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У статті висвітлено суспільно-політичний і господарський розвиток Королівства Польського
і Галичини у другій половині XIX – на початку ХХ ст. На основі широкого аналізу історіографічних
та джерельних матеріалів показано суспільно-політичні умови розвитку регіонів, демографічну
ситуацію і розкрито стан та еволюційні зміни в аграрному секторі Королівства Польського і
Галичини, господарську інфраструктуру, промисловий розвиток, загальні тенденції зайнятості
в промислах, зростання приватного капіталу та торгівлі. Аналіз суспільних змін та господарського
розвитку  у королівстві Польському та Галичині проведено у компаративістському контексті.
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Obszary Europy Środkowowschodniej cechowała w pierwszej połowie XIX wieku
przewaga gospodarki rolnej, ekstensywnej, opartej na wykorzystaniu
półpańszczyźnianej siły roboczej, przy słabej akumulacji środków pieniężnych.
Późnofeudalna struktura własności ziemi łączyła się tu z kontrolą wielkich właścicieli
ziemskich nad zasobami surowców roślinnych i mineralnych. Decydowała ona o
rozproszeniu manufaktur magnackich i mieszczańskich, związanych poprzez rynek
lokalny z gospodarką rolną1. W drugiej połowie wieku XIX obszary te, w tym i ziemie
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów Polski i Litwy, weszły w okres rewolucji
przemysłowej, co zbiegło się z głębokimi przemianami demograficznymi, agrarnymi, a
w przypadku Królestwa Polskiego i Galicji – także z istotnymi zmianami politycznymi.
W historii gospodarczej tych ziem jest to okres zasadniczych przekształceń
kapitalistycznych, które objęły zarówno rozwijający się tu przemysł, jak i rolnictwo.
W obydwu tych dziedzinach rozwój przebiegał nierównomiernie, pogłębiając
dysproporcje w poziomie gospodarczo-społecznym poszczególnych dzielnic
zaborczych. Trzeba jednak pamiętać, że nierównomierność była zjawiskiem typowym

1 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industrializacji na
ziemiach polskich do 1918 r., Wrocław 1970, s. 58.
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dla wszystkich krajów, także wysoko rozwiniętych, wewnątrz których kształtowały
się regiony o zróżnicowanym poziomie2.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o zróżnicowaniu procesów przekształceń
przemysłowych w Europie były związki chronologicznego zakończenia przewrotu
technicznego w przemyśle z dynamiką wzrostu demograficznego oraz warunkami
społeczno-politycznymi3.  Wyniki przeprowadzonych badań nad rozwojem
gospodarczym tych ziem w XIX w. pozwoliły zakwestionować długo utrzymującą się
w historiografii tezę o dychotomicznym podziale Europy na kraje rozwinięte i opóźnione,
dokumentując kształtowanie się w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. strefy pośredniej,
w której znalazły się m.in. ziemie Galicji i Królestwa Polskiego, a także ukraińskie
ziemie, należące do Rosji. Rozwój gospodarczy Galicji Wschodniej pod wielu
względami był upodobniony do Ukrainy Prawoprzeznej, natomiast przemysł górniczy
i metalurgiczny Ukrainy Wschodniej (Donbas) określał cechy wspólne do tego regionu
i dla Górnośląskiego Zagłębia Górniczego.

Jedną z charakterystycznych cech procesu przemian gospodarczych na obszarze
Europy Środkowowschodniej był fakt, że przemiany techniczne wyprzedzały
przeobrażenia ekonomiczne i społeczne. Długo utrzymywały się w rolnictwie przeżytki
feudalizmu, a struktura gospodarki przemysłowej wykazywała liczne deformacje:
niedorozwój infrastruktury, ekstensywny program inwestycji, niską wydajność pracy,
słabą akumulację wewnętrzną i brak rezerw kapitałowych4. Ta specyfika przekształceń
gospodarczych wynikała m.in. z diametralnie innej skali nakładów kapitałowych w
porównaniu z nakładami, jakie pół wieku wcześniej pomogły Wielkiej Brytanii i krajom
Europy Zachodniej osiągnąć sukces industrializacji. Skala nakładów wymaganych do
przekształcenia gospodarek obszarów środkowoeuropejskich była o wiele większa, a
to z racji daleko bardziej zaawansowanych technologii stosowanych w drugiej połowie
XIX wieku w przemyśle i infrastrukturze. Potrzeby inwestycyjne przewyższały dalece
rozmiary miejscowej akumulacji kapitału, co otworzyło drogę kapitałom obcym i
pozwoliło na ekspansję na te tereny przedsiębiorstw zagranicznych5.

Warunki społeczno-polityczne
Warunki społeczno-polityczne, w jakich dokonywały się procesy przekształceń

przemysłowych, agrarnych, demograficznych i wreszcie – kapitalistycznych w
Królestwie Polskim i Galicji zasadniczo się od siebie różniły.

Królestwo Polskie zostało po 1864 r. zdegradowane w swoich funkcjach
politycznych, poddane gruntownej przebudowie stosunków agrarnych,

2 W. Pruss, M. Nietyksza, R. Chomać-Klimek, Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX–XX wieku
w badaniach zespołowych, Kwartalnik Historyczny, Nr 2 (1980): 358–359, 367.

3 Ibidem, 360.
4 J. Szkodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku, Warszawa, Łódź: Wydawnictwo

Naukowe PWN 1995, s. 114.
5 I. Pietrzak-Pawłowska, Praca organiczna wobec wielkokapitalistycznych przemian w Królestwie

Polskim, Przegląd Historyczny 54(1963), Z. 3, s. 435–436.
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ogólnospołecznych i administracyjnych. Powstanie styczniowe z 1863 r. zakończyło
się klęską. Zginęły w nim dziesiątki tysięcy Polaków, ok. 38 tys. zesłano na Sybir,
ok. 10 tys. udało się na emigrację. Po stłumieniu powstania rozpoczęła się systematyczna
rusyfikacja społeczeństwa. Urzędy administracyjne, skarbowe, pocztowe i sądownicze
zaczęto urządzać według wzorców rosyjskich. Język rosyjski obowiązywał jako urzędowy.
Na terenie Królestwa z niewielkimi przerwami do 1914 r. obowiązywał stan wojenny.
Poddano ostrym represjom uczestników powstania, czego przykładem może być fakt,
że skonfiskowano im 1660 majątków, z czego 509 przekazano dygnitarzom rosyjskim.
Na wyższe stanowiska administracyjne mianowano wyłącznie Rosjan. Nie wolno
było zakładać nowych stowarzyszeń i organizacji. Założone wcześniej były
inwigilowane. Wszelkie wydawnictwa były poddane ostrej cenzurze6,7.

W Galicji w tym samym czasie trwał proces o przeciwnym zwrocie: w 1861 r.
polskie elity polityczne otrzymały autonomię z własnym Sejmem i Wydziałem
Krajowym; stopniowo proklamowano prawa obywatelskie: wolność prasy (1862),
wolność stowarzyszeń, wolność nauki i nauczania (1867), a w grudniu 1867 r. –
konstytucję określającą kompetencje organów administracji prowincji. W 1869 r.
zniesiono ostatnie przepisy dyskryminujące mniejszość żydowską. Pewna
decentralizacja władzy, parlamentaryzm (mimo że ograniczony), a nade wszystko
wolność słowa i stowarzyszeń rozbudziły życie kulturalne i gospodarcze8. Również
oświata poczyniła w tym okresie ogromne postępy. O ile w 1880 r. było średnio w
Galicji 80% analfabetów, o tyle w 1894 r. nie umiało czytać i pisać 34% mężczyzn i
40% kobiet. Punkt ciężkości administracji kraju przesunął się zdecydowanie z Wiednia
do Lwowa, który stał się nie tylko stolicą Galicji, ale – dla żyjących i działających tu
Polaków poniekąd ośrodkiem polskiego ruchu narodowego, zaś dla Ukraińców
ogólnonarodowych ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego9.

Kwestia stosunków narodowościowych w Galicji zasługuje na szczególne
naświetlenie, zważywszy że ziemie te zamieszkiwali tylko w 50% Polacy, 40%
mieszkańców stanowili Ukraińcy, a ok. 10% – Żydzi10. Szczególnie we Wschodniej
Galicji i szczególnie na wsi dominowała narodowość ukraińska, w niektórych powiatach
dochodząc nawet do 80%. Jeśli do tego dodać, że znakomita większość wielkiej
własności ziemskiej znajdowała się w Galicji Wschodniej (w 1902 roku było to aż
2,3 mln ha z ogólnej liczby 2,92 mln ), wyłania się obraz szczególny11.

6 Dzieje Polski 1795–1918, Oprac. J.Wąsicki, L. Trzeciakowski, , Warszawa 1993, s. 91, 65–167.
7 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002,

s. 261, 293–294.
8 W. Paszuk, “Zakon pro towarystwa” wid 15 łystopada 1867 roku i joho wpływ na rozwytok

ukrajinśkoho nacionalnoho ruchu w Hałyczyni, Ukrajina: kulturna spadszczyna, nacionalna swidomist’,
derżawnist’, Instytut ukrajinoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN Ukrajiny, Wyp. 9, Lwiw 2001.

9 S. Makarczuk, Hromadśko-politycznyj centr zachidno-ukrajinśkoho kraju, Lwiw: istoryczni
narysy, Lwiw 1996, s. 267–280.

10 Ł. Zaszkilniak, Polśko-ukrajinśkyj spir za Hałyczynu na poczatku  XX st.: miż istorycznoiu
swidomistiu i realijamy, Ukrajina-Polszcza: istorija i suczasnist’, Kyjiw 2003.

