


170 Recenzje i omówienia

Jadwiga Hoff, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 192

Dzieje małych miast na ziemiach pol�
skich w XIX i XX wieku coraz częściej 
stają się przedmiotem badań historyków1. 
Niewątpliwie przyczynia się do tego ich 
rola jako ośrodków życia ekonomiczne�
go i kulturalnego, tworzących specyficz�
ną obyczajowość i sposób życia. Na prze�
strzeni wielu lat jedne z nich traciły, a in�
ne zyskiwały na swoim znaczeniu. Utrata 
dawnego statusu wynikała z różnych przy�
czyn, m.in. politycznych, ekonomicznych. 
Małe miasta były ośrodkami zarówno wy�
miany handlowej, jak i rozwoju rzemiosła, 
w niektórych z nich funkcjonowały zakła�
dy przemysłowe. Rozwojowi małych miast 
sprzyjały też inne czynniki, takie jak np. 
realizowane inwestycje wojskowe, tworze�
nie siedziby lokalnych władz.

Historia małych miast Galicji 
Wschodniej w okresie autonomicznym nie 
stała się dotychczas przedmiotem gruntow�
nej refleksji historycznej i z tego powodu 
należy przyjąć z zadowoleniem podjęcie 
tej tematyki.

Autorka podkreśla, iż w myśl usta�
wy gminnej z 1896 roku do małych miast 
zakwalifikowała te, które liczyły powyżej
2 tys. mieszkańców. Ponadto górną granicę 
między miastem małym i średnim określi�
ła liczbą około 5 tys. mieszkańców, przy 
czym od tej granicy uwzględniła wyjątki, 
np. miasta, które poziom 5 tys. mieszkań�
ców przekroczyły dopiero na początku XX 
wieku — Bełz, Lubaczów, Skole (s. 9).

Książka składa się z pięciu rozdzia�
łów oraz z bibliografii i aneksów w posta�
ci tabel (w liczbie 4). Została też wzbo�
gacona w ilustracje (16), które ukazują 
m.in. kilka wybranych małych miast Ga�
licji Wschodniej (Bełz, Gliniany, Halicz, 
Monasterzyska, Żurawno, Kosów, Czort- 
ków, Skole, Skałat, Dobromil, Rozdół, Ja- 
złowiec) oraz mapę zatytułowaną: Mapa 
Galicji Wschodniej (stan z 1910 roku) z za�
znaczonymi powiatami i badanymi miasta�
mi.

W rozdziale I: Mieszkańcy — li�
czebność autorka ukazała przemiany de�
mograficzne w małych miastach Galicji 
Wschodniej w latach 1870-1910, z wyróż�
nieniem czterech kolejnych dekad:1870- 
1880; 1881-1890; 1891-1900 i 1901�
1910. Jak wynika z jej rozważań korzyst�
ny wpływ na rozwój małych miast Gali�
cji Wschodniej miały: budowa linii kolejo�
wych (np. rozwój Ustrzyk Dolnych, Sko- 
lego, Chodorowa), zmiana statusu admini�
stracyjnego małego miasta poprzez utwo�
rzenie w nim siedziby starostwa lub in�
nych urzędów (np. Czortków, Cieszanów), 
odkrycie wód mineralnych, rozwój uzdro�
wisk i zakładów przyrodoleczniczych (np. 
Rymanów, Iwonicz, Kosów), czynnik reli�
gijny, tj. rozwój chasydyzmu — jego cen�
trami stały się np. Czortków i Rymanów 
(s. 18, 20), a wreszcie inwestycje wojsko�
we w postaci m.in. budowy koszar i miesz�
kań dla żołnierzy i oficerów (np. Mo-

