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Galicyjskie dole i niedole. Spór o rozwój 
cywilizacyjny zaboru austriackiego 

1. WSTĘP. METAFORA I MIT „NĘDZY GALICYJSKIEJ”

Przysłowiowość „nędzy galicyjskiej” jako fenomenu językowego nie wyma-
ga w Polsce szerszego uzasadnienia. Można jedynie poszukiwać w słowniku 
różnych jej odmian pogłębiających semantyczny efekt zacofania Galicji. „Nę-
dza galicyjska” „zacofanie Galicji”, „bieda galicyjska”, „przysłowiowa nędza 
galicyjska”, to tylko niektóre z epitetów, w jakich w polskiej tradycji zamyka 
się metaforycznie rozwój cywilizacyjny Galicji. Galicji – części ziem dawnej 
Rzeczypospolitej – która znalazła się pod panowaniem austriackim i której 
juryści cesarzowej Marii Teresy, dla prawnego uzasadnienia jej rzekomych 
pretensji do nich, wyznaczyli nazwę „Królestwa Galicji i Lodomerii”. Sama 
nazwa zresztą nie miała szczęścia od samego początku. Dodam od razu, że 
obszar rzeczywistego księstwa halicko-włodzimierskiego, nawet w Danie-
lowych granicach, miał się do faktycznego obszaru ziem Rzeczypospolitej 
zagarniętych przez Austrię dokładnie tak, jak metafora przysłowiowej nędzy 
galicyjskiej do dobrobytu, jakiego rzekomo, w przeciwieństwie do Galicji, 
doświadczali nasi rodacy na obszarze Królestwa Polskiego. Nie dosyć, że 
chodziło tu o niezbyt fortunne nawiązanie do królewskich tradycji Danie-
lowego królestwa halicko-włodzimierskiego (Regnum Galiciae et Lodomiriae) 
i pretensji korony św. Stefana do tychże obszarów1, to jeszcze w czasach au-
striackich lubowano się w przeróbce ofi cjalnej i naprawdę poważnie brzmią-
cej nazwy. Zabawiano się, określając, w swoistej jeux de mots, swój region 
mianem „Królestwa Golicji i Głodomerii”. 

Chciałbym tutaj zaprezentować kilka uwag dotyczących metafory „nędzy 
Galicji”, biorąc pod uwagę naukowy punkt widzenia. Przyjrzę się jej w chro-
notopie polskim, w kształcie historiografi cznym, w jakim nabrała swego zna-

1   O nazwie zadecydowało zapewne węgierskie określanie Halicza mianem Gacs. Zob. 
Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chle-
bowski, W. Walewski, Warszawa 1882, t. III, z. XIV. Stąd termin Gácsország. Dla porządku do-
dam, że autorzy Słownika Geografi cznego... określają nazwę Gacs jako miasto węgierskie z zam-
kiem w hr. Nowogrodzkim. Ta węgierska nazwa odpowiada ukraińskiej wymowie słowa „Ha-
licz”.
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czenia, i w formie, w jakiej przetrwała do naszych czasów. Moim zamiarem 
jest też przeanalizowanie, w jakiej relacji pozostaje do mitu historiografi czne-
go. To ostatnie wydaje się szczególnie pociągające w świetle hipotezy wpro-
wadzonej do polskiej historiografi i przez Jerzego Topolskiego, że nieliterali-
zowana metafora jest jedną z dróg narodzin mitu historycznego2. 

Biorąc pod uwagę ten punkt widzenia, nie twierdzę zatem, że nędza Gali-
cji jest mitem, twierdzę, że mitem bywa. Nie sądzę, że jest mitem, bo w sensie 
faktualnym, zarówno w oczach współczesnych, jak i w świetle dzisiejszych 
badań, daleko rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Galicji do poziomu 
spełniającego standardy zachodnioeuropejskiej czy nawet austro-węgierskiej 
modernizacji. W sensie cywilizacyjnym w obrębie monarchii austriackiej 
mogła konkurować co najwyżej z Bukowiną. Uważam natomiast, że mitem 
bywa, mając na uwadze polski chronotop pojęcia „Galicja”. Bywa nim w mo-
mencie, gdy „nędzę” Galicji przeciwstawia się – nie wiadomo czemu – raz 
rzekomemu burzliwemu rozwojowi Królestwa, innym razem, gdy nie widzi 
się ogromnych i głębokich zmian w organizacji życia społecznego, jakich do-
świadczył ten region (mimo swej nędzy) w epoce autonomii galicyjskiej. Jak 
każdy chronotop, jako zjawisko kulturowe i fenomen językowy, mit „nędzy 
galicyjskiej” wykracza daleko poza moment swojego materialnego istnienia. 
Przetrwał wiek XIX, pojawił się w wieku XX i w jakimś sensie istnieje w obec-
nym stuleciu. Tłumaczy szczególne cechy obywatelskości dzisiejszych tere-
nów dawniej do Galicji przynależnych, czasem je gloryfi kując, a niekiedy 
zaprzeczając samemu sobie, ale taka właśnie jest natura mitu historiografi cz-
nego, wiedzy zastanej, niechętnie poddającej się weryfi kacji3.

