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DzieDzictwo zaborów





o wniosły ziemie zaborcze i ich mieszkańcy w historię 
odrodzonej II Rzeczypospolitej? Jakie walory i wartości, jakie 
sukcesy, porażki i troski, jakie poczucie świadomości lokalnej, 
państwowej, narodowej? I w jakim zakresie granice zaborów 
trwają do dzisiaj?

Odrodzona w latach 1918–1921 Rzeczpospolita składała 
się z ziem należących wcześniej do czterech państw: Rosji, 
Niemiec (Prus), Austrii oraz Węgier. Do Rosji przez 100 lat 
należało Królestwo Polskie, które powstało z ziem Księstwa 
Warszawskiego. Do 1832 r. Królestwo cieszyło się statusem 
państwa samodzielnego, aczkolwiek niesuwerennego, a jego 
mieszkańcy mieli odrębne od rosyjskiego obywatelstwo i pasz− 
porty. Po powstaniu listopadowym Królestwo zostało włączo− 
ne do Rosji, ale zachowało autonomię gospodarczą i kulturalną,  
utrzymało Bank Polski, polską w większości administrację, 
wyłącznie polskie sądy. Choć po powstaniu styczniowym 
władze rosyjskie przystąpiły do pospiesznej depolonizacji i rusy− 
fikacji, to jednak te działania do 1914 r. nie zakończyły się 
pełnym sukcesem. Dalej większość stanowisk administra− 
cyjnych, lecz tylko wyjątkowo wyższe, sprawowali Polacy, 
aczkolwiek w rosyjskich mundurach. Szyldy na ulicach, 
sklepach, dworcach kolejowych były dwujęzyczne, polsko-
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−rosyjskie; były polskie teatry, wychodziły polskie, aczkolwiek 
cenzurowane, czasopisma, gazety i książki, a car dalej nosił tytuł 
króla Królestwa Polskiego. Pozostały – co prawda nieliczne 
– instytucje mające w tytulaturze Królestwo Polskie, pozostało 
w znacznym zakresie polskie prawo, w tym nieznana w Rosji 
hipoteka, pozostał Kodeks Napoleona. 

W okresie krwawej rewolucji 1905–1907 r. tysiące polskich 
patriotów i polskich socjalistów zapełniło więzienia, setki zgi− 
nęły, z tego część na szubienicach. Uczestnicy rewolucji nie 
osiągnęli zakładanych celów. Mimo to po 1907 r. położenie 
Polaków z Królestwa w pewnym stopniu się poprawiło, choć 
należy pamiętać o takich zdarzeniach, jak oderwanie od Kró− 
lestwa Chełmszczyzny czy rusyfikacja „sztandarowej” polskiej  
kolei, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Pojawiły się prywatne 
szkoły z polskim językiem wykładowym, w tym półwyższe 
i zawodowe, tolerancja religijna stała się faktem, w Dumie 
byli posłowie z Królestwa walczący o polskie prawa. Dzięki 
liberalizacji nastąpiła eksplozja polskiego życia narodowego, 
powstały stosunkowo liczne stowarzyszenia, fundacje, orga− 
nizacje kulturalne, gospodarcze, oświatowe, sportowe, religijne. 
Dobrze rozwijała się prasa. W 1914 r. tylko w Warszawie wy− 
chodziło 14 polskich dzienników i 61 tygodników, nie licząc 
tytułów żydowskich. 

Kilkudziesięcioletnia rusyfikacja nie była nadmiernie dot− 
kliwa i jeszcze mniej efektywna. Ale trudno, by była skuteczna, 
skoro nawet polscy chłopi patrzyli z wyższością na „Moskali”, 
na „Ruskich”, nie ceniąc zbytnio narodu Puszkina, Czechowa, 
Czajkowskiego. Niemniej rusyfikacja, choć nie uczyniła Rosjan 
z Polaków, przyniosła jednak pewne zmiany w sferze wartości, 
mentalności, sposobie bycia, języku, zachowaniach i poglądach 
politycznych. Autokratyczny system carski skutecznie łagodzi− 
ła wszechobecna korupcja. Dzięki niej wiele można było w Kró− 
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lestwie i w Rosji uzyskać. W państwie autokratycznym korupcję 
inaczej oceniamy niż w demokratycznym. Prawo zatem 
wyglądało groźnie, lecz głównie na papierze, w praktyce nie 
było rygorystycznie przestrzegane.