1 Miasteczka polskie w XIX i XX wieku. Z  dziejów formowania się społeczności, red. R. Koło�
dziejczyk, Kielce 1992; Miasteczka polskie w XIX - XX wieku jako zjawisko kulturowo- obyczajowe, 
red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1998; R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe w wojewódz�
twie kieleckim 1918- 1939, Kielce 1990; eadem, Życie codzienne w miasteczkach województwa 
kieleckiego 1918- 1939, Kielce 1994; Studia z dziejów prowincji galicyjskiej, red. A. Galos, Wro�
cław 1993; S. Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870- 1914. Zabudowa — rozwój — 
społeczeństwo, Kielce 1995.
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nasterzyska, Mosty Wielkie). Pobyt woj�
ska sprzyjał większej aktywności w sfe�
rze przemysłowo-handlowej małych miast, 
ponieważ miejscowi kupcy i przemysłow�
cy odnotowywali dzięki wojskowym za�
kupom znaczący wzrost swoich obrotów 
i tym samym dochodów. W demogra�
fii małych miast okresu autonomicznego 
oprócz wzrostu ludności zauważalny był 
również jej ubytek, widoczny np. w Bo- 
horodczanach, Grzymałowie i Żurawnie. 
Przyczyną spadku ludności były: emigra�
cja do Ameryki Północnej, klęski żywio�
łowe i spowodowane tym problemy z od�
budową małych miast, choroby i epidemie, 
wyjazdy sezonowe do większych miast ga�
licyjskich, np. Lwowa.

Rozdział II: Struktura wyznanio-
wo- narodowościowa. Więzi etniczno- wy-  
znaniowe został poświęcony omówie�
niu stosunków wyznaniowo-narodowo- 
ściowych w małych miastach Galicji 
Wschodniej. Charakter źródeł statystycz�
nych powoduje, iż nie można przyjąć 
wprost kryterium samookreślenia narodo�
wego, ponieważ w spisach brak było ru �
bryki na wpis danej narodowości. Z te�
go też powodu autorka przyjęła kryte�
rium wyznaniowe jako jedyne pozwalające 
określić przynależność narodową (s. 31). 
Stąd też w pracy użyto terminów: „Gre�
kokatolicy” czyli Ukraińcy, „Rzymscy ka�
tolicy” — Polacy, „Żydzi” i „Inne”2. Jak 
wynika z analizowanej pracy, najwięk�
szy odsetek wśród mieszkańców małych 
miast Galicji Wschodniej stanowili: Żydzi 
(w 1880 roku — 46,6%, w 1910 roku
— 43,6%), ludność grekokatolicka (oko�
ło 30%) i rzymskokatolicka (1880 rok — 
23%, w 1910 roku — 26%). W dalszej 
części rozdziału autorka omawia strukturę

wyznaniowo-narodowościową w poszcze�
gólnych małych miastach, uwzględniając 
w swoich rozważaniach nie tylko miesz�
kańców, ale również członków rad miej�
skich i zwierzchności gminnych. Zwraca 
też uwagę na kształtowanie się stosun�
ków polsko-ukraińskich i polsko-żydow�
skich oraz na procesy asymilacyjne i ob�
szar konfliktów.

W rozdziale III: Struktura społecz�
no- zawodowa. Więzi środowiskowe autor�
ka starała się podkreślić różnice pomię�
dzy małymi miastami Galicji Wschod�
niej. W strukturze zawodowej mieszkań�
ców zauważyła, iż w niektórych z ma�
łych miast mieszczanie-rolnicy stanowili 
ponad 70% ogółu czynnej zawodowo lud�
ności (np. Olesko, Mikołajów), a w in�
nych duży odsetek mieszkańców zajmo�
wał się rzemiosłem (Kulików — 57%, 
Brzozów — 60%)3. W małych miastach 
z przewagą ludności żydowskiej struktu�
ra społeczno-zawodowa ukształtowała się 
w odmienny sposób. Znaczny odsetek lud�
ności stanowili: kupcy, handlarze, krama�
rze, szynkarze itp. oraz rzemieślnicy, np. 
w Czortkowie aż 98,7% Żydów zajmowało 
się handlem (s. 63). Interesującym zjawi�
skiem w strukturze społeczno-zawodowej 
było wyodrębnienie się ośrodków o okre�
ślonych specjalnościach w produkcji rze�
mieślniczej, np. szewstwo — Uhnów, ku�
śnierstwo — Kulików, szewstwo i kuśnier�
stwo — Stary Sambor, tkactwo — Nie- 
mirów i Cieszanów. Autorka zauważyła, 
iż pod koniec XIX wieku niektóre bran�
że rzemiosła podupadały na skutek konku�
rencji wyrobów fabrycznych. Rozwój wiel�
kiego przemysłu, tj. zatrudniającego po 
kilkaset robotników, był w małych mia�
stach bardzo ograniczony, a w przypad-

2 Autorka zaliczyła do grupy „Inne”: Ormian, kolonistów niemieckich (Bolechów), żydowską 
gminę Karaimów (Karaitów) zamieszkującą Halicz (s. 32).