2. NARODZINY METAFORY

W drugiej połowie XIX wieku niewielu ludzi w Galicji miało zatem złudze-
nia co do rzeczywistych osiągnięć kraju, w którym żyli, na tle bogactwa po-
zostałych części monarchii. Przekonanie o wszędobylskiej biedzie utwier-
dzały wrażenia z czasów służby wojskowej, kiedy przychodziło zetknąć się 
z „innym” światem, lub, dla części ludności, z przygodnych czy przymuso-
wych podróży. Utwierdzały i w sumie niewiele zmieniały w obrazie świata 
o tak dominującej strukturze społecznej ludności chłopskiej, dla której nędza 
i poczucie krzywdy odwiecznej były trwałym elementem światopoglądu 
i swoistą dziejową koniecznością, której nie sposób zmienić. Ugruntowały 
przekonania warstwy ziemiaństwa, zdającej sobie sprawę z konsekwencji 
oderwania od wielowiekowego krwiobiegu gospodarczego ziem esencjonal-
nych dawnej Korony Polskiej i przypisania im statusu borderlandu, przeko-
nania, że nędza i bieda są wynikiem celowego działania władz austriackich 

2  J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996, s. 195.
3  Ibidem, s. 203.
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mających zniszczyć tradycje wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Zderza-
ły się one z przekonaniami dawnych rewolucjonistów i świeżych powstań-
ców styczniowych, wąskiej grupy inteligencji i ziemiaństwa, wszystkich 
tych, którzy w Ausgleichu dostrzegli szansę dla rozwoju żywiołu polskiego 
w Austrii, dla których nędza Galicji i jej bieda stały się wyzwaniem, podnietą 
do działania. Nie podważali faktu ich istnienia, ale w rzeczywistości Galicji 
doby autonomicznej wszyscy oni mogli wypowiedzieć jej wojnę i tak zrobili. 

W takiej oto atmosferze w roku 1888 we Lwowie, nakładem autora, uka-
zuje się książka zatytułowana Nędza Galicji w cyfrach. Program energicznego 
rozwoju gospodarstwa krajowego. Wydrukowano ją w księgarni Piller i Spółka4. 
Niewielu ludzi zwróciło wówczas uwagę na drugi człon tytułu, choć byli 
i tacy. W oczy rzucał się przede wszystkim dowód na nędzę, na dodatek 
wyrażoną w cyfrach. Rozprawa została napisana przez Stanisława Szczepa-
nowskiego, postać wówczas rozpoznawalną w politycznych i biznesowych 
kręgach galicyjskich. Autor, wybrany właśnie (w 1886 r.) na posła do parla-
mentu wiedeńskiego, sam siebie określał jako „przemysłowca, to jest przed-
stawiciela warstwy prawie jeszcze w Galicji nieistniejącej, mającej dopiero 
powstać”5. Książkę zadedykował swoim wyborcom z powiatów: kałuskiego, 
dolińskiego, żydaczowskiego i stryjskiego. Traktował ją jako swoiste credo 
politycznego działania. Wierzył w sprawczą moc słów, szczególną rolę przy-
pisując cyfrom. Nigdzie i nigdy nie powiedział, że pisze pamfl et polityczny, 
był głęboko przekonany, iż odkrywa prawdę, dokonuje najgłębszej z możli-
wych analiz sytuacji Galicji i kreśli program jej zbawienia. Czy tylko jej? Czy 
w rzeczywistości nie chodziło mu o ideę Polski?

Słowa S. Szczepanowskiego trafi ły na podatny grunt. Pisana z zacięciem 
dziennikarskim, demaskatorska w tonie rozprawa spotkała się z żywym 
i ogromnym zainteresowaniem jak na ówczesne czasy6. Nie było chyba we 
Lwowie i Krakowie czasopisma, które nie zajęłoby się przedstawianiem tez 
w niej zawartych. Krytycy twierdzili wręcz, że wśród zachwytów i stygmatu 
nieomylności nie pojawił się ani jeden głos, który odważyłby się zakwestio-
nować cyfry podane przez autora7. Ta magia zaś była ubrana w szaty bardzo 
sensownie i logicznie dobrane.

Książka jest bowiem ciekawie skomponowana. Składa się na nią kilka 
części nadających całości charakter nadzwyczaj logicznego wywodu, wręcz 
swoistego podręcznika ekonomii galicyjskiej. Tak więc najpierw autor okreś-
la zasoby kraju (ludność, produkcja rolnicza i przemysłowa), potem prze-

4  S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach. Program energicznego rozwoju gospodarstwa kra-
jowego, Lwów 1888. 

5  Ibidem, s. V.
6  Zgadzam się z oceną stylu pracy napisaną przez jednego z wybitnych jej krytyków – Sta-

nisława Pilata. Pisze: „Czytając książkę p. S. ma się wrażenie, jakby się czytało szereg mów, 
wypowiedzianych z zacięciem i zapałem lub szereg artykułów dziennikarskich, pisanych 
w podobny sposób z celem agitacyjnym, aby zainteresować, zagrzać i pozyskać dla popiera-
nych zdań szerokie koła słuchaczy i czytelników i dać pohop do odpowiedniej myślom autora 
działalności praktycznej”; zob. idem, Uwagi nad książką P. Stanisława Szczepanowskiego pod napi-
sem „Nędza Galicji”, odb. z Biblioteki Warszawskiej, Warszawa 1888, s. 2.

7  A. Molicki, Odpowiedź Panu St. Szczepanowskiemu na jego „Nędzę Galicji”, Kraków 1890, s. 1.
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chodzi do omówienia ciężarów gospodarki Galicji, przez co rozumie po-
ziom wyżywienia ludności, podatki, długi fi nansowe i hipoteczne w rela-
cji do wartości majątku, wymianę handlową w relacji do potrzeb produkcji 
krajowej, a w dalszej kolejności dokonuje bilansu gospodarki, formułując 
w tym zakresie pogląd o trzech wielkich niedoborach: fi nansowym, życio-
wym i społecznym. Następnie zajmuje się oceną panujących w Galicji po-
glądów na zagadnienia, takie jak emigracja, ludność, podatki, kredyt, cła, 
socjalizm i antysemityzm. W konkluzji, najsłabszej części pracy, zamierzał 
dokonać negatywnej oceny prowadzonej polityki krajowej, wskazać na po-
trzebę moralnego i ekonomicznego odrodzenia oraz nakreślić program roz-
woju społeczno-ekonomicznego. W rzeczywistości rację mają jego krytycy, 
i nie jest to bynajmniej kwestia sterowania tą krytyką przez nieprzychylne 
S. Szczepanowskiemu ugrupowania8, że większą część programu zajmowało 
mu postponowanie polityki Ottona von Bismarcka, a proponowane działa-
nia nie dawały rozwiązań szokujących świeżością spojrzenia w kontekście 
już realnie podejmowanych kroków przez rozwijające się właśnie galicyjskie 
instytucje samorządowe. 