W sumie po 1907 r. w Królestwie Polskim mógł nastać 
czas działań pozytywnych, bardziej dynamicznych niż w okresie 
wcześniejszym, angażujących większą liczbę osób. Szybko pos− 
tępowały zmiany cywilizacyjne, aczkolwiek nie były w stanie 
złagodzić dysproporcji społecznych i doprowadzić do zmniej− 
szenia obszarów nędzy i zacofania. Zachodnia część Królestwa, 
od Warszawy, przez Łódź i Częstochowę, po Sosnowiec, sil− 
nie zurbanizowana, szybko się bogaciła i modernizowała. 
Różnice między zachodem z wschodem Królestwa tym samym 
stawały się coraz bardziej wyraźne. Względnie nowoczesne  
i zamożne miejskie wyspy wciąż otaczało morze biedy, ubóst− 
wa, niegospodarności, wymuszających emigrację zarobkową.

Miast było zresztą stosunkowo niewiele, liczniejsze zaś 
miasteczka, pozbawione praw miejskich, zamieszkiwała często  
w większości ludność wyznania mojżeszowego. Na szczególną 
uwagę zasługuje Warszawa, która stała się blisko milionową 
metropolią, dziesiątym co do wielkości miastem Europy, 
leżącym na pograniczu kultur i cywilizacji, na granicy 
dwóch kontynentów. Dla Rosjan Warszawa była pierwszym 
przystankiem w Europie, dla ludzi Zachodu – pierwszym mia− 
stem Wschodu. Z kolei dynamiczna Łódź, trzeci obok Man− 
chesteru i Lyonu ośrodek przemysłu lekkiego Europy, miasto 
„tysiąca kominów”, mimo owej witalności, a może po części  
z jej powodu, była miastem głębokich kontrastów społecznych.

Najsilniejsze wpływy polityczne w Królestwie miała  
w owym czasie endecja. Socjaliści, poza ośrodkami przemysło− 
wymi, w zasadzie się nie liczyli, również ludowcy nie przed− 
stawiali większej siły. Mieszkańcy Królestwa zasadniczo podzie− 
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lali stanowisko endecji, że wrogiem przyszłej niepodległej Pol− 
ski są Niemcy, a nie Rosja. Dlatego, wbrew polskim tradycjom 
niepodległościowym i antyrosyjskim, niechętnie, a nawet wrogo, 
witali wkraczające oddziały państw centralnych w 1914 r. i czule 
żegnali „swoich”, czyli oddziały rosyjskie. Dlatego również 
chłodno przywitali strzelców Piłsudskiego, co było dla nich 
dużym zaskoczenieniem. Ludzie się już jakoś z Rosją oswoili, 
nauczyli się żyć w rosyjskim państwie, sprawnie po nim poruszać, 
wiedzieli, gdzie i jak trafić, by osiągnąć to, co planowali. Nieje− 
den spośród Polaków dorobił się w głębi Rosji wielkiej fortuny.  
Polacy byli właścicielami kopalń, fabryk, lasów, ziemi, pól naf− 
towych na Kaukazie, Syberii, w Azji Centralnej, budowali koleje 
i mosty, mieli spory udział w penetracji kulturowej Syberii, 
należeli do czołowych jej odkrywców i badaczy, a ich ranga 
w świecie nauki była wysoka. Do dziś w języku mieszkańców 
Syberii i Dalekiego Wschodu zachowały się ślady polskich 
wpływów. Są to sprawy w Polsce bliżej nieznane, a godne przy− 
pomnienia, tym bardziej że te rozliczne dobra na Syberii  
i Kaukazie przepadły po przewrocie bolszewickim.

Inny status miały tzw. Ziemie Zabrane, nazywane przez 
Polaków Kresami, a przez Rosjan zachodnią Rosją, leżące na  
wschód od Bugu. Na pierwszy rzut oka nie różniły się od gu− 
bernii wewnątrzrosyjskich, bo na przełomie wieku XIX i XX 
silne kiedyś polskie wpływy i znacząca obecność polskiej 
kultury były wyraźnie już ograniczone, a polskich śladów, np.  
w ustroju sądownictwa czy w administracji, zostało już niewiele. 
Nieliczni polscy pracownicy służb cywilnych zajmowali prawie 
wyłącznie niższe stanowiska. Do 1905 r. nie było polskich wy− 
dawnictw, gazet ani instytucji kulturalnych, takich jak teatry czy  
muzea. Obowiązywał język rosyjski. Próbowano nawet – bez  
powodzenia – uczynić go językiem liturgii katolickiej. Kościół 
katolicki był prześladowany, parafie i biskupstwa osierocone, 
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a katolicy dyskryminowani. Dyskryminowani byli też polscy 
ziemianie, których majątki stale uszczuplano. Polskość i ła− 
cińska kultura religijna znajdowały się w odwrocie, w siłę rośli 
natomiast Rosjanie oraz narody „kresowe”: Litwini, Łotysze, 
Białorusini, Ukraińcy.