3 Według autorki do mieszczan-rolników należeli prawie w 100% Polacy i Ukraińcy.
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ku Galicji Wschodniej dotyczył tylko kil�
ku małych miast, m.in. Chodorowa — cu�
krownia, Monasterzysk i Jagielnicy — fa�
bryki tytoniu, Zabłotowa — fabryka cy�
gar.

Na początku XX wieku ważnym zja�
wiskiem w strukturze społecznej małych 
miast był wzrost znaczenia inteligencji. 
Autorka słusznie wiąże wspomniane zja�
wisko z „powolnym rozwojem stosunków 
kapitalistycznych” (s. 72), ponieważ po�
wstające zakłady potrzebowały specjali�
stów różnych zawodów: inżynierów, geo�
metrów, chemików itp.

Kolejny rozdział: Warunki egzystencji 
traktuje o procesie przebudowy i moder�
nizacji małych miast Galicji Wschodniej 
pod koniec XIX i na początku XX wie�
ku. Wspomniany proces często wynikał 
ze zdarzeń losowych, np. pożarów, któ�
re powodowały katastrofalne zniszczenia 
i wymuszały w ten sposób na miejscowych 
władzach proces odbudowy. Dotychczaso�
wa zabudowa, według słów autorki: uli�
ce [... ] wąskie, ciasno zabudowane drew�
nianymi, najczęściej parterowymi doma�
mi (s. 86), została zastąpiona przez no�
wą. Charakteryzowała się ona murowany�
mi budynkami powstającymi wokół ryn�
ku i głównych ulic, a zmienione warun�
ki zabudowy wprowadziła ustawa z kwiet�
nia 1882 roku. Dalsza część rozdziału zo�
stała poświęcona omówieniu: stanu higie�
ny miast, kosztom utrzymania, m.in. czyn�
szom, wyżywieniu i ubraniu oraz wyposa�
żeniu mieszkań.

Wreszcie ostatni, piąty rozdział: For�
my aktywności społecznej poświęciła au�
torka omówieniu kierunków aktywności 
społecznej mieszkańców małych miast. 
Wspomniana aktywność koncentrowała się 
w kilku różnych płaszczyznach. Tworzo�
no zarówno czytelnie oraz stowarzyszenia 
rzemieślnicze, przemysłowe i kredytowe, 
jak i kasyna, pełniące funkcję klubów to�

warzyskich dla inteligencji. Należy pod�
kreślić, iż autorka starała się ukazać ową 
aktywność w poszczególnych strukturach 
narodowościowych, tj. wśród Polaków, Ży�
dów i Ukraińców.

Omawiana publikacja należy do in�
teresujących książek, ponieważ służy po�
znaniu przeszłości dziejów ludności za�
mieszkującej małe miasta Galicji Wschod�
niej w okresie autonomicznym. Można 
by zasugerować, aby w większym stop�
niu uwzględniono tu problematykę rozwo�
ju małomiasteczkowego rzemiosła i han�
dlu. W związku z tym należałoby posta�
wić pytania: Jakie branże rzemiosła uległy 
największemu rozwojowi? Dlaczego tylko 
niektóre małe miasta przeżywały rozwój 
rzemiosła i handlu?

Kolejna sugestia dotyczy większego 
uwzględnienia w omawianej pracy roli 
przemysłu i jego oddziaływania na ma�
łe miasteczka. Autorka pisze co prawda, 
iż: „większe zakłady przemysłowe były 
nieliczne” (s. 71), a wymieniając niektó�
re z nich ogranicza się tylko do poda�
nia w przybliżeniu liczby zatrudnionych 
w nich robotników. Pomimo niewielkiej 
liczby dużych zakładów należałoby jed �
nak uwypuklić ich wpływ na rynek lo�
kalny (pracy, surowców itp.) i rynek Gali�
cji. Wątpliwości budzi też fakt marginalne�
go potraktowania drobnych zakładów prze�
mysłowych, które przecież wkomponowa�
ły się w ówczesną rzeczywistość małych 
miasteczek Galicji Wschodniej. Autorka 
ograniczyła się pod tym względem do 
czterech ogólnych zdań, w tym stwierdze�
nia: Generalnie, przemysł małomiasteczko�
wy tworzyły browary, gorzelnie, cegielnie, 
tartaki czy młyny parowe, zatrudniające 
od kilku do kilkudziesięciu pracowników 
(s. 71).

