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Hist oriograficzny artyku  przypomina sytuacj  gospodarczo-spo eczn  w XIX-wiecznej Wielkopolsce na 

szerszym tle przemian cywilizacyjnych owego czasu. Wspomina s ynny program pracy od podstaw – znak 

szczególny ruchu tzw. organiczników pozna skich. W cz ci zasadniczej autor przechodzi do prezentacji 

zjawiska solidarno ci mi dzystanowej – arystokracji, duchowie stwa, mieszczan, w o cian, inteligencji, 

nawet proletariatu – które w niespotykany sposób zaistnia o w tym regionie. Ciekaw  konsekwencj  by y 

m.in. otwarte i pochodzeniowo zró nicowane partycypacje w zarz dzaniu tworzonymi wtedy instytucjami 

gospodarczymi. Dzi ki trwaj cej kilka pokole  solidarno ci mi dzystanowej region wielkopolski by  w stanie 

zachowa  swoj  to samo  w latach ekspansywnej polityki pa stwa pruskiego. 
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This historiographical paper refers to the social and economic situation in Greater Poland of the 19th 

century against a wider background of civilizational changes of those times. It mentions the famous 

Organic Work programme which was the distinguishing mark of the so-called “organic movement” 

in Pozna . In the main part of the paper, we discuss the phenomenon of solidarity among the social 

estates – aristocracy, clergy, bourgeoisie, peasantry, intelligentsia and even proletariate – which existed 

in this area in an unprecedented manner. Its interesting consequence was, among other things, open 

and estate-diversified participation in managing economic institutions that had been established there. 

Thanks to the solidarity among social estates that survived several generations, the region of Greater 

Poland was able to maintain its identity in the years of Prussia’s expansive policy.
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1. Uwagi wst pne

Niniejsze opracowanie to zaledwie niewielki przyczynek, przedstawia-
j cy ogromny wysi ek Wielkopolan, który w efekcie przyniós  odzyskanie 
niepodleg o ci. Solidarno  mi dzystanowa likwidowa a ró nice mi dzy oby-
watelami i sk ania a do wspó pracy oraz wzajemnej pomocy.

Celem artyku u jest przedstawienie zaledwie kilku elementów, które 
z o y y si  na sukces porozumienia mi dzystanowego w Wielkopolsce. 
Struktura pracy sk ada si  z sze ciu podrozdzia ów, w których omówiono 
przemiany cywilizacyjne w Europie, rewolucj  przemys ow  i prze om epok 
feudalnej i kapitalistycznej, prac  od podstaw w Wielkopolsce, instrumenty 
wspomagaj ce solidarno  mi dzystanow , dokonania na polu rolnictwa 
D. Ch apowskiego oraz ide  partycypacji w zarz dzaniu. Ca o  rozwa a  
zamyka zako czenie oraz wykaz literatury.

2. Przemiany cywilizacyjne w XIX wieku

Mianem zmian cywilizacyjnych, które dokona y si  w XIX wieku w Euro-
pie, zwyk o si  nazywa  rewolucj  przemys ow  zapocz tkowan  w Anglii. 
Rewolucja ta przynios a nie tylko przeobra enia w technice i technologii 
wytwarzania, lecz tak e nowe pr dy umys owe w postaci wolno ci dzia ania 
i pojawienie si  nowych dziedzin nauki, takich jak np. ekonomia, a pó -
niej organizacji i kierowania. Wszystkie te zjawiska spowodowa y zmierzch 
epoki feudalnej, ale równocze nie przyczyni y si  do wyst pienia nowych, 
nieznanych dotychczas problemów. Nale a y do nich m.in. procesy kon-
centracji produkcji, wzrost wydajno ci pracy, konkurencyjno , protesty 
robotników.