Po 1905 r. władze zniosły szereg antypolskich i anty− 
katolickich przepisów, odrodziła się polska społeczność i oby− 
watelska posługa, powstały instytucje kulturalne, szkoły, stowa− 
rzyszenia itp. Centrum polskiej aktywności na Kresach stało  
się Wilno. Mniejsze znaczenie miały: Mińsk, Kowno, Grodno,  
Żytomierz oraz Kijów. Jednak po półwieczu represji i dyskry− 
minacji środowiska polskie były dość ospałe. Brakowało 
ducha społecznikowskiego, szerszego zrozumienia dla idei 
służby społecznej, pracy dla dobra innych. Nieliczna była 
warstwa inteligencji. Polacy byli słabo zorganizowani i mało  
przedsiębiorczy, niekonsekwentni w działaniu, często niesu− 
mienni. Ich entuzjazm szybko stygł, a zaangażowanie się wy− 
palało.

Było to jeszcze w istocie społeczeństwo stanowe; elity szla− 
checkie gardziły „gorzej” urodzonymi, pracą fizyczną i ludź− 
mi pracy, a inteligentów nie poważały. Związek tamtejszych 
elit polskich z nowoczesnością, z prądami europejskimi był 
ograniczony. Polscy ziemianie i arystokraci do swych dawnych 
podanych, chłopów, niezależnie od ich języka i wyznania, 
mieli stosunek pogardliwy, naznaczony poczuciem wyższości. 
Najbliższe były im środowiska konserwatywne, rzadko pocią− 
gały ich natomiast idee nacjonalistyczne, gdyż nie bardzo mogli 
sobie wyobrazić, jak miałaby wyglądać w praktyce solidarność 
narodowa z brudnym, niechlujnym polskim chłopem, anal− 
fabetą.

Ziemie Zabrane, przyszłe województwa wileńskie, poles− 
kie, nowogródzkie, wołyńskie, wschodnia część białostockiego 
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(Grodno), jako wiano wniosły do dziejów II Rzeczypospolitej 
nie tylko biedę i cywilizacyjne zacofanie, ale i bogactwo kultu− 
rowe. Największym bowiem bogactwem tych ziem było zróż− 
nicowanie językowe, religijne, obyczajowe. Zdecydowaną więk− 
szość mieszkańców stanowili prawosławni Ukraińcy i Biało− 
rusini oraz białoruskojęzyczni, a na Litwie etnicznej, katolicy,  
Litwini. Poza Wilnem, Wileńszczyzną, Grodnem i Grodzień− 
szczyzną Polacy i polskojęzyczni byli w mniejszości, nieraz  
wyraźnej, jak na północnym Wołyniu i Polesiu. 

W momencie zakończenia wojny, tj. w 1921 r., większość 
mieszkańców tych terenów była analfabetami (na Polesiu ponad 
90 proc. ogółu ludności). Polesie zresztą pod każdym względem 
było jednym z najbardziej zacofanych regionów Europy. Jego 
mieszkańcy nie mieli poczucia odrębności narodowej, uważali 
się za „tutejszych”. Ich przyszła przynależność narodowa była 
zatem sprawą otwartą. Z reguły mieszkali w kurnych chatach, 
bez komina i podłóg, pomiędzy trudno dostępnymi lasami  
i moczarami. O świecie zewnętrznym wiedzieli niewiele i nie 
martwili się tym, że nie widzieli lampy elektrycznej, samolotu 
czy samochodu itp. Nie uczestniczyli w życiu lokalnych 
społeczności, a tym bardziej w szerszym życiu publicznym. Żyli 
w świecie zabobonów, magii, wróżb. Ich wiedza religijna była 
bardzo powierzchowna i zniekształcona. Nie rozumieli pojęcia 
przynależności państwowej.