Siła metafory Nędzy Galicji w cyfrach nie leży zatem, moim zdaniem, 
we wnioskach płynących z przeprowadzonego wywodu. Zasadza się ona
przede wszystkim na krytyce stanu rzeczy. To tutaj właśnie autor wprowa-
dza do społecznej świadomości i podpowiada społecznej intuicji, skłonnej 
widzieć świat w czarnych barwach, szereg chwytliwych argumentów. Do-
sadne stwierdzenia, śmiałe porównania i cyfry, cyfry, cyfry… pogłębiające 
i podkreślające „naukowość” wywodu. Wszak to wiek XIX, wiek, w którym 
sacrum staje się nauka, a nauka to cyfry… Nie trafi ają do tej świadomości 
sądy spokojniejsze i wyważone, których w Nędzy Galicji w cyfrach nie bra-
kuje, te jednak wymagają refl eksji i przemyślenia, nie są tak jednoznaczne 
i gorące. Opinio communis syci się więc raczej tymi pierwszymi. 

Podoba się, gdy S. Szczepanowski dowodzi, że jeśli idzie o zasoby ludz-
kie, to Galicja dysponuje ludźmi słabymi, źle odżywionymi, niechętnymi do 
pracy i mało wydajnymi. W porównaniu do innych narodów Europy: 

Cyfry te wykazują do jakiego stopnia praca ludzka w rolnictwie jest mniej wydajną 
w Galicji aniżeli w innych krajach. W sąsiednich Węgrzech i w Królestwie Polskim 
każdy rolnik wytwarza o 40 procent więcej niż w Galicji, w Niemczech, we Francji 
dwa i pół raza tyle, w Anglii i Belgii przeszło trzy razy tyle. Nawet w biednej Irlandii 
wydatność pracy ludzkiej jest prawie dwa razy tak wielka jak w Galicji. Nie zesta-
wiłem tych cyfr dokładnie za Poznańskie, ale sądząc w przybliżeniu to i tam każdy 
rolnik wytwarza dwa razy tyle co w Galicji. Licząc więc nie podług głów, tylko podług 
sił, to można powiedzieć, że każdy Polak w Poznańskiem jest wart dwóch Polaków 
w Galicji9.

8  Tak przynajmniej kwestię krytyki poglądów Stanisława Szczepanowskiego widzi ostat-
nio bardzo mu przychylny Stanisław Borzym, Idea polska Stanisława Szczepanowskiego, Przedmo-
wa do: S. Szczepanowski, Idea polska. Wybór pism, Warszawa 1988, s. 20. 

9  S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach..., s. 7.

2 łamanie.indd   1772 łamanie.indd   177 2015-01-16   15:24:032015-01-16   15:24:03



178 Krzysztof Zamorski

W rezultacie pada jedno z powtarzanych potem wielokrotnie stwierdzeń, 
iż wydajność pracy mieszkańca Galicji „stanowi czwartą część pracy ucywi-
lizowanego człowieka”10. Kiedy te rozważania poszerzy o problematykę cię-
żarów i zajmie się poziomem wyżywienia, sformułuje sądy, metaforyzując 
je tak dalece, że do dzisiaj pojawiać się będą w próbie określenia poziomu 
nędzy galicyjskiej. Tak więc „odkryje” S. Szczepanowski, że: 

Podczas gdy na każdego Anglika lub Francuza wypada w ekwiwalencie zbożowym 
około 6 cetnarów rocznie, a na każdego Niemca około 5 cetnarów, to przeciętny Ga-
licjanin konsumuje więcej niż 21/2 cetnara. Jak pierwej widzieliśmy, że praca rolnika 
galicyjskiego wydaje zaledwie czwartą część tego plonu, co rolnika w zachodniej Eu-
ropie, tak teraz widzimy, że jego pożywienie nie dochodzi ani do połowy tej ilości, co 
pożywienie w zachodniej Europie. Każdy Galicjanin pracuje za ćwierć, a je za pół 
człowieka [podkr. K.Z.]11. 

Opierając się na swoich doświadczeniach z czasów pobytu w Londynie, 
dochodzi do szokującego, nie tylko wówczas, wyliczenia, wedle którego 
poziom wyżywienia przeciętnego mieszkańca Galicji jest niższy od wyży-
wienia Hindusa z Bengalii12. Jakby tego nie było dość, na podstawie pośred-
nich wyliczeń tempa przyrostu liczby ludności Królestwa Polskiego i Galicji 
„ustala”, że w Galicji corocznie umiera z głodu pięćdziesiąt tysięcy ludzi. 
Doprawdy trudno o bardziej chwytliwy i „misterny news”.

W sposób wybiórczy przytoczyłem powyżej kilka najbardziej chwytli-
wych metafor z przedstawienia sytuacji w Galicji przez S. Szczepanowskie-
go. Rzecz jasna, łatwo się zorientować, że kiedy mówi te słowa, wierząc w ich 
prawdziwość, chce poruszyć niebo i ziemię, by było inaczej, chce właśnie 
w nich zakląć program swojego działania. Jego krytycy już wówczas wy-
rzucali mu „obłęd niecierpliwości patriotycznej”, wskazując, że w istocie 
krzywdzi wielu ludzi zmieniających obraz Galicji, a w pamięci ludzkiej nie 
pozostanie chęć zmiany, ale fałszywe zmetaforyzowane opinie o jej miesz-
kańcach13. 