11 M. Kraweć, Selanstwo Schidnoji Hałyczyny i Piwnicznoji Bukowyny w druhij połowyni
XIX st., Lwiw 1964.
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Lwów nie oddawał proporcji etnicznych swojego regionu. W roku 1896
zamieszkiwało go 72,6% Polaków, 13,4% Ukraińców i 11% Niemców. Postępy
polonizacji ludności miejskiej widać w statystyce z 1910 r.: język ukraiński podawało
jako ojczysty 10,8% mieszkańców, niemiecki – 3%, a polski – 85,8%. Nawet wziąwszy
poprawkę na to, że władze wykluczyły możliwość podawania języka jidysz, wskutek
czego w spisie powszechnym Żydzi deklarowali język polski, widać trend zmierzający
ku marginalizacji elementu ukraińskiego w mieście, zaś drastycznie mały procent
używalności języka niemieckiego wskazuje postępującą asymilację tej mniejszości.
Już trzy dekady wcześniej ukraiński działacz Eugeniusz Oleśnycky twierdził:

“W jesieni 1878 roku Lwów przedstawiał mi się prawie czysto polskim miastem.
Wszystkie urzędy – polskie, szkoły i uniwersytet – polskie, teatr – polski, napisy
wszędzie polskie. Handel w rękach Polaków i Żydów, którzy manifestowali się pod
względem narodowym jako Polacy. Mowa wszędzie polska, w sklepach, restauracjach
i kawiarniach mówili po polsku także Rusini. Ta nieliczna ludność ukraińska, która była
w mieście, kryła się gdzieś po zakątkach, a na zewnątrz nie było jej widać. Ilościowo
najwięcej było ukraińskiego elementu w najniższych robotniczych warstwach, między
służbą domową i kamienicznymi stróżami. Z tych sfer rekrutowała się głównie
publiczność, która w niedziele i święta wypełniała cerkwie”12.

Upośledzenie gospodarcze i społeczne ludności ukraińskiej przejawiało się w
zastraszającej dysproporcji wszystkich nieomal wskaźników statystycznych w stosunku
do ludności polskiej. Według danych ze spisu powszechnego 1910 r. z rolnictwa
żyło 91,8% Ukraińców, podczas gdy u Polaków odsetek ten wynosił 61,6%. Wśród
31 klas zawodowych rozróżnianych przez austriacką statystykę tylko w dwóch
Ukraińcy mieli przewagę nad Polakami. Były to: rolnictwo oraz mężczyźni pełniący
czynną służbę wojskową. W 19 klasach przewaga Polaków była przeszło pięciokrotna,
w siedmiu – dziesięciokrotna. Za upośledzeniem gospodarczym i społecznym szło
upośledzenie polityczne, które przejawiało się w nadreprezentacji w Sejmie Krajowym
Polaków i co najmniej 25-procentowym niedoborze posłów ukraińskich w stosunku
do realnych proporcji etnicznych13.

W okresie 1848–1890 podjęto w Galicji aż pięć prób łagodzenia napięć między
Polakami i Ukraińcami, lecz postulaty emancypacji społecznej Ukraińców zostały w
1890 r. jedynie w zalążkowym wymiarze spełnione: stało się możliwe utworzenie na
Uniwersytecie Lwowskim katedry historii Ukrainy, powołanie gimnazjum ukraińskiego
w Kołomyi i wprowadzenie pisowni fonetycznej do języka ukraińskiego14,15.
Antagonizm ukraińsko-polski w Galicji powoli rozszerzał się także na sferę

12 L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 1993, s. 127–128.
13 F. Romer, S. Zakrzewski,  W obronie Galicji Wschodniej, Lwów: Towarzystwo Nauczycieli

Szkół Wyższych, Warszawa: Gebethner i Wolff 1919, s. 76–77, 86–87.
14 I. Chornowoł, Polśko-ukrajinśka uhoda 1890–1894, Lwiw 2000.
15 I. Chornowoł, Ukrajinśko-polśki stosunky u 80-ch rokach XIX stolittja. Poczatky “nowoji

ery”, Ukrajina w mynułomu, Kyjiw, Lwiw 1996, Wyp. 9.
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wyznaniową. To podnosiło temperaturę konfliktu i oddalało jakiekolwiek perspektywy
jego rozwiązania. Niektórzy polscy politycy skłonni byli pomóc w awansie społecznym
i gospodarczym ludności ukraińskiej, lecz o tyle, o ile nie uszczupli to polskiego stanu
posiadania. Dla Ukraińców tego rodzaju pomoc była wprost upokarzająca. Polacy
też skłonni byli uważać też cały dorobek Rusi Czerwonej i Galicji za ich własną,
polską przeszłość, zaś Lwów – za swoją naukową, polityczną i kulturalną stolicę w
czasie zaborów. To także było dla Ukraińców nie do przyjęcia. Jak pisze współczesny
ukraiński historyk: “Polscy demokraci uważali Ukraińców, Litwinów i Białorusinów
za część narodu “polskiego” i dlatego traktowali próby odrodzenia kultury i języka
literackiego tych narodów za zbyteczną zachciankę, a mówienie o ich niepodległości
politycznej wydawało się im wytworem zbyt bujnej fantazji”16.

Spór więc narastał, a jego odbiciem stał się m.in. ścisły podział prasy polskiej i
ukraińskiej oraz występowanie – w odpowiedzi na dominację polską – radykalnie
moskalofilskiej postawy wśród części działaczy ukraińskich17,18,19,20,21,22,23,24.

Od lat 60. XIX w. zaczęły pojawiać się w Galicji pisma używające literackiego
języka ukraińskiego, a walka o ten język i odpowiadający mu alfabet była wtedy
głównym zagadnieniem ruchu narodowego ukraińskiego w Galicji. Po zakazie
drukowania pism ukraińskich na terenie Rosji w 1876 r. ruch narodowy ożywił się
jeszcze bardziej, gdyż do Galicji przenieśli się budziciele ukraińskiej świadomości
narodowej z terenów cesarstwa. Świadomość ta była jednak i bez nich tak silna, że
już wtedy nie było mowy o politycznej solidarności polsko-ukraińskiej. Narastało
napięcie, które zwiększyło się jeszcze na tle przemian społeczno-gospodarczych, które
dla ludności ukraińskiej oznaczały przeważnie pogorszenie jej położenia w stosunku
do Polaków25.

16 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 68.
17 C. Partacz, Przyczyny i przebieg konfliktu ukraińsko-polskiego w Galicji na przełomie  XIX i

XX wieku, Przegląd Wschodni 2 (1992/1993), s. 841–849.
18 J. Kulczycka-Saloni, Stolica czy stolice?, Warszawa, Kraków, Lwów, Pamiętnik Słowiański

41(1991), s. 84–85.
19 E. Hornowa, Pertraktacje Kraszewskiego i Kulisza w sprawie zbliżenia polsko-ukraińskiego,

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Historia 6 (1967), s. 223–231.
20 E. Hornowa, Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1871–1875 w oświetleniu Michała

Drahomanowa, Sprawozdania  Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1969, Seria A, Nr 7,
s. 73–92.

21 O. Arkusza, M. Mudryj, Rusofilstwo w Halyczyni w seredyni XIX – na poczatok XX  st.:
heneza, etapy rozwytku, switohlad, Wisnyk Lwiwśkoho uniwersytetu, Serija istoryczna, Lwiw:
Wyd. centr. ANU im. I. Franka 1999, Wyp. 34.

22 Moskwofilstwo: Dokumenty i materiały, Wstupna stattja, komentarz ta doribka dokumentiw
Suchoho O., Lwiw: Wydawnyczyj centr LNU im Iwana Franka 2001.

23 O. Suchyj, Hałyczyna miż Schadom i Zachodom. Narysy istoriji XIX st. 2-e wyd., dopown.,
Lwiw 1999.

24 V. Wendland, Die Russophilen  in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Osterreich und
Russland 1848–1915, Wien 2000.

25 H. Wereszycki,  Historia polityczna Polski 1864–1918, Wrocław: Zakład Naukowy
im. Ossolińskich 1990, s. 27–28.
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W latach 80. XIX w. wyraźnie zaznaczył się kurs na polsko-ukraińskie zbliżenie26.
Natomiast narodowe stronnictwa ukraińskie zerwały kurs na ugodę z moskalofilstwem.
Następstwem tej polityki był szereg ustępstw na rzecz działalności ukraińskiej w Galicji
Wschodniej ze strony wiedeńskiego rządu centralnego i rządu krajowego,
zdominowanego przez Polaków27.

Egzekutywa powstałej w 1899 r. Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej –
Komitet Narodowy – deklarowała nie tylko postulaty polityczne, lecz także dążyła do
wywierania wpływów na życie gospodarcze i społeczne. W tym z ukraińskimi
narodowymi demokratami solidaryzowali się radykałowie, socjaldemokraci i
chrześcijańscy społecznicy z grupy Barwińskiego. Obóz ukraiński w Galicji kierował
swe wysiłki na organizowanie i uświadomienie mas ludowych. Wówczas powstał
szereg ukraińskich placówek gospodarczych (organizacja “Narodna Torhiwla” 1883;
towarzystwo asekuracyjne “Dnister” 1892; towarzystwo “Silśkyj Hospodar” 1898;
“Krajowyj Kredytowyj Sojuz” 1898; “Krajowyj Rewizijnyj Sojuz” 1904; “Sojuz
Mołoczarśkych Spiłok” 1904; “Sojuz dla Zbutu Chudoby” i inne), które rozprzestrzeniły
swą działalność na cały kraj i pracowały nad podniesieniem dobrobytu ludności28.

Demografia
Przemianom industrializacyjnym drugiej połowy XIX wieku towarzyszył szybki

wzrost liczby ludności. Wywołany był on głównie rozwojem medycyny i poprawą
stanu sanitarnego osiedli, w dużo mniejszym stopniu przyczyniło się do tego zwiększenie
liczby urodzin29. W stuleciu 1816–1914 znacznie wzrosła gęstość zaludnienia w
Królestwie Polskim i w Galicji. Ilustruje to poniższa tabela.

Tabela 1. Gęstość zaludnienia w Królestwie Polskim i Galicji 1816–1914 (osób/km2)

Źródło: Pietrzak-Pawłowska I. Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej
industrializacji na ziemiach polskich do 1918 r. – Wrocław, 1970. – S. 94; Duda J.,
Orłowski R. Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy (do roku 1939). –
Lublin, 1999. – S. 166.

26 I. Chornowoł, Ukrajinśko-polśki stosunky u 80-ch …, op. cit.
27 H. Wereszycki,  Historia polityczna Polski …, op. cit., s. 117.
28 I. P. Krypjakewycz, Istorija  Ukrajiny, Lwiw 1990, s. 291.

Rok Królestwo Polskie Galicja 

1816 22 47 

1914 101 102 
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Wzrostowi zaludnienia towarzyszyły przemiany demograficzne, których najbardziej
dynamicznym czynnikiem było skupianie się ludności w dużych miastach (powyżej
100 tys. mieszkańców). W Królestwie Polskim zjawisko to przybrało na sile szczególnie
w trzydziestoleciu 1880–1910. Ogólny przyrost ludności wyniósł wówczas średnio
30%, podczas gdy przyrost liczby mieszkańców w dużych ośrodkach miejskich osiągnął
167%30,31,32,33.