Z innych kwestii poruszonych w pra�
cy warto byłoby zwrócić większą uwagę 
przy omawianiu stanu higienicznego ma�
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łych miast na poziom higieny w szko�
łach i fabrykach. W publikacji poświęco�
no temu zagadnieniu tylko jedno zdanie 
(s. 101), a przecież zarówno szkoły, jak 
i fabryki były dużym skupiskiem dzieci 
i dorosłych, ludności uczącej się i pracu�
jącej, narażonej na różne zagrożenia (np. 
choroby, wypadki).

Pewne zastrzeżenia budzi też ukaza�
na działalność dobroczynna. Autorka kon�
centruje się głównie na działalności dobro�
czynnej kobiet ze środowisk inteligenckich 
(s. 133), a należałoby wspomnieć rów�
nież o innych grupach społecznych. Pożą�

dane byłyby informacje na temat zaanga�
żowania we wspomnianą działalność np. 
duchowieństwa, przemysłowców czy zie�
mian.

Reasumując, należy stwierdzić, iż re �
cenzowana praca przyczynia się do wzbo�
gacenia literatury na temat mieszkańców 
małych miast Galicji Wschodniej okresu 
autonomicznego. Rozważania są oparte na 
bogatym materiale faktograficznym i sta�
tystycznym. Pomimo pewnych zastrzeżeń 
trzeba ocenić wysoko wartość tej pracy.

Artur Czuchryta

Mirosław Szumiło, Antoni Wasyńczuk 1885- 1935. Ukraiński działacz narodowy
i polityk, Lublin 2006, s. 147

Antoni Wasyńczuk należy do zapo�
mnianych postaci w polskiej — i nie tyl�
ko — historiografii, mimo że w swoim 
czasie odgrywał znaczącą rolę w życiu 
publicznym zarówno w skali regionalnej 
(Lubelszczyzna), jak i ogólnopolskiej, pia�
stując mandat poselski i będąc prezesem 
Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej. 
Myślę, że to zapomnienie wynikło z kil�
ku powodów. Apogeum działalności Wa- 
syńczuka przypada na lata 1919-1923/24, 
a więc wczesny okres II Rzeczypospoli�
tej. Po tym czasie stracił wpływy na rzecz 
rozmaitych lewicowych, a nawet komu�
nistycznych polityków ukraińskich. Mimo 
więc że mandat sprawował do końca sej�
mu I kadencji, tj. 1927 r., to pozostawał na 
marginesie życia politycznego. Jego inicja�
tywy gospodarcze, społeczne i polityczne, 
które podejmował właściwie do końca ży�
cia, kończyły się niepowodzeniem. Ponad�
to wcześniejszy okres działalności Wasyń- 
czuka, zwłaszcza w Ukraińskiej Centralnej 
Radzie, pozostawał nieznany. Stąd dobrze

się stało, że doczekał się on naukowej bio�
grafii.

Podstawą pracy są materiały archiwal�
ne pochodzące z pięciu archiwów; ponad�
to autor uzyskał dostęp do zbiorów rodzi�
ny Wasyńczuków oraz zgromadził relacje 
oraz inne materiały. W sumie więc baza 
źródłowa przedstawia się imponująco. Do 
tego należy dodać prasę (27 tytułów). Lite�
ratura odgrywa zdecydowanie drugorzęd�
na rolę, chociaż jest zebrana sumiennie. 
Konstrukcja pracy — chronologiczna — 
jest właściwa dla przedstawiania biografii. 
Składa się z czterech rozdziałów, przedsta�
wiających kolejne etapy życia i działalno�
ści Wasyńczuka.

Pierwszy rozdział poświęcono ukaza�
niu kręgu rodzinnego i działalności Wa- 
syńczuka do 1918 r. Można w dużym 
uproszczeniu powiedzieć, ze jest to rosyj�
ski etap jego życia. Na podkreślenie za�
sługuje przedstawienie genealogii rodziny, 
począwszy od końca XVIII wieku. Jed�
nak w latach 1917-1918 Wasyńczuk włą�


