsiębiorczości itp.): „Nie zapomnieliśmy też o potrzebie reformy obyczajowej.
[…] Nie tylko środki ekonomiczne i finansowe zmniejszyłyby rozmiar złego
45

Tamże, s. 243.
Tamże, s. 211.
47
Tamże, s. 217–220.
48
Tamże, s. 244.
46
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[kryzysu]. Wiele pomóc mogłoby właściwe rozumienie rzeczy, poznanie stosunków oraz poważny, a silny głos opinii publicznej”49.

Oświata włościan
Bloch wielokrotnie podkreślał, jak wielkim problemem jest zaniedbana
i zacofana carska oświata, co przekładało się na słabą przedsiębiorczość włościan i ich nieradzenie sobie z rzeczywistością prawno-ekonomiczną. Jednym
słowem, podnosił kwestię bardzo niskiego poziom kapitału ludzkiego ogromnych mas społeczeństwa KP. Wskazywał również na konieczność prowadzenia
badań naukowych w tym zakresie: „W dolegliwościach społeczeństwa, tak
samo jak w chorobie jednostek, nie ma ratunku, dopóki nie ma diagnozy. […]
błądzimy po omacku […] Światła! Światła!”50 Wskazywał konieczność podniesienia ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz wiedzy w zakresie
przedsiębiorczości, aby tym samym zachęcać ludzi do większej aktywności
ekonomicznej: „Radziliśmy ułożyć i wydać przewodnik […], w którym drobny
rolnik mógłby znaleźć wszystkie potrzebne mu wskazówki prawne, ekonomiczne i techniczne”51.
Bloch, zwracając szczególną uwagę na potrzebę „oświecenia mas włościańskich”, dotykał niezwykle istotnej kwestii dostępności oświaty powszechnej i zmniejszenia analfabetyzmu. Edukacja była niezbędna do podniesienia jakości kapitału ludzkiego, tak potrzebnego do budowy nowoczesnego
kapitalistycznego społeczeństwa.
Zależność pomiędzy poziomem oświaty a uprzemysłowieniem była wówczas bardzo wyraźna. Dane dotyczące rozwoju edukacji z małymi wyjątkami
pokrywały się z mapą industrializacji Europy i świata. Wiek XIX, zwany wiekiem oświecenia, charakteryzował się gwałtownym postępem w tym względzie, przynajmniej wśród krajów uprzemysławiających się. W okresie półwiecza państwa te dokonały rewolucji oświatowej, znacznie zmniejszając odsetek
analfabetów. W Stanach Zjednoczonych osoby piśmienne stanowiły około
1850 r. 80–90% populacji dorosłych, a w 1900 r. niemal 100% (dot. białej
49

Tamże, s. 234, 245.
Tamże, s. 241.
51
Tamże.
50
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ludności), w Anglii odpowiednio 70% i około 100%, w Prusach 80% i około
90%, we Francji 55–60% i 83%, w Belgii 55–60% i 81%, w Austrii z Węgrami
55–60% i 77%, we Włoszech 20–25% i 52%, w Hiszpanii 25% i 44%. Cesarstwo Rosyjskie, które przecież pod koniec XIX w. zajmowało piąte miejsce
na świecie pod względem produkcji przemysłowej, legitymowało się bardzo niskim w porównaniu ze światem zachodnim wskaźnikiem piśmiennych osób dorosłych: w 1850 r. było to 5–10%; w 1900 r. – tylko 28%. Gdy
w 1900 r. liczba uczniów szkół elementarnych na 10 tys. mieszkańców
wynosiła w Stanach Zjednoczonych około 2 tys., w Niemczech około
1,6 tys., Wielkiej Brytanii i Francji ponad 1,4 tys., a w zapóźnionych Hiszpanii i Włoszech odpowiednio 1 tys. i około 900, to carska Rosja ledwo
osiągała wynik 350 uczniów52.
Powszechna oświata w transformacji społeczeństwa feudalnego była
czynnikiem kluczowym, bo miała stworzyć nowego, wolnego, świadomego
własnej godności i możliwości człowieka, potrafiącego wykorzystywać prawne, ekonomiczne i społeczne szanse rodzące się w nowym kapitalistycznym
ustroju. Tymczasem szkolnictwo, według zamierzeń władz carskich, miało,
pomimo wprowadzonych reform włościańskich, konserwować stanowy ustrój
społeczny. W ten sposób system oświaty powszechnej, który w innych postfeudalnych społeczeństwach stawał się naturalnym stymulatorem przeobrażeń, w zaborze rosyjskim obarczony został wprost przeciwną funkcją53.
W pierwszych latach Królestwa Kongresowego zachowano organizację
i program nauczania ustalone jeszcze przez władze Księstwa Warszawskiego
w duchu liberalnych założeń oświeceniowych. Szkoła miała wówczas uczyć
samodzielnego myślenia oraz otwierać perspektywy pogłębiania wiedzy.
Dzięki drożności systemu szkolnego, stypendiom i ulgom dla najzdolniejszych
dawała każdemu szansę zdobycia wykształcenia i społecznego awansu. Niestety, wszystkie te plany pozostawały w kolizji z teorią i praktyką autokratycznego ustroju carskiej Rosji. Z tych systemowych powodów w miarę kurczenia
się autonomii Królestwa Polskiego jego system oświaty poddawany był kolej52

R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych,
Warszawa 1996, s. 234.
53
R. Czepulis-Rastenis, Szkolnictwo [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim
1815–1864, red. J. Leskiewicz, W. Kula, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979,
s. 173.
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nym reformom ograniczającym program nauczania oraz dostęp do szkół młodzieży z niższych warstw54.
Najbardziej wyrazistym obrazem carskiej koncepcji „feudalnego szkolnictwa” była segregacja stanowa uczniów. System edukacji miał dawać sposobność zdobywania nauk „stanowi każdemu najpotrzebniejszych”. Zgodnie z tą
koncepcją w 1833 r. stworzono dwa kierunki wykształcenia: filozoficzny – dla
stanów oświeconych i realny – dla młodzieży z niższych stanów. Koncepcję
stanowego zróżnicowania edukacji wzmacniały progresywny system opłat za
naukę w miarę pokonywania kolejnych jej szczebli oraz odmienna, oczywiście
wyższa, taryfa opłat za szkoły filozoficzne, przeznaczone dla szlachty. Równocześnie zniesiono obowiązujący wcześniej system ulg w opłatach i wydano
tajny zakaz przyjmowania do gimnazjów filozoficznych i uniwersytetów
uczniów bez legitymowanego szlachectwa. Gdy w wyniku tych zmian systemowych zwiększył się napływ uczniów do tańszych gimnazjów realnych, władze
podniosły w 1850 r. opłaty o 150–200%. Dla biednej i zdolnej młodzieży pozostawały jeszcze nieliczne stypendia i prywatne fundacje, ale i one obwarowane
były nierzadko warunkiem posiadania szlachectwa. Ostatecznie decyzja o rozdziale stypendiów należała do kuratora, który postępował według wytycznych
stanowej polityki oświatowej55. Polityka ta skutecznie blokowała dzieciom
chłopskim dostęp do edukacji wyższych szczebli. Jeśli chodzi o pochodzenie
uczniów szkół średnich według kategorii stanowych, to w latach 1835–1848
udział dzieci szlachty, urzędników i mieszczan wynosił mniej więcej po 1/3. Odsetek dzieci chłopskich prezentował się nader skromnie, choć powoli wzrastał:
1836 r. – 1,6%, 1840 r. – 3,0%, 1848 – 4,0%56.
54

Już w 1821 r. car Aleksander I, zmieniwszy orientację w kierunku bardziej reakcyjnym, począł ograniczać główne zamierzenie oświeceniowej polityki edukacyjnej.
Pierwszym krokiem było postanowienie „o wzbronieniu znaglania włościan do składek
na szkoły elementarne”, motywowane co prawda „nędznym stanem włościan”,
w istocie jednak oznaczające rezygnację z upowszechniania oświaty wśród tej warstwy
społecznej. Redukowano również program nauki w szkołach średnich i wprowadzano
sieć inspektorów szkolnych mających czuwać nad „sposobem myślenia” uczniów,
ustanawiając przy tym surowy obowiązek noszenia mundurów, co miało ułatwić kontrolę nad uczniami, a jednocześnie utrudniało czy wręcz uniemożliwiało uczęszczanie
do szkół. W efekcie tych zarządzeń z 1222 szkół elementarnych, do których w 1821 r.
uczęszczało 37,5 tys. uczniów, w 1829 r. pozostały 772 szkoły z 33 tysiącami uczniów.
Zob. R. Czepulis-Rastenis, Szkolnictwo…, s. 180–181.
55
Tamże, s. 181–182.
56
Tamże, s. 186.
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Sytuacja taka utrzymała się w zasadzie do 1862 r., kiedy to wszedł w życie
projekt całkowitej reformy systemu oświaty publicznej, przywracający równe
prawa do nauki uczniom wszelkich stanów. Reforma przewidywała również
wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego na szczeblu elementarnym. Zrównanie praw do nauki nie oznaczało oczywiście zrównania faktycznych możliwości zdobywania wiedzy. Wysokie opłaty za kształcenie nadal
ograniczały niezamożnym uczniom dostęp do szkół średnich. Jak pisze
R. Czepulis-Rastenis, „doniosła i wszechstronna reforma systemu szkolnego
z 1862 r. nie mogła wszakże przynieść natychmiastowych rezultatów,
zwłaszcza że wybuch powstania styczniowego sparaliżował dalszy jej rozwój”57. Warto zaznaczyć, że wskaźnik analfabetyzmu w zaborze rosyjskim
wynosił wówczas blisko 70–80%.
Po klęsce powstania styczniowego inkorporowano Królestwo Polskie do
cesarstwa, a władze rosyjskie zlikwidowały odrębny system szkolnictwa58. Nie
można zaprzeczyć jednak, że w II połowie XIX w. rosła liczba szkół początkowych i uczniów. W roku szkolnym 1866/1867 było 1646 szkół początkowych,
do których uczęszczało 92 505 uczniów, w 1895/1896 – 3557 szkół i 205 862
uczniów, a w 1904/1905 – 4112 szkół z 280 966 uczniami. Zważywszy jednak
na bardzo wysoki przyrost demograficzny, rosnąca liczba szkół ledwie nadążała za wzrostem liczby ludności, a poprawa ogólnej sytuacji następowała bardzo powoli. Stosunek liczby placówek edukacyjnych do liczby mieszkańców
wynosił w roku szkolnym 1866/1867 – 1:3318, w 1895/1896 – 1:2560,
w 1904/1905 – 1:2818. Stosunek zaś liczby uczniów do liczby mieszkańców
57

Tamże, s. 182–183.
Zarządzeniem z 11 września 1864 r. władze carskie podzieliły szkoły powszechne na jednoklasowe gminne i dwuklasowe, gminne i powiatowe. Szkoły jednoklasowe
dzieliły się na cztery oddziały roczne (w praktyce były trzy). Szkoły dwuklasowe miały
pięć oddziałów: klasa pierwsza obejmowała oddziały I–III, a klasa druga IV i V. Szkół
dwuklasowych (pięcioletnich) było jednak niewiele (w 1900 r. 96 w całym kraju, w tym
tylko 27 na terenach wiejskich). Przytłaczająca większość uczniów (92,2%) korzystała
z elementarnych szkół jednoklasowych. Zob. W.Z. Romanowski, Z dziejów szkoły
i oświaty elementarnej na Lubelszczyźnie w początkach XX w., Lublin 1970, s. 16, 57;
E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim (od powstania styczniowego do I wojny światowej), Warszawa 1968, s. 27, 89–90; L. Spruch, Szlakiem klęsk
i zwycięstw [w:] Wspomnienia weteranów rewolucji 1905i 1917 roku, red. Z. Spieralski,
Łódź 1967, s. 244.
58
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kształtował się następująco: 1866/1867 – 1:59, 1895/1896 – 1:44,
1904/1905 – 1:4159. Jak konkluduje C. Galek, „szkolnictwo [było] zacofane
pod każdym względem w stosunku do państw zachodnich. Polityka oświatowa caratu doprowadziła do dalszej jego degradacji, zarówno pod względem
organizacji, jak i stosowanych w nim metod dydaktycznych i wychowawczych”60.

Wpływ władz rosyjskich na rozwój wsi
Królestwa Polskiego
Ocena wpływu władz rosyjskich na kondycję i rozwój gospodarczy rolnictwa KP – najważniejszego wówczas działu produkcji61 – pozostaje niejednoznaczna. Z jednej strony bowiem niewątpliwie najważniejszymi zmianami
społeczno-gospodarczymi drugiej połowy XIX w. były reform uwłaszczeniowe
– zainicjowane i przeprowadzone przez władze rosyjskie. Bloch oceniał je
zdecydowanie pozytywnie – jako fundamentalną zmianę na drodze ku kapitalizmowi i postępowi społecznemu. Literatura przedmiotu określa je dodatkowo jako najkorzystniejsze dla chłopów w porównaniu z reformami w pozostałych zaborach (Bloch nie dokonywał porównań sytuacji rolnictwa KP z innymi
ziemiami polskimi pod zaborami). Choć powszechnie uznawana w literaturze
polskiej wina zaborcy za zapóźnienie terenów KP ma pewne uzasadnienie, to
nie dotyczy to reformy uwłaszczeniowej, którą przecież wprowadziły władze
rosyjskie. Trzeba przy tym podkreślić, że przeważająca część polskiej szlachty
59

K. Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, t. 2, Warszawa 2009,
s. 152.; L. Szymański, Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym
w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wrocław 1979, s. 119.
60
C. Galek, Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Zamość 2015, s. 15. Zob. także: K. Poznański, Szkolnictwo i wychowanie w Królestwie Polskim na początku II połowy XIX w. [w:] Historia wychowania, t. 2, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1967.
61
Tomasz Kizwalter pisał: „Czym jest Polska [XIX w.]? Krajem rolniczym […]. Polska
jest wsią i li tylko wsią”. Tej tezie nietrudno było zaprzeczyć. Na początku XIX w. udział
rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego wynosił około 90% (we Francji 73%, a w
Anglii 50%), T. Kizwalter, Nowatorstwo i rutyny. Społeczeństwo Królestwa Polskiego
wobec procesów modernizacji (1840–1863), Warszawa 1991, s. 50.
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była jej przeciwna. Uprzywilejowana pozycja w społecznym i ekonomicznym
układzie pan – poddany była bowiem źródłem materialnych korzyści i społecznego splendoru szlachty.
Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że władze carskie odwlekały te
kluczowe reformy w czasie62. Ukazy uwłaszczeniowe wprowadziły najpóźniej
spośród zaborców (16 lat po uwłaszczeniu w Galicji i pół wieku po uwłaszczeniu w zaborze pruskim), a ich korzystny charakter dla chłopów polskich wyni62

Przemiany ustrojowe polegające na przejściu od feudalizmu i mocno zhierarchizowanego społeczeństwa stanowego do kapitalistycznych form produkcji i tzw. społeczeństwa nowoczesnego zachodziły w Europie nierównomiernie. Różnice regionalne
dotyczyły czasu rozpoczęcia tego procesu, jego przebiegu, głębokości zmian i społeczno-ekonomicznych rezultatów. Powszechnie przyjmuje się, że do roku 1870 na kontynencie nastąpiła likwidacja obciążeń feudalnych oraz zależności chłopa od feudalnego
właściciela ziemi. Ziemie polskie, a tym bardziej tereny zaboru rosyjskiego, stanęły do
tego „wyścigu ku nowoczesności” niemal na samym końcu. Istotne wydają się powody
i motywacje, jakimi rosyjska władza kierowała się, rozpoczynając reformy chłopskie
w imperium. Kwestia chłopska już od początku XIX w. stała się istotnym dylematem
carów. Wielcy właściciele ziemscy oraz zdecydowana większość szlachty rosyjskiej, nie
chcąc utracić społecznych i ekonomicznych przywilejów, byli przeciwni zmianom. Kolejni carowie odsuwali zatem w czasie reformę włościańską, a częściowe i kosmetyczne
korekty ustroju stanowiły „zawór bezpieczeństwa” dla niezwykle wysokiego społecznego niezadowolenia mas. Częste bunty chłopskie w Rosji, krwawo tłumione, przypominały jednak o konieczności daleko idących przekształceń panujących stosunków
feudalnych.
Uwłaszczenia implementowała zatem władza skrajnie autorytarna typu feudalnego, która nie traktowała ich z entuzjazmem, jako niezbędnych do postępu społeczno-gospodarczego, lecz jako krok niechciany, choć konieczny. Istotne znaczenie miał dla
władz carskich także dynamiczny postęp technologiczny, ekonomiczny i społeczny, jaki
był udziałem konkurentów carskiej Rosji. Imperium Rosyjskie nie miało wyboru – aby
dotrzymać kroku rywalom na scenie międzynarodowej, musiało się reformować. Pchało to carów w kierunku zmian. Tej silnej egzogennej motywacji do przeprowadzenia
reform przeciwstawiał się endogenny opór beneficjentów starego porządku społecznego. Paradoksalnie bowiem feudalna władza wprowadzała reformy demontujące
feudalizm. Dlatego zmiany były wielokrotnie odkładane. Ten ambiwalentny stosunek
i wahanie co do reform, postępu społecznego, a nawet technicznego towarzyszył
wszystkim samodzierżawnym monarchom w XIX i na początku XX w. Zob. A. Gerschenkron, Agrarian Policies and Industrialization: Russia 1861–1917 [w:] The Cambridge
Economic History, red. H.J. Habakkuk, M. Postan, Cambridge University Press 1966,
s. 706–711.
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kał bez wątpienia z sytuacji politycznej – chęci odciągnięcia ich od powstania
styczniowego oraz ukarania polskiej szlachty za próbę secesji z imperium, nie
zaś z wyjątkowej troski cara o wieś KP. Prawdopodobnie też dlatego, co zauważył Bloch, warunki reform w KP były zdecydowanie korzystniejsze dla chłopów od tych wprowadzonych w guberniach wewnątrzrosyjskich.
Choć samo uwłaszczenie należy uznać (pomijając okoliczności i motywacje prawodawcy) za akt postępowy – akcelerator rozwoju gospodarczego
i społecznego KP, to dalsze postępowanie caratu wobec rolnictwa miało, zdaniem Blocha, charakter hamujący postęp. Świadczyły o tym, co podkreślał
Bloch, regresywna polityka wobec oświaty powszechnej oraz opieszałość
w konstruowaniu sprawnego i efektywnego systemu finansowego lewarującego gospodarkę wiejską. Z perspektywy ekonomii instytucjonalnej taka pasywność władz z jednej strony prowadziła do marnowania wielkiego potencjału kapitału ludzkiego „zamrożonego” w sztywnych stosunkach feudalnych,
z drugiej zaś odcinała wieś od źródeł finansowania inwestycji, niezbędnych do
modernizacji zacofanych gospodarstw i podniesienia agrokultury.
Pozostawienie reform uwłaszczeniowych bez faktycznego wsparcia władz
rosyjskich odniosło zamierzone skutki. Ucisk i wyzysk feudalny zaczął być zastępowany uciskiem ekonomicznym chłopów przez warstwy wyższe. Proces
ten ułatwiały powszechna bieda włościan, ich analfabetyzm, ciemnota i niesamodzielność oraz szereg innych instytucji nieformalnych kształtujących
umysłowość chłopów (tzw. software of the mind63) jeszcze na modłę średniowieczną. Świadomość chłopów mocno tkwiła w realiach społeczeństwa
stanowego. Podporządkowani feudalnemu panu, niesamodzielni, w większości niepiśmienni, korzystali z jego patriarchalnej opieki. Wieś pogrążona była
w marazmie, inercji i topionym w alkoholu smutku. Panowała ciemnota,
a tradycyjne zwyczaje i obyczaje włościan nie zachęcały do inwestycji i ryzyka.
Szczególnie negatywne skutki miała polityka władz carskich w zakresie
edukacji. Zaniedbania w tym względzie sprawiały, że wskaźnik analfabetyzmu
na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego należał do najwyższych w Europie.
63

Określenia software of the mind użył w literaturze polskiej Jerzy Wilkin w: tegoż,
Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa
ekonomii, Warszawa 2016, s. 99. Zostało ono zaczerpnięte z pracy: G. Hofstede,
G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations. Software of the Mind, Nowy
Jork 2005, sec. ed.
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Chłopi nie byli przez to w stanie w pełni skorzystać z wyłaniających się przed
nimi prawnych, ekonomicznych i społecznych możliwości, jakie dawał nowy
ustrój. Jeśli wspomniane przez Blocha instytucje nieformalne z zakresu kultury, które hamowały rozwój wsi, możemy uznać za trudne do zmiany w krótkim okresie, to należy podkreślić, że jedynie nowoczesna oświata powszechna mogła dokonywać ich powolnych przekształceń.
Nie można oczywiście zaprzeczyć, że w drugiej połowie XIX w. wieś zaboru rosyjskiego doznawała cywilizacyjnych przeobrażeń na każdym społeczno-ekonomicznym polu64. Zmieniała się agrotechnika, rosła wydajność upraw
i zamożność mieszkańców, czego wyrazem były choćby wzrost demograficzny
oraz powiększanie się masy ciała i wzrostu ludności65. Podnosił się, choć bardzo powoli, poziom piśmienności, zmieniały się wzorce konsumpcji, wzrastała
mobilność ludności, zwiększały się także możliwości społecznego awansu. Nie
należy jednak zapominać, że wszystko to działo się na tle wielkich i dynamicznych ogólnoeuropejskich przemian. Przeciwstawienie się im było niemożliwe,
nawet dla nie do końca akceptujących je władz carskich. Władza Imperium
Rosyjskiego wykazywała dużą ambiwalencję w swojej polityce. Z jednej strony
wprowadziła reformy uwłaszczeniowe, z drugiej nie wspierała ich skutecznie,
a wręcz celowo hamowała przekształcenia (poprzez regresywną politykę
oświatową i finansową), przez co spowalniała progres gospodarczy i cywilizacyjny wsi polskiej pod zaborem rosyjskim.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że Bloch dostrzegał i analizował wiele aspektów sytuacji rolnictwa w Królestwie Polskim w latach 70. i 80. XIX w.
Zacofanie wsi zaboru rosyjskiego miało zróżnicowane źródła – od typowych
uwarunkowań zewnętrznych (koniunktura, warunki konkurencji), licznych
wewnętrznych (strukturalnych, ustrojowych, kulturowych), po polityczne
(wynikające ze stosunku władz carskich do problemów rolnictwa). Bierność
władz rosyjskich w postaci braku implementacji odpowiedniej polityki społecznej oraz finansowej miała, zdaniem Blocha, istotne znaczenie w spowalnianiu przemian ustrojowych.
64