Innym kierunkiem migracji, oprócz linii wieś-miasto, była zagranica. Uwidaczniało
się to przede wszystkim w Galicji34. Początkowo emigracja z tych obszarów nie była
masowa. Jak obliczał prof. S. Makarczuk, przed 1884 rokiem jej poziom przekraczał
liczbę 1000 osób tylko trzy razy: w latach 1881, 1883, 1884. Natomiast już w latach
90. XIX w. tylko do Stanów Zjednoczonych wyjechało 60 tys. Rusinów. Od tego
czasu emigracja staje się zjawiskiem masowym. W tychże latach z Galicji Wschodniej
za ocean wyemigrowało 133610 grekokatolików35,36,37,38.

Główną przyczyną takiego nasilenia ruchu migracyjnego było w Galicji daleko
idące rozdrobnienie gospodarstw chłopskich. Powstała w wyniku rozwarstwienia
ludność bezrolna częściowo przenosiła się do miast i ośrodków przemysłowych,
przechodząc w szeregi robotników, służby domowej lub szukając zajęcia w innych
zawodach pozarolniczych, część pozostawała na wsi, stanowiąc źródło siły roboczej
dla folwarków i dużych gospodarstw chłopskich, część zaś opuszczała sezonowo lub
na stałe kraj w poszukiwaniu pracy; takie migracje trwały i później, w okresie
międzywojennym39.

Trzecim elementem demografii Galicji Wschodniej była odgórnie kierowana przez
polskie władze administracyjne akcja przesiedlania na wschodniogalicyjskie ziemie
chłopów z zachodnich części kraju, tzw. “Mazurów”. Wskutek wyraźnego

29 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  XIX i XX w., Książka
i Wiedza, Warszawa 1978, s. 151.

30 J. Duda, J. Orłowski, Gospodarka Polska w dziejowym rozwoju Europy (do 1939 roku), Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, s.165–166.

31 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 94.
32 I. Pietrzak-Pawłowska, Społeczeństwo polskie w panoramie cywilizacji europejskiej. Historia

XIX i XX wieku. Studia i szkice, Red. A. Garlicki i in., Wrocław 1979, s. 13.
33 Ł. Zaszkilniak, M. Krykun, Istorija Polszczi wid najdawniszych czasiw do naszych dniw, Lwiw

2001, s. 358.
34 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  …,  op. cit., s. 166–

168.
35 S. A. Makarczuk, Ukrajinśkyj etnos (wynyknennia ta istorycznyj rozwytok, Kyjiw 1992, s.80.
36 K. Jonca, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego 1996, s. 164–165.
37 J. Baczynśkyj, Ukrajinśka imigracija w Zjedynenych Derżawach Ameryky, Lwiw 1914, s.103.
38 W. Ohonowśkyj, Terytorija  i nasełennia, Torżestwo istorycznoji sprawedływosti, Lwiw 1968,

s 240.
39 S. Kaczaraba, Emihracija z Zachidnoji Ukrajiny (1919–1939), Lwiw 2003.
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preferowania elementu polskiego w latach 1880–1910 w Galicji Wschodniej osiedliło
się 318 589 przybyszy z zachodu kraju40.

Tabela 2. Ludność Królestwa Polskiego i Galicji w latach 1849–1900 (w tys. osób)

Źródło: Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. Historia gospodarcza Polski
XIX i wieku. – Warszawa ,1966. – S. 151; Ohonowskyj, S. 238–239

O rozwoju ośrodków miejskich decydował głównie rozwój przemysłu fabrycznego.
Do drugorzędnych czynników należała obecność węzłów komunikacyjnych i ośrodków
władzy administracyjnej. Wyjątek stanowił Lwów, który swój szybki rozwój
zawdzięczał przede wszystkim swojemu stołecznemu charakterowi. Rozwój przemysłu
odgrywał w tym procesie rolę o wiele mniejszą od takich czynników jak szerokie
swobody samorządowe i rozbudowa sieci kolejowej i drogowej, co czyniło z miasta
wielki węzeł komunikacyjny i handlowy. W roku 1870 we Lwowie działało 2 408
przedsiębiorstw przemysłowych i 2513 handlowych. W 1910 r. ilość firm
przemysłowych wzrosła do 4553, zaś liczba przedsiębiorstw handlowych – do 4574.
Dominowały jednak przedsiębiorstwa małe i średnie – tylko dziesięć zatrudniało
powyżej 100 pracowników, a jedenaście – powyżej 3041.

Obok rozwoju wielkich aglomeracji pod koniec XIX w. wystąpił proces kryzysu
miast małych, zwłaszcza tych pozbawionych komunikacji kolejowej. Najpierw wystąpił
on w Galicji (ok. 1890 r.), później – w Królestwie Polskim (ok. 1900 r.)42.

40 J. Pawłykowśkyj, Zemelna sprawa u Schidnij Hałyczyni, Literaturno Naukowyj Wisnyk 1922,
Nr 2, s. 159–160.

41 S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772–1914, Lwów: Izba Przemysłowo-
Handlowa 1935, s. 128–129.

42 H. Dylągowa, Historia Polski 1795–1990, Lublin 2000, s. 152.

Rok Królestwo 
Polskie 

Galicja 

1850 4 811 4 556 

1900 10 000 7 316 

Wskaźnik wzrostu (%) 208 160 
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Tabela 3. Rozwój demograficzny dużych miast polskich 1826–1910
(w tysiącach mieszkańców)

Źródło: Pruss W. Rozwój przemysłu Warszawskiego w latach 1864–1914. –
Warszawa, . 1977. – S. 343; Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. Historia
gospodarcza Polski XIX i XX wieku. – Warszawa, 1966. – S. 152.

Tabela 4. Liczbowy wzrost ludności Lwowa w latach 1869–1905

Źródło: Zamorski K. Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych
ii. – Kraków; Warszawa, 1989 (sekcja: Ludność Galicji w latach 1857–1910),
Makarczuk S. Nasełennia...,s.211–214.

Rolnictwo
Duże podobieństwo między Królestwem Polskim a Galicją zaistniało w sposobie

rozwiązania kwestii agrarnej. W monarchii habsburskiej do zniesienia stosunków
feudalnych na wsi doprowadziła rewolucja 1848 r., wymuszając dekrety
uwłaszczeniowe. W Królestwie Polskim dekret uwłaszczeniowy z 2 III 1864 r. był
odpowiedzią rządu rosyjskiego na podobne dekrety powstańcze.

Miasto 1826 1860 1869–1871 1880 1900 1910 

Warszawa 131 158 276 383 686 781 

Łódź 4 26 50 48 310 408 

Kraków – 50 54 66 85 143 

 

Lata Liczba ludności 

1869 87 109 

1880 109 746 

1890 127 943 

1900 159 877 

1910 206 113 
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Kwestia uwłaszczenia chłopów została więc rozwiązana odgórnie. W momencie
zakończenia przemian uwłaszczeniowych własność folwarczna obejmowała w
Królestwie – 54,2% ziemi, w Galicji – 47,2%43.

Wprowadzone regulacje, mimo podstawowych podobieństw, w połączeniu z
różnicami w ogólnej sytuacji gospodarczej obydwu krajów wpłynęły na powstanie, a
później na pogłębienie się różnic w położeniu ich rolnictwa. W Królestwie Polskim
proces przemian kapitalistycznych następował bardzo powoli, wymuszany zmianami
w innych działach gospodarki i aż do 1864 r. nie był odgórnie inspirowany ani
przyspieszany. W Galicji procesu przemian kapitalistycznych do lat 70. XIX w. nie
było w ogóle, nie było bowiem żadnych bodźców ze strony władz ani słabo
rozwijającego się przemysłu. Toteż właśnie w Galicji zniesienie stosunków feudalnych
wstrząsnęło najsilniej gospodarką folwarczną, a że była ona podstawowym
producentem rolnym, tu właśnie rolnictwo odczuło ogromny kryzys44,45. Stagnacja,
choć nie tak silna, wystąpiła również po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim46,47.

Pierwszym dostrzegalnym efektem uwłaszczenia było zahamowanie trwającego
od czasu powstania folwarku pańszczyźnianego procesu koncentracji ziemi w rękach
wielkiej własności. Natomiast efektem rozwoju stosunków kapitalistycznych w
rolnictwie był stopniowy, przebiegający z różnym nasileniem w poszczególnych
dzielnicach, proces kurczenia się wielkiej własności ziemskiej i wzrostu ziemi chłopskiej
oraz proces rozwarstwienia wsi.

W Królestwie Polskim i Galicji zmniejszanie się powierzchni wielkiej własności
ziemskiej dotyczyło przede wszystkim folwarków małych i średnich. Borykając się z
pouwłaszczeniowymi trudnościami ekonomicznymi właściciele folwarków parcelowali
je częściowo lub, stojąc w obliczu bankructwa, całkowicie. W ten sposób dochodziło
do likwidacji majątków nie posiadających dostatecznych zasobów lub nie
przystosowanych do nowej sytuacji ekonomicznej. Powstawały dzięki temu nowe
gospodarstwa chłopskie. W Galicji w latach 1859–1889 rozparcelowano 71 tys. ha
gruntów, w dalszym okresie, do 1902 r. – 95 tys. ha. W Królestwie grunty chłopskie
powiększyły się w latach 1870–1909 o 1,4 mln ha48.

Do parcelacji przyczyniał się także wciąż nie zaspokojony głód ziemi wśród chłopów,
który szczególnie w Galicji windował ceny gruntów znacznie powyżej ich realnej
wartości, bogacąc całe rzesze pośredników, pobierających przy transakcjach nawet
50% prowizji. Właśnie tam najdłużej trwała żywiołowa parcelacja gruntów, zakończona

43 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski…,  op. cit., s. 153–
154.

44 M. Kraweć, Selanstwo Schidnoji Hałyczyny i Piwnicznoji …, op. cit.
45 J. P. Himka, Galician Villagers and Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century,

1982.
46 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  …,  op. cit., s. 154.
47 B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Warszawa:

Wiedza Powszechna 1965, s. 357–360.
48 J. Szkodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski …, op. cit., s. 118–119.



698

В. Мацєжинский
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 688–713

dopiero w 1899 r., wraz z powstaniem Banku Parcelacyjnego. W Królestwie Polskim
zakończyła się ona wcześniej, bo już w 1890 r., kiedy kontrolę nad parcelacją majątków
objął rząd rosyjski za pośrednictwem Banku Włościańskiego.

Procesem niwelującym pozytywne skutki parcelacji gruntów folwarcznych było
rozdrabnianie gruntów chłopskich wskutek stosowanych powszechnie w Królestwie
Polskim i Galicji działów rodzinnych. Był to proces daleko silniej oddziałujący na
strukturę agrarną niż parcelacja folwarków. W Królestwie doprowadził on do
charakterystycznego dla tego obszaru “średniaczenia” wsi: upadały gospodarstwa
karłowate, a większa własność chłopska ulegała rozdrobnieniu. W latach 1864–1903
liczba gospodarstw karłowatych zmniejszyła się z 205 tys. do 165 tys. Przeciętny
obszar gospodarstwa chłopskiego w 1870 r. wynosił 8,4 morgi, a w 1903 r. – 6,4 morgi.
Zanikanie większych gospodarstw chłopskich miało też głębokie znaczenie
ekonomiczne. Dopóki istniały, były one w znacznej mierze samowystarczalne, gdyż
nawet szereg artykułów przemysłowych, takich jak np. odzież, wytwarzano w nich w
ramach gospodarstwa domowego. Podział między spadkobierców stwarzał w ich
miejsce gospodarstwa, które przestawały być samodzielne i musiały nabywać część
artykułów dawniej wytwarzanych w domu. Aby towary te zakupić, musiały one
sprzedawać część swoich produktów rolnych. Rozpad dużych gospodarstw w
Królestwie Polskim i Galicji oznaczał więc przenikanie na wieś stosunków
towarowych.

W Galicji zdecydowana większość ludności trudniła się rolnictwem, zaś warunki
klimatyczne, zasoby naturalne i zaopatrzenie w siłę roboczą stwarzały jak najlepszą
sytuację dla rozwoju tej dziedziny gospodarki. Nie było jednak możliwości nawet w
tak sprzyjających okolicznościach wyżywić ludność własną jej produkcją. Niedobór
pszenicy wynosił 42 kg na osobę rocznie, zaś żyta – 21 kg49. O wiele szybciej – o
270–290% – niż wzrost produkcji rolnictwa następował wzrost liczby osób
zatrudnionych w rolnictwie. Powodowało to dostrzegalne obniżenie wydajności pracy
w tej branży i rodziło problem demograficzny. Pod koniec XIX w. liczba pracowników
rolniczych przewyższała 80 osób na 100 ha roli 50. Na początku XX w. około 25–30%
ludności wiejskiej Galicji nie posiadało ziemi51.

Od połowy XIX w. zaczęła szybciej się rozwijać wiedza agrarna, powstawały
specjalistyczne szkoły kształcące w tych zawodach. Jeszcze w latach 40. powstało
we Lwowie Towarzystwo Gospodarcze a w 1855 r. w Dublanach k. Lwowa założono
szkołę rolniczą, przekształconą w 1901 r. w Akademię Rolniczą52.

Małe postępy były dostrzegalne w drugiej połowie XIX w. w rozwoju hodowli
bydła. W gospodarstwach Galicji Wschodniej prawie nie wzrastało pogłowie. W
stosunku do 1857 r. zwiększyło się jedynie pogłowie świń (prawie dwukrotnie) i koni

49 S. M. Złupko, Ekonomika Hałyczyny w druhij połowy ni XIX – na pocz. XX st. Tekst łekcij,
Lwiw 1992, s. 25.

50 H. I. Kowalczak, Ekonomicznyj rozwytok zachidnoukrajinśkych zemel, Kyjiw 1988, s. 157.
51 Ibidem, s. 148.
52 Ibidem, s. 151.
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(1,5-krotnie). Natomiast ilość krów wzrosła jedynie o 1/5, zaś trzoda kóz i owiec
zmniejszyła się o połowę. Razem, pogłowie bydła zwiększyło się tylko o ok. 30–40%.
Dopiero na początku XX w. można dostrzec pewien postęp w rozwoju hodowli bydła.
O 300–359 tys. głów zwiększyła się trzoda owiec i o około 50 tys. – krów. Pogłowie
koni w pierwszym dziesięcioleciu XX w. wzrosło prawie  na 5%, co z kolei świadczyło
o względnej stabilności w zaopatrzeniu rolnictwa siłą pociągową53, Wskaźniki
jakościowe hodowli bydła w Galicji wyraźnie niekorzystnie odbiegały od norm
przyjętych w krajach europejskich54.

Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu przed I wojną światową warunki produkcji
rolnej znacznie się poprawiły. Jeżeli chodzi o wieś ukraińską to na poziom techniczny
rolnictwa miały pozytywny wpływ spółdzielnie (Masłosojuz), towarzystwa oświatowe
(Proswita), towarzystwo popierania rolnictwa “Silśkyj hospodar”. Ceny produktów
rolnych wykazywały tendencję wzrostu, dokonywał się także wyraźny proces
intensyfikacji produkcji. W Królestwie Polskim w latach 1906–1914 czterokrotnie
wzrosło tempo melioracji gruntów w porównaniu z okresem 1898–1901. Wielokrotnie
zwiększyło się zużycie nawozów sztucznych, zwiększyła się także powierzchnia upraw
i wydajność produkcji. Znamiennym było wyhamowanie postępu parcelacji wielkiej
własności, a nawet jej wzrost (3,6 mln ha w 1906 r., 3,9 min w 1909) – wyczerpał się
proces upadku nie przystosowanych do nowej gospodarki folwarków i proces
wprowadzania stosunków kapitalistycznych na wieś został zakończony55.

Infrastruktura gospodarcza
Końcem okresu wstępnego rewolucji przemysłowej był przewrót techniczny w

transporcie i budowa pierwszych linii kolei parowych, co oddziałało na wiele dziedzin
życia gospodarczego, zbiegając się zarazem z reformami agrarnymi i rozszerzeniem
wewnętrznego rynku towarowego. Teraz mało wydajny i kosztowny transport konny
zostawał stopniowo wypierany przez tani transport mechaniczny, przystosowany do
przenoszenia wielkich ilości ładunków na znaczne odległości. Główne linie dróg
żelaznych zbliżyły zagłębia górniczo-hutnicze podzielone granicami politycznymi,
związały je z okręgami przemysłu przetwórczego i dużymi miastami56.

W Królestwie Polskim linia warszawsko-wiedeńska połączyła stołeczny ośrodek
przemysłowy z Zagłębiem Dąbrowskim, a w dziesięć lat później (1859) z Górnym
Śląskiem (Ząbkowice-Katowice). Magistralę tę przedłużono do Bydgoszczy (1862),
zapewniając połączenie z Wielkopolską i Pomorzem, oraz dobudowano odcinek do
dzisiejszej Łodzi Fabrycznej (1866). W miarę rozwoju sieci kolejowej wytwarzały się
więzy gospodarcze między regionami surowcowymi a ośrodkami przemysłu
przetwórczego. Układ ten sprzyjał wytyczaniu nowych szlaków wymiany handlowej
między dzielnicami. Wszystkie linie lewobrzeżne w stosunku do osi Wisły oraz sieć

53 Ibidem, s. 155.
54 K. Jonca, Dzieje gospodarcze Polski …, op. cit., s.  24.
55 J. Szkodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski …, op. cit., s. 124–126.
56 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 71.
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szerokotorowa rozbudowywana na obszarach prawobrzeżnych (linia petersburska –
1862; terespolska – 1867; nadwiślańska – 1877) zbiegały się koncentrycznie w
Warszawie. Otworzyły w ten sposób perspektywy zbytu wyrobów przemysłu
Królestwa na rolnicze tereny wschodnie: Litwy, Białorusi, Wołynia, Podola i Zachodniej
Ukrainy oraz północnych i środkowych guberni Rosji, a dalej – na rozległe rynki
azjatyckie.

W ślad za rozbudową sieci kolejowej rozszerzało się zastosowanie paliwa
mineralnego w przemyśle fabrycznym. Wywóz węgla z zagłębi górniczo-
hutniczych, przede wszystkim z Górnego Śląska, świadczył o przełamywaniu barier
tzw. “zamkniętej” gospodarki przemysłowej, tj. projektu samorządności ekonomicznej
w oparciu o rynek wewnętrzny.

Górnictwo węgla, dostarczając uniwersalnego paliwa mineralnego dla hutnictwa i
wszelkich rodzajów przemysłu fabrycznego, dla taboru kolejowego i przedsiębiorstw
komunalnych przyczyniało się bezpośrednio do przyspieszenia mechanizacji, a pośrednio
do wytworzenia więzi ekonomicznych. Szlaki obrotu węglem zaczęły spełniać funkcje
krwiobiegu w całym systemie produkcji przemysłowej. Wytwarzały się formy trwałej
kooperacji między gałęziami i ośrodkami rozwijającymi się dotąd autonomicznie.
Formowała się nowoczesna struktura gospodarki przemysłowej. Samo górnictwo
natomiast zachowało charakter produkcji surowcowej, która nie podlegała (poza
koksem) dalszym przemianom technologicznym57,58. W latach 60.i na początku lat
70. XIX w. ziemie wschodniogalicyjskie zostały połączone koleją z zachodem kraju.
Na początek XX w. kolejowa sieć osiągnęła współczesny stan. Jej dalszy rozwój się
wstrzymał. Razem w Galicji Wschodniej ułożono 3,5 tys. km kolei – po 5 km2 na 100
km2 wszystkich terenów. Na skutek tego w kilka raz staniały usługi transportowe, co
z kolei spowodowało to, że te ziemie stały się łatwo dostępnym źródłem surowców
oraz rynkiem zbytu dla przemysłu Austro-Węgier i innych krajów Europy Zachodniej59.

Po wybudowaniu w 1861 r. kolei łączącej Lwów z Krakowem i Wiedniem, Lwów
stał się ważnym węzłem kolejowym kraju. Niedługo tę magistralę przedłużono do
Czerniowiec i Rumunii, a także do Brodów i Podwołoczysk. Sfinalizowano budowę
kolei podkarpackiej Chyrów-Stryj-Stanisławów a dalej poprzez Podole do Husiatyna
nad Zbruczem. Później zbudowano jeszcze trzy linie (Lwów-Brody-Radziwiłłów;
Lwów-Tarnopol-Wołoczyska i Czortków-Husiatyn-Jarmolińce), łączące ziemie
galicyjskie z zaborem rosyjskim.

Uprzemysłowienie
Przemianom demograficznym i agrarnym towarzyszyło uprzemysłowienie obszarów

środkowoeuropejskich. Dokonało się ono nie tylko w systemie techniczno-
produkcyjnym, ale i ekonomiczno-organizacyjnym. Jego przebieg był zróżnicowany

57 Ibidem, s. 72.
58 S. Koszutski, Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim trzydziestoleciu (1870–

1900), Warszawa: Księgarnia Naukowa 1905, s. 167–169.
59 H. I. Kowalczak, Ekonomicznyj rozwytok …, op. cit., s. 142.
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w poszczególnych regionach i okręgach przemysłowych, a także w poszczególnych
gałęziach przemysłu, lecz właśnie industrializacja, wraz z jej następstwami
ekonomicznymi, była podstawowym czynnikiem przeobrażeń społecznych na ziemiach
Galicji i Królestwa Polskiego w 2 połowie XIX i na początku XX wieku.

Przewaga paliwa mineralnego w całym przemyśle przypada na lata 1860–1864.
Wyjątkiem było Zagłębie Staropolskie (Skarżysko – Starachowice – Ostrowiec), które
zostało włączone w zasięg transportu kolejowego dopiero w latach osiemdziesiątych
XIX w. Tam też najdłużej w hutnictwie żelaza zachowało się paliwo drzewne.
Tymczasem powszechne nieomal zastosowanie paliwa mineralnego umożliwiło
zwiększenie objętości kotłów parowych i mocy silników napędzanych parą. Torowało
to z kolei drogę do upowszechnienia złożonych maszyn w przemyśle przetwórczym,
wypierając stare urządzenia o napędzie wodnym.

Przewaga produkcji zmechanizowanej nad rękodzielniczą w podstawowych
gałęziach wytwórczości określa chronologię zwycięstwa systemu fabrycznego.
Kulminacją procesu industrializacji były w przemyśle Królestwa Polskiego lata
1852–1886. Data początkowa to upowszechnienie nowej technologii w
cukrownictwie. W zastosowaniu maszyn narzędziowych wiodącą rolę odegrało
włókiennictwo okręgu łódzkiego, gdzie produkcja zmechanizowana w przemyśle
bawełnianym zyskała przewagę od połowy lat 70. XIX w., a w przemyśle wełnianym –
w latach 1879–188060.

Upowszechnianie silników parowych, maszyn i nowoczesnych instalacji
technicznych dokonywało się na drodze importu, ułatwionego początkowo przez
liberalne taryfy celne. Adaptacja rozwiązań technicznych stosowanych na Zachodzie
(głównie w Wielkiej Brytanii i krajach niemieckich) oraz nowoczesnych modeli maszyn
przyspieszała przewrót techniczny i zapewniała szybki awans produkcji fabrycznej.
Równolegle jednak import urządzeń hamował postęp krajowego przemysłu metalowego
i budowy maszyn, uzależniał go od patrzenia z zewnątrz. Potężnym bodźcem dla
rozwoju przemysłu metalowego się od połowy lat siedemdziesiątych nowy etap
budownictwa kolejowego w Królestwie i na obszarze imperium rosyjskiego oraz rozwój
miast i gospodarki komunalnej. Przeciw naciskowi konkurencji obcej rząd zastosował
szereg środków interwencyjnych; zamówienia kredytowe na tabor kolejowy i szyny,
ceny premiowe, a następnie – wprowadzane stopniowo ochronne taryfy celne61.

Lata 1877–1890 to okres burzliwego przewrotu technicznego w hutnictwie żelaza
i stali na terenie Królestwa. We Wschodniej Europie przebieg przewrotu
przemysłowego nie zamykał się, jak w Anglii, wyłącznie w “wieku pary”.
Zapoczątkowany został przez zastosowanie kotłów i silników parowych, ale
zakończony przy udziale silników spalinowych, a nawet – elektrycznych. W latach
1903–1911 liczba silników elektrycznych w samej tylko Warszawie wzrosła z 23
(o mocy 120 KM) do 3 tys. (o mocy 8 tys. KM). W tej końcowej fazie rewolucji

60 J. Łukasiewicz, Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852–1886, Warszawa
1963, s.  178–184.

61 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 73.



702

В. Мацєжинский
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 688–713

przemysłowej na ziemiach polskich zarysowało się zróżnicowanie struktury techniczno-
produkcyjnej wewnątrz poszczególnych gałęzi przemysłu: zakłady wielkie przekroczyły
próg systemu parowego przez budowę własnych elektrowni, natomiast średnie i małe
ograniczały się do systemu parowego bądź do modernizacji urządzeń napędowych
przez stosowanie silników spalinowych62,63.

Pierwsze elektrownie przemysłowe wytwarzające prąd do oświetlenia i transportu
uruchomiono przede wszystkim w zagłębiach górniczo-hutniczych (w Zagłębiu
Dąbrowskim od 1875 r., na Górnym Śląsku – 1878 r.) oraz w Łodzi. W ostatnim
dziesięcioleciu XIX w. rozpoczęła się już modernizacja bazy energetycznej: liczba
elektrowni zwiększyła się do 79, a w 1911 – do 16564.

Po 1870 r. wystąpił wyraźnie proces koncentracji produkcji, choć przebiegał on z
różnym nasileniem w różnych dzielnicach i różnych gałęziach przemysłu. Zewnętrznym
jego wyrazem było zmniejszenie ogólnej liczby zakładów przy jednoczesnym wzroście
zatrudnienia i produkcji. W późniejszym okresie od 1893 do ok. 1911 r. wzrost wielkości
zakładów zaznaczył się w przemyśle ciężkim: w Królestwie Polskim – na poziomie
pięciokrotnym i w Galicji – trzykrotnym65.

W Galicji przemysł miał generalnie charakter surowcowy – z wyjątkiem kilku
większych fabryk metalowych, spożywczych i drzewnych zlokalizowanych w
Krakowie i Lwowie. Struktura gałęziowa przemysłu tych dwu ośrodków, podobnie
jak Warszawy, nosiła w sobie cechy stołeczności, różniła ją jedynie skala i stan
wyposażenia technicznego. Z Galicji wywożono wiele podstawowych surowców
przemysłowych, przywożono natomiast produkty, które mogły być z powodzeniem
wyrabiane na miejscu. W przemyśle przetwórczym dominowała produkcja
drobnoprzemysłowa, a często – rękodzielnicza. Rzemiosło znacznie przewyższało
zatrudnieniem przemysł. Na przykład wywożono stąd skóry, lecz nie stworzono nigdy
większego przemysłu garbarskiego. Potencjał industrializacyjny Galicji (surowce +
nadwyżki siły roboczej) nie był należycie wykorzystywany głównie ze względu brak
zainteresowania działalnością w przemyśle ze strony ziemiaństwa – jedynej warstwy
akumulującej (choć w niewielkim stopniu) kapitał w prowincji. Rząd austriacki również
nie podejmował żadnych prób uprzemysłowienia Galicji, przeznaczając jej rolę rynku
zbytu dla przemysłu Austrii i Czech66. W latach 60. XIX w. przemysł fabryczny w
Galicji Wschodniej dopiero się rodził. W następnych dziesięcioleciach również nie
dostrzegało się jego rozwoju. Władze autonomiczne aż do końca lat 80. nie podjęły
żadnych kroków w kierunku wsparcia miejscowego przemysłu fabrycznego67.
Poważnym hamulcem była ponadto austriacka polityka celna wyróżniająca się

62 Ibidem, s. 76–77.
63 S. Płużański, Wyrób silników spalinowych w Polsce, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,

10(1965).
64 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 77.
65 Ibidem, s. 77.
66 K. Jonca, Dzieje gospodarcze Polski …, op. cit., s.  151–153.
67 H. I. Kowalczak, Ekonomicznyj rozwytok …, op. cit., s. 162.



703

В. Мацєжинский
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 688–713

wysokimi cłami importowymi na liczne wyroby fabryczne. Wysokie ceny na
importowane wyposażenie i materiały podrywały konkurencyjność przedsiębiorców
galicyjskich68.

Kapitał niemiecki i austriacki utrudniał rozwój galicyjskiego przemysłu, a nawet
wiele istniejących zakładów doprowadzono do ruiny, zalewając rynek galicyjski
towarami o dumpingowych cenach. Wielokrotnie też przekreślano w opanowanym
przez ziemian Sejmie Krajowym ciekawe projekty poważniejszych inwestycji
przemysłowych. Ludność Galicji stanowiła 27% ludności monarchii, a przypadało na
nią zaledwie 9,2% przedsiębiorstw przemysłowych, zaś większych zakładów – tylko
4%. W przeciwieństwie do Królestwa Polskiego, gdzie po 1870 r. nastąpił wielki
rozwój przemysłu, w Galicji wystąpił spadek produkcji przemysłowej w wielu
dziedzinach. W latach 1871–1875 upadło 6 hut szkła i 5 cukrowni, tak że w następnej
dekadzie w ogóle nie produkowano w Galicji cukru. W 1905 r. zamknięto ostatnią
hutę żelaza (Węgierska Górka). Odtąd ruda galicyjska była już wyłącznie przetapiana
poza granicami kraju. Upadał także przemysł ludowy. Wzrost notował jedynie sektor
górniczy – w związku z zapotrzebowaniem na węgiel ze strony kolei, oraz przemysł
naftowy, który rozwijał się w szybkim tempie, lecz tylko w zakresie wydobycia,
ponieważ 75% wydobytej ropy przetwarzano za granicą69.

Rozwój przemysłu w sposób obiektywny kolidował z interesami wielkich właścicieli
ziemskich, którzy nie tylko nie byli zainteresowaniem jego rozwoju, ale nawet poprzez
władze lokalne rozwój ten hamowali70. Założone w latach 70–80. XIX w. z udziałem
obcego kapitału banki i zakłady kredytowe obsługiwały przede wszystkim dziedziców
i prawie nie inwestowały w rozwój przemysłu71. Dopiero w 1910 r. sejm podjął decyzję
założenia osobnego banku dla kredytowania tej gałęzi gospodarki72.

Tabela 5. Przemysł przetwórczy w Galicji w latach 1870–1902

69 W. Pruss, M. Nietyksza, R. Chomać-Klimek, Uprzemysłowienie ziem polskich …, op. cit.,
s. 345.

70 H. I. Kowalczak, Ekonomicznyj rozwytok …, op. cit., s. 160.
71 Ibidem, s. 161.
72 Istorija Lwowa, Red. W. W. Sekretarjuk ta in., Kyjiw 1984, s. 151.