Kim był człowiek, który tak bezpardonowo i z tak niesamowitą przesa-
dą podjął się recenzji sytuacji społecznej i gospodarczej tej części monarchii 
z chęcią jej poprawienia zarazem?

3. KUSTOSZ METAFORY

Stanisław Prus Szczepanowski urodził się 12 grudnia 1846 roku w Kościanie 
w Wielkopolsce. Jego ojciec, Jan Władysław, pochodził z zaboru austriac-
kiego. Był uczestnikiem powstania listopadowego, przebywał na emigracji 

10  Ibidem, s. 8.
11  Ibidem, s. 22.
12  Ibidem, s. 25.
13  A. Molicki, Odpowiedź Panu St. Szczepanowskiemu..., s. 50. 
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w Paryżu. Ukończył paryską École des Ponts et des Chaussées i po powro-
cie z emigracji został renomowanym w tej części Europy inżynierem. Mat-
ka Wanda, z domu Poplińska, była córką znanego poznańskiego pedagoga. 
Stanisław ukończył gimnazjum w Chełmnie nad Wisłą (województwo po-
morskie) i wraz z rodzicami wyjechał do Wiednia. Tu kończy szkołę realną 
i odbywa praktykę w Banacie na Węgrzech u boku swego ojca, który buduje 
tam kolej żelazną. Powraca do Wiednia i podejmuje studia politechniczne. 
Interesuje się metalurgią i technologią chemiczną. Studia chce pogłębić po-
tem w Paryżu i Londynie. W Londynie studiuje i pracuje blisko dziesięć lat 
jako urzędnik w brytyjskim Ministerstwie Indii Wschodnich, zajmując się 
m.in. projektowaniem linii kolejowych na tym obszarze. Według istnieją-
cej biografi styki, której hagiografi czność raczej nie ulega wątpliwości, miał 
w Londynie osiągnąć w pracy tak wielkie sukcesy, iż spotkał się podobno 
w roku 1879 z propozycją ze strony księcia Walii Edwarda, by towarzyszyć 
mu w podróży do Indii. Zdając sobie zapewne sprawę z tego, że może to 
oznaczać poważne zaangażowanie się w pracę w kolonii, zdecydował się na 
powrót do kraju. W 1879 roku przyjeżdża do Galicji. Wybrał ją, bo jak twier-
dzili niektórzy z jego hagiografów z okresu międzywojnia, zdawał sobie 
sprawę, że jest jedyną częścią dawnej Rzeczypospolitej, gdzie społeczeństwo 
„miało możność ujęcia swych losów w swoje ręce”14.  

W świetle innych interpretacji tego kroku, wywodzących się najprawdopo-
dobniej z kręgu najbliższej rodziny, niewątpliwie idealizujących nieco spra-
wę, powodem powrotu do Galicji miała być chęć uczynienia z niej polskiego 
Piemontu na drodze ku niepodległości15. Bezspornym faktem pozostaje, że 
pojawiwszy się w Galicji, podjął intensywne działania na polu gospodarki, 
w szczególności inwestując we wchodzący właśnie w fazę intensywnego 
rozwoju przemysł naftowy. Kupuje pola naftowe w Słobodzie Rungurskiej 
i rozpoczyna budowę szybów (1881), dąży też do poszerzenia kontroli nad 
wydobywanym produktem, budując rafi nerię ropy w Peczeniżynie (1884). 
To chyba najbardziej udany okres w jego życiu. Boryka się z kłopotami fi nan-
sowymi, ale też osiąga wymierne sukcesy. Daje ludziom zatrudnienie, sam 
tworzy wzorzec naftowca otwartego na nowe technologie, stosowanie ma-
szyn parowych w górnictwie; wymaga wiele od siebie i inżynierów, jego idée 
fi xe staje się inżynier górniczy, wiertacz pracujący zarówno umysłowo, jak 
i fi zycznie. W 1883 roku powstaje w Galicji Krajowe Towarzystwo Naftowe, 
a S. Szczepanowski zostaje jego aktywnym działaczem. Odegrał istotną rolę 
w walce z nieuczciwą konkurencją ropy kaukaskiej, doprowadzając do kon-
troli celnej sprowadzanego z Rosji oleju za pomocą metod wypracowanych 
przez Krajowe Towarzystwo Naftowe. Powodzenie w interesach przyniosło 
z sobą sukcesy na niwie politycznej. Wspomniałem już o wyborze na posła 

14  J. Chromik, Stanisław Szczepanowski jako ekonomista i przemysłowiec [w:] Stanisław Szczepa-
nowski. Życie i działalność, Warszawa 1935, s. 11. 

15  S. Szczepanowski, Zarys życia Stanisława Szczepanowskiego, Myśli o odrodzeniu narodo-
wym, wyd. III, Lwów 1923, s. 23; tu cyt. za: S. Borzym, Idea polska Stanisława Szczepanowskiego..., 
s. 13–14; zob. też J. Mirski, Stanisław Szczepanowski jako apostoł edukacji narodowej, Poznań 1926, 
s. 4.
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do parlamentu wiedeńskiego (1886), wkrótce został również posłem do gali-
cyjskiego sejmu krajowego (1889). Udzielał się także w dziedzinie publicysty-
ki. Zostaje wydawcą lokalnego dwutygodnika „Pomoc Własna” w Kołomyi, 
współtworzy zasłużone dla polskiej myśli gospodarczej pismo „Ekonomista 
Polski”, w końcu inwestuje w dziennik „Słowo Polskie”. Współuczestniczy 
aktywnie w organizacji wystawy krajowej w 1894 roku we Lwowie. Wysta-
wa ta była fi nansowana ze środków lwowskiej Galicyjskiej Kasy Oszczęd-
ności i jakkolwiek była wielkim wydarzeniem w życiu społecznym i gospo-
darczym Galicji, nie przyczyniła się do sanacji sytuacji fi nansowej tej fi rmy. 
A był z nią S. Szczepanowski bardzo blisko i nieszczęśliwie związany. 