Zob. W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011, s. 97–115, 135–
154; J. Kaliński, C. Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Białystok
2015; J. Skodlarski, Historia gospodarcza..., s. 97–100.
65
Zob. więcej: M. Kopczyński, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem
społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów
antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
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The Barriers to Modernization of the Agriculture
of the Kingdom of Poland in the Era of Social
and Economic Change (in the 1870s and 1880s)
in the perspective of Jan Bloch
Summary
The study presents the observations of Jan Bloch about the agricultural situation
of the Kingdom of Poland in the 70s and 80s of the 19th century. The aim of the work
is to illuminate Bloch's views regarding internal institutional barriers to the
modernization of KP agriculture reinforced with exogenous factors at the time – the
negative impact of the global agrarian crisis. The applied research method is the
exegesis of Bloch's texts and contemporary literature on this subject. Bloch mentioned
among the economic (material) barriers to agricultural development: the structure of
farms, rural debt, backward agriculture and poverty. Institutional (by Bloch called
moral) barriers which, in his opinion, hampered the development of the countryside,
are the low level of education, customs and inheritance law causing debts, low
entrepreneurship, feudal mentality of both peasants and noblemen. In his research,
Bloch paid particular attention to the role of the state in the economy as an important
element stimulating economic growth. According to Bloch, the attitude and policy of
the state - the tsarist authorities – had (per balance) a negative impact on the
economic and social development of the Polish countryside.
Key words: Kingdom of Poland in XIX century, agriculture, modernization, John Bloch
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Kapitał obcy w procesie industrializacji
Białostocczyzny na przełomie XIX i XX wieku

Wstęp
W artykule podjęto problem uprzemysłowienia Białostocczyzny na przełomie XIX i XX w. Celem opracowania jest przedstawienie roli kapitału obcego
w procesie industrializacji Białegostoku i okolicznych miejscowości oraz
w kształtowaniu się Białostockiego Okręgu Przemysłowego w II połowie XIX
i na początku XX w. na tle uwarunkowań historycznych oraz ówczesnych stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych.
Podjęty problem badawczy oraz postawiony cel zrodziły pewne trudności
ze zdefiniowaniem pojęcia „kapitał obcy” ze względu na skomplikowaną historię Polski pod koniec XVIII i w XIX w. Niełatwo jest określić, czy kapitał jest
„obcy”, czy nie, w sytuacji kiedy na skutek rozbiorów zmienia się przynależność państwowa ziem polskich. W sposób szczególny problem ten dotknął
Białostocczyznę. Po upadku Rzeczypospolitej w 1796 r. stała się ona częścią
zaboru pruskiego, a Białystok zaczął pełnić funkcję głównej siedziby władz
departamentu Nowych Prus Wschodnich. Od 1807 r. do wybuchu I wojny
światowej okręg białostocki był częścią Cesarstwa Rosyjskiego. W latach
1807–1842 Białystok pozostawał stolicą obwodu, a następnie, „zdegradowany” do roli miasta powiatowego, był częścią guberni grodzieńskiej.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi pochodzenia kapitału nie kierowano się przy jego określaniu przynależnością państwową. Główną uwagę
skupiono na narodowości lub wyznaniu właścicieli kapitału finansowego
i produkcyjnego oraz migrującej na tereny Białostocczyzny siły roboczej (jako
kapitału ludzkiego) i jej roli w procesie industrializacji tego obszaru.
Wiek XIX oraz początek wieku XX (do wybuchu I wojny światowej) to
okres dynamicznych zmian politycznych, społecznych i gospodarczych zacho-
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dzących w Białymstoku i na obszarze Białostocczyzny. W tym czasie zmienił
się charakter miasta, z rezydencjalnego – prywatnego na przemysłowe.
Na Białostocczyźnie okres względnie intensywnego rozwoju przemysłu
i handlu, dynamicznego wzrostu liczby przedsiębiorstw przemysłowych oraz
zatrudnienia, a w konsekwencji kształtowania się Białostockiego Ośrodka Przemysłowego, przypadał na II połowę XIX w. Proces uprzemysłowienia na tym
obszarze miał jednak własną specyfikę – opierał się na kapitale zewnętrznym
oraz na sile roboczej napływającej z innych krajów (głównie Niemcy i Żydzi).
Splot wielu warunków, a wśród nich: tradycje włókiennicze sięgające okresu
feudalnego, położenie geograficzne, polityka gospodarcza Rosji – przede
wszystkim sankcje celne – przyciągał kapitał finansowy, produkcyjny i ludzki
spoza regionu oraz napędzał dynamiczny rozwój przemysłu, w szczególności
włókienniczego. Niedostatek kapitałów własnych powodował jednak duże rozdrobnienie przedsiębiorstw. Pomimo to Białystok i wiele okolicznych miejscowości (m.in. Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Michałowo, Dobrzyniewo) utworzyły
największy ośrodek przemysłu włókienniczego w zachodniej części Cesarstwa
Rosyjskiego, czyli w tzw. Kraju Północno-Zachodnim. Na przełomie XIX i XX w.
Białystok z małego miasta stopniowo przeobrażał się w „metropolię”, lokalne
centrum przemysłowe, otoczone prężnie rozwijającymi się mniejszymi miasteczkami1. Równocześnie z rozwojem przemysłu w mieście i okolicy realizowano inwestycje infrastrukturalne przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego –
przede wszystkim francuskiego i belgijskiego.

Tło procesów industrializacji Białostocczyzny
oraz napływu kapitału z zagranicy
Uprzemysławianie wymaga kapitału. A. Bocheński w Wędrówkach po
dziejach przemysłu polskiego, pisząc o „budowie przemysłu”, szukał źródeł jej
finansowania. Zauważał, że na ziemiach polskich pojawiły się dwie poważne
bariery rozwoju przemysłu. Po pierwsze brakowało polskiego kapitału prywatnego, a po drugie – „ludzi chętnych i zdolnych do inwestycji”. Autor ocenia: „A tych u nas nie było albo było bardzo mało”. Jego zdaniem do podej1

M. Dolistowska, W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka
Białegostoku w latach 1795–1939, Białystok 2018, s. 9.
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mowania inwestycji nie nadawała się ani najliczniejsza grupa społeczna –
chłopi, ze względu na brak podstawowego wykształcenia oraz majątku, ani
mieszczaństwo – nieliczne, niewykształcone i biedne, ani dość liczna w owym
czasie inteligencja. Ta grupa społeczna, choć wykształcona, nie miała jednak
środków finansowych i chęci do ciężkiej pracy w przemyśle. Natomiast wykształcona i dysponująca kapitałem szlachta nie przejawiała chęci do angażowania się w działalność produkcyjną. Z drugiej strony przedstawiciele przemysłu nie chcieli współpracować ani z inteligencją, ani ze szlachtą. W konsekwencji brakowało zasobów ludzkich i finansowych potrzebnych dla
uprzemysłowienia ziem polskich2.
W tej sytuacji Bocheński wskazuje na dwa podstawowe źródła finansowania rozwoju przemysłu na ziemiach polskich: Żydów oraz imigrantów. Jedyną
grupą ludności bogatej i niefeudalnej była tutaj ludność pochodzenia żydowskiego. Posiadała ona wyselekcjonowane od wieków zdolności i umiejętności
prowadzenia działalności gospodarczej, a dodatkowo charakteryzowała się
oszczędnością i wytrwałością. Zdaniem autora była to warstwa zdolna rozwijać
wpierw handel, na kolejnym etapie pomnażać kapitał, a ostatecznie budować
przemysł. Drugą grupę stanowili imigranci posiadający wiedzę, kapitał finansowy i produkcyjny. Wykorzystując własne zasoby, zakładali oni na zasiedlanych
obszarach warsztaty rzemieślnicze, potem manufaktury, a wreszcie fabryki3.
Procesy uprzemysłowienia regionu białostockiego wiążą się z tradycjami
wytwórczości włókienniczej. Jej zalążki sięgają schyłku okresu feudalnego
i związane są z napływem cudzoziemskich rzemieślników już w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pierwsze zorganizowane formy wsparcia lokalnego rzemiosła przy pomocy „zagranicznego kapitału” obserwowano w II poł. XVIII w.
Polegały one na sprowadzaniu imigrantów przez właścicieli majątków, przede
wszystkim hetmana Jana Klemensa Branickiego oraz księżną A. Jabłonowską.
Jedną z pierwszych grup osiadłych w Białymstoku stanowili tkacze i sukiennicy
pochodzący z Saksonii. J.K. Branicki, zachęcając ich do przeniesienia się do Białegostoku, oferował im gotowe do zasiedlenia domy oraz utworzył cech4.
2

A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, Część II, Warszawa
1969, s. 19.
3
Tamże.
4
Białystok Manchester Północy, Białystok 2010, s. 7–9; A. Werwicki, Białostocki
Okręg Przemysłu Włókienniczego do 1945 roku. Czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne, Warszawa 1957, s. 11–12.
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W kolejnych okresach obserwowano zarówno zorganizowany, jak i spontaniczny napływ obcego kapitału i siły roboczej. Po włączeniu w 1796 r. okręgu białostockiego do zaboru pruskiego rozpoczęła się imigracja pruskich
urzędników, rzemieślników, majstrów oraz wojska. W departamencie białostockim prowadzona była stopniowa germanizacja. W sposób zorganizowany
podjęto akcję kolonizacyjną mającą na celu „wzmocnienie żywiołu niemieckiego”. Zachęcano chłopów do osiedlania się na nowych terenach, zapewniając im znaczne udogodnienia. Mimo to zasiedlanie nie przybrało większych
rozmiarów, powstało dzięki niemu jedynie 12 kolonii dla 95 rodzin i łącznie
521 osób. Tworzono również zachęty dla osadnictwa w miastach: zapewniano zwrot kosztów podróży, pomoc pieniężną w urządzaniu warsztatu, ulgi
podatkowe, a także zwolnienie od służby wojskowej. W 1805 r. w 62 miastach
departamentu białostockiego i płockiego osiedliło się 798 rzemieślników
z rodzinami (2654 osoby), przede wszystkim w Białymstoku i Płocku. Imigranci pochodzili głównie z Prus Wschodnich i Zachodnich5.
Kolejny, tym razem żywiołowy, napływ osadników niemieckich rozpoczął
się na Białostocczyźnie w 1812 r., po klęsce wojsk Napoleona. Jak pisze
A. Werwicki, w powracającej spod Moskwy Armii „Wielu rozbitków, rekrutujących się spośród rzemieślników Prus i Saksonii, przypominało sobie […], że
Białystok jest ośrodkiem handlu suknem i innymi wyrobami włókienniczymi.
Bojąc się bezrobocia w przeludnionej i coraz wyraźniej na drogę rozwoju kapitalistycznego wkraczającej ojczyźnie, licząc na miejscowy zbyt swych wyrobów, wielu zdecydowało się pozostać w Białostockiem, by osiedliwszy się na
stałe założyć własne warsztaty rzemieślnicze”6. Korzystne warunki życia i pracy sprzyjały sprowadzaniu w późniejszym okresie całych rodzin oraz innych
rzemieślników z terenu Prus7. Początki przemysłu białostockiego wiążą się
zatem z napływem ludności pochodzenia niemieckiego, zakładającej własne
warsztaty rzemieślnicze lub szukającej pracy jako robotnicy najemni.
Do lat 30. XIX w. przemysł w obwodzie białostockim nie miał korzystnych
warunków rozwoju. Opierał się głównie na lokalnym rynku i miejscowym
kapitale. Pozbawiony opieki państwa i wsparcia instytucji kredytowych, nie
5

J. Łukasiewicz, Białystok w XIX w. [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. III, red. J. Joka, Białystok 1972, s. 62–63.
6
A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 13.
7
Tamże, s. 13–14.
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miał potencjału, by konkurować ze znajdującym się na zacznie wyższym poziomie rozwoju przemysłem centralnej części Królestwa Polskiego8. Możliwości rozwoju pojawiły się dopiero po powstaniu listopadowym. Ten tragiczny
dla Polski czas stał się dla Białegostoku i okolicznych miejscowości okresem
inicjacji uprzemysłowienia i prosperity. W ramach represji władze carskie
ustaliły granicę celną między Kongresówką a Rosją9. W końcu 1831 r. zostały
wprowadzone prohibicyjne opłaty celne na importowane wyroby włókiennicze10. Dotyczyły one w szczególności wyrobów wełnianych (sukna), które
obłożono cłem w wysokości 15% ich ceny, a importu niektórych zupełnie
zabroniono. Granica celna pokrywała się z zachodnią granicą obwodu białostockiego oraz rzekami: Bug, Nurzec, Narew i Biebrza. Taka lokalizacja stanowiła silny impuls do transferu kapitału oraz przepływu siły roboczej. Aby odzyskać utracony rosyjski rynek zbytu oraz uniknąć płacenia ceł, przedsiębiorcy
prowadzący działalność w centralnej części Królestwa Polskiego, szczególnie
w Łódzkim Okręgu Przemysłowym, przenosili fabryki do leżącego po rosyjskiej
stronie granicy Białegostoku i okolicznych miejscowości. Były to często osoby
o angielskim, niemieckim czy żydowskim pochodzeniu, osiadłe na ziemiach
polskich i prowadzące działalność produkcyjną na obszarze Królestwa Polskiego11. Powstały wówczas na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dogodne warunki do rozwoju przemysłu włókienniczego12. Kupcy i nakładcy zaczęli lokować w okręgu białostockim swoje kapitały. Pomyślną koniunkturę wykorzystywali także niektórzy ziemianie białostoccy, osadzając rzemieślników na swoich
ziemiach lub zakładając manufaktury włókiennicze. Wykorzystywali w nich
pracę pańszczyźnianą miejscowych chłopów. Przedstawiciele przemysłowców
także uciekali się do zatrudniania pracowników przymusowych dostarczanych
przez szlachtę13.
8

Tamże, s. 17.
E. Kaczyńska, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami, Warszawa 1970, s. 169.
10
Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, dzieło zbiorowe pod kierunkiem S.A. Kempnera, t. II, Druk K. Kowalewskiego, Warszawa 1922, s. 355; S. Misztal,
Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–
1965. Tom XXXI, Warszawa 1970, s. 94.
11
A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 17–18.
12
J. Łukasiewicz, Białystok w XIX w..., s. 76.
13
E. Kaczyńska, Dzieje robotników…, s. 169.
9
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Nasilająca się w tym czasie imigracja przebiegała na dwa sposoby. Po
pierwsze była rezultatem kurczenia się rosyjskich rynków zbytu i zamykania małych zakładów produkcyjnych, co obserwowano np. w okręgu łódzkim. Wzdłuż szlaków handlowych migrowali pozostający bez pracy robotnicy oraz majstrowie. W poszukiwaniu korzystnych warunków docierali do
obwodu białostockiego. Głównymi jego atutami było: położenie po rosyjskiej stronie granicy, łatwość porozumiewania się w sytuacji nieznajomości
języka rosyjskiego, rozwinięte rzemiosło włókiennicze i tradycje handlu
suknem, miejscowa baza surowcowa oraz fakt, że w wielu miejscach prowadzili działalność wcześniej osiedleni pobratymcy. Napływający rzemieślnicy zakładali własne warsztaty rzemieślnicze lub popadali w zależność od wzbogaconego na handlu z Prusami lokalnego kupiectwa. Chcący
zachować suwerenność zrzeszali się w spółki, do których wnosili własny
majątek finansowy i produkcyjny, oraz proporcjonalnie do udziału dzielili
się zyskami. Pierwszą spółkę założono w Knyszynie, a kolejne dwie w Ciechanowcu. Drugim sposobem migracji był zorganizowany przez fabrykantów napływ imigrantów towarzyszący przenoszeniu majątku produkcyjnego do obwodu białostockiego. W ten sposób przybyli pracownicy do
manufaktur w Supraślu, Dobrzyniewie oraz Choroszczy. Natomiast osada
tkacka Michałowo zlokalizowana na terenie majątku Niezbudek powstała
z inicjatywy polskiego szlachcica Seweryna Michałowskiego, który sprowadził do niej 29 tkaczy niemieckich z rodzinami i dał początek dużemu
ośrodkowi włókienniczemu na Białostocczyźnie14.
Przykładem spektakularnych zmian w poziomie uprzemysłowienia na
skutek napływu kapitału obcego był Supraśl, który dzięki inwestycjom Wilhelma Zacherta – urodzonego na ziemiach polskich fabrykanta angielskiego
pochodzenia – w ciągu 20 lat z 300-osobowej osady klasztornej przekształcił
się w liczące 3450 mieszkańców uprzemysłowione miasto. Przedsiębiorca
w 1834 r. zorganizował w majątku poklasztornym manufaktury wyrobów
wełnianych. Konsekwentnie realizował koncepcję uprzemysłowienia, wcześniej opracowaną dla Zgierza. W okręgu łódzkim zajmował się produkcją wysokogatunkowego i drogiego sukna masłowskiego. W 1828 r. zatrudniał około
500 pracowników, a 2/3 produkcji eksportował do Chin. Po wprowadzeniu
14

A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 18–19; B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz,
Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1973, s. 447.
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restrykcji przez władze carskie swoją działalność przeniósł poza granicę Królestwa Polskiego – do Supraśla – pozostając jednym z największych producentów w okręgu. W następnych latach produkcję rozpoczęli kolejni fabrykanci
mający zagraniczne korzenie. W 1837 r. Adolf Bucholtz założył pierwszą fabrykę wykorzystującą maszynę parową, a rok później rozpoczęła działalność
fabryka sukna F. Aunerta (1838 r.).15
Przemysł zaczął rozwijać się także w Białymstoku i innych miejscowościach. W 1832 r. w Knyszynie powstała manufaktura Krasińskiego, a w 1840 r.
w Choroszczy, na terenie dawnego folwarku Branickich, rozpoczął działalność
August Moes. Produkcja sukna odbywała się także w Gródku, Zabłudowie,
Dojlidach, Dobrzyniewie, Wasilkowie i Krynkach oraz w bardziej odległych
Siemiatyczach i w Ciechanowcu16.
Degradacja roli Białegostoku jako ośrodka administracyjnego spowodowała zmniejszenie liczby urzędników i odejście części funkcjonariuszy carskich. Spadły ceny ziemi w mieście i okolicy oraz obniżono opłaty czynszowe. To
był korzystny sygnał dla przemysłowców. Zaczął się okres szybkiego rozwoju
ekonomicznego miasta. W latach 1840–1845 powstało w mieście 11 manufaktur włókienniczych. Rozpoczęły działalność zakłady Dantego, Moltza,
Frohna i Betchera. Do największych zaliczyć należy: fabryki niemieckiego imigranta, przybyłego w 1843 r. z Saksonii, Hermana Commichau i F. Maltza oraz
miejscowego kupca Sendera Błocha. Na mapę ośrodków przemysłowych
wpisała się również osada Skorupy17.
Do najzamożniejszych przemysłowców obcego pochodzenia (głównie
niemieckiego lub żydowskiego) prowadzących działalność w okręgu białostockim można zaliczyć m.in rodziny: Commichau, Bucholtzów, Moesów
i Zachertów. Budowały one potęgi przemysłowe Choroszczy, Supraśla, Białegostoku i okolicznych miejscowości18, tworząc fundamenty Białostockiego
Okręgu Przemysłowego.
15

Supraśl 500 lat. Zarys dziejów 1500–2000, Supraśl 2000, s. 42–48.
A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 20.
17
Historia Białegostoku, red. A.C. Dobroński, Białystok 2012, s. 274.
18
M. Dolistowska, Kamienica przy ul. Warszawskiej 37 i Pałac Nowika. Dwa dzieła
architektury secesyjnej w Białymstoku, „Kwartalnik Białostocczyzna” 1996, nr 2(42),
s. 27; Supraśl 500 lat…, s. 42–48; W. Morawski, G. Jamroziak, Staropolski Okręg Przemysłowy i Białostocki Okręg Przemysłowy. Studium przypadku [w:] Stare okręgi prze16
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Rozwój przemysłu w okręgu białostockim
w II połowie XIX w. i na początku XX w.
oraz rola kapitału obcego w tym procesie
II połowa XIX w. to kolejny etap dynamicznego rozwoju przemysłu
w okręgu białostockim. „Podstawową rolą miasta stało się ściąganie kapitału
fabrycznego, stwarzanie miejsc pracy, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych”19. Proces ten przerwał na krótko kryzys w 1851 r. spowodowany
zniesieniem granicy celnej i w konsekwencji wzrostem konkurencji na rynku
rosyjskim ze strony producentów pochodzących z terenów Królestwa Polskiego20. Z czasem pojawiły się jednak nowe czynniki dynamizujące rozwój
przemysłu.
W latach 50. w Białymstoku powstały kolejne zakłady. W 1857 r. produkcję rozpoczęła fabryka wyrobów skórzanych Markusa Rabinowicza, po niej
pojawiły się kolejne – z wyraźną przewagą sukiennych – zlokalizowane wzdłuż
rzeki Białej i przy trakcie do Brześcia Litewskiego. W 1858 r. funkcjonowało
w mieście 21 zakładów przemysłowych (bez browarów i gorzelni), z tego
10 należało do branży włókienniczej. Zatrudniały one około 490 robotników.
Białystok pod względem wielkości produkcji włókienniczej ustępował w okręgu tylko Supraślowi i Choroszczy. Gotowe wyroby wysyłano głównie na rynki
Cesarstwa Rosyjskiego, na Ukrainę i do guberni nadbałtyckich. W 1852 r. uruchomiono w Białymstoku pierwszy w guberni grodzieńskiej młyn parowy21.
W Supraślu powstały zakłady A. Alta (1856 r.) oraz W. Lipperta (1860 r.).
Około 1860 r. w mieście działało ich siedem, z łącznym zatrudnieniem 1019
osób. W największych zakładach Zacherta i Bucholtza wytwarzano 89% całkowitej produkcji Supraśla i zatrudniano 86% ogółu robotników. Stanowiło
to jednocześnie ponad 38% całkowitej produkcji obwodu białostockiego
pod względem ilości i 1/2 jej wartości22. Większą koncentracją produkcji
i zatrudnienia (1116 robotników) charakteryzowała się wytwarzająca sukno
mysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa 2008, s. 31.
19
A.C. Dobroński, Białystok. Historia miasta, Białystok 2001, s. 81.
20
S. Misztal, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu…, s. 94.
21
Historia Białegostoku…, s. 274.
22
Supraśl 500 lat…, s. 42–48.
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najwyższego gatunku fabryka Moesa w Choroszczy. Na Białostocczyźnie
działały 73 zakłady, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 3618 robotników23.
Przełomowym momentem dla rozwoju lokalnego przemysłu stało się
otwarcie w 1862 r. linii kolejowej Warszawa–Petersburg dla ruchu osobowego
i towarowego. Prace przy jej budowie rozpoczęły się w 1852 r., a inwestycję
realizowało Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych zasilane przez kapitał
francuski24. Potrzeby ekonomiczne oraz militarne zdecydowały o powstaniu
w 1873 r. następnej linii kolejowej Odessa–Królewiec przez Kijów, Brześć Litewski, Białystok, Grajewo, Ełk. Uruchomiono również połączenia kolejowe
między Bielskiem, Hajnówką i Białowieżą (1885 r.), Wołkowyskiem i Siedlcami
oraz Białymstokiem, Wołkowyskiem i Baranowiczami (1886 r.). To ostatnie
dawało możliwość połączenia z Mińskiem, Smoleńskiem i Moskwą, a nawet
umożliwiało wyjście na rynki azjatyckie. Białystok stał się ważnym węzłem
kolejowym, z rozbudowaną infrastrukturą kolejową. W okolicy Białegostoku –
we wsi Klepacze – powstały duże zakłady naprawcze taboru kolejowego.
W kolejnych latach uruchamiano następne połączenia, w efekcie czego przed
I wojną światową okręg białostocki miał wyjątkowo gęstą sieć kolejową25.
Lokalizacja zakładów w pobliżu linii kolejowej ułatwiała dostęp do rosyjskiego rynku zbytu, jak również zaopatrzenie na potrzeby produkcji. Dzięki
rozwojowi transportu kolejowego do fabryk zaczęto sprowadzać maszyny
parowe, które wymagały dostaw węgla. Przyspieszyło to wzrost liczby przedsiębiorstw. Najbardziej skorzystały na tym Białystok i Wasilków, w mniejszym
stopniu leżące nieco dalej od linii kolejowych Supraśl i Choroszcz. W 1867 r.
w Białymstoku funkcjonowały 24 zakłady włókiennicze, w 1879 r. było ich 47,
a w 1895 r. 23026.
Szczegółowe dane dotyczące liczby zakładów włókienniczych w okręgu
białostockim, ich produkcji i zatrudnienia w latach 1858–1890 przedstawiono
w tabeli 1.
23

A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 20; por. R. Kraśko, Białystok. Informator turystyczny, Kraków 1972, s. 20–21.
24
Historia Białegostoku…., s. 233; A. Jezierski, Problemy rozwoju gospodarczego
ziem polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 1984, s. 66.
25
A. Dobroński, Białystok. Historia..., s. 81–83.
26
J. Łukasiewicz, Białystok w XIX w…, s. 109.
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Tabela 1. Rozwój przemysłu włókienniczego w okręgu białostockim
1
w latach 1858–1890

Wartość
produkcji
w tys. rubli

Liczba robotników

% całości

Zakłady

Wartość
produkcji
w tys. rubli

Liczba robotników

Zakłady

Wartość
produkcji
w tys. rubli

Liczba robotników

Cały okręg

Zakłady

Reszta okręgu

Rok

Białystok

1858
1867
1875
1879
1890
1895

10
24
30
47
81
230

483
833
1436
1708
2601
3783

487
755
1500
1568
2608
4648

13,8
23,3
35,5
31,2
46,4
52,4

53
27
72
117
78
99

2268
2393
2534
3924
2743
3444

3038
2484
2720
3453
3017
4225

63
51
102
164
159
329

2751
3226
3970
5632
5344
7226

3525
3239
4220
5021
5625
8873

1

do okręgu zaliczono powiat białostocki i sokólski (z Krynkami). Zakłady tkackie istniały
też w rejonie Ciechanowiec-Siemiatycz, ale ze względu na znaczną odległość
nie zostały uwzględnione.
Źródło: J. Łukasiewicz, Białystok w XIX w…, s. 109.