Rok Liczba przedsiębiorstw 
zatrudniających ponad 

20 robotników 

Liczba 
zatrudnionych w 
nich robotników 

(tys.) 

Moc silników 
parowych (tys. KM) 

1870 64 5,7 1,6 

1880 138 8,0 3,4 

1885 175 10,0 3,8 
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Źródło: Kowalczak G. I, Ekonomicznyj rozwytok zachidnoukrajinśkych zemel. –
Kyjiw,  – S. 165.

Przemysł w Galicji Wschodniej na początku XX w. reprezentowały generalnie
małe, słabo zmechanizowane przedsiębiorstwa.

Tabela 6. Struktura przemysłu w Galicji Wschodniej według
wielkości przedsiębiorstw (1902 r.)

1890 280 15,0 5,6 

1902 325 26,4 15,0 

 

Przedsiębiorstwa Zatrudnieni 
robotnicy 

Moc silników 
mechanicznych 

Przemysł domowy Ilość 
pra-
cow-
ników 

Ilość % ogółu Ilość osób % ogółu KM % ogółu Ilość 
przedsię-
biorstw 

Ilość 
pracow-
ników 

1 17 539 45,7 17 539 14,2 3 138 7,1 42 581 42 581 

2-5 18 592 48,4 48 254 39,2 11 158 25,3 4 924 13 031 

6-10 1323 3,4 9 579 7,8 123 799 

11-20 522 1,4 7 396 6,0 
7 530 17,1 

10 140 

21-50 273 0,7 8 305 6,7 - - 

51-100 108 0,3 7 545 6,1 
11 396 25,9 

- - 

101-
300 57 0,1 8 780 7,1 - - 

301- 
1000 20 0,05 9 839 8,0 

9 134 20,7 

- - 

ponad 
1000 5 0,01 5 908 4,8 1 738 3,9 - - 

Razem 38 439 100 123 145 100 44 094 100 47 638 56 551 

 
Źródło: Kowalczak G. I. Ekonomicznyj rozwytok zachidnoukrajinśkych zemel. –

Kyjiw, 988. – S. 166.
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Dopiero początek wieku XX przyniósł zwrot w polityce gospodarczej, objawiający
się w działalności protekcyjnej wobec surowcowych gałęzi przemysłu. Szybszy przyrost
demograficzny i rozwój przestrzenny Lwowa i Krakowa wytworzył potrzeby, dzięki
którym rozwijać się mogły w tych ośrodkach różne rodzaje przemysłu. Podstawowe
znaczenie miała akcja popierania wytwórczości krajowej, prowadzona przez władze
autonomii, oraz odkrycie przez kapitał obcy dogodnych warunków do inwestycji (tania
siła robocza, poparcie władz miejscowych). Niebagatelną rolę odegrała zorganizowana
w 1894 r. we Lwowie Wystawa Krajowa, która stała się okazją do gruntownego
przeglądu sił produkcyjnych prowincji. Zaczęły powstawać nowe instytucje, takie jak
Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego (1901–1903), Liga Pomocy
Przemysłowej (1904), Bank Przemysłowy (1910), Patronat Rękodzieł i Drobnego
Przemysłu (1911). Zostały też utworzone instytucje wspomagające rolnictwo: Bank
Rolniczy, Związek Handlowy Kółek Rolniczych (1892), Biuro Mleczarskie Wydziału
Krajowego (1904), Galicyjski Związek Mleczarski (1909), Galicyjska Spółka Zbytu
Bydła i Trzody (1911)73. Rozwijała się także spółdzielczość ukraińska74.

Kapitał własny Banku Krajowego wzrósł w latach 1904–1913 trzykrotnie,
rozwinięta została działalność kredytowa. W 1908 powstał z udziałem władz i kapitału
austriackiego (Niederosterreichische Escompte Gesellschaft) Bank Przemysłowy,
który współdziałał w zakładaniu szeregu przedsiębiorstw. Duże znaczenie miało
wydobycie soli jadalnej (Wieliczka, Bochnia) i potasowej (Kałusz). Produkcja
przemysłowa rosła we wszystkich sektorach (drzewnym, budowlanym, odzieżowym,
papierniczym, skórzanym i metalowym). Nie zmieniło to jednak zasadniczo gospodarczej
mapy Galicji. Niedorozwój przemysłu był tak głęboki, a poziom życia przeciętnego
mieszkańca prowincji tak niski, że chałupnictwo i rzemiosło nie poniosło najmniejszego
uszczerbku: drobni wytwórcy mogli sprzedawać wyroby po cenach, do których nie
mogła zejść, nawet w strategii dumpingowej, produkcja wielkoskalowa. W 1910 r.
drobny przemysł zatrudniał w Galicji 67,8% ogółu robotników.

Robotnicy
Stan zatrudnienia w przemyśle Królestwa i Galicji określić można dla lat 1893–

1902 i 1907–1911. Możliwe to jest dzięki jednostkowym rejestrom zakładów
przemysłowych. Rzadko i wadliwie sporządzane spisy powszechne w trzech
dzielnicach (Galicja 1890 r., 1910, Królestwo – 1897 r.) nie dają podstaw do
jednoznacznych wniosków. Stwierdzić można natomiast, że niezależnie od państwa
czy kraju w regionie środkowoeuropejskim napływ siły roboczej do przemysłu
wytworzył trzy dominujące typy regionów przemysłowych, wykazujące wiele cech
wspólnych bez względu na dzielące je granice polityczne. Były to: 1) regiony produkcji
włókienniczej (okręg łódzki, bielsko-bialski i białostocki); 2) regiony produkcji górniczo-
hutniczej (okręg górnośląski, dąbrowsko-sosnowiecki, cieszyński); 3) ośrodki

73 S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój Lwowa …, op. cit., s. 86.
74 I. Wytanowycz, Istorija ukrajinśkoho kooperatywnoho ruchu, Nju-Jork 1964.
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wielkomiejskie, które wraz z kształtowaniem się ich aglomeracji nabierały cech regionu
(okręg warszawski, poznański, wileński, lwowski i krakowski). Ponadto w okręgu
borysławskim w Galicji rozwinęło się górnictwo naftowe, a jednocześnie nastąpił
upadek Zagłębia Staropolskiego i włókiennictwa na Dolnym Śląsku75.

Tabela 7. Liczebność robotników Królestwa Polskiego i Galicji 1893–1910

Źródło: Pietrzak-Pawłowska I. Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej
industrializacji na ziemiach polskich do 1918 r. – Wrocław, 1970. – S. 95.

Królestwo Polskie na przełomie wieków XIX i XX wykazywało ogromną dynamikę
rozwoju klasy robotniczej (143%). Tempo wzrostu kształtowało się nierównomiernie –
najwyższe było w ostatnim pięcioleciu XIX w. i w przededniu I wojny światowej.
Stan zatrudnienia w wielobranżowej strukturze przemysłu Królestwa cechowało w
całym omawianym okresie prymat włókniarzy (wzrost o 136%), jakkolwiek udział ich
zmniejszał się nieznacznie w stosunku do innych (z 47,5 do 46,1%). Dynamiczny
rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
spowodował wysunięcie się tej grupy robotników na drugie miejsce, wykazując
zwiększenie jej udziału w ogólnym stanie zatrudnienia z 26,6 do 32,8%. Wybitny,
ponadtrzykrotny, wzrost zatrudnienia w przemyśle chemicznym (z 1962 do 6428) nie
zmienił jeszcze jego ostatniej lokaty w skali ogólnej (1,9%); wyprzedzały go inne
gałęzie: przemysł drzewny (3,5%), papierniczo-poligraficzny i skórzany (po 2,8%)76,77.

W Galicji stan zatrudnienia robotników przemysłowych zwiększył się w latach
1902–1910 o 25% i osiągnął poziom zatrudnienia, jaki występował w Królestwie około
1880 r. W strukturze gałęziowej przemysłu ciężkiego najbardziej zwiększyła się liczba
metalowców (o 86%). Stali się oni najliczniejszą grupą (17 114) obok zatrudnionych
w przemyśle mineralnym (17 308) i górnictwie nafty, md i węgla (11 178) oraz w
hutnictwie (1 224). Łącznie te cztery grupy stanowiły 51,2% ogólnej liczby robotników
Galicji. W przemyśle lekkim dominowali w 1910 r. zatrudnieni w przemyśle
spożywczym (14 865) oraz włókienniczym (6 141). Do liczniejszych grup w Galicji

75 W. Pruss, M. Nietyksza, R. Chomać-Klimek, Uprzemysłowienie ziem polskich …, op. cit.,
s. 364.

76 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 96–97.
77 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  …,  op. cit., s. 176.

Kraj Rok Liczba robotników Wzrost w % 

1893 138 888 Królestwo 
Polskie 

1911 337 669 

143 

Galicja 1902 73 150 25 
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zaliczali się nadal robotnicy zatrudnieni w przemyśle drzewnym (12 134) oraz
papierniczo-poligraficznym (5379) i chemicznym (5 198)78.

Wzrost ilościowy i koncentracja w rozmieszczeniu robotników przemysłowych
potęgowały proces integracji klasy robotniczej. W zakładach zatrudniających ponad
500 robotników skupiało się ok. 50% ich ogólnej liczby. Grupy wielkoprzemysłowych
robotników dominowały szczególnie w Królestwie, w okręgu łódzkim, warszawskim
i sosnowieckim. Równocześnie występowały czynniki różnicujące wewnętrzny skład
klasy robotniczej. Po reformie administracyjnej Królestwa Polskiego w 1867 r. zanikło
stosowanie nomenklatury cechowej, upowszechniła się natomiast w zapisach
urzędowych i w rejestrach statystycznych nowa klasyfikacja ogółu robotników
fabrycznych według ich przydatności produkcyjnej (płci, wieku, kwalifikacji i funkcji),
co wyznaczało ich pozycję ekonomiczną. Zmiana technicznych warunków pracy po
rewolucji przemysłowej zmniejszyła drastycznie popyt na siłę roboczą o najwyższych
walorach fizycznych, umożliwiając zastąpienie jej pracą kobiet i młodocianych.

Zwiększyła się podaż i wzmogła konkurencja na rynku siły roboczej. Sytuacja ta
sprzyjała narzucaniu robotnikom niekorzystnych warunków w zakresie długości dnia
roboczego i stawek płacy. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja proletariatu przemysłowego
na progu XX wieku wykazywała dotkliwe jego upośledzenie w stosunku do położenia
robotników w krajach o wcześniejszym trybie industrializacji. Tam masowe organizacje
robotnicze zdołały już wywalczyć lepsze warunki pracy, natomiast na terenie Królestwa
Polskiego i Galicji finał przekształceń przemysłowych doprowadził do tego, że
najliczniejsze kategorie niskopłatnych robotników otrzymywały stawki znacznie poniżej
kosztów dziennego utrzymania79.

Warunki pracy robotników w borysławskich kopalniach naftowych pozostawały
poza wszelkimi normami. Nawet najmniejsza iskra powodowała eksplozję gazu80.
Według statystyk urzędowych w latach 1871–1873 w Borysławiu zdarzyło się 126
wypadków, na skutek których 70 osób poniosło śmierć i 56 po ciężkich obrażeniach
zostało kalekami. W sprawozdaniach dotyczących przemysłu naftowego za lata 1886–
1900 odnotowano 48 wypadków śmiertelnych oraz 270 ciężkich obrażeń, dane
dotyczące wydobycia wosku podają odpowiednio liczby 213 i 32681.

Rozwój kapitału prywatnego
Rozrost struktur zakładów przemysłowych i koncentracja produkcji pociągały za

sobą koncentrację i centralizację kapitału, której szczególnie charakterystycznym
przejawem było tworzenie spółek akcyjnych. Galicja znalazła się w zasięgu karteli
ogólnoaustriackich kontrolujących całkowicie tutejszą produkcję w ramach

78 I. Pietrzak-Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki …, op. cit., s. 97–98.
79 J. A. Jackewycz, Stanowyszcze robitnyczoho kłasu Hałyczyny w period kapitalizmu (1848–

1900), Kyjiw 1958.
80 Ibidem, s. 27.
81 Ibidem, s. 36.
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opanowanych przez siebie gałęzi. Na przykład powstały w 1892 r. kartel rafinerii
ropy wyznaczył Galicji rolę dostarczyciela surowca, który rafinowano na terenie
Austrii. Podobną kontrolę nad swoimi sektorami produkcji sprawowały w Galicji
kartele: żelazny i spirytusowy82.

Rozwój nowoczesnego przemysłu fabrycznego wymagał znacznych środków
finansowych. Inwestował w przemysł kapitał mieszczański i ziemski, lecz nakłady te
nie były wystarczające. Do 1870 r. w Królestwie Bank Polski kredytował górnictwo
i tkactwo, lecz po przekształceniu go w warszawski kantor rosyjskiego Banku Państwa
wycofał się z akcji przemysłowej. Natomiast w Galicji publiczną instytucją bankową
udzielającą kredytu przemysłowi był Bank Krajowy, założony w 1881 r. Pomyślany
początkowo jako instytucja zapewniająca długoterminowe kredyty dla chłopów, od
1891 r. rozpoczął kredytowanie przemysłu, handlu i kolejnictwa, biorąc udział w
zarządzie kredytowanych przedsiębiorstw.

Dużą rolę w drugiej połowie XIX w. odgrywały banki prywatne, zakładane jako
spółki akcyjne, eliminując drobne i powstałe wcześniej domy bankowe i kantory.

Następne lata wieku XX do I wojny światowej przyniosły w Królestwie zjawisko
ekspansji kapitału polskiego. Dokonywała się ona jednak w granicach państwa
zaborczego. Oparte na polskim kapitale przedsiębiorstwa i banki (głównie Bank
Handlowy w Warszawie) podjęły budowę zakładów przemysłowych oraz innych
obiektów w głębi Rosji. Największe wpływy kapitał polski uzyskał na Ukrainie, gdzie
wiele przedsiębiorstw związanych z rolnictwem oraz wiele majątków ziemskich
znajdowało się w rękach Polaków. Ta ekspansja nie przyniosła jednak większej
samodzielności gospodarczej kapitału polskiego. Przeciwnie – wzmocniła więzi z
cesarstwem83.

W Galicji odrodzenie prywatnej bankowości po kryzysie przyszło w latach 80. W
okresie 1882–1914 kapitały własne tamtejszych banków akcyjnych wzrosły
czterokrotnie, większość jednak była uzależniona od banków wiedeńskich i czeskich.

Na przełomie XIX i XX w. krajowe galicyjskie i centralne austriacko-węgierskie
banki stawały się współwłaścicielami olbrzymich obszarów rolnych i leśnych. Część
ziemi sprzedawano na kredyt chłopom. Warunki sprzedaży były bardzo niekorzystnymi
dla kupujących. Przykładem tego rodzaju działalności może być lwowski Bank
Parcelacyjny założony w 1899 r. przez wielkich właścicieli ziemskich z Galicji przy
poparciu austriacko-węgierskiego i lokalnych banków. Bank miał pośredniczyć w
parcelacji wielkich własności ziemskich i sprzedaży chłopom działek pod warunkiem
spłaty kredytu w ciągu 5-10 lat. Ceny sprzedawanych ziemskich działek były
niezmiernie wysokie i cały czas wzrastały. Przykładowo w 1900 r. 1 mórg ziemi rolnej
kosztował 1100 koron; w 1902 r. – 1270 koron; w 1903 r. – 1460 koron; w 1904 r. –

82 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Kraków: Krajowa Agencja
Wydawnicza 1990, (przedruk z 1936 r.), s. 450.

83 Polśko-ukrajinśki studiji. Ukrajina – Polszcza:  istoryczna spadszczyna i suspilna swidomist,
Red. J. Isajewycz ta in., Kyjiw 1993, s. 211.
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1580–1620 koron; w 1905 r. – 11800 koron. Dla porównania w Poznańskim, gdzie
przybytki z ziemi były w 2 razy większe mórg ziemi sprzedawany był za 462 korony84.
W takich warunkach zadłużenia chłopów wobec banków stale wzrastały.

Tabela 8. Zadłużenie ludności wiejskiej w bankach galicyjskich 1870–1905
 (w koronach)

Źródło: Chonigsman J. S. Pronyknennja inozemnoho kapitału w ekonomiku
Zachidnoji Ukrajiny w epochu imperializmu (do 1918 r.). – Lwiw, 1971. – S. 181.

Z roku na rok wzmacniała się pozycja niewielkiej grupy największych banków,
które gromadziły generalną część zasobów pieniężnych kraju.

Handel
W handlu niezwykle istotną zmianą, jaką wprowadziły stosunki kapitalistyczne,

było pośrednictwo handlowe, niekiedy wielostopniowe, zwłaszcza w handlu artykułami
rolnymi. W epoce kapitalizmu nadal utrzymywały się targi i jarmarki jako podstawowe
miejsca wymiany towarowej. W małych ośrodkach stykali się tam bezpośrednio
producenci wiejscy z konsumentami miejskimi. W większych miastach stopniowo te
dwie grupy zaczął oddzielać od siebie pośrednik, skupujący artykuły od producenta i
wystawiający je na sprzedaż w nowo powstających halach targowych. W ten sposób,
stopniowo, kapitalizm opanował drobny handel nie likwidując jego zewnętrznej
samodzielności. Szczególnie widoczne to było w handlu hurtowym płodami rolnymi.
Drobni sklepikarze wiejscy i handlarze małomiasteczkowi często stawali się agentami
hurtowników: skupowali oni towar za ich pieniądze i na ich rachunek. Dalszy obrót
towarem niekoniecznie oznaczał wystawienie go do sprzedaży detalicznej na stoisku

84 J. S. Chonigsman, Pronyknennja inozemnoho kapitału sw ekonomiku Zachidnoji Ukrajiny w
epochu imperializmu (do 1918 r.), Lwiw 1971, s. 179.

Lata Wpłata do 
banków 

Zadłużenie 
(%) 

Nowe 
zadłużenie 

Nowe 
zadłużenie 

( % )  

Zadłużenie na 
koniec roku 

1870-
1879 

4 989 654 10,5 2 240 452 7, 6 49 227 271 

1880-
1889 

10 651 391 15,7 4 410 552 9,0 93 325 932 

V 1890-
1899 

25 349 724 23,4 11412 858 17,3 1 185 542 553 

1 1900- i 
1905 

42 006 384 32,6 82 064 714 26,4 3 323 030 946 
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w mieście. Hurtownicy często umieszczali zboże, bydło, nabiał itd. na rynkach
zagranicznych lub sami okazywali się tylko agentami innych, wielkich hurtowników,
najczęściej Niemców, dominujących w regionie w handlu żywnością. Silna warstwa
pośredników była w stanie narzucać ceny zarówno konsumentom miejskim, jak i
poszukującym zbytu producentom, żerując szczególnie na chłopstwie85.

Organizacją broniącą przed pośrednictwem handlowym interesów konsumenta
były stowarzyszenia spożywców, które rozwijały się głównie wśród ludności robotniczej
i inteligencji miejskiej. Zajmowały się one zakupem hurtowym przedmiotów potrzebnych
do gospodarstwa domowego, głównie żywności, i detaliczną ich sprzedażą. Początki
takich stowarzyszeń w Królestwie Polskim sięgały lat 60. XIX wieku. Rozwój
spółdzielczości rolniczo-handlowej przypada już na wiek XX. Zadaniem spółdzielni
tego typu było dostarczenie producentom rolnym artykułów potrzebnych do produkcji
i sprzedaż produktów ich gospodarstw. Łączyło się z tym zazwyczaj dostarczanie
towarów potrzebnych rolnikom w ich gospodarstwach domowych. O ile więc
stowarzyszenia konsumentów omijały łańcuch pośredników handlowych, stanowiąc
detaliczną konkurencję dla hurtowników, o tyle spółdzielnie dążyły do całkowitego
wyłączenia z ogólnej wymiany towarowo-pieniężnej zrzeszonych w nich członków,
ustanawiając niejako “zamknięty obieg” w ramach własnej struktury. Wśród
ukraińskich spółdzielni galicyjskich najważniejszymi była spółdzielnia spożywcza
“Narodna Torhowla” z centralą we Lwowie (założ. 1883) i spółdzielność mleczarska
– wspomniany wyżej “Masłosojuz” z centralą począkowo w Stryju, a później we
Lwowie (założ. 1907).