O ile bowiem kariera publiczna polskiego Cavoura rozwijała się szybko 
i pełna była coraz większych sukcesów, o tyle ekonomiczne jej podstawy 
bynajmniej nie odpowiadały radom, jakie miał dla rozwoju gospodarcze-
go Galicji. Niepowodzenia w spłacie kredytów, zaciągniętych na realizacje 
przedsięwzięć w Słobodzie Rungurskiej i Peczeniżynie, istniejąca w Polsce 
literatura przedmiotu przypisuje nie tyle samemu S. Szczepanowskiemu, ile 
Austriakom (a dokładniej „bankierom wiedeńskim”). Ponieważ brak stosow-
nych krytycznych badań w tym względzie, można jedynie przypuszczać, że 
udało mu się część środków odzyskać. Ulokował je przy kredytowym wspar-
ciu wspomnianej Galicyjskiej Kasy Oszczędności w zakupie Schodnicy oraz 
wykupił kopalnie węgla brunatnego w Myszynie i Dżurowie. Prezes kasy, 
Franciszek Zima, były powstaniec styczniowy, pozostawał pod ogromnym 
wpływem Stanisława Szczepanowskiego. Pomimo iż dostrzegał niebezpie-
czeństwo przeinwestowania, na własną rękę ukrył przed Radą Nadzorczą 
jego nadmierne zadłużenie. Samemu zaś S. Szczepanowskiemu czy to zabra-
kło szczęścia w interesach, czy też zgubiła go jego doktrynerska wizja cywi-
lizowania nieucywilizowanego kraju. W każdym razie, chcąc ratować siebie 
i F. Zimę, sprzedał z ogromnymi stratami Schodnicę (w rok po sprzedaży jej 
wartość wzrosła piętnastokrotnie w stosunku do ceny sprzedaży), ale upie-
rał się przy defi cytowych kopalniach węgla kamiennego, które pogrążyły go 
ostatecznie16. 

W styczniu 1899 roku wybuchła panika wśród udziałowców Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności; S. Szczepanowski był nie tylko jednym z nich, ale przede 
wszystkim głównym jej dłużnikiem. Zarządzona kontrola wykazała, że jego 
zadłużenie, które już w 1895 roku wynosiło ponad 2 miliony, wzrosło do
5 525 439 złotych reńskich. W roku 1895 uratowali go Wacław Wolski i Ka-
zimierz Odrzywolski, dwie inne legendy polskiego przemysłu naftowego, 
również blisko z nim związani, którzy poręczyli za jego dług. Teraz trud-
no było znaleźć kogokolwiek zdolnego gwarantować spłaty tak ogromnego 
zadłużenia. W lutym S. Szczepanowski wycofał się z fi nansowania „Słowa 
Polskiego”. Rozpoczęło się dochodzenie i proces. Prasa galicyjska i austria-
cka poświęcały mu szczególną uwagę. Znowu pojawiły się elementy prze-
niesienia walki ekonomicznej na forum polityczne. Powszechnemu zaintere-
sowaniu prasy trudno się dziwić, tym bardziej że F. Zima, prezes Galicyjskiej 

16  Istniejąca literatura biografi czna wini za to nie samego S. Szczepanowskiego, ale jego 
nieuczciwych wspólników.

2 łamanie.indd   1802 łamanie.indd   180 2015-01-16   15:24:032015-01-16   15:24:03



Galicyjskie dole i niedole. Spór o rozwój cywilizacyjny zaboru austriackiego 181

Kasy, zmarł w nieznanych bliżej okolicznościach w więzieniu we Lwowie. 
W sprawie pojawiła się też kobieta, piękna utrzymanka F. Zimy, wywodzą-
ca się podobno ze środowiska lwowskich cór Koryntu. Co najważniejsze, 
S. Szczepanowski w wyniku postępowania sądowego został uniewinniony 
– jak się okazało – nie wiedział o machinacjach F. Zimy. W czasie procesu 
bronił się rozsądnie, zyskując sobie poparcie dużej części opinii publicz-
nej (w tym Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza). Jego „inżynierowie”,
W. Wolski i K. Odrzywolski, twórcy galicyjskiej adaptacji systemu udaro-
wych wierceń górniczych, stali za nim murem, wykazując, że założenia eko-
nomiczne jego działań były słuszne i powinny przynieść sukces przy odrobi-
nie wsparcia rządowego dla działań rodzimych przedsiębiorców. W. Wolski 
miał w czasie procesu powiedzieć: „Jego Nędza Galicji natchnęła nas, stała się 
naszym programem”17. 

Wydarzenia roku 1899 poważnie nadszarpnęły zdrowie S. Szczepanow-
skiego, który zachorował na serce. Zmarł 31 października 1900 roku w Bad 
Neuheim, w pensjonacie swej żony, pod jej opieką. Zwłoki sprowadzono do 
Lwowa i na Cmentarzu Łyczakowskim wyprawiono wielki, uroczysty i pa-
triotyczny pogrzeb. Trzeba też zaznaczyć, że zarówno żona, jak i syn przyjęli 
na siebie obowiązek obrony jego dobrego imienia. Głównie pod ich kuratelą 
ruszył szereg wydawnictw, zbierających wystąpienie sejmowe, prace publi-
cystyczne oraz przedruki najważniejszych większych rozpraw S. Szczepa-
nowskiego18. Trzeba zresztą przyznać, iż jego burzliwe i dramatyczne życie 
nie pozostało bez opisów literackich. Jeszcze przed jego śmiercią powstają 
powieści, których kanwę stanowi życie autora Nędzy Galicji w cyfrach. Pisze 
o nim Ignacy Maciejowski (pseudonim literacki Sewer) w Nafcie (1894) oraz 
w powieści pt. Ponad siły (1900). Pojawia się również w Nietocie. Księdze tajem-
nej Tatr (1910) Tadeusza Micińskiego.