W latach 60. XIX w. charakterystyczne było powstawanie zakładów,
w których uruchamiano maksymalnie 10 warsztatów tkackich. W 1863 r. zaczęły działalność fabryki Henryka Irga i Izraela Tryllina, a w 1864 Augusta Malewitza, Adolfa Speta, Antoniego Hajmana i Juliusza Henkosza, w kolejnym
roku – fabryki sukien i trykotu Flakiera, Rychtera i Kona. W latach 1860–1870
podjęły działalność tkalnie przybyłego z Aach w Niemczech Hasbacha oraz
Amdurskiego, Krabsza, Łupińskiego, Frisza i Pinesa, a w latach 1870–1880
Jacobiego, Kramma, Sokołowskiego, Herbsta, Polaka27.
Wzrost ich liczby w Białymstoku i okolicach świadczy o tym, że w II połowie
XIX w. rozpoczął się proces formowania Białostockiego Okręgu Przemysłowego. Jego cechą charakterystyczną była dominacja stosunkowo prymitywnego
technicznie przemysłu włókienniczego28. Do końca XIX w. w przemyśle białostockim nie zachodziły procesy koncentracji, a nawet przeciwnie – wzrastała
grupa małych zakładów (do 20 pracowników). Miara koncentracji produkcji
dla 1879 r. wynosiła 0,64, dla 1889 r. – 0,57, dla 1898 r. – 0,6 i dla 1913 – 0,7.
27
28

s. 447.

Historia Białegostoku…, s. 300.
B. Zientara, A. Mączak, I. Ignatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski…,
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Procesy koncentracji zostały przyspieszone przez kryzys lat 1900–1903, który
zrujnował część przestarzałych i drobnych zakładów oraz zmuszał do modernizacji produkcji29.
Od 1879 do 1898 r. zwiększał się udział przedsiębiorstw zatrudniających
do 20 pracowników. Pod koniec XIX w. stanowiły one 83% ogółu zakładów
i 1/3 zatrudnienia. Do końca wieku XIX systematycznie malała liczba przedsiębiorstw w pozostałych grupach oraz liczba zatrudnionych w nich robotników.
Tendencja odwróciła się na początku XX w., kiedy rósł udział przedsiębiorstw
w pozostałych grupach zakładów. Zmiany w strukturze przedsiębiorstw okręgu białostockiego w latach 1879–1913 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw w okręgu białostockim w latach 1879–1913
(bez chałupników)

% zatrudnienia

% zakładów

% zatrudnienia

% zakładów

% zatrudnienia

1913

% zakładów

do 20
21–50
51–100
powyżej 100

1898

% zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia
(w osobach)

1889

% zakładów

1879

73,6
15,0
7,8
3,6

23,3
16,7
17,3
42,7

78,0
13,3
5,6
3,1

35,0
17,0
15,4
33,6

83,0
10,0
5,0
2,0

33,0
17,0
17,0
33,0

56,0
28,0
9,0
7,0

10,0
27,0
18,0
45,0

Źródło: E. Kaczyńska, Dzieje robotników..., s. 174.

Podobne tendencje zauważa A. Werwicki30, który w swoim opracowaniu
dotyczącym Białostockiego Okręgu Przemysłu Włókienniczego prześledził
zmiany w strukturze zakładów pod względem ich rozmiarów. Z jego badań
wynika, że w początkowym okresie kształtowania okręgu rosła liczba małych
przedsiębiorstw, z niskim zatrudnieniem i rozmiarami produkcji. Obserwowano również procesy powolnej koncentracji terytorialnej w miejscowościach
wokół Białegostoku, posiadających dogodne położenie do rozwoju włókiennictwa. Od końca XIX w. wzrastało znaczenie zakładów produkcyjnych zatrud29
30

E. Kaczyńska, Dzieje robotników…, s. 174–175.
A. Werwicki, Białostocki Okręg…
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niających powyżej 20 pracowników. Analiza spisu właścicieli potwierdziła, że
dużą część majątku produkcyjnego stanowiła własność ludności wyznania
mojżeszowego oraz pochodzenia niemieckiego31.
Niski poziom koncentracji kapitału, tania siła robocza oraz wahania koniunktury bardziej sprzyjały rozwojowi nakładczych form produkcji niż fabrycznych. Uboga ludność miasteczek Białostocczyzny przyjmowała od nakładców lub fabryk surowiec do produkcji w domu na ręcznych warsztatach
tkackich32, jednak różnica pomiędzy chałupnikami w okręgu łódzkim i białostockim polegała głównie na tym, że wśród chałupników białostockich nie
było silniejszych tradycji rzemieślniczych. Różnili się też oni składem narodowościowym. O ile „w okręgu łódzkim obok Polaków przeważali wierni swojemu językowi i zwyczajom Niemcy, o tyle w okręgu białostockim była to ludność w połowie żydowska, w połowie polska, ale mało oświecona, biedna
i wyrosła w atmosferze ucisku i pogardy”33.
W II połowie XIX w. Białostocczyzna charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem narodowościowym i wyznaniowym. Początkowo włókniarze białostoccy rekrutowali się głównie z imigrantów – rękodzielników przybywających
nie tylko z Królestwa, ale także z Niemiec, Austrii oraz guberni mińskiej i wileńskiej34. W latach 1861–1864 imigracja powoli słabła, zaczął się natomiast
napływ uwłaszczonego chłopstwa z okolicznych wsi oraz ludności żydowskiej35. Uwłaszczenie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i uprzemysłowieniu
kolejnych miejscowości. Stało się ono źródłem taniej siły roboczej oraz korzystnie wpłynęło na chłonność rynku wiejskiego, a w konsekwencji na całkowity popyt na rynkach wschodnich, które były w stanie zaabsorbować więcej wyrobów włókienniczych, niż mogły dostarczyć przemysł rosyjski i polski
razem wzięte36.
Restrykcje wobec Żydów, ograniczające im możliwość osiedlania się tylko
w wyznaczonych – zachodnich guberniach Rosji, sprawiły, że Białystok II połowy XIX w. stał się dużym skupiskiem ludności pochodzenia żydowskiego,
31

Szerzej: A. Werwicki, Białostocki Okręg…, s. 112–146.
E. Kaczyńska, Dzieje robotników…, s. 171–172.
33
Tamże.
34
Tamże, s. 175.
35
Białystok. Historia…, s. 81.
36
E. Kaczyńska, Dzieje robotników…, s. 175.
32
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będącym jednocześnie kolejnym źródłem taniej siły roboczej. Dynamiczny
napływ zainicjowany został już w I połowie XIX w. w związku z początkami
przemysłu na Białostocczyźnie (np. w Supraślu Żydzi zaczęli osiedlać się
w latach 30.37). Zdaniem P. Wróbla porównywalny był do „eksplozji demograficznej w Łodzi, z tą różnicą, że tam ludność żydowska powiększyła się «tylko»
30-krotnie, podczas gdy w Białymstoku – 60-krotnie”38. W 1895 r. stanowiła
ona najliczniejszą grupę etniczną – około 80% mieszkańców miasta. Żydzi
zamieszkujący Białostocczyznę tradycyjnie zajmowali się usługami, handlem
i rzemiosłem oraz w stopniu większym niż na ogół w Polsce – działalnością
przemysłową39. Stanowili połowę wszystkich zatrudnionych w Białymstoku
włókniarzy. Pracowali głównie w mniejszych zakładach lub jako chałupnicy.
Wiara zabraniała im pracować w sobotę, dlatego nie podejmowali pracy
w dużych, zmechanizowanych fabrykach, które nie zawieszały produkcji
w tym dniu tygodnia nawet wówczas, gdy ich właścicielem był Żyd. Z czasem
jednak pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wymusiła na ludności żydowskiej konieczność podejmowania pracy niezależnie od możliwości przestrzegania świąt40.
W II połowie XIX w. wraz z postępującym uprzemysłowieniem Białegostoku następował również jego rozwój przestrzenny i infrastrukturalny41. Ważną
rolę w tym procesie odegrał kapitał obcy – głównie belgijski. W 1889 r. podjęto prace nad założeniem wodociągu. W 1889 r. zadanie zlecono inżynierowi
żydowskiego pochodzenia – Mojżeszowi Troppowi, który ze względu na niewystarczającą ilość kapitału wycofał się z przedsięwzięcia. W następnym roku
37

W osadzie powstały prowadzone przez nich karczmy, sklepy i piekarnie. W 1857 r.
stanowili oni 15% mieszkańców. W latach 70. rozpoczął się w mieście proces przejmowania majątku produkcyjnego przez Żydów. W jego efekcie na przełomie XIX i XX w.
niemal wszystkie fabryki przeszły w ręce żydowskie. Po zakupie fabryki Bucholtza największym supraskim fabrykantem stał się Żyd Samuel Hirsz Cytron [Supraśl 500 lat…,
s. 51].
38
Szerzej w: P. Wróbel, Na równi pochyłej. Żydzi Białegostoku w latach 1918–
1939: demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z Polakami, „Studia Podlaskie”
t. II, Białystok 1989, s. 166–169.
39
Tamże, s. 166–169.
40
E. Kaczyńska, Dzieje robotników…, s. 175.
41
Kształtowanie infrastruktury jako sprzężenie zwrotne stawało się dodatkowym
bodźcem dla rozbudowy przemysłu.
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Towarzystwo Wodociągów Białostockich przystąpiło do budowy sieci wodociągowej. Podjął się tego rosyjski inżynier Michał Ałtuhof, który zdobył doświadczenie przy budowie wodociągów w Moskwie, Sankt Petersburgu
i Grodnie. Kolejną inwestycją z udziałem kapitału obcego było uruchomienie
w 1895 r. w Białymstoku tramwaju konnego. Budową i eksploatacją zajmowało się Belgijskie Towarzystwo Akcyjne42.
Ważną inwestycją w Białymstoku stała się elektryfikacja miasta. Pierwszą
próbę założenia elektryczności podjęto w 1897 r. w związku z planowaną wizytą cara Mikołaja II. Przetarg na oświetlenie ulic wygrała kijowska firma Strauss-Sawicki, która jednak po kilku miesiącach zdemontowała tymczasową instalację, a miasto powróciło do oświetlenia lampami gazowymi. W następnych latach projekt budowy elektrowni powrócił. W 1900 r. Belgijskie Towarzystwo
Akcyjne eksploatujące już tramwaje konne – tzw. „konkę” – planowało zainwestować w tramwaje elektryczne. Zrezygnowało jednak z tych zamiarów, gdy
pierwsza próba elektryfikacji miasta nie powiodła się. Drugą próbę oświetlenia
miasta podjęto, gdy od 1903 r. w Białymstoku zaczęła szerzyć się przestępczość
związana z niepokojami społecznymi oraz rewolucją 1905 r. W 1908 r. podpisano umowę na budowę elektrowni z niemieckim towarzystwem „Gesfurel”.
W 1910 r. ukończono inwestycję i miasto uzyskało energię elektryczną.
W 1912 r. elektrownia zmieniła właściciela. Niemcy sprzedali wszystkie akcje
Towarzystwu Belgijskiemu43.
Dynamiczny rozwój gospodarczy Białostocczyzny na przełomie wieków
miał olbrzymi wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta, które ukazano
w interesujących publikacjach pt. „Na wschód od Paryża i Warszawy był modny
Białystok”. Życie codzienne miasta od Belle Epoque do 1939 r.44 oraz Fotografowie białostoccy 1861–191545. Na początku XX w. w Białymstoku działały liczne sklepy i zakłady krawieckie oraz zakłady fotograficzne. W 1913 r. w mieście
otwartych było: 17 sklepów galanteryjnych, 4 pracownie gorseciarskie, 6 pracowni szewskich, 16 pracowni i sklepów z odzieżą damską i 7 z męską46.
42

Historia Białegostoku…, s. 292–296.
Tamże, s. 294. Por. J. Murawiejski, Dawny Białystok, Białystok 1999.
44
J. Szczygieł-Rogowska, M. Pietruszko, W. Bokłago, „Na wschód od Paryża i Warszawy
był modny Białystok”. Życie codzienne miasta od Belle Epoque do 1939 r., Białystok 2016.
45
Fotografowie białostoccy 1861–1915, tekst historyczny W. Wróbel, fotografie
z kolekcji M. Marczaka, Białystok 2016.
46
J. Szczygieł-Rogowska, M. Pietruszko, W. Bokłago, „Na wschód…”, s. 29.
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Białystok końca wieku XIX i początku XX był silnie uprzemysłowionym, posiadającym sieć wodociągową, doskonałe połączenia kolejowe z dużymi miastami Rosji i Królestwa Polskiego oraz zelektryfikowanym ponad 100tysięcznym miastem proletariackim. Dzięki intensywnemu rozwojowi przemysłu włókienniczego otrzymał przydomek „Manchesteru Północy”47, był też
określany „młodszym bratem Łodzi”48. Jak pisał A.C. Dobroński, Białystok „stał
się najbardziej uprzemysłowionym miastem między Moskwą i Warszawą”49.
Przed I wojną światową posiadał około 100 zakładów włókienniczych,
w których pracowało 15 000 robotników (w tym 5000 chałupników). Produkcja roczna dochodziła do 12 mln m sukna i 500 000 sztuk koców, o całkowitej
wartości 30 mln rubli. Białostockie wyroby sprzedawane były na rynkach Cesarstwa Rosyjskiego, na Bałkanach, w Japonii, Chinach, a nawet w Ameryce50.
Dynamiczne zmiany gospodarcze w II połowie XIX w., w tym postępujący
proces uprzemysłowienia, Białystok oraz okoliczne miejscowości zawdzięczały
w dużej mierze napływowi kapitału zewnętrznego oraz ludności niemieckiego
i żydowskiego pochodzenia. Kres dynamicznemu rozwojowi przemysłu
w okręgu białostockiego położył wybuch I wojny światowej. Rosjanie i Niemcy, budujący przez dziesięciolecia potęgę miasta, po 1914 r. przyczynili się do
znacznej degradacji majątku produkcyjnego. Władze carskie w miarę zbliżania się frontu ewakuowały fabryki w głąb Rosji, natomiast Niemcy w obliczu
klęski wywieźli resztki maszyn. Tak zakończył się etap dynamicznego uprzemysłowienia okręgu białostockiego oraz dużej aktywności kapitału obcego na
tym terenie.

Zakończenie
Przymus ekonomiczny zawsze sprawiał, że właściciele kapitału finansowego i produkcyjnego szukali najbardziej efektywnego sposobu jego wykorzystania w celu osiągnięcia wysokich dochodów. Powodowało to przepływ
47

Zobacz w: Białystok Manchester Północy…
A.C. Dobroński, Uprzemysłowienie województwa podlaskiego w XIX i na początku XX wieku, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3 (57), s. 33.
49
Tamże.
50
M. Tarasiewiczówna, E. Kazimierowski, Przewodnik po Białymstoku i okolicy,
Białystok 1939, s. 49–58.
48
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kapitału w skali lokalnej i międzynarodowej. Transfer kapitału stawał się źródłem finansowania inwestycji i pełnił ważne funkcje w rozwoju przemysłu
i całej gospodarki.
Historia uprzemysławiania Białostocczyzny do wybuchu I wojny światowej pokazuje, że kapitał obcy odgrywał ważną rolę w tym procesie. Początkowo jego napływ wiązał się ze sprowadzaniem cudzoziemskich rzemieślników przez właścicieli majątków. Następnie był związany z migracją siły
roboczej – zorganizowanym lub spontanicznym osiedlaniem się ludności pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego lub żydowskiego w okręgu białostockim.
Imigranci zakładali warsztaty rzemieślnicze, zajmowali się handlem lub pracowali w administracji zaborcy.
Okresem szczególnie dużej aktywności kapitału obcego była II połowa XIX w. Zmiany w polityce gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego (np. polityka celna) stworzyły korzystne warunki do jego napływu z obszaru Królestwa
Polskiego (m.in. z Okręgu Łódzkiego) na tereny Białostocczyzny i były głównym bodźcem uprzemysłowienia całego okręgu. Liczni fabrykanci posiadający
zagranicznie korzenie (głównie niemieckie i angielskie) przenosili swój majątek produkcyjny, finansowy i siłę roboczą do Białegostoku i okolicznych miejscowości. W połączeniu z lokalnym, stosunkowo niewielkim kapitałem miejscowym stało się to podstawą ukształtowania na przełomie XIX i XX w. okręgu
przemysłowego opartego przede wszystkim na przemyśle włókienniczym.
Przełom wieków to okres dużej aktywności kapitału niemieckiego, belgijskiego, a także rosyjskiego i francuskiego, zaangażowanego w realizację dużych
inwestycji infrastrukturalnych rozwijającego się miasta. Jego napływ umożliwił w Białymstoku przede wszystkim budowę konnej linii tramwajowej oraz
elektrowni, więc był jednym z istotnych źródeł finansowania postępującej od
dziesięcioleci industrializacji okręgu.
Podsumowując, należy stwierdzić, że posiadający wiedzę, doświadczenie
i kapitał produkcyjny cudzoziemcy oraz przedsiębiorcza ludność żydowskiego
pochodzenia przyczynili się do powstania, a następnie intensywnego rozwoju
przemysłu. Niemcy zaszczepili na białostockim gruncie wysoką kulturę techniczną, natomiast Żydzi nadawali białostockiemu ośrodkowi dynamikę i umiejętność przystosowywania się do warunków ekonomicznych51.
51

Historia Białegostoku…, s. 302.
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Wydaje się, że dość trafnie rolę kapitału obcego w procesie uprzemysłowienia Białostocczyzny określili autorzy wydanego w 1939 r. Przewodnika po
Białymstoku i okolicy – w mieście w XIX w. „[z]jawili się osadnicy niemieccy,
którzy uruchomili tu zakłady włókiennicze, jakie przekształciły się później
w wielkie fabryki. Charakterystycznym jest, że korzystający z dużych przywilejów osadnicy niemieccy wyjednali przywilej wzbraniający Żydom zakładania
fabryk w mieście i w ten sposób uniknęli na jakiś czas konkurencji. W końcu
XIX w. zakaz ten został cofnięty, powstaje coraz więcej fabryk w mieście,
przeważnie włókienniczych, powstają fabryki żelaza, maszyn i narzędzi rolniczych, rozwija się przemysł garbarski”52.
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Foreign Capital in the Process of Industrialization
of the Bialystok Region at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Summary
The article discusses the problem of industrialization of the Białystok region at the
turn of the 19th and 20th centuries. Its aim is to indicate the role of foreign capital in
the process of industrialization of the Białystok region in the analyzed period. The
second half of the 19th and the beginning of the 20th century was a period of
intensive development of industry and trade, a dynamic increase in the number of
industrial enterprises and employment and the formation of the Białystok Industrial
District. The combination of many specific conditions, including the geographical
location and economic policy of the partitioning countries, resulted in a dynamic inflow
of foreign financial and production capital as early as the 1830s. This process
culminated in the second half of the 19th century, when industrial capital and workers
of German and Jewish origin dominated the Białystok region's industry.
Key words: Bialystok, industrialization, Bialystok Industrial District, 19th and 20th
century, foreign capital, immigrants
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Miasta Poznańskiego
w drodze ku modernizacji.
Budowa nowoczesnej infrastruktury
technicznej w okresie zaboru pruskiego

Liczba i zaludnienie miast prowincji poznańskiej
Jedna z większych prowincji państwa pruskiego, czyli poznańska, zwana
też powszechnie Wielkim Księstwem Poznańskim (Grossherzogthum Posen),
w chwili powstania w 1815 r. była jednostką pruskiego podziału terytorialnego o największej w całych Prusach liczbie ośrodków miejskich. To nadzwyczajne przesycenie Poznańskiego miastami stanowiło relikt stosunków przedrozbiorowych panujących w I Rzeczypospolitej, a odziedziczonych przez
Hohenzollernów wraz z rozbiorami Polski. W chwili utworzenia Provinz Posen
na jej terenie istniało aż 149 ośrodków municypalnych, z których jednak zdecydowana większość nie przekraczała nawet kilku tysięcy mieszkańców. Ten
osobliwy stan, czyli istnienie dziesiątek miniaturowych miasteczek zwanych
w literaturze przedmiotu miastami karłowatymi (Zwergstädte), miał charakteryzować liczącą niemal 29 tys. km2 prowincję już do końca pruskiego panowania1. Faktem jest, że władze pruskie stopniowo redukowały liczbę miast
w prowincji, przekształcając najmniejsze i najsłabsze ekonomicznie ośrodki
w gminy wiejskie, ale nie doprowadziło to do nadzwyczajnego spadku liczby
1

H. Matzerath, Urbanisierung in Preussen, Stuttgart 1985, s. 34–35; H. Wuttke,
Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 233; J. Kozłowski, Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem w latach 1793–1918, Poznań 2000, s. 40 i in.; G.C. von Unruh, Provinz (Grossherzogthum) Posen [w:] Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands
1815–1914. Organisation – Aufgaben – Leistungen der Verwaltung, red. G. Heinrich,
F.W. Henning, K.G.A. Jeserich, Stuttgart–Berlin–Köln 1993, s. 371, 416–417.
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karłowatych miast tudzież gwałtownego przyrostu ludności w pozostałych
municypiach (choć istniały oczywiście wyjątki, jak choćby Piła, Poznań czy
Bydgoszcz). Niemniej jednak o ile w 1871 r. było w Poznańskiem jeszcze
141 miast, o tyle w 1900 r. już 131, zaś u progu I wojny światowej 129 i tak
pozostało do końca zaborów2.
Specyficzna sytuacja w Poznańskiem, czyli anormalnie wysokie nasycenie
ośrodkami miejskimi (dla przykładu w prowincjach śląskiej, wschodniopruskiej oraz porównywalnej obszarowo pomorskiej, liczących odpowiednio
40 tys., 37 tys. i 30 tys. km2, w 1900 r. odnotowano po kolei 150, 67 oraz
72 miasta), była pokłosiem, jak już wspomniałem, czasów przedrozbiorowych3. Wtedy to polska szlachta i duchowieństwo zakładały masowo miasta,
nierzadko z fanaberii czy pobudek ekonomicznych, acz część ośrodków
o proweniencji XVII–XVIII-wiecznej powstała też z myślą o protestanckich
uciekinierach z Czech, Moraw czy Śląska. Notabene zjawisko wzmożonego
lokowania nowych miast występowało do końca przedrozbiorowej Polski,
czego doskonałym przykładem pozostają Mieszków (1777 r.) oraz Nowy Tomyśl (1786 r.), najmłodsze municypia Poznańskiego. Konsekwencją tej swoistej mody na posiadanie własnego lub rodowego miasta stała się ponad setka
miast szlacheckich i kościelnych, z których znaczna część nie miała żadnych
podstaw gospodarczo-ekonomicznych do swej egzystencji i raczej przypominała wsie z rodowymi siedzibami właścicieli niż miasta (stąd też tak dużo miasteczek w XIX w. miało półagrarny charakter)4.
W trakcie zaborów władze pruskie podjęły wprawdzie próby uzdrowienia
anormalnych stosunków w sferze municypalnej Poznańskiego, aczkolwiek nie
zdecydowały się na radykalne rozwiązanie, czyli projektowaną na początku
XX w. kasatę (z mocy ustawy) praw miejskich ośrodków liczących poniżej
2500 mieszkańców5. W zamian stworzyły natomiast podwaliny pod zdrowy
rozwój większości istniejących miast, do czego przyczyniły się w fundamen2

C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001, s. 9; „Preussische Statistik” 1875, t. 30, s. 280–292.
3
H. Matzerath, dz. cyt., s. 398.
4
A. Warschauer, Städtewesen. Provinz Posen [w:] Die deutsche Ostmark, Lissa
i. P. 1913, s. 213; H. Wuttke, dz. cyt., s. 216–217, 233; G.C. von Unruh, dz. cyt., s. 417.
5
H. Matzerath, dz. cyt., s. 34–35; T. Gey, Die preussische Verwaltung des
Regierungsbezirks Bromberg 1871–1920, Köln–Berlin 1975, s. 76 i in.
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talny sposób dwie ustawy samorządowe (ordynacje miejskie) z 1831 i 1853 r.,
a nadto swoista polityka zrównoważonego rozwoju tudzież zapoczątkowana
na przełomie XIX i XX w. za kanclerstwa Bernharda von Bülowa słynna Hebungspolitik, czyli świadoma polityka cywilizacyjnego i kulturalnego podnoszenia ziem pruskiego wschodu6.
Wspomniane ordynacje samorządowe były de facto kamieniami milowymi w nowoczesnym rozwoju miast Poznańskiego, gdyż z jednej strony
umożliwiły emancypację spod władzy szlacheckiej i kościelnej (za wypłatą
odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli), a z drugiej wprowadzały
nowoczesny samorząd miejski z dwuwładzą: uchwałodawczą (rada miejska)
i wykonawczą (magistrat z burmistrzem lub nadburmistrzem na czele). Faktem jest, że system ten był mało demokratyczny (szczególnie rozwiązania
wyborcze przyjęte w ustawie z 1853 r.), ale nie ulega wątpliwości, że pchnął
on skutecznie gospodarkę komunalną ku tytułowym procesom modernizacyjnym. Nie da się bowiem ukryć, że zdecydowana większość inwestycji
o charakterze modernizacyjnym podejmowana była w miastach na podstawie
decyzji i ze środków samorządowych, choć pochodzących częstokroć z długoterminowych, niskooprocentowanych kredytów. W tym obszarze po 1870 r.
działała m.in. specjalna instytucja kredytowa, czyli Prowincjonalna Kasa
Zapomogowa Prowincji Poznańskiej (Provinzial Hilfskasse für die Provinz
Posen), znana np. z długoletnich pożyczek na różnego typu przedsięwzięcia
komunalne7.
Niezależnie od ordynacji miejskich, które stworzyły podwaliny nowoczesnego samorządu municypalnego, pozwalającego władzom miast na podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących infrastruktury technicznej,
względnie gospodarki komunalnej, na uwagę zasługują też praktyki pruskich
władz państwowych zmierzające do urzeczywistnienia idei o zrównoważonym rozwoju. Działania w tej sferze były szczególnie intensywne od przełomu
XIX i XX w. i wyraźnie korelowały z koncepcjami wspomnianej Hebungspolitik.
Państwo pruskie, w porozumieniu z władzami samorządu terytorialnego
6

M. Urbaniak, Leszno w latach 1832—1914. W drodze ku nowoczesności, Łódź
2016, s. 32–42 i in.; J. Kozłowski, Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815–
1918, Poznań 2004, s. 230, 241; Z. Pałat, Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus
i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań 2011, s. 11.
7
C. Łuczak, dz. cyt., s. 307; M. Urbaniak, Leszno…, s. 42–71.
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i gospodarczego, próbowało wspierać oraz kreować rozwój różnych ośrodków
miejskich, także tych mniejszych i słabszych ekonomicznie, choćby poprzez
lokowanie w nich nowych garnizonów wojskowych (np. Jarocin, Śrem, Pleszew, Września) tudzież różnego typu placówek edukacyjnych o charakterze
półwyższym czy doświadczalnym. Dobrym przykładem mogą być tu seminaria nauczycielskie (np. Krotoszyn, Leszno, Skwierzyna, Wolsztyn, Wschowa),
specjalistyczny Instytut Mleczarstwa we Wrześni albo Prowincjonalna Szkoła
Ogrodników w niewielkim Koźminie Wielkopolskim. Przy okazji warto może
też dodać, iż olbrzymie Centralne Więzienie Prowincji Poznańskiej, powstałe
w połowie lat 90. XIX w., usytuowano również w stosunkowo niewielkim
ośrodku Poznańskiego, czyli Wronkach8.
Nie sposób wymienić tu wszystkich czynników, które miały istotny
wpływ na narastające gwałtownie od przełomu XIX i XX w. tempo zmian
modernizacyjnych w infrastrukturze technicznej miast Poznańskiego, ale
można zauważyć, że wspomniane wyżej zjawiska i procesy stymulowały nie
tylko stopniowy wzrost zamożności miast prowincji, ale także sukcesywny
przyrost ich zaludnienia. Dość powiedzieć, że jeszcze w chwili utworzenia
II Rzeszy Niemieckiej w 1871 r. w prowincji poznańskiej były tylko cztery
miasta liczące powyżej 10 000 ludności i 11 o zaludnieniu od 5000 do
10 000 mieszkańców; pozostałe 126 zamieszkiwało poniżej 5000 osób.
Zgodnie zaś ze spisem powszechnym z 1910 r. miast liczących powyżej
10 000 ludności było dziewięć, w tym pięć (Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Piłę, Poznań) zamieszkiwało przeszło 20 000 osób. W grupie ośrodków
liczących od 5000 do 10 000 mieszkańców znalazły się 24, zaś 96 miast liczyło jeszcze poniżej 5000 obywateli. Spis miast otwierał w 1910 r. oczywiście najbardziej ludny Poznań ze 154 811 obywatelami, zaś kończyła licząca
ledwie 773 mieszkańców Szlichtyngowa9.
8

G.C. von Unruh, dz. cyt., s. 406; M. Urbaniak, Leszczyńskie koszary z lat 1901–1905
na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie, Leszno 2012, s. 19, 57;
H. Wagner, Die Land- und Forstwirtschaft [w:] Die deutsche Ostmark, Lissa i P 1913,
s. 287, 300 i in.; C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski…, s. 107; [?], Förster, Das
Centralgefängniss für die Provinz Posen in Wronke, „Zeitschrift für Bauwesen” 1896,
z. 10, s. 449–466.
9
M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, t. 1: Zarys dziejów, Łódź 2011, s. 33–34; „Kreisblatt für den Kreis Ostrowo”
1910, nr 147.
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Niezależnie jednak od nadzwyczajnych różnic w wielkości miast ich zaludnienie stopniowo wzrastało, a poprawa zamożności gmin miejskich oraz ogólnoeuropejski postęp cywilizacyjny znajdowały odzwierciedlenie także w sferze
nowoczesnej infrastruktury technicznej miast Poznańskiego. Od połowy XIX w.
powoli zaczęły się poprawiać warunki publicznego oświetlenia, co wynikało
z budowy gazowni i produkcji gazu węglowego (świetlnego). Z końcem XIX w.,
kiedy gaz używany był już nie tylko do oświetlenia, ale też do gotowania,
ogrzewania czy napędu silników gazowych, zaczęła upowszechniać się energia
elektryczna, wykorzystywana dotychczas jedynie w zakładach przemysłowych.
Równolegle z procesami modernizacyjnymi o charakterze energetycznym samorządy miejskie starały się rozwiązywać problem braku zdrowej i łatwo dostępnej wody. Z kolei uruchamiane intensywnie od początku XX w. centralne
wodociągi bardzo szybko doprowadziły do wzrostu ilości ścieków, wymuszając
nolens volens kolejne zadania inwestycyjne, czyli realizację systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków. A wszystko to w cieniu budowy dziś już niemal zapomnianych rzeźni miejskich, mających nie tylko ucywilizować ubój zwierząt, ale przede wszystkim poddać kontroli sanitarno-weterynaryjnej miejsca
uboju i pochodzące z nich mięso. Do tego wszystkiego dodać można przedsięwzięcia techniczne służące pokonywaniu problemów komunikacyjnych i nie
myślę tutaj o drogach, mostach czy wiaduktach, lecz o tramwajach.

Więcej światła!, czyli budowa gazowni i elektrowni
w miastach
Pierwszym i – jak się wkrótce okazało – bardzo powszechnym obiektem
komunalnej infrastruktury technicznej stały się gazownie. Początkowo wytwarzały one gaz świetlny w procesie suchej destylacji węgla kamiennego, zaś od
początku XX w. także gaz benzynowy (powstający z przesycania powietrza
różnymi ekstraktami benzyny). Niezależnie jednak od rodzaju produkowanego gazu początkom gazyfikacji w Poznańskiem towarzyszyła uniwersalna idea
zaprowadzenia po zmroku skutecznego oświetlenia publicznego. Była to
zresztą tendencja natury ogólnoświatowej, sekundująca budowie pierwszych
gazowni, których gaz miał służyć do oświetlenia ciemnych zaułków, traktów
i placów, by zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. Chodziło przy tym nie
tylko o bezpieczeństwo w sensie komunikacyjnym, ale także rozumiane
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w kontekście ochrony przed wszelkiego typu rozbojami i przestępstwami natury kryminalnej10.
Wspomnianymi wyżej przesłankami kierował się m.in. samorząd miejski
w Poznaniu, podejmując w 1854 r. decyzję o budowie komunalnej gazowni.
O dziwo, w przeciwieństwie do większości miast prowincji, które w drugiej
połowie XIX w. otrzymały gaz z wybudowanych na podstawie koncesji,
względnie partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw prywatnych,
uruchomiony w 1856 r. w stolicy Provinz Posen zakład był firmą samorządową. Środki na jego budowę władze Poznania zyskały, emitując komunalne
obligacje wykupywane przez miasto sukcesywnie w następnych dekadach.
Wbrew początkowym obawom co do rentowności zakładu od początku swego istnienia notował on wzrost liczby przyłączy i coroczne zyski11. Jako druga
ruszyła w 1860 r. gazownia w Bydgoszczy, sfinansowana również z obligacji
miejskich. Co ciekawe, podobnie do poznańskiej (usytuowanej nad Wartą)
została ulokowana również w pobliżu rzeki, w tym przypadku Brdy, którą planowano dostarczać tani i sprawdzający się doskonale w gazownictwie węgiel
angielski. Wraz z uruchomieniem zakładu z gazu do celów oświetleniowych
skorzystało nie tylko miasto, ale także duża stacja kolejowa, dzięki czemu od
pierwszych dni swego istnienia zakład w Bydgoszczy generował znaczące
nadwyżki finansowe. W ciągu następnych dekad gazownia bydgoska wyrosła
na olbrzymi i dochodowy kompleks przemysłowy, drugi co do wielkości po
Poznaniu, także w sferze produkcji gazu (w 1910 r. produkcja gazu w Poznaniu
wyniosła 11,3 mln, a w Bydgoszczy 6 mln m3)12.
Kolejne lata przyniosły ugruntowanie systemu koncesji na rzecz firm i tzw.
przedsiębiorców gazowych, którzy w zamian za wybudowanie na własny koszt
gazowni wraz całą infrastrukturą gazową otrzymywali z reguły 30-letni monopol na eksploatację zakładu i dostawy gazu dla mieszkańców oraz oświetlenia
publicznego. Po upływie tego okresu samorząd miejski mógł przedłużyć
umowę koncesyjną albo wykupić gazownię wraz z całą infrastrukturą gazową
10

W. Weber, Verkürzung von Zeit und Raum. Techniken ohne Balance zwischen
1840 und 1880 [w:] Propyläen Technik Geschichte, t. 4: Netzwerke, Stahl und Strom
1840—1914, W. König, W. Weber, Berlin 1999, s. 249.
11
M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Gazownie, t. 2: Katalog, Łódź 2011, s. 345–351.
12
Tamże, s. 28–31, 42, 360.
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po cenie jej ówczesnej wartości. Oczywiście poszczególne kontrakty różniły
się szczegółami i samą długością, ale stałym ich elementem było przyznanie
długoletniego monopolu na dostawy gazu i prowadzenie gazowni w mieście,
przy równoczesnej gwarancji władz miasta, iż nie dopuszczą innej firmy do
świadczenia identycznych usług, względnie nie wprowadzą innego sposobu
oświetlenia ulic. Kontrakty normowały też ceny gazu zużywanego do celów
publicznych oraz prywatnych. Miasto w zamian za określone ustępstwa i gwarancje dla inwestora prywatnego nie ponosiło kosztów budowy, nie ryzykowało też nierentowności czy bankructwa całego przedsięwzięcia, ale równocześnie pozbawiało się też potencjalnych zysków z biznesu13.
Na podstawie kilkudziesięcioletnich kontraktów koncesyjnych powstały
prywatne gazownie w Lesznie i Rawiczu (uruchomione w 1865 r.), w Nakle
nad Notecią, Ostrowie Wielkopolskim i Śremie (uruchomione w 1868 r.),
Wschowie (1869 r.), Gnieźnie, Inowrocławiu, Kępnie oraz Pile (lata 70. XIX w.).
Ewenementem był tu Krotoszyn, który skorzystał z wcześniejszych doświadczeń Poznania i Bydgoszczy, emitując komunalne obligacje i gromadząc w ten
sposób kapitał niezbędny do budowy samorządowej gazowni, oddanej do
eksploatacji w 1867 r.14
Wraz z uruchomieniem w 1876 r. prywatnej gazowni w Inowrocławiu,
w Provinz Posen zakończył się pierwszy etap gazyfikacji miast. W sumie z dobrodziejstwa gazu w ciągu dwóch dekad (1856–1876) skorzystało 13 większych municypiów usytuowanych przy powstających w tym czasie szlakach
kolejowych, które zapewniały tanie i skuteczne dostawy węgla kamiennego.
Jak widać, zdecydowana większość, czyli 10 miast, otrzymała oświetlenie
publiczne i gaz z zakładów prywatnych działających na podstawie umów koncesyjnych. Jedynie trzy ośrodki municypalne: Bydgoszcz, Krotoszyn i Poznań,
zdecydowały się na uruchomienie gazowni na własny rachunek. Pozwoliło im
to jednak na samodzielne kształtowanie polityki cenowej gazu, a także na
nieskrępowaną rozbudowę sieci gazowej oraz oświetlenia publicznego. Natomiast w ośrodkach z gazowniami prywatnymi bardzo szybko dały o sobie
znać negatywne strony ich eksploatacji, a mianowicie wysokie ceny gazu,
brak inwestycji w rozbudowę sieci gazowej, a także, co było szczególnie od13

O systemie koncesyjnym w gazownictwie zob. M. Urbaniak, Miejskie zakłady…,
t. 1, s. 167–181.
14
Tamże, t. 2, s. 62 i in.
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czuwalne dla gwałtownie rozrastających się przestrzennie miast, ograniczenia
rozwoju ulicznego oświetlenia. Kontrakty koncesyjne obwarowane były bowiem z reguły zapisem, że nowe latarnie uliczne i prywatne przyłącza gazowe
można wprowadzać na ulicach, gdzie istnieje już sieć gazowa. Tymczasem na
nowo powstających ulicach gazociągów brakowało, a prywatne firmy były
zainteresowane przede wszystkim generowaniem zysków, nie zaś ponoszeniem kosztów nowych inwestycji. Z czasem doprowadziło to nie tylko do zapóźnienia technologicznego w gazowniach prywatnych, ale także do regresu
cywilizacyjnego w obrębie wytyczanych nowo ulic i kwartałów zabudowy,
gdzie trzeba było stosować autonomiczne oświetlenie naftowe. Zniechęcone
tym samorządy w większości na przełomie XIX i XX w., czyli z końcem swych
kontraktów koncesyjnych, decydowały o wykupie prywatnych gazowni, ich
modernizacji i natychmiastowej rozbudowie infrastruktury gazowej, w tym
oświetleniowej. W efekcie spośród wyżej wspomnianych prywatnych gazowni
do końca zaborów przetrwały tylko zakłady w Nakle nad Notecią i Pile15.
Przełom XIX i XX w. rozpoczął drugi etap gazyfikacji miast Poznańskiego, zainicjowany w 1899 r. uruchomieniem gazowni w Międzychodzie, a w styczniu
1900 r. w Chodzieży. Był to już zarazem czas, kiedy gazu używano nie tylko do
oświetlenia ulic czy pomieszczeń w budynkach, ale także do napędu silników
gazowych w różnego typu zakładach, w tym też np. w miejskich wodociągach,
w końcu też coraz częściej do ogrzewania oraz gotowania. Obie gazownie pod
względem prawnym funkcjonowały jako spółki akcyjne z udziałem kapitałowym
samorządów, ale co najistotniejsze, stały się symbolicznym początkiem lawinowego wręcz procesu budowy nowych zakładów. Powstawały one teraz nieustannie aż do wybuchu I wojny światowej, a kulminacyjny był rok 1905, kiedy
do ruchu oddano aż 12 gazowni, przy czym od początku XX w. budowano już
nie tylko gazownie węglowe, ale także np. acetylenową, wytwarzającą gaz
z karbidu (jedyny tego typu zakład ruszył w 1901 r. w niewielkiej Opalenicy).
Z kolei w 1904 r. w Pakości oddano do użytku pierwszą w Poznańskiem gazownię benzynową, będącą prekursorem dla kolejnych tego typu rozwiązań technicznych, stosowanych z powodzeniem w najmniejszych ośrodkach komunalnych. Doskonałym tego przykładem stało się liczące 846 obywateli Jaraczewo,
najmniejsze miasto prowincji, w którym w 1911 r. zapłonęły latarnie gazowe16.
15
16

Tamże, t. 1, s. 64–67 i in.
Tamże, s. 70–92.
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Jak wspomniałem, w 1905 r. gaz pojawił się aż w 12 municypiach, przy
czym trzeba zaznaczyć, iż gazyfikowane miasta cechowały się coraz mniejszą
liczbą ludności. Kargowa i Margonin nie miały nawet 1900 mieszkańców,
a Czempiń, Rakoniewice czy Ujście zamieszkiwało niewiele ponad 2000 osób.
Na szczególną uwagę zasługuje właśnie Ujście, gdzie gaz pojawił się dzięki
uruchomieniu pierwszego w Poznańskiem gazociągu dalekosiężnego, doprowadzającego gaz z oddalonej o 14 km gazowni pilskiej. Tym samym z końcem
1905 r. z gazu korzystać mogli już obywatele 43 miast prowincji, a zatem
w ciągu ledwie kilku lat drugiej fazy gazyfikacji municypiów aż 30 nowych
ośrodków stało się beneficjentami gazu17.
Kolejne lata owocowały budową następnych zakładów, wśród których pojawiały się też coraz liczniej miniaturowe gazownie benzynowe. Do I wojny
światowej aż w 18 miasteczkach znalazły się takie różnego typu gazownie (np.
Kłecko, Mosina, Osieczna, Rydzyna, Skoki, Żerków) oraz jedna acetylenowa
w Opalenicy. Jako ostatnia w czasie zaborów ruszyła w 1913 r. gazownia węglowa w Miejskiej Górce, zbudowana przez firmę Maxa Hempla z Berlina.
W chwili wybuchu I wojny światowej na terenie prowincji poznańskiej łącznie
80 (62%) ze 129 miast dysponowało gazem18.
Proces gazyfikacji miast Poznańskiego przybrał zatem szeroki zasięg,
zwłaszcza jeśli zważyć, iż na terenie nieporównywalnie większego Królestwa
Polskiego w 1913 r. gazownie odnotowano jedynie w siedmiu, zaś na obszarze Małopolski w 14 ośrodkach miejskich (dane z 1910 r.)19. Wyraźnie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się w Provinz Posen elektrownie i wytwarzana przez nie energia elektryczna. Wynikało to z kilku zasadniczych powodów,
z których pierwszy i kluczowy to późniejsze w stosunku do gazu zastosowanie
energii elektrycznej w oświetleniu. Nie bez znaczenia był też fakt, iż samorządy posiadające gazownie były niechętne, a przynajmniej sceptyczne względem budowy elektrowni, mogących stanowić realną konkurencję dla oświetlenia gazowego. Stąd też elektrownie uruchamiano jedynie w większych
municypiach dysponujących już gazownią tudzież w ośrodkach niedysponują17

Tamże, s. 79–82.
Tamże, s. 94–97, 142–146.
19
T. Sobczak, Zakłady użyteczności publicznej [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. VI: Od 1870 do 1918 roku, red. B. Baranowski, J. Bartyś, T. Sobczak,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 371.
18
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cych gazem, stając się dla niego po prostu alternatywą. Wymowny był przykład stolicy prowincji, gdzie miejską elektrownię uruchomiono dopiero
w 1904 r., gdyż władze samorządowe obawiały się dotkliwej konkurencji dla
gazowni, zaś w liczących powyżej 10 000 mieszkańców Krotoszynie i Ostrowie
Wielkopolskim elektrownie nie powstały w ogóle. Niemniej jednak od połowy
lat 90. XIX w. w grodach Poznańskiego zaczyna pojawiać się też prąd elektryczny20.
Jednym z pierwszych ośrodków, w których rozbłysło światło elektryczne,
był położony nad Notecią Wieleń, a stało się to w 1896 r. za sprawą
15-letniego kontraktu z prywatnym przedsiębiorcą na dostawy energii elektrycznej z wybudowanej przez niego elektrowni parowej21. Wkrótce potem,
w 1898 r., elektrownie uruchomiono w Grodzisku Wielkopolskim oraz Pleszewie. Obie były przedsiębiorstwami prywatnymi działającymi na podstawie
umów koncesyjnych, choć w Grodzisku Wlkp. bardzo szybko zdecydowano
o wykupie zakładu i przejęciu go pod administrację samorządu22. Do końca
XIX w. elektrownie uruchomiono jeszcze m.in. w Koronowie, Międzyrzeczu
i Trzciance, przy czym wszystkie wymienione dotychczas ośrodki miejskie nie
posiadały gazowni i dostępu do gazu. Dopiero w 1901 r. duże miasto, czyli
Gniezno, niezależnie od działającej gazowni zdecydowało się też na budowę
własnej elektrowni i równoległe wykorzystywanie energii elektrycznej. Co
istotne, zbudowana tu elektrownia była od początku przedsiębiorstwem miejskim i jak się wnet okazało, pomimo konkurencji gazu zyskiwała szybko nowych
klientów, zwiększając produkcję. W tym samym roku elektrownie ruszyły także
we Wrześni i Wągrowcu, czyli w kolejnych miastach bez gazu23.
20

E. Kiecko, Elektrownie poznańskie, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 3: Budownictwo przemysłowe, s. 54; H. Maik, W. Daktera, Elektrownie i elektrociepłownie miasta
Poznania [w:] 100 lat poznańskiej energetyki, red. M. Bilski [i in.], Poznań 2004, s. 15.
21
Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile, Akta miasta Wielenia,
sygn. 84, k. 45–48.
22
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Rogoźno, sygn. 1011, pismo magistratu Rogoźna do magistratu Grodziska Wlkp. z 23 III 1906; Akta miasta Grodzisk,
sygn. 207, pisma AEG do magistratu Grodziska Wlkp. z 30 X i 19 XII 1900, wyciąg
z uchwały rady miejskiej z 22 XII 1900; S. Bródka, Pod zaborem pruskim (1793—1918) [w:]
Dzieje Pleszewa, red. M. Drozdowski, Kalisz 1989, s. 117; „Lissaer Anzeiger” 1898, nr 299.
23
Por. M. Urbaniak, Działalność inżyniera Maxa Hempla w dziedzinie infrastruktury technicznej miast Wielkopolski okresu zaboru pruskiego, „Przegląd Historyczny”
2013, t. CIV, z. 2: Technika, s. 236–239.
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Jak widać, aż do przełomu XIX i XX w. elektrownie uruchamiano przede
wszystkim w ośrodkach bez gazowni, a zatem stanowiły one de facto alternatywę dla gazu, względnie oświetlenia gazowego. Trzeba jednak pamiętać, że
prąd elektryczny, podobnie jak gaz, od początku XX w. cieszył się coraz większym zainteresowaniem drobnych przemysłowców i rzemieślników, przyczyniając się – za sprawą silników elektrycznych – do mechanizacji warsztatów
oraz małych fabryk. Jak istotne było to źródło energii mechanicznej, świadczy
doskonale przykład Koronowa, gdzie informację o pierwszym w mieście silniku elektrycznym (w Fabryce Budowy Maszyn Trenkla) podała w 1901 r. nawet
regionalna prasa24.
Kolejne lata pierwszej dekady XX w. przyniosły budowę następnych elektrowni w miastach Poznańskiego, choć w dalszym ciągu w zdecydowanej mierze w tych bez gazowni. Niewątpliwie na uwagę zasługują Odolanów i Witkowo, bodaj najmniejsze municypia Provinz Posen, w których uruchomiono
własne elektrownie wytwórcze. Liczące poniżej 2500 mieszkańców ośrodki
otrzymały zakłady odpowiednio w 1903 i 1911 r. Na przeciwległym biegunie
plasował się Poznań, będący największym miastem prowincji. Tutaj energia
elektryczna z komunalnej elektrowni popłynęła dopiero w 1904 r., choć w osadach podpoznańskich o statusie wiejskim, czyli Jeżycach, Św. Łazarzu i Wildzie,
gminne elektrownie działały już od lat 90. XIX w.25 Za przykładem stolicy prowincji poszły też inne duże miasta dysponujące gazem, czyli Leszno (1907 r.),
Inowrocław (1909 r.) i Rawicz (ok. 1913 r.), natomiast w Bydgoszczy samorząd
nie zdecydował się na budowę własnej elektrowni, korzystając, w razie konieczności, z energii elektrycznej wytwarzanej od 1896 r. w prywatnej elektrowni tramwajowej26. Podobnie stało się też w Pile, gdzie prąd elektryczny
pojawił się wprawdzie w 1911 r., ale nie pochodził bynajmniej z komunalnej
24

„Kujawischer Bote” 1901, nr 67.
J. Duczmal, Kronika Odolanowa, Odolanów 2003, s. 65; „Witkowoer Kreisblatt”
1911, nr 88; E. Kiecko, dz. cyt., s. 47–54.
26
M. Urbaniak, Leszno…, s. 369–370; J. Brzezichowa, Przeobrażenia gospodarcze
miasta w okresie zaboru pruskiego (1815—1919) [w:] Dzieje Inowrocławia, t. 1, red.
M. Biskup, Warszawa, Poznań, Toruń 1978, s. 336; [?]. Böhm, Gasmotoren,
Elektromotoren [w:] Industrie und Gewerbe in Bromberg. Eine Darstellung der
industriellen Entwicklung Brombergs vom technisch-wirtschaftlichen Standpunkte unter
besonderer Berücksichtigung der letzten 50 Jahre, Bromberg 1907, s. 87–88; Archiwum
Państwowe w Lesznie, Akta miasta Rawicz, sygn. 141, k. 24.
25
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elektrowni. Tutaj kilkanaście kilometrów powyżej Piły, w Dobrzycy, na Gwdzie
prywatna firma uruchomiła elektrownię wodną mającą wytwarzać prąd elektryczny do produkcji karbidu. Nim jednak doszło do budowy karbidowni, okazało się, że położona nieopodal Piła ze swymi wielkimi i uruchomionymi niedawno Głównymi Warsztatami Naprawczymi Taboru Kolejowego jest żywotnie
zainteresowana dostawami energii elektrycznej z Dobrzycy. Bardzo szybko powołano do życia komunalną firmę, która wybudowała kilka stacji trafo na terenie miasta i rozpoczęła dystrybucję energii elektrycznej dostarczanej z prywatnej elektrowni wodnej. Notabene pobór prądu w Pile był tak duży, że
w przededniu I wojny światowej właściciel hydroelektrowni w Dobrzycy zdecydował się na wzniesienie w mieście dużej elektrowni parowej27.
Niezależnie od zaopatrzenia Piły w energię elektryczną na terenie powiatu chodzieskiego utworzono też przedsiębiorstwo energetyczne o nazwie
Elektrownia Okręgowa Powiatu Chodzieskiego (Überlandzentrale des Kreises
Kolmar i.P.), zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w regionie. Podobnie stało się w sąsiednim powiecie wyrzyskim, gdzie w 1910 r. oddano do
eksploatacji dużą elektrownię o napędzie spalinowym w Wyrzysku. Pierwotnie miała tu powstać elektrownia wodna na rzece Łobżonce, ale niewielka
ilość wody prowadzona tym ciekiem zadecydowała o zmianie planów i zastosowaniu spalinowych agregatów prądotwórczych. Elektrownia produkowała
energię elektryczną, a firma Zapora i Centrala Elektryczna Wyrzysk Sp. z o.o.
(Talsperre und elektrische Zentrale Wirsitz G.m.b.H.) sprzedawała ją nie tylko
Wyrzyskowi, Wysokiej czy też Nakłu nad Notecią, ale też okolicznym majątkom ziemskim. Trzecim tego typu przedsięwzięciem w Poznańskiem była
Elektrownia Okręgowa Międzychód – Międzyrzecz – Skwierzyna Sp. z o.o.
(Überlandzentrale Birnbaum-Meseritz-Schwerin a.W. G.m.b.H.), która w 1910 r.
uruchomiła elektrownię wodną na Obrze w Bledzewie. Dzięki budowie sieci
elektroenergetycznej wysokiego napięcia kolejne miasta zyskały dostęp do
energii elektrycznej, a wśród nich wymienić można Brójce, Międzychód, Międzyrzecz, Pszczew czy Skwierzynę (Międzyrzecz i Skwierzyna przeszły wtedy
na zasilanie miasta w energię elektryczną z elektrowni okręgowej)28.
27

M. Usurski, R. Ruta, R. Kulczyński, Piła na zdjęciach lotniczych 1914–1945, Piła
2015, s. 23–24.
28
M. Urbaniak, Elektrownie wodne kaskady Gwdy, „Kronika Wielkopolski” 2013,
nr 1, s. 56–58; Talsperre und elektrische Zentrale Wirsitz, „Wirsitzer Kreisblatt” 1910,
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Budowa na krótko przed wybuchem I wojny światowej trzech dużych zakładów energetycznych o charakterze okręgowym była zgodna z duchem
czasów, w których coraz większe uznanie zyskiwały właśnie duże centrale
elektryczne, mogące obsługiwać jednocześnie wiele gmin miejskich i wiejskich. Bodaj ostatnią elektrownią komunalną uruchomioną w Wielkim Księstwie Poznańskim była elektrownia rawicka, oddana do ruchu w latach 1912–
1913. Tym samym energia elektryczna stała się dostępna w ok. 30 (ok. 23%)
spośród 129 miast prowincji, przy czym tylko w 11 municypiach znajdował się
równocześnie gaz29.

Centralne systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Równie istotnym problemem, a może nawet jeszcze ważniejszym niż
zaopatrzenie w gaz czy energię elektryczną, stało się w XIX-wiecznych miastach zapewnienie ludności czystej oraz zdrowej wody pitnej. A dodać trzeba, że problem ten nabierał wagi równolegle do rosnącej liczby mieszkańców i równocześnie do wzrostu świadomości na temat roznoszonych przez
brudną wodę epidemii tyfusu czy cholery. Tymczasem o rewolucji w zaopatrzeniu w wodę, rozumianej jako budowa centralnych zakładów wodociągowych, w Poznańskiem można mówić dopiero w drugiej połowie XIX w.,
a de facto w latach 1900–1918. Do tego czasu ludność niemal wszystkich
miast korzystała z wody studziennej (studnie kopane i wiercone) lub wód
powierzchniowych różnego typu cieków oraz zbiorników wodnych (rzek,
jezior, stawów), co niosło ze sobą oczywiście zagrożenia sanitarne. Bardzo
rzadkie były przypadki miast, do których systemem wodociągów grawitacyjnych sprowadzano z zewnątrz czystą wodę źródlaną, jak było np. w Krotoszynie, Lesznie, Wschowie czy Poznaniu, gdzie w latach 40. XIX w. (na koszt
hrabiego Edwarda Raczyńskiego) doprowadzono do centrum miasta wodę
nr 74; Einweihungsfeier der landwirtschaftlichen Ueberlandzentrale BirnbaumMeseritz-Schwerin a. W., e.G.m.b.H. zu Birnbaum i. Posen am 17. September ds. J.,
„Deutsche Landwirtschaftliche Presse” 1910, wrzesień, s. 1–7; M. Tureczek, Krajobraz
kulturowy i zabytki ziemi międzyrzeckiej, Międzyrzecz 2017, s. 200–202; „Preussische
Statistik” 1919, t. 243, cz VI, tab. 2a, s. 31, 37.
29
„Preussische Statistik” 1919, t. 243, cz. VI, tab. 2a, s. 37; obliczenia na
podstawie badań własnych.
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ze wzgórz winiarskich30. Trzeba też dodać, że skomplikowane warunki hydrogeologiczne w Provinz Posen nie ułatwiały znalezienia czystej, a przede
wszystkim pozbawionej związków żelaza wody. Wymowne były przykłady
Krotoszyna, Mogilna i Rawicza, miast, dla których ujęcia wody na przełomie
XIX i XX w. znaleziono dopiero w odległości kilku lub kilkunastu kilometrów
od ich rynków31.
Niezależnie od wspomnianych problemów w drugiej połowie XIX w.
w Poznańskiem zaczęły się pojawiać pierwsze centralne zakłady wodociągowe, a wśród nich ten najstarszy, czyli poznański. Jego budowa trwała w latach
1864–1866 i pochłonęła ponad 0,5 mln marek. Było to zarazem chronologicznie drugie po gazowni tak duże przedsięwzięcie inżynieryjno-techniczne
sfinansowane przez poznański samorząd w drodze komunalnych obligacji.
Uruchomiony wodociąg czerpał wodę z rzeki Warty i po uzdatnieniu na piaskowych filtrach powolnych przekazywał ją do sieci. W przeciwieństwie do
stolicy prowincji, w której zakład wodociągowy od początku stanowił przedsiębiorstwo miejskie, dwa kolejne zakłady prowincji powstały na podstawie
umów koncesyjnych. Uruchomione w 1880 r. w Inowrocławiu i w 1889 r.
w Gnieźnie centralne wodociągi należały do firmy Niemieckie Wodociągi S.A.
(Deutsche Wasserwerke A.-G.) i zaopatrywały odbiorców w wodę pitną po
ściśle określonych cenach32.
Gniezno, Inowrocław oraz Poznań stały się pierwszymi miastami prowincji, w których ruszyły mechaniczne zakłady wodociągowe; warto podkreślić,
że do końca XIX w. zabrakło w tej grupie drugiego co do wielkości municypium Poznańskiego: Bydgoszczy. Czas na stolicę rejencji bydgoskiej przyszedł
dopiero w 1900 r., kiedy ruszyły też nowoczesne wodociągi w Lesznie, a było
to dosłownie kilka lat po tym, jak w 1897 r. uruchomiono chronologicznie
czwarty centralny wodociąg w prowincji, czyli rawicki. Wodociągi dla Rawicza
30

[?]. Eulenberg, Die Wasserversorgung der preussischen Städte, „Zeitschrift des
Königlich Preussischen Statistischen Bureaus” 1882, R. 22, s. 5.
31
„Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1902, nr 26, s. 515;
C. Łuczak, Dzieje Mogilna, Poznań 1998, s. 59; E. Przydryga, 100-lecie wodociągów
i kanalizacji w Rawiczu, Rawicz 1996, s. 4–5.
32
E. Grahn, Die städtische Wasserversorgung im Deutschen Reiche, sowie in
einigen Nachbarländern, t. 1: Königreich Preussen, München, Leipzig 1898, s. 80,
87–88.
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były o tyle interesujące, że – jak wspomniałem – ujęcie wody wraz z całym
zakładem znajdowało się 12 km od miasta, w dolnośląskiej wiosce Świniary.
Twórcy wodociągu, inż. Maxowi Hemplowi z Berlina, nie udało się znaleźć
wody zarówno w mieście, jak i jego najbliższej okolicy, co znacznie podniosło
koszty inwestycji33.
Wraz z początkiem XX w. budowa wodociągów w Poznańskiem nabrała
tempa, obejmując już nie tylko najludniejsze ośrodki (Krotoszyn, Piła, Ostrów
Wlkp., uruchomione w latach 1901–1902), ale także niewielkie miasta pokroju Odolanowa (1904 r.), Swarzędza (1905 r.) czy wreszcie liczących odpowiednio niecałe 2400 i 4000 mieszkańców Łobżenicy (1911 r.) oraz Śmigla (1913 r.).
Warto przy tym zaznaczyć, że przedsięwzięcia wodociągowe stawały się
w miastach bardzo widoczne, a to za sprawą nowych dominant architektonicznych, przybierających nierzadko bardzo wysublimowaną formę. Bodaj
najbardziej imponującym tego typu obiektem w prowincji stała się zaprojektowana przez Hansa Poelziga Wieża Górnośląska w Poznaniu, w 1912 r. adaptowana na wodociągową wieżę ciśnień34.
Im bliżej wybuchu I wojny światowej, tym proces budowy centralnych
wodociągów zataczał coraz szersze kręgi. Był to zarazem już czas, kiedy samorządy decydowały się na realizację inwestycji wodociągowych jako przedsiębiorstw komunalnych i w związku z tym zjawisko koncesjonowania zaopatrzenia w wodę praktycznie nie istniało. W latach 1910–1918 centralne
wodociągi zbudowano i oddano do eksploatacji w Buku, Chodzieży, Gniewkowie, Kcyni, Łobżenicy, Międzyrzeczu, Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie, Śmiglu, Śremie, Środzie Wlkp., Wolsztynie, Wronkach, Wrześni i Wschowie, przy
czym jako ostatnie, ukończone już w trakcie I wojny światowej, ruszyły wodociągi w Kcyni, Ostrzeszowie i Wschowie35.
33

M. Urbaniak, Leszno…, s. 414.
M. Usurski, R. Ruta, R. Kulczyński, dz. cyt., s. 22; „Journal für Gasbeleuchtung und
Wasserversorgung” 1903, nr 2, s. 39; M. Urbaniak, Od wieży typu grzybek do londyńskiego Tower Bridge, czyli ewolucja w kształtowaniu architektury wieży ciśnień w twórczości
Xavera Geislera, „Technologia Wody” 2010, nr 4, s. 59–61; Statystyka wodociągów
w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (zestawienie wodociągów); Z. Pałat, Architektura…., s. 24; B. Störtkuhl, Hans Poelzig – architektura przemysłowa w Luboniu i Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 3: Budownictwo przemysłowe, s. 119–126.
35
Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (zestawienie
wodociągów) i na podstawie badań własnych.
34
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Ogółem do końca zaborów centralne systemy wodociągowe dysponujące
ujęciami wód podziemnych ze stacjami pomp o napędzie parowym, gazowym
bądź elektrycznym powstały w 36 (28%) ze 129 miast Poznańskiego (wśród
zwodociągowanych miast znalazły się wszystkie powyżej 10 000 ludności).
Największymi i najnowocześniejszymi wodociągami mógł się poszczycić
oczywiście Poznań, w tym czasie bazujący już na wodzie z ujęć gruntowych,
ale na uwagę zasługiwał też system wodociągowy niewielkich Wronek, gdzie
działała jedyna w Poznańskiem stacja hydroforów (niewielka pompownia
pozbawiona wieży ciśnień lub terenowego zbiornika wyrównawczego)36. Na
zakończenie dodać wypada, że te 36 wodociągów komunalnych Poznańskiego na tle ledwie kilku miast z centralnymi wodociągami w Królestwie Polskim
i ok. 30 w Galicji (liczbę tę uważam osobiście za zawyżoną) stanowiło całkiem
dobry wynik37.
Jak łatwo się domyślić, uruchamiane wodociągi generowały równolegle
wzrost ilości ścieków sanitarno-bytowych i przemysłowych, stawiając przed
samorządami wyzwania natury asenizacyjnej. W mniejszych ośrodkach problem ciekłych nieczystości rozwiązywano prowizorycznie, usuwając je rynsztokami, rowami czy za pomocą częściowej kanalizacji. Natomiast w większych
kwestie te były rozwiązywane w sposób kompleksowy, począwszy od usuwania ścieków z posesji i ulic systemem kanałów, poprzez mechaniczne oczyszczenie i przepompowanie, a skończywszy na biologicznym oczyszczeniu i definitywnym unieszkodliwieniu na najbardziej popularnych w zaborze pruskim
polach irygacyjnych.
Budowa centralnych systemów kanalizacyjnych wraz z nowoczesnymi
oczyszczalniami ścieków w miastach Poznańskiego rozpoczęła się dopiero
w XX w., choć przyznać trzeba, że część miast, np. Bydgoszcz, Leszno, Poznań
czy Rawicz, zalążki sieci kanałów budowały sukcesywnie już w drugiej połowie
XIX w. Nierzadko impulsem do powstania pierwszych kanałów była likwidacja
okalających miasto rowów, względnie dawnych fos, w miejscu których wyko36

Statystyka wodociągów w Polsce za rok 1934/35, Warszawa 1937 (zestawienie
wodociągów) i na podstawie badań własnych; M. Urbaniak, Od wody źródlanej przez
rzeczną do gruntowej. Początki nowoczesnego zaopatrzenia w wodę miasta Poznania,
„Technologia Wody” 2010, nr 3, s. 66–67.
37
T. Sobczak, dz. cyt., s. 359–362.
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nywano pierwsze kolektory, a splantowany teren zagospodarowywano jako
promenadowe aranżacje zieleni38.
Paradoksalnie pierwsze w pełni scentralizowane kanalizacje wraz
z oczyszczalniami ścieków nie powstały w największych miastach, czyli stolicach obu rejencji, a to za sprawą olbrzymich kosztów ich budowy oraz istotnych obciążeń finansowych dla włączanych do kanalizacji mieszkańców. Faktem jest, że Poznań już w 1909 r. uruchomił kompleksowy system
kanalizacyjny wraz z okazałą przepompownią i oczyszczalnią ścieków na Szelągu, ale już w 1906 r. prowadzono rozruch oczyszczalni z unikatowymi komorami fermentacyjnymi oraz złożami zraszanymi w znacznie mniejszym Gnieźnie, zaś w 1907 r. w Nakle nad Notecią. W podobnym czasie, czyli w latach
1908–1910, ruszyły też przepompownie ścieków wraz z oczyszczalniami biologicznymi na polach irygacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Pile. Na
krótko przed wybuchem I wojny światowej systemy kanalizacyjne wraz
z oczyszczalniami ścieków oddano do eksploatacji także w Rawiczu i najmniejszym mieście dysponującym tego typu infrastrukturą, czyli Wrześni. W obu
ośrodkach doszło do tego w 1912 r., zaś w liczącym przeszło 17 tys. mieszkańców Lesznie oczyszczalnia ścieków z polami irygacyjnymi ruszyła na dobre
w 1914 r. Do wybuchu wielkiej wojny z centralnym systemem kanalizacyjnym
i oczyszczaniem nieczystości uporała się też Bydgoszcz, ale w gronie skanalizowanych ośrodków Poznańskiego zabrakło dwóch miast z grupy największych, mianowicie Inowrocławia oraz Krotoszyna39.
Widać tedy, iż budowa kompleksowych systemów kanalizacyjnych
z oczyszczalniami ścieków objęła municypia Poznańskiego dopiero w ostat38

H. Salomon, Die städtische Abwässerbeseitigung in Deutschland, Jena 1907, t. 2,
s. 577–584, 588–589, 633–638; M. Urbaniak, Leszno…, s. 433–436.
39
H. Salomon, dz. cyt., s. 506–510 i in.; M. Urbaniak, Leszno…, s. 457; D. Szymczak, Okres Rzeszy Niemieckiej (1871-1918) [w:] Dzieje Gniezna. Pierwszej stolicy Polski,
red. J. Dobosz, Gniezno 2016, s. 392–393; „Kreisblatt für den Kreis Ostrowo” 1910,
nr 26; M. Usurski, R. Ruta, R. Kulczyński, dz. cyt., s. 23; Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Rawicz, sygn. 140, pisma prezydenta rejencji poznańskiej do magistratu Rawicza z 8 i 15 VII 1912; Sprawozdanie z działalności i rozwoju samorządu miejskiego miasta Wrześni w Polsce Odrodzonej 1918–1928 włącznie, Września 1929,
s. 108; P. Winter, Powstanie nowoczesnego systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy (lata 1881–1920) [w:] Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy do 1945
r., red. B. Derkowska-Kostkowska [i in.], Bydgoszcz 2011, s. 72–88.
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niej dekadzie przed wybuchem I wojny światowej. Skądinąd trudno się dziwić, że odwlekano to tak długo, gdyż z jednej strony były to inwestycje bardzo kosztowne i realizowane zawsze na rachunek samorządu (tutaj nie było
nigdy systemu koncesji), a z drugiej wiązały się – przez głębokie wykopy na
ulicach – z uciążliwościami w codziennym funkcjonowaniu miast. Zdaje się,
że najlepsze rozwiązanie wybrano we Wrześni, gdzie budowę kanalizacji
przeprowadzono jednocześnie z budową wodociągów, a zatem przy okazji
jednych wykopów pod rury wodociągowe i kanalizacyjne. Jak obliczono,
budowa kanalizacji w Ostrowie Wlkp. pochłonęła ok. 963 000, a w Lesznie
nawet 1,1 mln marek40. Nadzwyczaj wysokie koszty to główny powód, dla
którego mniejsze ośrodki nie decydowały się na budowę kanalizacji i skomplikowanych systemów neutralizowania ścieków. Niemniej w kilku mniejszych miastach, takich jak Chodzież, Jarocin, Ostrzeszów czy Szamotuły,
zbudowano też systemy kanalizacyjne dla ścieków sanitarno-bytowych,
oczyszczanych w prostych osadnikach fermentacyjnych, czyli chętnie zakładanych wówczas w mniejszych skupiskach ludzkich tzw. studniach emskich
(Emscherbrunnen)41.

Komunalne rzeźnie jako instrument państwowej kontroli
żywności
W cieniu wspomnianych wcześniej przedsięwzięć techniczno-inżynieryjnych mających na celu poprawę warunków sanitarno-bytowych mieszkańców, a do tego zwiększenie atrakcyjności miast dla potencjalnych osadników, pozostawały rzeźnie. Wprawdzie ówczesne samorządy nie zaliczały
tych firm do komunalnych zakładów przemysłowych, a to zapewne dlatego,
że nie miały one charakteru produkcyjnego, w przeciwieństwie do wytwarzających gaz gazowni, energię elektryczną elektrowni czy wodę wodocią40

„Kreisblatt für den Kreis Ostrowo” 1911, nr 39; M. Urbaniak, Leszno…,

s. 459.
41

„Lissaer Anzeiger” 1910, nr 162; Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział
w Pile, Akta miasta Chodzieży, sygn. 221, pismo firmy Windschild & Langelott do magistratu Chodzieży z 2 XII 1913; Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Ostrzeszów, sygn. 5, sprawozdanie z administracji miasta za 1922 r., k. 57; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Jarotschin, sygn. 461.
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gów. Nie ulega wszak wątpliwości, że przedsiębiorstwa te odegrały również
olbrzymią rolę w procesie XIX-wiecznej modernizacji miast Poznańskiego,
przyczyniając się wydatnie do poprawy warunków zdrowotnych w municypiach, nie mówiąc już o ucywilizowaniu uboju zwierząt rzeźnych czy poprawie asenizacji. Warto tu na wstępie nadmienić, że o ile w wypadku gazowni,
elektrowni, wodociągów czy nawet tramwajów stosunkowo powszechny,
a przynajmniej ogólnie akceptowany był system koncesji i tym samym przekazanie potencjalnych zysków z inwestycji prywatnemu przedsiębiorcy,
o tyle w wypadku rzeźni koncesje były uważane za zjawisko negatywne,
mogące prowadzić do wygórowanych opłat za ubój zwierząt i tym samym
do omijania przymusu uboju w nadzorowanych przez lekarzy weterynarii
rzeźniach. W efekcie władze samorządowe, decydując o powstaniu rzeźni,
powszechnie brały na siebie odpowiedzialność za finansowanie, a później
prowadzenie zakładu na własny rachunek, co skądinąd generowało dla nich
dodatkowe przychody. W rezultacie liczba komunalnych rzeźni w całych
Prusach bardzo szybko rosła: z 12 w 1880 r., przez 839 już w 1903 r., dochodząc do 934 w 1912 r.42
Pierwsze nowoczesne rzeźnie komunalne w prowincji poznańskiej zaczęły pojawiać się w latach 80. XIX w.: w 1880 r. w Inowrocławiu, w 1883 r.
we Wrześni, w 1885 r. w Kępnie, Kościanie i Mikstacie, a następnie w Krotoszynie, Miłosławiu, Odolanowie, Ostrzeszowie, Lesznie, Pile czy Bydgoszczy. W rezultacie w 1895 r. w Poznańskiem funkcjonowało już 39 rzeźni, wśród których tylko jedna, wrzesińska, była koncesjonowanym
przedsiębiorstwem prywatnym, zaś wszystkie pozostałe należały do samorządów. W 1905 r. liczba rzeźni sięgnęła 53, zaś w momencie wybuchu
I wojny światowej własnym zakładem pochwalić się mogły aż 63 municypia (49% ze 129 miast), przy czym w niektórych z nich, jak to było w Bydgoszczy, Gnieźnie, Poznaniu i Skwierzynie, działały równolegle dwie rzeźnie: komunalna oraz należąca do gminy żydowskiej rzeźnia koszerna.
Największym i najnowocześniejszym tego typu zakładem szczycił się oczywiście Poznań, który rzeźnię wybudował w 1900 r. kosztem niemal 3 mln
marek, zaś jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią, uruchomiono już w trakcie
I wojny światowej w Środzie Wielkopolskiej. Na zakończenie dodać można,
42

Bau, Einrichtung und Betrieb öffentlicher Schlacht- und Viehhöfe, red. H. Heiss,
Berlin 1932, s. 5, 9 i in.
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że wszystkie ośrodki miejskie prowincji liczące powyżej 10 tys. mieszkańców dysponowały municypalną rzeźnią43.

Od tramwaju konnego do elektrycznego
Finalizując rozważania o modernizacji i cywilizacyjnym postępie w miastach Wielkiego Księstwa Poznańskiego w XIX w., można jeszcze wspomnieć
o istotnej poprawie warunków komunikacyjnych w kilku miastach, czyli
o budowie tramwajów. Nie da się wszak ukryć, że uruchomienie tramwajów
było zjawiskiem marginalnym i objęło jedynie trzy największe miasta regionu:
Bydgoszcz, Inowrocław (przed I wojną światową Inowrocław spadł na czwartą
pozycję, tuż za Piłę) oraz Poznań. W tym wypadku czynnikiem przesądzającym o podjęciu wspomnianej inwestycji była tylko i wyłącznie liczba mieszkańców oraz związana z tym potencjalna rentowność inwestycji, o co zresztą
zabiegały prywatne przedsiębiorstwa. W efekcie uruchomione w Poznaniu
w 1880 i Bydgoszczy w 1888 r. tramwaje były prywatnymi firmami koncesjonowanymi przez magistraty i działały początkowo jako tramwaje konne, łączące dworce kolejowe z centrum. Dopiero w latach 1896 (Bydgoszcz) i 1898
(Poznań) na ulice obu grodów wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne, co
wiązało się zresztą z budową we wspomnianych ośrodkach prywatnych elektrowni tramwajowych. Z czasem komunikacja tramwajowa zyskiwała na znaczeniu, wskutek czego w Bydgoszczy w 1907 r. odnotowano już 12,1 km sieci
tramwajowej oraz 59 wozów tramwajowych, które obsłużyły w tym roku
niemal 2,9 mln pasażerów. Z kolei w Poznaniu w 1913 r. długość sieci tramwajowej osiągnęła 43,8 km, a kursowało po niej łącznie 110 wozów tramwajowych, które przewiozły w tymże roku 13,6 mln pasażerów. W podobnym czasie starania o budowę linii tramwajowej sfinalizowano w Inowrocławiu, gdzie
w 1912 r. po liczącej 3,27 km linii tramwajowej ruszyło sześć elektrycznych
wozów tramwajowych. Notabene w tym ostatnim mieście tramwaje działały
od początku jako przedsiębiorstwo komunalne44.
43

Tamże, s. 9; „Preussische Statistik” 1919, t. 243, cz. VI, tab. 2a; J. Brzezichowa,
dz. cyt., s. 338; Z. Pałat, Rzeźnia miejska przy Tamie Garbarskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 3: Budownictwo przemysłowe, s. 80–81.
44
T. Dohnalowa, Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach 1815–1914, Warszawa, Poznań 1976, s. 182–183; P. Dutkiewicz, Tramwaje w Poznaniu, Poznań 2005,
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Podsumowanie
Trudno szczegółowo i wielopłaszczyznowo ukazać procesy modernizacyjne w miastach Poznańskiego w okresie zaboru pruskiego, zwłaszcza że obejmowały one tak naprawdę wszystkie dziedziny życia ówczesnych mieszczan.
Tutaj wskazałem jedynie wybrane zagadnienia, odciskające bodaj najbardziej
widoczne piętno nie tylko na warunkach egzystencjonalnych ludności miast,
ale także na sylwetce oraz urbanistyce dziewiętnastowiecznych grodów.
Wszak to wtedy na ulicach rozbłysły pierwsze latarnie uliczne gazowe i elektryczne, to wtedy w krajobrazie miast pojawiły się nowe wieże i bynajmniej
nie były to wieże kościołów, lecz związane z zaopatrzeniem w wodę. Wreszcie
to wtedy ustawiono znane w dużych miastach jeszcze dziś słupy trakcji elektrycznej tramwajów. Zapomniane dziś już całkowicie rzeźnie w ówczesnych
municypiach doprowadziły do poprawy warunków zdrowotnych m.in. poprzez obligatoryjne badanie mięsa bitych zwierząt. Przyczyniły się też do wyraźnego rozgraniczenia miast od wsi, poddając ubój zwierząt rzeźnych zorganizowanej, względnie zinstytucjonalizowanej kontroli lub procedurom.
Oczywiście w odniesieniu do poszczególnych miast postęp procesów modernizacyjnych przebiegał ze zmiennym natężeniem i prędkością, ale nie ulega
wątpliwości, iż objął on swym zasięgiem nawet najmniejsze ośrodki, o czym
świadczą gazownia w Jaraczewie, wodociągi w Łobżenicy czy rzeźnia w Kłecku.
Niewątpliwie najszerszy zasięg zyskała gazyfikacja, obejmując w sumie
80 miast, ale niewiele mniejszym powodzeniem cieszyła się budowa rzeźni,
które pojawiły się niemal w połowie municypiów Poznańskiego. Notabene to
też jeden z pierwszych przejawów zorganizowanego nadzoru sanitarnego nad
żywnością w państwie pruskim, o czym powszechnie zapominamy45. Skromniej przedstawiała się już elektryfikacja, co wynikało wszakże w zdecydowanej
mierze z wcześniejszej budowy gazowni, wreszcie też wodociągi i kanalizacja,
a w końcu komunikacja tramwajowa, która w wypadku Inowrocławia stała się
zjawiskiem wręcz efemerycznym, gdyż ostatni tramwaj na ulice miasta „stojącego solą” wyjechał w 1962 r.

s. 8 i in.; S. Sitarek, D. Walczak, Bydgoskie tramwaje, Rybnik 2012, s. 12 i in.; J. Brzezichowa, dz. cyt., s. 336.
45
Por. J. Grüne, Anfänge staatlicher Lebensmittelüberwachung in Deutschland.
Der „Vater der Lebensmittelchemie” Joseph König (1843–1930), Stuttgart 1994.
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Gazownia bydgoska wraz z urządzeniami do przeładunku węgla z barek na Brdzie
– ok. 1914 r. (ze zbiorów M. Urbaniaka)

Elektrownia parowa w Inowrocławiu ok. 1910 r.
(ze zbiorów M. Urbaniaka)
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Elektrownia okręgowa w Wyrzysku ok. 1910 r. (ze zbiorów M. Urbaniaka)

Wodociągowa wieża ciśnień Poznania
– Wieża Górnośląska ok. 1912 r.
(ze zbiorów M. Urbaniaka)
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Rzeźnia miejska w Śmiglu ok. 1910 r. (ze zbiorów M. Urbaniaka)

Kompleks miejskich rzeźni, wodociągów i gazowni w Swarzędzu ok. 1910 r. (ze zbiorów
M. Urbaniaka)
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The towns of the Poznań region on the road to modernization.
Development of modern technical infrastructure
in the period of the Prussian partition
Summary
Established in 1815 the Poznań Province was characterised at that time by the
largest number of towns among the provinces of the Prussian state. The original
number of 149 urban settlements was reduced to 129 by the outbreak of World War I,
as the 20 smallest centres were transformed into villages. At the same time in the
others intensive modernization processes took place, particularly visible in the area of
municipal technical infrastructure. As a result, from 1856, when the first gasworks in
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Poznań were opened, until 1914, as many as 80 towns in the province gained public
gas lighting and gas supply. Far fewer, as only about 30 municipalities, had access to
electricity, which became common in towns in the mid-1890s, usually in case of towns
which had no access to gas. In the second half of the 19th century local governments
also started solving problems with effective water supply. The first central water supply
systems were established between the 1860s and 1880s in Poznań, Gniezno and
Inowrocław, but the intensive development of such plants took place in the towns of
the Poznań Province at the beginning of the 20th century. By the end of World War I,
central water supply systems had been introduced to 36 cities, while some of the
larger towns had complex sewage systems with sewage treatment plants. Also, since
the 1880s, the towns invested in the construction of municipal slaughterhouses, which
by the end of the partition period were already at the disposal of 63 towns, i.e. almost
half of all the towns of the Poznań Province. On the other hand, tramway systems, that
facilitated public transport were provided only in the three largest cities of the
province: Bydgoszcz, Inowrocław and Poznań.
Key words: Poznań Province, Prussian Partition, 19th Century, Industrial Revolution,
Towns

Sabina Rejman
Uniwersytet Rzeszowski

Procesy modernizacyjne
w miastach Galicji Zachodniej
w II połowie XIX i na początku XX wieku

Według Słownika języka polskiego modernizacja to „unowocześnienie
i usprawnienie czegoś” lub „procesy społeczne związane z powstawaniem
i rozwojem społeczeństw przemysłowych”1. Marek Okólski definiuje modernizację jako proces transformacji zachodzący w czterech sferach: techniczno-ekonomicznej, społeczno-kulturowej, politycznej, osobowościowej. Sfera
techniczno-ekonomiczna obejmuje rozwój techniki, której zdobycze są następnie wykorzystywane w gospodarce opartej na produkcji seryjnej i wykorzystującej energię maszynową, co prowadzi do rozwoju przemysłu, podziału
pracy, wymiany handlowej i wzrostu poziomu życia. Na przemiany społeczno-kulturowe składają się: upowszechnienie oświaty i środków masowego przekazu, rozwój miast i miejskiego stylu życia, mobilność terytorialna i społeczna
ludności, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, emancypacja kobiet. W dziedzinie polityki przewagę zyskują doktryny liberalne, państwo przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie różnych dziedzin życia społecznego, a rosnący udział obywateli w życiu politycznym i rozwój partii politycznych
wzajemnie się warunkują. W sferze osobowościowej zaznacza się przewaga
światopoglądu zlaicyzowanego i racjonalistycznego, wzrastają indywidualizm,
egocentryzm, aspiracje życiowe, gotowość na nowe doświadczenia i wyzwania; maleje znaczenie autorytetów, rodzi się lub wzmacnia identyfikacja narodowościowa i polityczna2. Krzysztof Broński zwraca uwagę, iż modernizacja
1

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/modernizacja.html (dostęp
03.2019).
2
M. Okólski, Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne [w:] Teoria
przejścia demograficznego, red. M. Okólski, Warszawa 1990, s. 31.
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w sferze technologii jest łatwiejsza do zdefiniowania i zdiagnozowania niż
w sferze społecznej, a słabością prawie wszystkich teorii modernizacji jest ich
„niejasność, niejednoznaczność czy konfuzja pojęć”3. Sam natomiast wprowadza pojęcie nowoczesności, które wiąże się z modernizacją i oznacza zespół cech „właściwych nowym czasom”4.
Procesy modernizacyjne na przełomie XIX i XX w. zmieniały rzeczywistość,
w której przyszło żyć ówczesnym społecznościom, jak i je same. Były zauważalne zarówno w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, jak i w tych, co do
których panowało powszechne przekonanie o ich opóźnieniu w rozwoju cywilizacyjnym. Do tych ostatnich należała Galicja, której nędza, rozpowszechniona w tytule pracy Stanisława Szczepanowskiego, uznawana była za przysłowiową5. Badania ostatnich lat dowodzą jednak, iż twierdzenie to jest
przesadzone, a sama Galicja znajdowała się co najmniej w trakcie modernizacji, chociaż zróżnicowanej co do tempa, dziedzin życia, zasięgu terytorialnego
i społecznego. Do nowego, wolnego od stereotypów spojrzenia na przeszłość
Galicji zachęcał w 1999 r. Mariusz Kulczykowski6. Dowody na większe zaawan3

K. Broński, Galicja w dobie autonomii wobec wyzwań nowoczesności [w:] Między
zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009, s. 396. Zob. też: J. Purchla,
Kraków i Lwów wobec nowoczesności [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011, s. 223–238.
4
Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/nowoczesność.html (dostęp
03.2019).
5
S. Szczepanowski, Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888. Krytycznie o tej pracy: B. Płonka, Informacja statystyczna na usługach myśli społecznej II połowy XIX wieku w Galicji [w:] Rozwój myśli
i instytucji statystycznych na ziemiach polskich. Ogólnopolska konferencja naukowa
z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia statystyki polskiej. Kraków-Mogilany 24–25 maja 1993 r., „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 42,
Warszawa 1994, s. 49–57. Na temat powstania i funkcjonowania metafory i mitu „nędzy galicyjskiej” oraz sylwetki Stanisława Szczepanowskiego zob. też: K. Zamorski, Galicyjskie dole i niedole. Spór o rozwój cywilizacyjny zaboru austriackiego [w:] W krainie
metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Rybotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 174–185.
6
M. Kulczykowski, Modernizacja społeczeństwa galicyjskiego w warunkach autonomii politycznej [w:] Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi,
Polacy, red. L. Trzeciakowski, K.A. Makowski, Poznań 1999, s. 107–130.
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sowanie przemian cywilizacyjnych przedstawili w swoich pracach Krzysztof
Broński, Julian Dybiec, Piotr Franaszek7.
Oczywiste jest, że czas i tempo przemian modernizacyjnych oraz ich zakres wiązały się z kategorią miejscowości, jej położeniem w Galicji i uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. Nawet jednak dwa największe miasta
Galicji, Lwów i Kraków, rządzące się własnymi statutami, często postrzegane
jako miasta siostrzane, według Jacka Purchli do nowoczesności „podążały
różnymi drogami”8. Symbolicznym początkiem przyspieszenia zachodzących
zmian stało się w Krakowie w 1893 r. oddanie do użytku gmachu Teatru Miejskiego oraz śmierć Jana Matejki, a we Lwowie otwarcie powszechnej Wystawy Krajowej w 1894 r. Kraków pod rządami prezydenta Juliusza Leo (wiceprezydent 1901–1904, prezydent 1904–1918) z miasta, które cechowała
„stagnacja, prowincjonalizm i parafiańszczyzna, klerykalizm, tradycjonalizm,
etnocentryzm i kastowość”9, przemieniał się w „Wielki Kraków”, powiększony
o kilkanaście gmin zewnętrznych i funkcjonujący według kapitalistycznych
reguł działania gospodarki, co ostatecznie dokonało się w niepodległej Polsce.
Lwów natomiast już na starcie cechowały typowe dla urbanizacji „dynamizm,
innowacyjność i kreatywność, modernizm i kosmopolityzm, wreszcie wieloetniczność i otwartość”, które spowodowały, iż „przybrał charakter kosmopolitycznej metropolii, chętnie asymilującej nowinki nadchodzące z Wiednia”10.
Drugą kategorię w hierarchii gmin samorządowych w Galicji stanowiły
większe miasta, których ustrój samorządowy regulowała ustawa z 13 marca
1889 r.11 Ustawa wymieniała imiennie 30 miast: 11 w Galicji Zachodniej
7

K. Broński, dz. cyt., s. 395–412; J. Dybiec, Galicja na drodze do wielkiej
przemiany…, s. 31–42; tenże, Nauka a modernizacja społeczna w Galicji w epoce
autonomii [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania, misja i edukacja, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 58–65; P. Franaszek, Między nowoczesnością a zacofaniem. Rola przemysłu naftowego w modernizacji gospodarki
i społeczeństwa Galicji na przełomie XIX i XX wieku [w:] Między zacofaniem a modernizcją..., s. 413–428.
8
J. Purchla, dz. cyt., s. 223.
9
Tamże, s. 228.
10
Tamże, s. 228, 234.
11
Pozostałe kategorie stanowiły: miasta i miasteczka podlegające ustawie z 1896 r.
oraz gminy wiejskie i obszary dworskie funkcjonujące w oparciu o ustawę z 1866 r.
Więcej na temat kształtowania się ustroju samorządowego w Galicji zob. K. Grzybow-
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i 19 w Galicji Wschodniej12. W Galicji Zachodniej za większe miasta uznano:
Białą, Bochnię, Gorlice, Jasło, Krosno, Nowy Sącz, Podgórze, Rzeszów, Tarnów,
Wadowice, Wieliczkę. Chociaż na mocy prawa połączono je w jedną grupę,
prezentowały zróżnicowany potencjał rozwojowy, w różnym też stopniu poddawały się procesom modernizacji13. Zachodzące zmiany zostaną przeanalizowane na przykładzie wybranych zagadnień, takich jak: rosnące zaangażowanie obywateli w zarządzanie gminą (funkcjonowanie rad miejskich,
rozbudowa urzędów miejskich); rozbudowa i modernizacja infrastruktury
miejskiej; przemiany demograficzne będące konsekwencją pierwszego przejścia demograficznego, emancypacja kobiet wyrażająca się lepszym dostępem
do wykształcenia oraz podejmowaniem pracy zawodowej.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostką samorządową
najniższego szczebla stała się gmina, której organem ustawodawczym i nadzorującym była rada gminna, złożona z 36 radnych, a wykonawczym magistrat, który tworzył burmistrz, jego zastępca i trzech asesorów. Gmina realizowała zadania z zakresu własnego (zarządzanie majątkiem gminnym,
czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia poprzez odpowiednie służby,
jak policja, straż pożarna, inspektorzy budowlani, polowi; nadzór nad drogami, handlem, obyczajnością publiczną, czeladzią i robotnikami) oraz poruczonego (przeprowadzanie wyborów do organów samorządowych różski, Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków–Wrocław–Warszawa 1959.
12
Brody, Brzeżany, Buczacz, Drohobycz, Gródek Jagielloński, Jarosław, Jaworów,
Kołomyja, Przemyśl, Sambor, Sanok, Śniatyń, Sokal, Stanisławów, Stryj, Tarnopol,
Trembowla, Złoczów, Żółkiew.
13
Protokoły z posiedzeń rad miejskich lub księgi uchwał rad miejskich większych
miast Galicji Zachodniej znajdują się w następujących archiwach: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Akta miasta Białej, sygn. 11–17; Archiwum
Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Akta miasta Wadowic, sygn. MW 8;
Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta miasta Podgórza, sygn. P7–P10, Akta miasta
Wieliczki, sygn. MW 58–62; Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni, Akta
miasta Bochni, sygn. ZMB 14–16; Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym
Sączu, Akta miasta Nowego Sącza, sygn. M.N.S. I 232, 236–239; Archiwum Narodowe
w Krakowie Oddział w Tarnowie, Akta miasta Tarnowa, sygn. 5–8; Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta miasta Rzeszowa, sygn. 33, 40–63; Archiwum Państwowe
w Rzeszowie Oddział w Sanoku, Akta miasta Gorlic, sygn. 14–15, 59, 72, 82, Akta miasta Krosna, sygn. 4–13, Akta miasta Jasła, sygn. 4.
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nych szczebli oraz spisów ludności, ściąganie podatków, czuwanie nad
zdrowiem publicznym, przeprowadzanie postępowania szupaśniczego, administracja wojskowa)14.
Wywiązywanie się przez gminę z powierzonych jej zadań w dużej mierze
zależało od kompetencji i zdolności osób, które za nie odpowiadały. Początki
funkcjonowania samorządu, szczególnie w gminach wiejskich, rzeczywiście
były trudne. Rozpaczliwy ich obraz malował Piotr Górski, wskazując, że urząd
gminy formalnie mieścił się w prywatnym mieszkaniu wójta, ale próżno tu
było szukać dokumentacji urzędowej. Pieczątki gminne i bieżące akta znajdowały się przeważnie w mieszkaniu pisarza, które również nie pełniło funkcji
siedziby urzędu15. Surowemu osądowi poddawała samorząd także literatura
piękna, wymierzając w niego ostrze satyry16.
Z czasem jednak w większych miastach realia znacznie się poprawiły.
Radni miejscy byli ludźmi wykształconymi, znajdowali się wśród nich prawnicy, urzędnicy, lekarze, księża, kupcy, przedsiębiorcy17. Przebieg obrad normowały regulaminy uchwalane przez rady, często według podobnego wzorca
(1890 – Krosno, Wieliczka, Bochnia, Tarnów, Gorlice, Podgórze; 1891 – Rzeszów, 1898 – Nowy Sącz, brak informacji dla Jasła i Wadowic z powodu braku
protokołów z okresu po wprowadzeniu ustawy dla większych miast). Określony więc był sposób zawiadamiania o posiedzeniach (zaproszenie z porządkiem dziennym obrad podpisywane przez radnych), porządek obrad (informacje wstępne o sprawach istotnych dla gminy, zapytania radnych, część
zasadnicza obejmująca punkty z porządku dziennego: stawianie wniosków,
dyskusja nad nimi i głosowanie; podpisywanie protokołu obrad ze względów
14

Ustawa z dnia 13 marca 1889 r. zaprowadzająca ustrój gminny dla 30 wymienionych miast [w:] Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, opracowany przez J. Piwockiego, t. I: Ustawy konstytucyjne i ustawodawstwo gminne, Lwów 1909, s. 406–433.
15
P. Górski, Samorząd gminny, t. II, z rękopisu autora wydał A. Górski, Kraków
1907, s. 11–15.
16
Michał Bałucki w komedii Radcy pana radcy (pierwsze wydanie w 1867 r.) stworzył postać Piotra Dziszewskiego, właściciela kamienicy, który z inicjatywy małżonki
został radnym, ale zapytany o swoje obowiązki szczerze przyznaje, iż nie ma o nich
„najmniejszego wyobrażenia” i że „nie czuje się na siłach”, by pełnić tę funkcję. Zob.
tenże, Radcy pana radcy, Lwów 1871, s. 13, 17.
17
Skład wyznaniowy i zawodowy Rad gminnych, oprac. S. Kasznica „Wiadomości
Statystyczne o Stosunkach Krajowych” t. XXII, z. I, Lwów 1909.
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praktycznych często przenoszono na początek następnego posiedzenia rady),
zasady głosowania (uchwały zwykłe wymagały obecności połowy radnych,
budżetowe 2/3; uchwały podejmowano bezwzględną większością głosów;
burmistrz głosował tylko w wypadku, gdy jego głos miał charakter rozstrzygający, brał natomiast udział w wyborach)18.
Wypracowywano również schematy funkcjonowania rady. Zgodnie
z ustawą rada powinna zbierać się, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale nie rzadziej
niż raz w miesiącu. Rady większych miast Galicji Zachodniej przeważnie przestrzegały tej zasady. Średnia roczna liczba posiedzeń w latach 1890–1913,
wynosiła: 19 dla Tarnowa, 18 dla Podgórza, 17 dla Wieliczki, 16 dla Rzeszowa,
15 dla Gorlic, 14 dla Nowego Sącza, 12 dla Bochni i Jasła i tylko 6 dla Krosna19.
Z upływem czasu dla większości miast (z wyjątkiem Gorlic i Tarnowa oraz Wadowic, dla których brak danych do porównania) średnia roczna liczba posiedzeń malała, co mogłoby przemawiać za usprawnieniem prac rad i załatwianiem spraw na bieżąco. W większości miast rosła nieznacznie frekwencja
radnych na posiedzeniach, co może świadczyć o podnoszeniu się świadomości obywatelskiej rajców, którzy raz dopuszczeni do podejmowania decyzji
w sprawach miejskich nie chcieli się tej możliwości dobrowolnie wyrzekać.
Nie należy też wykluczyć skuteczności działania sankcji dyscyplinujących radnych (kary finansowe lub wykluczenie z rady – czasowe lub stałe). Poszukiwano również optymalnej pory dnia na rozpoczynanie posiedzeń rady, co wymagało kompromisu pomiędzy czasem kończenia obowiązków zawodowych
przez radnych a rozpoczynaniem obrad o godzinie, która dawałaby możliwość
wyczerpania porządku dziennego i nieprzeciągania obrad do późnego wieczora. Większość miast rozpoczynała obrady między godziną piątą a szóstą po
południu20.
Radni troszczyli się o pomieszczenia, w których odbywały się obrady. Remontowano je, dbano o wygodę debatujących (garderoba, pulpity, wyposażenie w papier i ołówki), unowocześniano (oświetlenie elektryczne, woda
18

S. Rejman, Organizacja posiedzeń rad miejskich w znaczniejszych miastach Galicji Zachodniej w latach 1889–1914, „Rocznik Przemyski” 2012, t. 48, z. 4: Historia,
s. 43–62.
19
Wiarygodność średniej dla Wadowic podważa fragmentaryczność zachowanych
protokołów. Zob. tamże, s. 52.
20
Tamże, s. 55–60.
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bieżąca), ozdabiano, tworzono miejsca dla przedstawicieli lokalnej prasy relacjonujących obrady21.
Sprawne funkcjonowanie samorządów gminnych zapewniali urzędnicy,
którzy wprowadzali w życie uchwały podejmowane przez rady miejskie i na
co dzień dbali o bezpieczeństwo i organizację życia mieszkańców na obszarze
gminy. Rosła więc specjalizacja zadań urzędników i ich stanowisk, a także
liczba zatrudnionych na etatach urzędniczych. Ustawa gminna z 1889 r. nakładała na znaczniejsze miasta Galicji obowiązek ustanowienia posad urzędowych i służbowych. Minimum stanowiło sześć etatów urzędowych: sekretarza, rachmistrza (jeśli nie było odrębnego urzędu kontrolera, rachmistrz
pełnił również tę funkcję), kasjera, lekarza, budowniczego i inspektora policji.
Burmistrz w porozumieniu z magistratem przedstawiał kandydatów do urzędu radzie, która decydowała o wyborze i mianowaniu. Ponieważ w wyniku
postępującej modernizacji dostęp do wykształcenia był coraz powszechniejszy22, rosły też wymagania stawiane urzędnikom co do ich kwalifikacji – oczekiwano wykształcenia, doświadczenia nabytego w trakcie praktyki i zdanych
egzaminów państwowych23. Były one zróżnicowane w zależności od znaczenia
miasta (największe stawiano urzędnikom w miastach pierwszorzędnych, do
których w Galicji Zachodniej zaliczono: Białą, Bochnię, Podgórze, Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów) oraz rodzaju urzędu. Najwięcej oczekiwano od kandydata na
sekretarza miejskiego w mieście pierwszorzędnym (wykształcenie potwierdzone trzema złożonymi egzaminami państwowymi oraz trzyletnia praktyka państwowa w dziale administracyjnym w organach administracji państwowej lub
samorządowej). W pozostałych miastach kandydat powinien mieć ukończone
8 klas gimnazjum, zdany egzamin dojrzałości, odbytą praktykę konceptową
w dziale administracyjnym magistratu i złożony egzamin kwalifikacyjny24.
21

Tamże, s. 60–61.
J. Dybiec, Galicja na drodze do wielkiej przemiany…, s. 31–42.
23
Patrz Rozporządzenie wydziału krajowego z 29 maja 1891 r. ustanawiające kwalifikacje urzędników magistratów miast, objętych ustawą z dnia 13 marca 1889 r. [w:]
Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, opracowany przez J. Piwockiego, t. I:
Ustawy konstytucyjne i ustawodawstwo gminne, Lwów 1909, s. 417–418; Rozporządzenie wydziału krajowego z 28 lutego 1893 r. w przedmiocie egzaminów kwalifikacyjnych na sekretarzy i inspektorów policyi przy magistratach miast, objętych ustawą
z dnia 13 marca 1889 r. [w:] tamże, s. 418–420.
24
S. Rejman, Obsada urzędów miejskich znaczniejszych miast Galicji Zachodniej
w latach 1889–1913 [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecz22
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Kształtowała się także struktura wewnętrzna urzędu. Praktyka jego codziennego funkcjonowania wykazała, że rzeczywiście niezbędnymi etatami
były stanowiska sekretarza, kasjera, lekarza, budowniczego miejskiego. Posada inspektora policji niekiedy pozostawała nieobsadzona (jak w Tarnowie, ale
personel policyjny był w miarę liczny) lub etat ten tworzono później (w Jaśle
w 1899 r.). Najłatwiej miasta obywały się bez rachmistrza i kontrolera. Najważniejszych urzędników miejskich wspierał personel pomocniczy (na najniższym szczeblu znajdowali się dietariusze/diurniści, którzy nie byli zatrudnieni
na etacie, ale pobierali wynagrodzenie dzienne). Wewnętrzna hierarchia
służbowa oraz struktura urzędu miejskiego nabierały formalnego kształtu.
W ramach urzędu miejskiego działała kancelaria, a także biura zajmujące się:
finansami miasta, zdrowiem publicznym, bezpieczeństwem, kwestiami budowlanymi. W miarę powstawania zakładów przemysłowych w zarządzie
miejskim (np. gazowni, elektrowni, zakładów wodociągowych) personel urzędu powiększał się o zarządzających nimi urzędników, których zaliczano do
personelu technicznego25.
Warunki pracy urzędników regulowały przepisy prawne, ujmowane
w nowoczesne formy pragmatyk służbowych26. Określały one liczbę i zakres
obowiązków poszczególnych etatów urzędniczych, wymagania stawiane kandydatom do służby i sposób przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
zasady zachowania urzędników na służbie i poza nią, kwestie związane z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami finansowymi (zaliczki, zapomogi, nagrody), sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków, a także kwestie socjalne (prawo do emerytury, zabezpieczenie rodziny urzędnika na wypadek jego
śmierci). Wraz z upływem czasu pragmatyki modernizowano, starając się, aby
warunki przyjęcia do służby, jej przebieg i ewidencja były coraz precyzyjniej
określane, co skutkowałoby większym obiektywizmem przy ocenie przebiegu
służby, przekładającym się na wysokość wynagrodzenia czy przyznawane
nych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, red. P. Grata,
B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 204–205.
25
Tamże, s. 205–214.
26
Były to akty prawne normujące warunki zatrudnienia określonych grup zawodowych. Zob. S. Rejman, Statut organizacyjny urzędników rzeszowskiego magistratu
jako przykład pragmatyki służbowej samorządowych urzędników miejskich w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red.
A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, t. III cz. 2, Lublin–Siedlce 2010, s. 433–448.
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nagrody. Wciąż jednak obowiązywało urzędników składanie przysięgi służbowej, co pozostawało w sprzeczności z duchem nowoczesności, a przywoływało raczej wspomnienie stosunków feudalnych i przysięgi składanej przez wasala suwerenowi27.
Kształtowane regulacjami prawnymi i praktyką codzienności zasady funkcjonowania rad i urzędów miejskich, a także wykształcenie, horyzonty myślowe
oraz kompetencje radnych i urzędników przekładały się na skuteczność zarządzania sprawami gminnymi. Ważna była również kondycja finansowa gminy, co
miało istotne znaczenie na przełomie XIX i XX w., kiedy miasta stanęły przed
koniecznością modernizacji infrastruktury miejskiej. Wymusił ją zarówno rozwój miast (przede wszystkim konieczność zaspokojenia potrzeb bytowych rosnącej liczby ludności), jak i postęp techniczny, który poprzez nowe rozwiązania
technologiczne przyczyniał się do poprawy warunków życia. W tej dziedzinie
postępy miast na drodze modernizacji łatwiej można było ocenić.
Unowocześniano oświetlenie, zastępując lampy naftowe gazowymi,
a później elektrycznymi. Biała, leżąca przy granicy Galicji ze Śląskiem austriackim, w której procesy industrializacji w produkcji sukienniczej były zaawansowane, już w 1890 r. dysponowała gazownią, a rok później również elektrownią. W Tarnowie i Podgórzu w 1889 r. funkcjonowały gazownie, ale w Tarnowie jako własność prywatna, a do Podgórza gaz dostarczała gazownia krakowska (działająca od 1857 r.), też pozostająca w rękach prywatnych (najczęściej
spółek)28. Gminy dążyły do przejmowania tego rodzaju przedsiębiorstw
w nadziei, że zyski będą zasilały miejską kasę, a własny zarząd poprawi jakość
usług, na które mieszkańcy się uskarżali (wysokie ceny, przerwy w dostawie
gazu, brak części do aparatów). Dążąc do niezależności, a zarazem idąc z postępem, obydwa miasta zdecydowały się na budowę elektrowni, która
w Podgórzu została otwarta w 1900 r., a w Tarnowie w 1910 r.
Przed trudną decyzją stanęły gminy, które miały wybrać pomiędzy oświetleniem gazowym a elektrycznym, kiedy jeszcze wady i zalety obydwu syste27

S. Rejman, Obsada urzędów miejskich…, s. 214.
Więcej na temat starań gmin o zdobycie prawa własności wobec spółek świadczących usługi komunalne (na przykładzie krakowskiej gazowni i spółki tramwajowej)
zob. E. Adamczyk, Modernizacja gospodarki komunalnej Krakowa w drugiej połowie
XIX wieku. Szanse i bariery poprawy jakości życia w mieście [w:] Między zacofaniem
a modernizcją..., s. 429–446.
28
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mów oświetlenia nie były oczywiste, a koszty budowy często przekraczały możliwości budżetu. W Rzeszowie na przykład opinie były podzielone, ostatecznie
w 1897 r. zdecydowano się na budowę gazowni (ukończono ją w 1900 r.) z braku funduszy na budowę elektrowni. Inwestycja okazała się jednak nietrafiona
i w latach 1910–1911 przystąpiono do budowy elektrowni.
Bochnia z przekonania opowiedziała się za budową gazowni w 1907 r.,
ale ostatecznie uznała wyższość oświetlenia elektrycznego. Starania o własną
elektrownię przerwał wybuch I wojny światowej. Podobnie było w Krośnie,
gdzie zaawansowane przygotowania do budowy zarzucono z powodu wojny.
Wieliczka, borykająca się z kłopotami finansowymi, upatrywała szansy w kooperacji z salinami wielickimi lub w dostawach prądu z centrali elektrycznej
w Podgórzu. Kiedy plany te zawiodły, przystąpiła do urządzania własnej stacji
elektrycznej (odbiór prac w styczniu 1914 r.). Gorlice skonkretyzowanych
planów zmiany oświetlenia miasta nie miały.
Własnej elektrowni doczekały się Wadowice (w 1908 r. elektrownia dostarczała prąd mieszkańcom miasta) i Nowy Sącz (1912). W Jaśle pierwsze
latarnie elektryczne pojawiły się w 1898 r. dzięki stacji elektrycznej. Budowę
elektrowni Jasło rozpoczęło w 1911 r.29
Powstanie elektrowni pociągnęło za sobą zmianę w komunikacji miejskiej. Pojawiły się elektryczne tramwaje: we Lwowie w 1893 r., w Krakowie
w 1901 r. Z większych miast Galicji Zachodniej tramwajem mógł się poszczycić
tylko Tarnów (1911). Ten rodzaj komunikacji zwiększał rentowność elektrowni. Wagony tramwajowe, oklejone plakatami reklamowymi i przemieszczające
się ulicami miasta, były widomym znakiem dokonującej się modernizacji30.
O ile oświetlenie zwiększało bezpieczeństwo mieszkańców miasta, o tyle
kanalizacja służyła przede wszystkim poprawie warunków sanitarnych mieszkańców, a jej efektem miało być zerwanie z wizerunkiem miasta jako miejsca
nagromadzenia nieczystości dających o sobie znać niemiłym zapachem i zabłoconych przez większość roku nie tylko wskutek opadów atmosferycznych
29

S. Rejman, Od oświetlenia naftowego do elektrycznego - Rzeszów na tle równorzędnych miast Galicji Zachodniej, „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, nr 6, s. 160–174. Zob. też: K. Broński, dz. cyt., s. 401–402.
30
K. Broński, dz. cyt., s. 402; S. Rejman, Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodniogalicyjskich w latach 1889–1914, Rzeszów 2013, s. 275.
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ulic. Początkowo kanały w formie rowów odwadniających biegnących wzdłuż
ważniejszych dróg służyły przede wszystkim odprowadzaniu wody deszczowej. Ale płynęły nimi także ścieki wylewane mimo zakazów przez mieszkańców, pozbawionych innej możliwości pozbycia się domowych nieczystości.
Konieczne więc było zaprowadzenie kanalizacji z prawdziwego zdarzenia, co
miasta często łączyły z niwelacją i regulacją ulic i placów. Prace przeprowadzano przeważnie etapami, a ich tempo zależało od uzyskania środków finansowych. Gminy poszukiwały korzystnych ofert pożyczek, sprzedawały gminne
grunty, starały się o subwencje od rządu, uchwalały taksy opłat za przyłączenie i korzystanie z kanałów miejskich. Niestety, część tych środków można
było pozyskać dopiero po zakończeniu prac (dotacje od rządu, opłaty ściągane od mieszkańców gminy). Tymczasem już samo opracowanie planów przez
specjalistów stanowiło dla gmin niemały wydatek. W przetargach na budowę
kanalizacji przeważnie najważniejszym kryterium była niska cena oferty, chociaż radni mieli świadomość, że może to za sobą pociągnąć niższą jakość. Inne
przeszkody, na które natrafiano w czasie prac, wynikały z trudności technicznych (np. twarde podłoże, zły dobór materiału budulcowego, źle opracowane
plany, utrzymywanie się wody wokół studzienek, fetor), niekompetencji lub
małego zaangażowania pracowników, oporu mieszkańców gminy (chociaż
zdarzało się także, że sami występowali z inicjatywą budowy).
Zwieńczeniem budowy kanalizacji było ustawowe określenie obowiązków
właścicieli domów w mieście dotyczące wybudowania kanałów domowych
(koszty dzielono pomiędzy właścicieli a gminę), ich połączenia z kanałami
gminnymi, prawa gminy do pobierania z tego tytułu taksy oraz podatku
gminnego doliczanego do czynszów najmu. Jako pierwsze z miast Galicji Zachodniej ustawę taką otrzymała Biała (1897), następnie Podgórze (1900),
Bochnia (1908), Nowy Sącz (1909), Jasło projekt ustawy przesłało do sejmu
w 1907 r. Rady miejskie uchwalały przepisy wykonawcze do ustaw, skupiając
się przede wszystkim na kwestiach regulacji technicznych i opłat. Doraźnie
rady podejmowały też uchwały w sprawie egzekwowania przepisów ustawy
względem mieszkańców gminy, którzy nie chcieli lub nie mogli się im podporządkować. Zwykle gmina wkraczała wówczas na drogę sądową31.
31