Specyficzną cechą handlu w zaborach austriackim i rosyjskim był duży udział w
nim ludności żydowskiej. Na terenie Królestwa Polskiego od 1862 r. Żydzi posiadali
pełnię praw przysługujących innym obywatelom. W Galicji uzyskali całkowite
równouprawnienie dzięki serii ustaw z lat 1859–1868. Od roku 1846 do 1869 r.
rekordowy przyrost naturalny (od 333 tys. do 576 tys.) zwiększył ich udział w
społeczeństwie Galicji z 6,4 do 10,6%. W 1880 stanowili 84,5%, a w 1900r. – 88%
ogółu czynnych zawodowo w handlu towarowym. W Królestwie Polskim należało do
nich w 1913 r. 56,2% wszystkich firm handlowych86.

Handel żydowski był szczególnie rozwarstwiony. Obok nielicznej grupy potentatów
występowała rzesza ubogich kramarzy, pośredników i sklepikarzy. Przeważali oni
zwłaszcza w drobnych miasteczkach ziem ukraińskich oraz w niektórych rolniczych
okręgach Królestwa. Żydowska biedota handlowa żyła w niezmiernie trudnych
warunkach. Przedmiotem handlu były najtańsze, złej jakości wyroby sprzedawane
najuboższym warstwom społeczeństwa. Wyjątkową rolę odegrali natomiast tzw.
“litwacy” – kupcy żydowscy wygnani z terenów cesarstwa na obszarach dzisiejszej
Litwy, Białorusi i wschodniej Ukrainy. Przybyli oni do Królestwa ze znajomością

85 Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, Red. S. A. Kempner, Warszawa 1922, T. 2,
s. 305.

86 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego …, op. cit., s. 436-437, 444, 519.
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rynków rosyjskich i wschodnich i szybko opanowali działy handlu najbardziej związane
z wymianą z cesarstwem (spedycja, eksport, włókiennictwo)87.

Handel hurtowy na skalę regionalną lub krajową w Galicji nie zaistniał. Większymi
ośrodkami handlowymi były Lwów i Kraków, w których koncentrował się większy
handel detaliczny (zaopatrujący się głównie w Wiedniu) i nieliczny handel hurtowy.
Działalność hurtowników krakowskich i lwowskich koncentrowała się jednak głównie
na rynku lokalnym. O niskim stanie wewnętrznej wymiany towarowej świadczy
istnienie handlu obnośnego, a jeszcze w 1892 r. było takich handlarzy, i to tylko tych
oficjalnie zarejestrowanych, 804. Liczba rzeczywista wykraczała daleko poza statystyki
urzędowe. Te ostatnie w miarę upływu lat wskazywały jednak na kurczenie się
możliwości obnośnego handlu – w 1907 r. zarejestrowano w Galicji wędrownych
detalistów “tylko” 44388.

Schyłek handlu obnośnego, a także poważne ograniczenia w pośrednictwie
handlowym uprawianym przez handlowców żydowskich wiązały się m.in. z rozwojem
spółdzielczości i stowarzyszeń handlowych. W Galicji Towarzystwo Kółek Rolniczych
miało w 1910 już 900 sklepów spożywczych i wciąż rozwijało działalność. W 1913 r.
liczyło 80 tys. członków, dysponowało 52 składnicami i hurtowniami oraz centralnymi
składnicami w Krakowie i Lwowie. Suma sprzedaży produktów osiągała 20 mln koron.
Zaktywizowali się również handlowcy ukraińscy – z inicjatywy K. Łewyćkiego został
założony w 1898 r. wspomniany już “Krajowyj Kredytowyj Sojuz”, w skład którego
weszło 17 spółdzielni kredytowych i 2 handlowe89,90. Towarzystwo “Narodna
Torhowla” w 1907 r. przekształcone zostało w hurtownię dla spółek spożywczych i
rozwinęło 19 filii. Powstały w tym samym roku w Stryju związek mleczarń ukraińskich
doszedł w 1911 r. do liczby 75 zakładów. W 1912 r. Ukraińcy prowadzili już 92
spółdzielnie spożywcze, skupiające 12,5 tys. członków. Rozwój ruchu spółdzielczego
był charakterystyczną cechą korzystnych zmian na wsi galicyjskiej początku XX w.
Kooperacja znajdowała poparcie nie tylko wśród chłopów, lecz również wśród całej
społeczności ukraińskiej, w tym też inteligencji. Postrzegano ją jako możliwość
zorganizowania i emancypacji chłopów ukraińskich w Galicji91.

Także wielka własność ziemska zaczęła w tym czasie eliminować pośrednictwo
handlowe. Założone przez ziemian Towarzystwo Rolnicze i Towarzystwo Gospodarcze
umożliwiają bezpośrednie zawieranie umów z producentami maszyn rolniczych i nasion.
Ziemianie założyli także własne spółki zbytu bydła, trzody chlewnej, jaj i drobiu92.

W handlu zagranicznym liberalna polityka prowadzona była przez władze aż do
drugiej połowy lat 70. XIX w. W latach 1877 i 1879 nastąpił zwrot w kierunku polityki

87 Polśko–ukrajinśki studiji. Ukrajina – Polszcza:  istoryczna …, op. cit., s. 229.
88 Dzieje gospodarcze Polski …, op. cit., s. 306.
89 M. Kuhutjak, Hałyczyna: storinky istoriji (narys suspilno-politycznoho ruchu XIX st. 1939 r.),

Iwano-Frankiwśk 1993, s. 87.
90 A. Zuk, Ukrajinśka kooperacija w Hałyczyni, Kyjiw 1913, s. 6.
91 S. M. Złupko, Ekonomika Hałyczyny w druhij …, op. cit., s. 48.
92 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego …, op. cit., s. 450–451.



712

В. Мацєжинский
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 688–713

protekcyjnej: ziemie Królestwa Polskiego i Galicji znalazły się w zasięgu
przeciwstawnych systemów protekcyjnych Rosji i Austro-Węgier 93. Od lat
osiemdziesiątych zauważalne jest także zjawisko coraz silniejszego oddziaływania na
gospodarkę czynników zewnętrznych, wynikających z przemian rynku europejskim.
Był to skutek coraz silniejszych związków gospodarczych rynków regionalnych z
krajowymi po drastycznym zwiększeniu zapór celnych na granicach państwowych94,95.

Mimo wojny celnej wymiana handlowa Królestwa z Niemcami była znaczna,
niewielkie były natomiast obroty między Galicją a Królestwem. Cła protekcyjne zmusiły
do rezygnacji z utartych dotąd dróg importu niektórych surowców ze Śląska i Galicji.
Zaczęto sprowadzać naftę z Kaukazu, bawełnę ze środkowej Azji, koks z Ukrainy.
W tych warunkach (koszty transportu) nieopłacalna stała się produkcja surówki w
Królestwie, toteż i ją zaczęto sprowadzać z Ukrainy96.

W wyniku postępującego uprzemysłowienia kraju, urbanizacji i związanego z tym
wzrostu popytu krajowego na artykuły żywnościowe, pod koniec XIX wieku Królestwo
przestało eksportować zboże i wkrótce stało się jego importerem, sprowadzając je z
Ukrainy, Rosji i z przygranicznych prowincji Prus. Poza tym import przewyższał eksport
w zakresie takich towarów jak ryby, bydło, maszyny, towary kolonialne, wełna i skóry
surowe. Przez ziemie Królestwa przechodził także tranzyt niemiecko-rosyjski. Rozwój
gospodarczy Królestwa ilustrują zebrane w latach 1886 i 1898 r. dane na temat obrotów
wszystkich przedsiębiorstw prywatnych (handlowych i przemysłowych). W guberni
warszawskiej wynosił on odpowiednio: 220 mln rb. i 1393 mln rb., w guberni
piotrkowskiej: 141 mln rb. i 876 mln. Oznacza to wzrost o ponad 520% w ciągu 12 lat.
Były to najbardziej rozwinięte pod względem handlu gubernie. Najniższe obroty
handlowe wykazywały w statystykach gubernie Suwalska, Siedlecka i Łomżyńska97.

W ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej rozwój gospodarczy
Królestwa pozostawał w tyle za dynamicznie rozwijającą się gospodarką reszty
imperium. Ustalił się wówczas swoisty podział pracy między prowincjami cesarstwa.
Królestwo Polskie sprowadzało z Rosji surowce (bawełna, wełna, ruda żelaza),
półfabrykaty (surówka żelaza, żelazo, stal), wyroby gotowe (tkaniny, wyroby gumowe,
przetwory naftowe, farby), do Rosji natomiast wwożono półprodukty takie jak przędza
(wełniana i bawełniana) i blachy stalowe; produkty gotowe – żelazne, skórzane, tkaniny,
konfekcję, galanterię. Szczególną pozycję miały w tej wymianie artykuły włókiennicze:
ich wywóz stanowił przeszło połowę ogólnej sumy wyrobów gotowych, podobnie
ponad połowę przywozu z terenów cesarstwa stanowiły tkaniny98.

93 I. Pietrzak-Pawłowska, Praca organiczna wobec wielkokapitalistycznych …, op. cit., s. 437.
94 W. Pruss, M. Nietyksza, R. Chomać-Klimek, Uprzemysłowienie ziem polskich …, op. cit.,

s. 352.
95 A. Jezierski, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815–1915, Warszawa: PWN  1967,

s. 130–131.
96 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  …,  op. cit., s. 196.
97 S. Koszutski, Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego …, op. cit., s. 166.
98 I. Kostrowicka, Z. Landau, I. Tomaszewski,  Historia gospodarcza Polski  …,  op. cit., s. 218.
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Ogólny bilans handlowy Królestwa Polskiego przedstawiał się dodatnio. Zupełnie
odmienna sytuacja panowała natomiast w Galicji, która posiadała ujemne handlowe.
W eksporcie czołowe miejsce zajmowała ropa naftowa i jej produkty pochodne oraz
drewno, bydło i nierogacizną. Z artykułów przemysłowych pewną rolę odgrywał jedynie
wywóz sukna z okręgu Bielska-Białej. Przywożono natomiast do Galicji wszelkiego
typu towary przemysłowe, przede wszystkim tkaniny bawełniane, galanterię i
konfekcję99. Głównymi kontrahentami były kraje monarchii habsburskiej oraz Niemcy,
dbające, jak wyżej wykazano, o utrzymanie statusu Galicji jako przede wszystkim
rynku zbytu dla własnych produktów100,101.
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99 H. I. Kowalczak, Ekonomicznyj rozwytok …, op. cit., s. 184–185.
100 Ibidem, s. 197.
101 A. Jezierski, Handel zagraniczny …, op. cit., s. 144–154.