Dramat życia S. Szczepanowskiego nadał dodatkowych okoliczności 
i sensu temu, by zaproponowane przez niego wyjaśnianie nieszczęść galicyj-
skich znalazło w nim swoisty kontrapunkt. 

Tymczasem metafora „nędzy” trwała ze zmienną siłą. Raz stworzona, od-
zywała się w najmniej oczekiwanych okolicznościach, nabierając cech mitu. 
Czy nie próbowano jej literalizować?

17  Cyt. za S. Borzym, Idea polska Stanisława Szczepanowskiego..., s. 8.
18  Zob. np. S. Szczepanowski, Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych. Aforyzmy 

o wychowaniu, Lwów 1901; Myśli o odrodzeniu narodowym. Pisma i przemówienia, wyd. III uzup., 
t. I, Lwów–Warszawa 1923 (1903, 1907); O samodzielność kraju. Sprawy poselskie. Lata 1887–1891. 
Pism i przemówień tom III, wyd. H. Szczepanowska, W. Szczepanowski, Lwów 1912; O rozwój 
społeczeństwa („Nędza Galicji” i inne prace). Pism i przemówień tom II [b.m.w.]; Walka narodu pol-
skiego o byt, wydanie czwarte, obozowe. „Myśli o odrodzeniu narodowym”, wyd. S.W. Szczepanow-
ski, Londyn 1942.
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4. PRÓBY LITERALIZACJI METAFORY

Takich prób w epoce galicyjskiej było wiele. Wydawało się, że już wówczas 
udało się wyjaśnić wiele wątpliwości. W kwestii literalizacji metafory uwagę 
zwracają w szczególności wypowiedzi znawców epoki i miejsca, uczonych 
tej miary, co prof. Tadeusz Pilat czy prof. Franciszek Bujak19. T. Pilat, jako 
wytrawny znawca spraw administracyjnych i gospodarczych w Galicji, za-
brał głos zaraz po ukazaniu się Nędzy Galicji. Był wszakże w późniejszym 
okresie rektorem Uniwersytetu Lwowskiego, zaś w chwili, gdy pisał recen-
zję – szefem Katedry Statystyki i Administracji oraz dziekanem Wydziału 
Prawa i Administracji. Wykazał szereg elementarnych niekonsekwencji w in-
terpretacji danych, jakie popełnił S. Szczepanowski. Odnosząc się do sprawy 
wyjątkowego niedożywienia ludności Galicji, pisał m.in.: 

W każdym razie, bez ubliżania komukolwiek, a przede wszystkim prawdzie, możemy 
powiedzieć, że Galicja, Królestwo Polskie, Węgry i Rumunia, z których daty przed 
innymi służą autorowi za podstawę do porównań i dalszych wywodów, należą do 
krajów, o których produkcji rolniczej i przemysłowej nie mamy dosyć dokładnych 
wiadomości, że przeto porównania dat produkcji każdego z tych krajów z innymi 
krajami, równie tu wymienionymi, jak z krajami zachodnimi, zbyt łatwo prowadzić 
mogą do konkluzji całkiem błędnych, błędy zwiększające się przez dalsze operacje 
rachunkowe, sięgać mogą aż w milionowe cyfry20. 

Dokonując analizy kierunku zmian gospodarczych Galicji od roku 1874, 
na podstawie danych prof. Józefa Kleczyńskiego z jego badań prezentowa-
nych w „Wiadomościach statystycznych o stosunkach krajowych”, wykazu-
je wyraźnie tendencję pozytywnych zmian koniunkturalnych widocznych 
w gospodarce Galicji drugiej połowy lat siedemdziesiątych oraz lat osiem-
dziesiątych. Przede wszystkim jednak podważa w sposób zasadniczy dane 
statystyczne dotyczące liczby ludności Królestwa Polskiego. Wskazuje na 
fakt, iż jak dotąd nieznana jest jej liczba, a wszelkie dane są nader wątpli-
wymi szacunkami i takimi pozostaną do czasu przeprowadzenia pierwsze-
go poważnego spisu ludności, odpowiadającego standardom międzyna-
rodowych spisów imiennych. Wykazuje nonsensowność stosowanej przez 
S. Szczepanowskiego metody udowodnienia, że w Galicji rocznie umiera 
z głodu tak wiele osób21.

19  T. Pilat, Uwagi nad książką P. Stanisława Szczepanowskiego...; F. Bujak, Galicja, t. I, „Wiedza 
i Życie”, seria IV, t. II, Lwów 1908; idem, Galicja, t. II, „Wiedza i Życie”, seria IV, t. VII, Lwów 
1910.