S. Rejman, Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego…, s. 276–281.
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Przejawem modernizacji infrastruktury miejskiej była również budowa
wodociągów, które w znaczący sposób przyczyniały się do podniesienia zdrowotności mieszkańców, co znajdowało odzwierciedlenie w procesach demograficznych, między innymi w spadku natężenia umieralności. Do tej pory
podstawowym źródłem wody w miastach były studnie publiczne, ale o jakość
wody należało nieustannie dbać, utrzymując w dobrym stanie technicznym
ocembrowanie, oczyszczając studnie, montując pompy, zamykając stare
studnie i budując nowe, monitorując stan czystości wody poprzez specjalistyczne badania, których rezultaty były często zatrważające. Funkcjonowały
też stare systemy wodociągowe, ale ich zasięg i stan techniczny pozostawiały
wiele do życzenia. Wody zaczynało brakować, a problemu nie rozwiązywało
budowanie rezerwuarów wody czy apele do właścicieli studni prywatnych
o udostępnienie własnych zasobów dla użytku publicznego32.
Miasta stanęły przed koniecznością znalezienia nowych, zasobnych i dobrej jakości źródeł wody oraz wybudowania wodociągów. Inwestycje te często przeciągały się w czasie. Same poszukiwania odpowiedniego źródła wody
zajmowały niekiedy lata i pochłaniały duże kwoty, a bywało, że z niektórych
ustaleń i poczynionych planów trzeba było się wycofać, jeśli na przykład źródło okazywało się nie dość obfite lub jakość wody nie była najwyższa. Gminy
musiały zadbać o pozyskanie środków finansowych, zatrudnienie specjalistów
do opracowania planów, wyłonienie firmy odpowiadającej za budowę wodociągu, utworzenie przedsiębiorstwa wodociągowego (budynek, zakup maszyn, rekrutacja personelu), ustalenie zasad przyłączenia do wodociągu miejskiego i korzystania z niego. Tę ostatnią kwestię, podobnie jak w przypadku
kanalizacji, rozwiązywano ustawowo. I znowu jako pierwsza ustawę wodociągową otrzymała Biała (1900), następnie Bochnia (1908), Nowy Sącz, Tarnów
i Rzeszów (1909). W tym ostatnim mieście zaawansowane prace nad systemem wodociągowym przerwał wybuch I wojny światowej i finalizacji doczekały się dopiero w 1934 r., a wodociąg zaczął funkcjonować rok później. Również Krosno, Gorlice i Jasło nie zdążyły zrealizować inwestycji wodociągowych,
mimo że prace z tym związane zostały rozpoczęte. W Wadowicach kwestia
zaopatrzenia miasta w wodę też czekała na ostateczne rozwiązanie. Wieliczka, zniechęcona brakiem postępów, podjęła negocjacje w sprawie udostępnienia dla mieszkańców miasta wody z wodociągu wybudowanego przez
32
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kopalnię, proponując w zamian kopalni pewne ustępstwa (zgoda na czerpanie wody przez kopalnię ze stawu miejskiego i na prowadzenie budowy także
na terenach gminy). Podgórze natomiast nieoczekiwanie otrzymało w 1912 r.
korzystną propozycję od zarządu wodociągu krakowskiego na dostarczanie
wody mieszkańcom Podgórza, co spowodowało wycofanie się z zaawansowanych prac przy budowie własnego wodociągu33.
Kwestia modernizacji infrastruktury miejskiej ma wymiar nie tylko techniczny, w tym przypadku istotną rolę odgrywał czynnik ludzki. O podejmowaniu i realizacji inwestycji decydowali radni miejscy, kierując się zdobytą wiedzą, doświadczeniem, orientacją w ocenie różnych doświadczeń technologicznych (często utrudnioną z powodu wykształcenia o charakterze humanistycznym), otwartością na nowe wyzwania i możliwości ich urzeczywistniania;
wyważeniem ostrożności i odwagi w podejmowaniu decyzji o pożyczkach,
bez których inwestycje nie byłyby możliwe; wytrwałością w dążeniu do celu.
Miasta dzieliły się swoimi doświadczeniami, wysyłały listy z zapytaniami i delegacje, które na miejscu miały poznać doświadczenia innych, zabiegały
o poparcie wyższych instancji samorządowych, władz rządowych, osób publicznych. Przemiany dokonywały się także w świadomości – nie wystarczało
już powielanie starych wzorców, często niedoskonałych, ale znanych i przewidywalnych. Teraz należało szukać nowych rozwiązań, które nierzadko traciły
aktualność wkrótce po zakończeniu inwestycji, a czasami i wcześniej. Tempo
i zakres zmian mogły przytłaczać, szczególnie w kontekście poszukiwania
środków finansowych na ich wprowadzenie. Obawy dochodziły do głosu na
posiedzeniach rad miejskich, szczególnie w miastach biedniejszych. Większość jednak podejmowała wyzwanie i z mniejszym lub większym skutkiem
podążała z duchem postępu.
Poprawa warunków życia oraz nowy sposób postrzegania rzeczywistości
wyrażający się w innych od dotychczasowych postawach i zachowaniach społecznych to jedne z wielu czynników, które spowodowały zmiany w procesach
demograficznych określanych mianem pierwszego przejścia demograficznego. Według ustaleń Krzysztofa Zamorskiego w Galicji rozpoczęło się ono około
1880 r. Zgodnie z modelem trzyfazowym pierwszy etap (przedtranzytoryjny)
charakteryzowało wysokie natężenie urodzeń i zgonów, a w rezultacie niewielki przyrost naturalny, ujemny w okresie klęsk elementarnych. W fazie
33
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drugiej (tranzytoryjnej) na skutek postępu cywilizacyjnego nastąpił spadek
natężenia zgonów, przede wszystkim w grupie, w której do tej pory była ono
największe, czyli wśród dzieci, a wkrótce po nim spadek natężenia urodzeń,
gdyż małżonkowie ograniczali liczbę potomstwa, ponieważ szanse dożycia
wieku dorosłego przez dzieci wyraźnie rosły. Etap trzeci (postranzytoryjny)
przypomina pierwszy co do rezultatów – przyrost naturalny znowu jest niewielki, ale tym razem w wyniku małego natężenia urodzeń i zgonów34.
O pierwszym przejściu demograficznym w konkretnych miastach wiadomo
więcej na przykładzie Lwowa i Krakowa. We Lwowie dwa najistotniejsze dla
przejścia demograficznego mierniki – współczynnik urodzeń i zgonów – według
ustaleń Konrada Wnęka w latach 1857–1938 wykazywały trend spadkowy.
Współczynnik urodzeń (rodność efektywna) w latach 1857–1887 obniżał się
stopniowo, wychodząc od poziomu 40–45‰ do 35‰. W latach 1888–1899
nastąpił wzrost rodności, prawdopodobnie spowodowany napływem do Lwowa ludności ze wsi lub małych miasteczek. Lata 1900–1914 to ponowny spadek
do 25‰. Pierwsza wojna światowa zaznaczyła się załamaniem natężenia urodzeń (spadek do 15‰), natomiast po wojnie nastąpiła niewielka kompensacja.
W latach 1922–1938 współczynnik urodzeń powoli się obniżał do 15‰.
W przypadku natężenia zgonów autor wyznaczył następujące etapy:
pierwsza faza (1857–1899) charakteryzowała się wysokimi wartościami
współczynnika zgonów (30–40‰) i dużymi wahaniami rocznymi kształtowanymi przez epidemie; kolejna faza (1900–1928) cechowała się szybkim spadkiem śmiertelności dzięki ograniczeniu zgonów wywoływanych przez epidemie, z wyjątkiem czasu I wojny światowej, kiedy śmiertelność ponownie się
zwiększyła z powodu głodu, chorób zakaźnych i pogorszenia się warunków
życia; w ostatniej fazie (1929–1938) współczynnik zgonów ustabilizował się
około 12‰ (niewielki wzrost mógł wynikać ze starzenia się ludności lub przy34

K. Zamorski, Początki przejścia demograficznego w Polsce, „Studia Demograficzne” 1993, nr 2 (112), s. 15–22; tenże, Transformacja demograficzna w Europie
Środkowej w XIX wieku. Wewnętrzne podobieństwa i różnice, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1994, t. 19, s. 27–45; tenże, Transformacja demograficzna w Galicji na tle
przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na
początku XX w., Kraków 1991; tenże, Zasadnicze linie przemian demograficznych Galicji
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska, Rzeszów 1995,
s. 95–110.

Procesy modernizacyjne w miastach Galicji Zachodniej…

433

łączenia do Lwowa podmiejskich gmin, w których warunki życia były gorsze
niż w mieście)35. W rezultacie współczynnik przyrostu naturalnego Lwowa
odzwierciedlał trzy fazy transformacji demograficznej. W latach 1857–1895
był stosunkowo niewielki, a w niektórych latach nawet ujemny. Od końca XIX w.
liczba urodzeń rosła, a zgony pozostawały na mniej więcej takim samym poziomie, co powodowało zwiększenie przyrostu naturalnego, ale wzrost ten
zakłócony został kryzysem spowodowanym I wojną światową. Od 1921 r.
przyrost naturalny znowu był dodatni, ale zjawisko powojennej kompensacji
przybrało niewielkie rozmiary. Wkrótce też przyrost naturalny zaczął maleć,
co uwydatniał współczynnik przyrostu naturalnego (w przeliczeniu na 1000
ludności). Powodem były zgony osób spoza Lwowa, które w mieście umierały
na przykład w szpitalach na skutek niepowodzenia kuracji leczniczych, a także
zmniejszona z powodu wojny liczebność roczników, które zawierały małżeństwa i powoływały na świat dzieci36.
Wiele uwagi transformacji ludności Krakowa poświęcił Bartosz Ogórek,
mimo iż zagadnienie to stanowiło tylko tło dla zasadniczej problematyki jego
pracy poświęconej wpływowi I wojny światowej na ludność miasta. Analizując
współczynnik zgonów, autor zwrócił uwagę, iż w latach 1857–1883 był on
wysoki i niestabilny, maksimum osiągnął w 1873 r. (57‰) w związku z epidemią cholery. W kolejnych latach jego wahania malały, podobnie jak i wartość.
Trend spadkowy został zakłócony epidemią grypy (1889–1891) i ospy prawdziwej (1893), przyłączaniem gmin wiejskich i obszarów dworskich do miasta
(po 1910 r.), I wojną światową. W 1934 r. współczynnik zgonów osiągnął wartość minimalną 9,5‰. Współczynnik urodzeń w latach 1865–1900 wahał się
w granicach 30-40‰. Pod koniec XIX w. rozpoczął się spadek rodności trwający do 1910 r. Jej ponowny wzrost spowodowany poszerzeniem granic administracyjnych Krakowa przerwała I wojna światowa. Po niewielkiej powojennej kompensacji współczynnik urodzeń ponownie się obniżał, do wartości
35
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minimalnej 11‰ w 1935 r. Przyrost naturalny do 1887 r. był niski i oscylował
w okolicach zera, co było typowe zarówno dla starego porządku demograficznego, jak i dla miast. Jego wzrost w kolejnych latach wynikał z rosnących
różnic pomiędzy urodzeniami i zgonami, a trwał do wojny, która spowodowała zapaść demograficzną z ujemnymi wartościami przyrostu demograficznego, trwającą do 1922 r. Po krótkotrwałej zwyżce współczynnik przyrostu naturalnego znowu zaczął spadać i w 1935 r. osiągnął wartość 0,7 osoby na 1000
mieszkańców. Biorąc pod uwagę powyższe współczynniki, autor wyznaczył
czas trwania fazy przedtransformacyjnej na okres co najmniej do roku 1879,
po którym współczynnik zgonów wykazywał trend spadkowy. Natomiast za
początek obniżania rodności przyjmuje rok 1894, po którym bilans urodzeń
i zgonów był wyraźnie dodatni. Biorąc pod uwagę relację przewidywanej dalszej długości życia w momencie urodzenia kobiety do całkowitego współczynnika płodności, lata 1869–1890 określa jako obszar demograficznie
przednowoczesny, okres 1910–1921 jako przejściowy, a czas po nim następujący jako obszar nowoczesności demograficznej37.
We Lwowie od 1872 r., a w Krakowie od 1884 r. działały miejskie biura
statystyczne38, które gromadziły dane statystyczne dotyczące rozwoju ludności i warunków, w których ten rozwój się odbywał (woda, kanalizacja, warunki
sanitarne, mieszkania, zatrudnienie). Zebrany i opracowany materiał był publikowany. W odniesieniu do większych miast Galicji Zachodniej proces
pierwszego przejścia demograficznego nie został jeszcze dobrze rozpoznany.
Do jego analizy potrzebne są dane dotyczące urodzeń i zgonów (przynajmniej
ich liczby, ale także wieku zmarłych, przyczyn zgonów) oraz liczby ludności.
Problem stanowią różnice co do obszaru, którego dane dotyczą, i wielość
organów zajmujących się ich pozyskiwaniem39. Na kancelarie instytucji wyznaniowych – początkowo tylko rzymskokatolickich parafii, później także innych wyznań – państwo nałożyło obowiązek prowadzenia ewidencji ruchu
37
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naturalnego w swoim imieniu. Wykorzystało przy tym istniejące już procedury, przystosowując je do swoich potrzeb regulacjami prawnymi z roku 1782
(proboszczowie katoliccy mianowani urzędnikami stanu cywilnego) i 1784
(kościelne księgi metrykalne przekształcono w akta stanu cywilnego, księgi
metrykalne dla każdej miejscowości odrębnie)40. Dane te odnosiły się do obszaru administracyjnego parafii, który często obejmował oprócz miasta także
podmiejskie wsie. Ponadto schematyzmy kościelne rzymskokatolickiej diecezji
przemyskiej podawały liczbę ludności parafii, ale ich wiarygodność pozostawia wiele do życzenia: nie pozyskiwano ich w wyniku profesjonalnie przeprowadzonych spisów, często powtarzano dane z lat wcześniejszych. Informacje
o liczbie osób innego wyznania podawano szacunkowo, podobnie jak dołączane niekiedy dane o liczbie wojska stacjonującego na terenie parafii czy
służby domowej. Spisy ludności z lat 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 były
pod tym względem o wiele precyzyjniejsze, ale odnosiły się do wszystkich
mieszkańców poszczególnych miejscowości, jedynie wskazując zróżnicowanie
wyznaniowe41. Tak więc uzyskanie wiarygodnych współczynników urodzeń,
zgonów i przyrostu naturalnego jest trudne, a niekiedy niemożliwe.
Procesy składające się na pierwsze przejście demograficzne częściowo
wynikały z ogólnej poprawy warunków życia ludności (spadek natężenia zgonów), a częściowo z przemian świadomości społecznej (spadek natężenia
urodzeń w wyniku świadomych decyzji i możliwości wprowadzenia ich w życie poprzez kontrolę liczby urodzeń). Ta ostatnia kwestia wiązała się z postępującymi procesami emancypacji kobiet, pragnących realizować się także
poza sferą rodzinną i dążących do uzyskania możliwości kształcenia, także na
szczeblu wyższym, wykonywania pracy zawodowej, która dawała niezależność
materialną, oraz praw politycznych, czego wyrazem było zdobycie uprawnień
wyborczych. Z tego powodu zostały założone w 1868 r. w Krakowie przez
Adriana Baranieckiego Wyższe Kursy dla Kobiet, które przyjmowały słuchaczki
z Galicji i zaboru rosyjskiego42. Możliwość studiów uniwersyteckich kobiety
40
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uzyskały w 1894 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1897 r. na Uniwersytecie Lwowskim, a prawa wyborcze w Polsce w listopadzie 1918 r.43
Na modernizację świadomości społecznej oprócz szkolnictwa wpływ miała także prasa, chociaż J. Dybiec podkreśla, iż jej rozwój niekiedy przyczyniał
się do hamowania przemian ze względu na upowszechnianie idei konserwatywnych44. W grupie większych miast Galicji Zachodniej do największych
ośrodków wydawniczych należały Tarnów, Nowy Sącz i Rzeszów. Charakterystyczne jest, że tytuły prasowe w nich wydawane ukazywały się przy mniejszym lub większym udziale kobiet, które najpierw wspierały swoich mężów –
redaktorów i wydawców, także w sposób czynny (piórem), a z czasem, niekiedy zmuszone koniecznością życiową, samodzielnie prowadziły pismo.
Postępowy charakter miało czasopismo „Mieszczanin” wydawane w latach 1894–1895, 1897, 1903–1908 w Nowym Sączu45. Stawiało sobie za cel
reprezentowanie miast i miasteczek oraz przekształcenie mieszczaństwa
w świadomą swojej odrębności grupę społeczną, która dla obrony swoich
interesów potrafi się zjednoczyć i podjąć działania w ramach struktur partii
politycznej. Redaktorami „Mieszczanina” byli Józef Gutowski46 i Zygmunt
Mayer47. Józefa Gutowskiego w działalności społecznej i pracy redakcyjnej
wspierała żona Tekla, która okresowo figurowała jako wydawca pisma. Zaangażowanie społeczne Józefa Gutowskiego zmusiło go do przejścia na
emeryturę po 16 latach pracy w zawodzie nauczyciela. Aktywnie działał
w Galicyjskim Towarzystwie Nauczycieli Ludowych, zorganizował Towarzystwo
Właścicieli Realności w Nowym Sączu i był jego prezesem, redagował czasopisma: „Szkolnictwo Ludowe”, „Mieszczanin”, „Sądeczanin”. Bezkompromisowe wyrażanie swoich poglądów nierzadko prowadziło redaktora do konflik43
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tów, które kończyły się wyrokiem sądowym. Tekla Gutowska wiernie trwała
przy mężu, wychodząc poza ramy wyznaczone kobiecie i wspierając go publicznie.
Swojego męża wspierała na niwie zawodowej także Klementyna Arvayowa z Rzeszowa. Edward Arvay wydawał „Tygodnik Rzeszowski” (1883, 1885–
1888) oraz „Głos Rzeszowski” (1897–1920). Na łamach tego ostatniego pisma
Klementyna publikowała relacje z podróży, felietony, utwory literackie, tłumaczenia – pod własnym nazwiskiem lub pseudonimem. Prowadziła też różnorodną i dynamiczną działalność społeczną w stowarzyszeniach charytatywnych, religijnych, o charakterze patriotycznym. Profil pisma był konserwatywny, chociaż z upływem czasu się zmieniał i niewątpliwie w niektórych
dziedzinach, jak popieranie wykształcenia i pracy zawodowej kobiet, propagowanie zasad higieny, kształtował świadomość społeczną czytelników
w zgodzie z ideami modernizacji. Po śmierci męża w 1926 r. Klementyna,
która odczuwała już ciężar lat i chorób, stopniowo wycofywała się z życia
społecznego48.
Inną postawę wobec wdowieństwa przyjęła Aniela Piszowa49, żona Józefa
Pisza, który po praktyce zawodowej u swojego krewnego w Nowym Sączu
kupił drukarnię w Tarnowie i wydawał między innymi czasopisma „Pogoń”
(1881–1914) i „Unia” (1882–1888). Po jego niespodziewanej śmierci w 1907
r. przedsiębiorstwo prowadziła Aniela Piszowa. Obejmowało ono „drukarnię,
sklep papierniczy z działem księgarskim, agencję dzienników i biuro ogłoszeń
prasowych, zarząd nad redakcją i administracją, administrowanie i wydawa48

J. Hoff, Kobieta w Rzeszowie w XIX i pierwszej połowie XX wieku [w:] Rzeszów –
w 655. rocznicę lokacji. Studia z dziejów miasta i regionu, red. W. Bonusiak, W. Zawitkowska, Rzeszów 2010, s. 89–95; taż, Edward Franciszek Arvay [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. nacz. J. Draus, Rzeszów 2004, s. 19; taż, Klementyna Arvayowa, tamże,
s. 19; S. Rejman, Teatralne przedstawienia amatorskie na cele dobroczynne organizowane przez Klementynę Arvayową w latach 1893–1899 w Rzeszowie [w:] Człowiek –
społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. S. Kozak,
D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 75–87;
Z. Strzelecka-Staniszowa, Edward Arvay [w:] Słownik pracowników książki polskiej,
Warszawa–Łódź 1972, s. 19–20.
49
A. Pachowicz, Aniela Pisz (1860–1934) – przedsiębiorcza kobieta w galicyjskim
mieście [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja,
red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016, s. 422–437.
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nie pisma «Pogoń» oraz kalendarza «Tarnowianin»”50. Korzystała z fachowej
pomocy ojca, lwowskiego drukarza W. Hodaka. Pisała również artykuły
umieszczane na łamach „Pogoni”. Aniela Piszowa zmarła w 1934 r. Po jej
śmierci drukarnię nabyła kuria biskupia w Tarnowie w 1935 r. Działalność
Anieli Piszowej przyczyniła się do modernizacji społecznej miasta, ale trzeba
pamiętać również o aspekcie technicznym (np. w 1910 r. po doprowadzeniu
prądu elektrycznego drukarnia stała się pierwszym zakładem w mieście wykorzystującym nowe źródło energii, sprowadzano do niej również nowoczesne maszyny drukarskie)51.
Podsumowanie dokonań Galicji przedstawił w pracy Dzieje Galicyi. Jej stan
przed wojną i „wyodrębnienie” Kazimierz Bartoszewicz, prawda że w szczególnych okolicznościach trwającej już I wojny światowej, kiedy orientacja polityczna Galicji była krytykowana przez prasę warszawską. Autor uznał za swój obowiązek jako Polaka – nie Galicjanina – „stanąć w obronie spotwarzanej
prowincyi, odeprzeć doraźne sądy, oparte, z małym wyjątkiem, na nieznajomości jej dziejów” i deklarował: „nie zamykając oczu na błędy i wady galicyjskie […]
starałem się jednak wykazać, iż pomimo wielu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych, Galicya bądź co bądź pod wieloma względami zaznaczyła się dodatnio na polu pracy około odrodzenia narodowego”52. Wyszczególnienie osiągnięć Galicji, w tym o charakterze modernizacyjnym, zajęło autorowi ponad 20
stron53. Do wielu z nich przyczyniły się większe miasta Galicji, o których Witold
Lewicki w 1891 r. pisał, charakteryzując ich możliwości i zadania stojące przed
nimi: „większe miasta nasze […] są i być powinny ogniskami oświaty, przemysłu
i handlu, które są siedzibami licznie nagromadzonej inteligencyi, posiadają
znaczny majątek własny i rozporządzają znakomitą siłą podatkową”54. Na pewno miasta wyznaczały trendy zmian i przewodziły na drodze do nowoczesności,
mimo że była ona trudna, a napotykane przeszkody, szczególnie miastom
w trudniejszej sytuacji finansowej, wydawały się nie do pokonania.
50

Tamże, s. 430–431.
J. Stąsiek, Pisz Józef [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź
1972, s. 687–688.
52
K. Bartoszewicz, Dzieje Galicyi. Jej stan przed wojną i „wyodrębnienie”, Warszawa 1917, s. I–II.
53
Tamże, s. 175–197.
54
W. Lewicki, Organizacya gmin miejskich w Galicyi, „Ekonomista Polski” 1891,
t. 5, z. 1, s. 44.
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The Processes of Modernisation in the Towns of West Galicia
in the Secend Half of XIX and the Beginning of XX century
Summary
In the second half of XIX century opinion about the Galician poverty became popular
thanks to the publication under the same title written by Stanisław Szczepanowski. However,
as the last years rsearches have prooved, the processes of modernisation have taken place in
Galicia. The degree of their progres has depended among other things on a category of
place and its geographic location. In 11 bigger towns of West Galicia (which were subject to
the act from 1889 year) changes have taken place in the following fields: the growing
involvement of citizenes in the administration of the commune (functioning of the town
counciles, development of town offices), the development and modernization of the town
infrastructure (gas and electric lighting, sewage system, waterworks), demographic changes
as an implication of the first demographic transition (a decrease of the death rate and after it
a decrease of the birth rate), the emancipation of women inditaced by better access to
education and pursueing gainful employment (example Nowy Sącz, Rzeszów and Tarnów –
in these towns wifes supported their husbandes in editing and publishing magazines or even
after becoming a widow continued publishing works by themselves).
Key words: modernization, West Galicia, bigger towns, the turn of the XIX and XX century