Na południe od Polesia, na Wołyniu mieszkali głównie 
chłopi rusińscy, rzadko jeszcze uważający się za Ukraińców, 
żyjący jednak na wyższym poziomie rozwoju niż Poleszucy. 
Część z nich miała poczucie odrębności kulturowej i narodowej, 
ale ich aktywność publiczna również była jeszcze skromna, bo 
i nie mieli ku temu szczególnych możliwości. Najpełniejszą 
świadomością narodową mogli się poszczycić Litwini.
Mieszkańcy ziem północno-wschodnich znajdowali w 80 proc.  
zatrudnienie w rolnictwie, które cechowała jednak niska pro− 
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duktywność i niska kultura rolna. Wydajność tamtejszego 
rolnictwa, nawet na Wołyniu, słynącym z bardzo dobrej ziemi, 
była trzykrotnie niższa niż w Polsce zachodniej. Produkowano 
głównie na własne potrzeby, a nie na sprzedaż, toteż gospodarka 
pieniężna była w powijakach. Jedynie w wypadku alkoholu 
produktywność rolników była wysoka. Nierzadko za pracę w polu 
ziemianie płacili robotnikom rolnym wiadrami wódki. Alkohol 
bowiem ci ostatni uznawali za atrybut honoru, znak szacunku 
dla ich pracy. Przemysłu w zasadzie nie było, ograniczał się do 
niewielkich i nielicznych zakładów przetwórstwa płodów ziemi 
i lasu. Sieć komunikacyjną tworzyło kilka linii kolejowych, 
dróg bitych, poza dużymi miastami, nie było. Jakość podróży, 
tak jak w wiekach średnich, zależała od kaprysów pogody. 
Ziemie te, zamieszkane przez 6–7 mln ludzi, były bardzo słabo 
zurbanizowane, jedynym większym miastem było Wilno. 
Natomiast stosunkowo sporo znajdowało się miasteczek na 
prawach osad, zamieszkanych głównie przez Żydów, żyjących 
tak jak przed wiekami, w izolacji od ludności chrześcijańskiej, 
która była dla nich klientem, a nie partnerem. W miastach 
i miasteczkach rzadkością były elektryczność, kanalizacja, 
wodociągi, gaz, podobnie jak publiczne toalety, łaźnie oraz 
kina, teatry, sale koncertowe. Wejście wojsk bolszewickich na te 
terytoria stało się dla Polaków traumatycznym doświadczeniem. 
Gwałty, zniszczenia, palenie dworów i pałaców, rozkradanie 
majątków, likwidacja polskich instytucji kulturalnych i społecz− 
nych, burzenie kościołów i kaplic, mordowanie kapłanów i zie− 
mian były na porządku dziennym. To wówczas utrwalił się obraz 
bolszewików jako bezbożników, okrutników i sadystycznych 
morderców.

Z kolei część wschodnia Galicji w dzieje II Rzeczypospoli− 
tej wniosła poważny konflikt, rozgrywający się między społecz− 
nością polską i ukraińską oraz między państwem polskim a częś−
cią środowisk ukraińskich. Skutki konfliktu polsko-ukraińskie− 
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go lat 1918–1919 okazały się dla Polski międzywojennej i lat  
późniejszych niezwykle poważne. Zachodni politycy i genera− 
łowie w 1919 r. proponowali obu stronom podział Galicji 
Wschodniej na część polską ze Lwowem i zagłębiem naftowym 
w Borysławiu oraz ukraińską. Jednak ani Polacy, ani Ukraińcy 
nie byli temu pomysłowi przychylni. Obie nacje walczyły 
o wszystko. Podziały w Galicji Wschodniej biegły nie tyle 
według kryterium językowego, ile wyznaniowego. Niezależnie 
od używanego języka, grekokatolicy stawali się Ukraińcami,  
a łacinnicy Polakami. Częścią dziedzictwa Galicji jest społecz− 
ność łemkowska, zamieszkująca zachodnią część Karpat, od 
Sanu po Szczawnicę, która do dzisiaj zachowała poczucie kultu− 
rowej i etnicznej odrębności.

Galicja wniosła do odrodzonej Rzeczypospolitej tradycje 
i zasoby ludzkie kraju mającego przez kilkadziesiąt lat polską 
administrację, polskich w większości urzędników, sędziów i pro− 
kuratorów, tradycje kraju praworządnego, względnie liberalnego, 
ulegającego, aczkolwiek wolno, procesom demokratyzacji.

Jeszcze trwała I wojna światowa, gdy po akcie dwóch cesa− 
rzy 5 listopada 1916 r., kiedy utworzono satelickie Królestwo 
Polskie, na opróżnione przez Rosjan wyższe posady zostali  
skierowani urzędnicy z Galicji. Galicja wniosła też doświad− 
czenie całkiem nieźle pracującego samorządu terytorialnego, 
skupiającego nierzadko ludzi, którym nieobcy był etos służby  
publicznej i obywatelskiej, zatroskanych o wspólną przest− 
rzeń, dbających o powierzone im dobra i współobywateli. 
Samorządy troszczyły się o przestrzeń kulturową, o ład  
urbanistyczny w miastach i miasteczkach, o to, by budowa− 
no nie tam, gdzie się komuś podoba, lecz zgodnie z intere− 
sem lokalnych społeczności. Władze samorządowe urządzały  
skwery i parki, dbały, w miarę skromnych finansowych 
możliwości, o higienę i czystość, budowały drogi bite, a w mia− 
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stach wodociągi i kanalizację, organizowały straż pożarną. 
Polski charakter Galicji oraz obowiązujące prawo sprzyjało 
organizowaniu stowarzyszeń oświatowych, śpiewaczych, kul− 
turalnych, naukowych, charytatywnych, gospodarczych.

Galicja była centrum polskiej nauki, kultury artystycznej 
i sztuki. Do 1914 r. tam właśnie działały jedyne na ziemiach 
polskich polskie uczelnie, w tym dwa uniwersytety, Jagielloński 
oraz Lwowski, a we Lwowie żywotna była Politechnika i Wyż− 
sza Szkoła Rolnicza oraz Akademia Weterynaryjna, jedna z nie− 
licznych w Austro-Węgrzech, w Krakowie Akademia Sztuk 
Pięknych. 

Poziom nauczania i badań naukowych był przyzwoity, 
a w kilku dziedzinach wysoki. Liczba studentów w 1914 r. 
przekroczyła 10 tys., z czego blisko 1/3 stanowili studenci 
pochodzący z pozostałych zaborów. W Krakowie od 1872 r. 
działała Akademia Umiejętności, mająca w swoich szeregach 
uczonych polskich z kraju i emigracji, utrzymywana m.in. 
dzięki szczodrobliwości rodaków. Akademia Umiejętności 
dysponowała środkami na badania naukowe, na koordynację 
wysiłków uczonych, współfinansowała konferencje i seminaria 
naukowe, wspierała wydawanie książek i czasopism nauko− 
wych, urządzała zjazdy, zorganizowała w Wiedniu, Paryżu  
i Rzymie stacje naukowe. 

Galicja wniosła do Rzeczypospolitej efektywnie działające 
instytucje kultury wysokiej, teatry, wydawnictwa, sale koncer− 
towe, muzea, w tym Narodowe w Krakowie, Ossolineum we 
Lwowie, Muzeum Baworowskich, lwowskie galerie obrazów. 
Około 1900 r. królewski Kraków stał się stolicą polskiej 
kultury, w tym sztuki awangardowej, miastem Wyspiańskiego, 
Malczewskiego, Jasieńskiego, Przybyszewskiego, „Zielonego 
Balonika”, secesji, miastem pamiątek narodowych, do którego 
pielgrzymowali patriotyczni polscy chłopi i Ślązacy. Niewiele 
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mu pod tym względem ustępował Lwów, trzecie co do wielkości 
miasto Polski i największe w Galicji, także trzecie w Przedlitawii 
(Austrii), centrum kultury polskiej, żydowskiej i ukraińskiej, 
siedziba uczelni, towarzystw naukowych, kulturalnych, teatrów. 
Galicja przekazała Polsce piękną tradycję ruchu gimnastycznego 
„Sokół”, z lwowskim, najstarszym towarzystwem sportowym  
na czele, oraz ruchu skautowego. 

Galicja wniosła bogate doświadczenia życia politycznego  
i udziału obywateli w życiu publicznym. W zaborze austriackim 
uformowały się stronnictwa i partie, które działały w okresie 
międzywojennym, a ślady ich obecności w historii możemy 
odnaleźć jeszcze dzisiaj. Szczególne znaczenie miał ruch kon− 
serwatywny, stańczycy, oraz ruch socjalistyczny z Ignacym 
Daszyńskim, a także ruch ludowy z Wincentym Witosem na 
czele. Ludowcy stworzyli wręcz państwo w państwie, stwo− 
rzyli gęstą sieć stowarzyszeń i organizacji ludowych, w tym 
patriotycznych. W Galicji też narodził się ruch chrześcijańsko-
−społeczny ks. Stanisława Stojałowskiego, odwołujący się do  
społecznej nauki Kościoła i papieskiej encykliki Rerum Nova−
rum. Zabór austriacki był stolicą pracy niepodległościowej, 
pracy organizacji politycznych i wojskowych, w tym strze− 
leckich, skupionych wokół Józefa Piłsudskiego, a następnie 
Legionów Polskich. Galicja wniosła do oswobodzonej Polski 
tradycję silnych więzi społecznych, solidarności lokalnych 
społeczności, zachowawczość postaw, konserwatyzm w zakresie 
wartości, wierność ludowej religijności. Ludzie żyli tutaj dosyć 
moralnie (liczba przestępstw była znacznie niższa niż w są− 
siednim Królestwie Polskim). Autorytet kapłanów był wysoki. 
Kościół katolicki, lojalny wobec Habsburgów i zachowawczy, 
nawet umiarkowanych w poglądach ludowców traktował jak 
rewolucjonistów. Za tekst rewolucyjny uchodziła encyklika 
Rerum Novarum, której biskupi w ogóle nie dostrzegali; byli za 
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zachowaniem tradycyjnej zależności wsi od dworu, a robotników 
od kapitalistów. Prądy wolnomyślicielskie i ateiści to margines 
marginesu w Galicji, sporo natomiast zwolenników miała idea 
monarchistyczna. Kult dobrego cesarza Franciszka Józefa był 
wszechobecny, i to w różnych środowiskach, inteligenckich 
nie wyłączając. Polacy z Galicji nosili poczucie wyższości  
w stosunku do Polaków z zaboru rosyjskiego, zwanych przez 
nich Moskalami, a Warszawa w Krakowie i we Lwowie nie 
miała najwyższych notowań. Już wtedy krakowianie i lwo− 
wiacy zarzucali warszawianom nadmierny pośpiech. Polscy 
„Galicjanie” kochali spokój i poczucie bezpieczeństwa socjal− 
nego i rodzinnego. 

Ale zabór austriacki miał też największe w skali Polski 
ukryte bezrobocie na wsi, sięgające 2–3 mln tzw. ludzi zbędnych, 
mieszkających w przeludnionych wsiach. Na skutek podziałów 
rodzinnych i braku komasacji gruntów rolnicy mieli niewielkie 
gospodarstwa w wielu kawałkach, co z punktu widzenia 
gospodarki rynkowej było absurdem. Galicja była krajem słabo 
zurbanizowanym, liczba mieszkańców miast sięgała zaledwie 20 
proc. ludności. Ponieważ gospodarka rozwijała się stosunkowo 
wolno, miasta nie były w stanie wchłonąć „ludzi zbędnych”. 
Brakowało wielkich ośrodków przemysłowych, a górnicze były  
co najwyżej średniej wielkości. Poza tradycyjną solą wielicką, 
węglem kamiennym w Jaworznie i Trzebini, liczyła się ropa 
naftowa wydobywana w Karpatach, przede wszystkim w Borys− 
ławiu. Galicja należała do większych producentów ropy w ska− 
li świata i do największych Europy. Eksploatacja ropy i jej 
przetwórstwo zdynamizowały procesy industrializacyjne, 
zwłaszcza we wschodniej części kraju. Tutaj sytuowały się 
największe skupiska ludności żydowskiej, żyjącej w większości 
tak jak przed wiekami. Modernizacja i asymilacja Żydów do 
kultury polskiej objęła bardzo nielicznych. W porównaniu 
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z sąsiednim Królestwem Galicja wyróżniała się na plus pod 
względem gęstości linii kolei żelaznej, dróg bitych oraz liczby 
osób objętych kształceniem w zakresie szkoły powszechnej.  
W niektórych gminach Galicji Zachodniej do szkół uczęszczało 
ponad 90 proc. dzieci, na wschodzie jednak w wielu miejscach 
poniżej 40 proc.

Od końca XIX w. zacieśniały się więzi między Galicją  
a Śląskiem Cieszyńskim, należącym do Królestwa Czeskiego 
w ramach państwa Habsburgów. W Cieszyńskiem powstawało 
coraz więcej polskich instytucji, kształtował się stan średni. 
Działały polskie gimnazja i szkoły zawodowe. Dzięki temu 
Śląsk Cieszyński, choć do Polski nie należał od sześciu wieków, 
zachował z nią poczucie jedności. Tamtejsze rodziny, w tym 
Buzków i Małyszów, włączały się czynnie w polskie życie 
oświatowe, kulturalne i polityczne. Cieszyńskie było najlepiej 
uprzemysłowionym, zorganizowanym i najzamożniejszym re− 
gionem w skali ziem polskich. Przewyższało bogactwem, 
jakością pracy oraz aktywnością ludzi sąsiedni Śląsk Pruski. 
Większość ludności stanowili Polacy, katolicy i ewangelicy, 
a 1/4 Czesi. Niemcy zamieszkiwali głównie enklawę bielską. 
Po wojnie w skład odrodzonej Rzeczypospolitej weszła tylko 
północno-wschodnia część księstwa z Bielskiem i Cieszynem, 
co doprowadziło do wieloletniego konfliktu z Czechosłowacją. 
Polska część księstwa wniosła do Rzeczypospolitej mądrość  
i pracowitość ludności, jej solidność i sumienność, zrozumie− 
nie konieczności pracy dla dobra wspólnego, potrzeby życia  
w schludności, czystości, zdrowego, aktywnego. Cieszyńskie to 
najbardziej nowoczesna i europejska polska dzielnica, miesz− 
czańska i robotnicza, kultywująca zachodnie wartości i sposób 
życia.

W skład państwa polskiego weszły północne skrawki 
Orawy i Spiszu, które przez 1000 lat należały do Węgier, 
jednak górale orawscy i spiscy, kierowani przez patriotycznych 
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kapłanów, znaleźli drogę do polskiej ojczyzny. Jest to jeden  
z fenomenów XX w., fenomenów pogranicza. Górale tamtejsi 
wnieśli, podobnie jak ich bracia z Podhala, te same wartości 
rodzinne, solidarność, ukochanie swobody, przywiązanie do 
narodowych pryncypiów, nawet jeśli były one dla nich świeżej 
daty. Region spisko-orawski, choć skromny pod względem 
liczby ludności, peryferyjny, biedny i zagubiony, niemniej ze 
względu na urodę miejsca, malowniczo usytuowane zamki  
i dzielnych ludzi, godzien jest wzmianki.

Trzecią, zasadniczą część odrodzonej Rzeczypospolitej 
stanowiły ziemie zaboru pruskiego – Wielkopolska i Pomorze 
Gdańskie. Region ten, zupełnie odmienny od pozostałych, był 
integralną częścią cywilizacji zachodniej. Należał do państwa 
dobrze zorganizowanego, sprawnego, funkcjonującego według 
racjonalnych zasad, praworządnego. Dlatego Polacy z tych 
ziem byli legalistami, a swojego dochodzili na drodze prawnej  
i nieraz na tej drodze wygrywali, aczkolwiek prawo było wobec 
nich jawnie dyskryminujące. Umieli świetnie się organizować, 
tworząc silny ruch obywatelski w postaci licznych organizacji 
i stowarzyszeń, społecznych i kulturalnych. Analfabetyzm fak− 
tycznie nie był tu znany, wszyscy dorośli przeszli co najmniej 
przez szkołę stopnia pierwszego. Polacy działali bez fajer− 
werków, ale skutecznie. Cenili pracę, pracy fizycznej się nie 
brzydzili. Sumienni, zdyscyplinowani, terminowi, słowni, 
oszczędni i uczciwi, potrafili się dostosować do zmieniających 
się warunków. Solidarni w grupie narodowej i sąsiedzkiej, 
mieli silnie rozwinięte poczucie wspólnotowości, niezbędne  
w warunkach ostrej konfrontacji z II Rzeszą, prowadzącą 
politykę germanizacji, oraz społeczeństwem niemieckim, coraz 
wyraźniej nacjonalistycznym. Polacy koncentrowali się na spra− 
wach konkurencji, walce ekonomicznej, inwestowaniu w gos− 
podarstwa rolne, hodowlane, przetwórstwie rolnym, usługach  
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i drobnej wytwórczości w mieście, dlatego nie mieli już zbyt wie− 
le czasu i ochoty na udział w kulturze wysokiej i na jej tworzenie. 
Pod tym względem ustępowali mieszkańcom pozostałych 
zaborów, gdzie aż się roiło od instytucji artystycznych, zespołów 
i twórców. Tamtejsi polscy artyści mieli stosunkowo skromny 
udział w tworzeniu najwyższych narodowych wartości i treści 
artystycznych. Ale Polacy pocieszali się, że wojnę gospodarczą  
z niemieckimi rolnikami zasadniczo wygrali, gdyż produktyw− 
ność ich gospodarstw był jedną z najwyższych w Europie. 
Wydajność zbóż z ha przekraczała 20 q z ha ( w Czechach 17 q  
z ha, we Francji 13 q z ha). Jedynie na zachodnich rubieżach 
Niemiec oraz w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii kultura rol− 
na była wyższa. Poziom życia Polaków na Pomorzu i w Wiel− 
kopolsce był stosunkowo wysoki, aczkolwiek niższy niż miesz− 
kańców Berlina, Westfalii czy Nadrenii. Korzystali z licznych 
urządzeń komunalnych, bieżącej wody, kanalizacji, dróg bitych 
i gęstej sieci linii kolejowych. Abonowali i czytali gazety, czaso− 
pisma specjalistyczne, zakładali domowe biblioteczki, uczęsz− 
czali na zebrania instytucji samorządowych, śpiewaczych, 
sportowych, gimnastycznych.

W zaborze pruskim nie było wielkich miast, ale sieć miast 
średnich i miasteczek była gęsta, stopień urbanizacji Pomorza 
i Wielkopolski był najwyższy spośród zaborów. W miastach  
mieszkali Niemcy i Polacy, liczba Żydów, zresztą uważających 
się za Niemców, była niewielka, co zresztą dowodziło prze− 
wagi kultury niemieckiej, atrakcyjniejszej dla Żydów niż 
polska, inaczej niż w pozostałych zaborach. Przedziały kla− 
sowe i warstwowe były nieostre, a procesy demokratyzacji 
społeczeństwa zaawansowane. Ziemianin mógł zasiadać w lo− 
kalu stowarzyszenia obok rolnika, rolnik obok kupca czy przed− 
siębiorcy, a wszyscy obok księdza, co było nie do pomyślenia 
w innych zaborach. O ile na Kresach wschodnich ziemianie 
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z reguły wywodzili się ze szlachty, o tyle w zaborze pruskim 
legitymizujący się pochodzeniem szlacheckim byli w mniej− 
szości, a na Pomorzu stanowili jedynie 1/6 ogółu polskiego 
ziemiaństwa. „Znakiem firmowym” Polaków był nowoczesny, 
światły i aktywny w pracy społecznej kapłan katolicki, wy− 
kształcony, oczytany, często o walorach menedżerskich. Kapłani 
byli jednocześnie strażnikami kultury i tradycji polskiej, wal− 
czyli z germanizacją języka potocznego. Potrzeba narodowej 
solidarności w zaborze pruskim prowadziła do akceptacji tych 
idei, które głosiły siłę i wartości narodu oraz wspierały walkę 
z żywiołem niemieckim, tj. idei narodowej demokracji. Prawie 
nie było tutaj miejsca na klasowy ruch socjalistyczny, a ruch 
chłopski w ogóle nie przejawiał żywotności, gdyż nie było 
takich konfliktów między wsią a dworem, jak w Galicji. 

Typ mentalności mieszkańców zaboru pruskiego dobrze 
oddaje scena z 1920 r. z miasteczka Brodnica na Pomorzu, gdzie 
stacjonowały wojska polskie. Żołnierze wywodzili się z dawnych 
polskich korpusów w Rosji. Oficerowie i żołnierze, zgodnie  
z rosyjskim zwyczajem, regularnie ucztowali, tłukąc tony kie− 
liszków. Po kilkunastu tygodniach do dowódcy garnizonu 
wpłynął protest podpisany przez burmistrza i radnych miejskich, 
w którym ci występowali przeciwko grzechowi marnotrawstwa  
wśród żołnierzy. Według ustaleń brodniczan, gdyby spieniężyć 
szkło, które zostało rozbite podczas libacji alkoholowych, można 
by wybudować czteroklasową szkołę i ochronkę.

W skład Rzeczypospolitej weszły też wschodnie skrawki 
Górnego Śląska, czyli ziemie, które do Polski nie należały 
od sześciu wieków. Śląsk to jedyny w swoim rodzaju region 
górniczy i przemysłowy, a polscy i „śląscy” Ślązacy to lu− 
dzie głęboko religijni, troszczący się o zachowanie własnej 
tożsamości, ceniący wartości i cnoty ludzi ciężkiej pracy, serio 
traktujący etos pracy. 
Kulturowe i cywilizacyjne dziedzictwo zaborów bardzo sil− 
nie rzutowało na dzieje Polski i jej mieszkańców w II Rzeczy− 
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pospolitej. Miało też wpływ na historię w okresie PRL-u, a tak− 
że na współczesne dzieje Polski. Dziedzictwo, co oczywiste, 
ulegało ewolucyjnym zmianom w tempie niespiesznym, sta− 
nowiąc stały punkt odniesienia dla naszego losu w przeszłości  
i dzisiaj.
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