20  T. Pilat, Uwagi nad książką P. Stanisława Szczepanowskiego..., s. 9.
21  Wiele lat później dokonałem skorygowanych szacunków stopy zgonów Galicji i Króle-

stwa Polskiego, wykazując, jak bardzo były one do siebie zbliżone, a jak odbiegały od stopy 
zgonów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Podniosłem też problem niewiarygodnej liczby 
ludności Królestwa Polskiego do roku 1897 (data pierwszego spisu powszechnego w impe-
rium rosyjskim). Zob. K. Zamorski, Zasadnicze linie przemian demografi cznych Galicji w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-
-Urbańska, Rzeszów, 1995, s. 95–110.
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Zostawmy też na boku krytykę dr. Antoniego Molickiego, choć jej autor 
wykazał Stanisławowi Szczepanowskiemu zasadnicze uchybienia w rozu-
mieniu zasad rachunkowości epoki22. F. Bujak z kolei bardzo cenił wkład 
autora Nędzy Galicji w cyfrach w rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego, 
wręcz uważał, że to on przyczynił się do tego rozwoju najbardziej23. Wyraź-
nie wykazywał rozwój gospodarczy regionu, pozostając jednocześnie bardzo 
krytycznym wobec polityki władz austriackich i zachowań społecznych wyż-
szych warstw społeczeństwa galicyjskiego, w czym zgadzał się z poglądami 
S. Szczepanowskiego. Będąc chłopskim synem z Maszkienic i pozostając w ści-
słych związkach z ruchem ludowym, nie był do końca bezstronny w ocenie 
zmian cywilizacyjnych, jakie nastąpiły w Galicji doby autonomicznej. Zresztą 
widział to wszystko oczyma człowieka głęboko zaangażowanego w potrzebę 
jej rozwoju i tutaj jego intencje zbiegały się z intencjami S. Szczepanowskiego. 
W jego rozważaniach wyraźnie widać zmiany lat osiemdziesiątych i, jak sam 
podkreślał, pewne przyśpieszenie początku XX wieku. 

Moim zdaniem w ocenie metafory S. Szczepanowskiego, poza niewątpli-
wymi błędami w obliczeniach i w przesadnej interpretacji, zastanawia nie 
sam fakt zwrócenia uwagi na zapóźnienie Galicji, o czym pisałem powyżej. 
Dziwi w szczególności idealizacja tempa rozwoju i przemian tak często jej 
przeciwstawianego Królestwa Polskiego. Niewątpliwie bowiem miało ono 
za sobą doświadczenie zmiany industrialnej nieporównywalne z Galicją – 
rozwój Zagłębia Staropolskiego, Łodzi, Warszawy, Żyrardowa czy Okręgu 
Białostockiego – ale zmiany te nie dotykały jego obszaru jako całości. Rozle-
głe tereny wiejskie nie różniły się w istocie znacząco od terenów galicyjskich, 
a pod wieloma względami, takimi jak np. rozwój samorządu wiejskiego czy 
w szczególności oświaty, powszechność dostępu do szkół ponadpodstawo-
wych, Królestwo pozostawało daleko w tyle za Galicją. Zachodzi pytanie, 
skąd zatem wzięło się u S. Szczepanowskiego to przekonanie o intensyw-
ności przemian Królestwa Polskiego. Myślę, że znowu musimy sięgnąć do 
jego – jak mu to zarzucił A. Molicki – „obłędu niecierpliwości patriotycznej”. 
Królestwo było dla niego cząstką dawnej zaginionej Polski. Pisał bowiem: 

[w] Galicji, przyłączonej do Austrii przed odrodzeniem się narodu polskiego za cza-
sów Konstytucji 3 maja, przechowały się częściowo przedpotopowe tradycje szlachty 
przedrozbiorowej, które przyprawiwszy o zgubę dawną Rzeczpospolitą w przeszłym 
wieku, jeszcze dzisiaj stanowią poważną przeszkodę w odrodzeniu społecznym na-
szej prowincji. Z drugiej strony biurokracja niemiecka, której stuletnie rządy w Galicji 
są przykładem pomnikowej nieudolności, i oburzających eksperymentów in corpore 
vivi, zaszczepiła tutaj pomimo tego zarazę biurokratyzmu i obłędu, który ogarnął 
część społeczeństwa24. 

S. Szczepanowski umierał przekonany, że to Konstytucja 3 maja przynio-
sła efekty, których gdzie indziej być nie mogło. Chciał jej dzieło podnieść 
i podkreślić: 

22  A. Molicki, Odpowiedź Panu St. Szczepanowskiemu..., s. 7, 21, 33 i in.
23  F. Bujak, Rozwój gospodarczy Galicji (1772–1914) [w:] idem, Wybór pism, t. II, wyd. H. Madu-

rowicz-Urbańska, Warszawa 1976, s. 373.
24  S. Szczepanowski, Nędza…, s. VII.
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Ale wszystko co w stanie obecnym Kongresówki stanowi jej wyższość nad Galicją 
to jest większe wyrobienie stanu średniego, dalej posunięte uobywatelnienie Żydów, 
rozpowszechnienie literatury i czasopism, wszystko jest rezultatem zbiorowej pracy 
trzech generacji obywatelskich od 3 Maja i jest trwałym nabytkiem dla naszego spo-
łeczeństwa25. 

Trudno się też dziwić, iż tak potężny ładunek emocji patriotycznych, za-
wartych w metaforze, nie pozwolił jej umrzeć, dał jej tak długie życie. Pozo-
staje pytanie – jak długie?

5. ŻYCIE MITU „NĘDZY GALICJI”

Nazwałem poprzednio Stanisława Szczepanowskiego kustoszem metafory 
nędzy Galicji. Świadomie nie nazwałem go kustoszem mitu. Tym bowiem za-
jęła się część historyków drugiej połowy XX wieku. S. Szczepanowski w wie-
lu punktach rozprawy wykazuje myślenie trzeźwe i krytyczne, a w innych 
swoich tekstach dochodzi do wniosków podobnych do tych, które prezen-
towali T. Pilat czy F. Bujak. W okresie międzywojennym okazało się dodat-
kowo, że wiele elementów jego krytyki rzeczywistości galicyjskiej zmieniło 
swój kontekst. Oto np. tak postponowana przez niego biurokracja galicyjska 
dała odrodzonemu państwu polskiemu kadrę urzędniczą i nauczycielską, 
niespodziewanie więc dla wszystkich swych krytyków wykazała nadzwy-
czajną wręcz przydatność. Trzeba również pamiętać, że chęć przekształcenia 
cywilizacyjnego kreowała wzorce osobowe będące swoistym odwzorowa-
niem jego osobowości. Eugeniusz Kwiatkowski ze swoją koncepcją budowy 
Centralnego Okręgu Przemysłowego niejako wypełniał testament polityczny 
S. Szczepanowskiego. 

Przesada zawarta w Nędzy Galicji w cyfrach żyła jednak swoim własnym 
życiem. Przetrwała II wojnę światową i zaczęła wyglądać z podręczników 
historii pisanych w drugiej połowie ubiegłego stulecia, gdzie wiele z argu-
mentów S. Szczepanowskiego nadal odgrywało poważną rolę. Niewątpli-
wie zaciążyła na obrazie rozwoju Galicji prezentowanym w podręczniku
XIX wieku autorstwa Stefana Kieniewicza, jej elementy można, moim zda-
niem, wyraźnie odczytać w syntezach dziejów społecznych i gospodarczych 
Galicji autorstwa Józefa Buszki czy u powtarzającego jego tezy Antoniego 
Czubińskiego26. Tę negatywną ocenę rozwoju Galicji powiela, a w wielu 
punktach nawet poszerza, Norman Davies w Bożym igrzysku. Jedynie for-

25  Ibidem, s. XI.
26 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, wyd. 8 poprawione i uzup., Warszawa 1996; 

J. Buszko, Stosunki gospodarczo-społeczne w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim [w:] Historia Polski,
t. III, 1850/1864–1918, red. Ż. Kormanowa, I. Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1963; J. Buszko, 
Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1978; J. Buszko, Od niewoli do niepodległości (1864–1918) [w:] 
Wielka Historia Polski, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, Kraków 2000; A. Czubiń-
ski, Historia Polski 1864–2001, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

2 łamanie.indd   1842 łamanie.indd   184 2015-01-16   15:24:032015-01-16   15:24:03



Galicyjskie dole i niedole. Spór o rozwój cywilizacyjny zaboru austriackiego 185

malnie dystansując się od danych przytaczanych przez S. Szczepanowskie-
go, pisze: 

Kompleks czynników gospodarczych, społecznych, narodowych, kulturowych i poli-
tycznych przyczyniał się do wzrostu nędzy, w jakiej żyła większość ludności. „Nędza 
galicyjska” stała się przysłowiowa. Pewien dobrze poinformowany badacz znalazł 
w 1887 r. sposób, aby wykazać, że przeludnienie wsi galicyjskiej przerosło przeludnie-
nie we wszystkich innych częściach Europy i zbliża się do poziomu panującego w Chi-
nach i Indiach (…) co roku umierało 50 000 osób, a jedna czwarta ludności mogłaby 
spokojnie wyemigrować. Niekoniecznie trzeba święcie wierzyć w przytaczane przez 
Szczepanowskiego liczby, żeby wyciągnąć z lektury jego pracy oczywiste wnioski. 
Wszystkie dostępne statystyki wskazują na to samo. Galicja mogłaby łatwo uchodzić 
za najuboższą część Europy27.  

Z drugiej strony pojawiają się syntezy bardziej bezstronnie analizują-
ce i same dokonania S. Szczepanowskiego. Niewątpliwie pionierem w tym 
względzie był doskonały historyk stosunków politycznych w Polsce przeło-
mu XIX i XX wieku – Henryk Wereszycki. W swej Historii politycznej Polski 
1864–1918 oddaje zarówno elementy wyraźnej zmiany cywilizacyjnej, jak 
i wiele pisze o ludziach, którzy się do niej przyczynili, za taką postać uzna-
jąc między innymi naszego bohatera28. W tym nurcie mieszczą się syntezy 
publikowane relatywnie niedawno: nowoczesna synteza Andrzeja Chwalby 
czy warszawska najnowsza synteza dziejów Polski autorstwa Henryka Sam-
sonowicza, Janusza Tazbira, Tadeusza Łepkowskiego i Tomasza Nałęcza29. 

Podręczniki te przez lata decydowały o sposobie przekazywania historii 
społecznej Galicji na poziomie niższym od uniwersyteckiego. W wielu wy-
padkach wyraźnie widoczna zmiana po roku 2000 nie zawsze zdołała tu do-
trzeć, a poziom koniecznych przecież uproszczeń bardzo sprzyjał metaforycz-
nym uproszczeniom poglądów S. Szczepanowskiego. Tymczasem obecnie 
mit „nędzy galicyjskiej” zderza się u nas z zupełnie nową rzeczywistością. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na aspekt pojawiania się granic 
podziałów zaborowych w demokratycznych wyborach w Polsce w okresie 
III Rzeczypospolitej. Już w pierwszych wyborach w czerwcu 1989 roku przy 
frekwencji ogólnej 62 procent bardzo wyraźnie zaznaczyły się granice Galicji. 
Frekwencja wyborcza w tych okręgach znacząco przewyższała tę w pozo-
stałych częściach Polski. Bardzo wyraźnie dała o sobie znać także w pierw-
szych wyborach prezydenckich, kiedy poparcie dla Lecha Wałęsy okazało 
się również funkcją dawnych podziałów zaborowych. Podziały te bynaj-
mniej nie dowodziły wprost „nędzy galicyjskiej”, lecz raczej wykazywały, 
że ugruntowanych w dobie autonomicznej tradycji samorządu lokalnego nie 
były w stanie zniszczyć niebywałe zawirowania polityczne, jakich te ziemie 
doświadczyły w XX wieku. 

27  N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, wyd. poszerzone, Kraków 2006, s. 634.
28  H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864–1918, wyd. drugie krajowe poprawione 

i rozszerzone, Wrocław 1990, s. 145.
29  A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000; H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łep-

kowski, T. Nałęcz, Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku, Warszawa 2003. 
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