Zast pienie feudalizmu stosunkami kapitalistycznymi spowodowa o kon-
centracj  produkcji, co z kolei uruchomi o proces powstawania du ych przed-
si biorstw. Znale li w nich zatrudnienie rzemie lnicy i w a ciciele drobnych 
zak adów wytwórczych, którzy nie byli przygotowani na wspó zawodnictwo 
z du ymi przedsi biorstwami. Te ostatnie dzi ki nowym wynalazkom skutecz-
nie podnosi y wydajno  i obni a y koszty. Podobne usprawnienia na niwie 
organizacji eliminowa y straty czasu, obni aj c pracoch onno  produkcji. 
Wysoka wydajno  i niska pracoch onno  by y wa nymi czynnikami kon-
kurencyjno ci. Konkurencja ods oni a swoje janusowe oblicze – nagradzaj c 
wydajnych i oszcz dnych oraz spychaj c na margines egzystencji tych, którzy 
w nowych warunkach nie potrafili si  znale .

Z historii my li ekonomicznej wiadomo, e rewolucji przemys owej 
towarzyszy y konflikty spo eczne. Wystarczy cho by przypomnie  rady-
kalne protesty luddystów. A. Smith, ojciec ekonomii, uwa a , e w pro-
cesie gospodarowania nale y bra  pod uwag  nie tylko korzy ci produ-
centów i ca ego spo ecze stwa, lecz równie  normy etyczne (Romanow, 
1997, s. 44 i nast.). Kwestia norm etycznych w gospodarowaniu jest 
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równie  aktualna na pocz tku XXI wieku. By a ona równie  dostrze-
gana przez organiczników wielkopolskich, o czym jest mowa na dalszych 
stronach.

3. Rewolucja przemys owa w Wielkopolsce

W 1793 r. Wielkopolska znalaz  si  w granicach pa stwa pruskiego. Od 
tego czasu ta najbardziej rozwini ta dzielnica Polski utraci a swój impet 
w budowaniu przewagi rolniczo-przemys owej. Wielkopolskie sukiennictwo, 
jak pisze J. Topolski, przenios o si  do Królestwa, tworz c podwaliny o rodka 
ódzkiego (Topolski, 2003, s. 190–191).

Ju  wkrótce na ziemiach wielkopolskich dokona y si  zmiany polega-
j ce na likwidacji epoki feudalnej. Najwa niejszym impulsem do tych e 
przemian by a ustawa uw aszczeniowa z 1823 roku1. Na mocy tego aktu 
prawnego uw aszczono tylko wi ksze gospodarstwa ch opskie. Otrzymu-
j c prawo do w asno ci ziemi, ch opi cz  gruntów musieli odda  w a-
cicielom, a ci ary feudalne wykupi . Skutki regulacji uw aszczenio-

wych by y korzystne dla w a cicieli ziemskich, którzy otrzymali znaczne 
kwoty. Dzi ki temu mogli oni szybko dostawa  si  do regu  gospodarki 
kapitalistycznej. Na regulacjach zyskali równie  zamo niejsi ch opi, któ-
rzy potrafili wykaza  si  samodzielno ci . W 1858 r. przeci tna wielko  
gospodarstwa wynosi a w Wielkopolsce 33 ha (w Galicji 5 ha) (Topolski, 
2003, s. 191).

Reforma uw aszczeniowa spowodowa a rozwarstwienie si  klasy ch op-
skiej. Pojawi  si  proletariat wiejski, którzy tworzyli ch opi ma orolni, gospo-
daruj cy na dzier awionych gruntach oraz rzesza bezrolnych robotników. Ta 
warstwa by a rezerwuarem si y roboczej. Ludzie niezwi zani ju  z ziemi  
wyje d ali w g b Rzeszy lub szukali mo liwo ci zatrudnienia w pobliskich 
miastach. Rozpocz  si  ruch migracyjny, w rezultacie którego wrasta a liczba 
ludno ci miast. Dobr  ilustracj  tego zjawiska jest dynamika liczby miesz-
ka ców Ko ciana – jednego z miast wielkopolskich. W 1820 r. mieszka o 
w nim 1708 osób, a siedemdziesi t lat pó niej (w 1890 r.) – 4715. W 1909 r. 
by o ich 7108, a w 1917 r. – 8431 (Nawrocki, 2005, s. 360). Oczywi cie dyna-
mika liczby ludno ci nie by a wy cznie skutkiem migracji, bo nale a oby 
analizowa  równie  procesy demograficzne.

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e regulacje uw aszczeniowe w Wiel-
kopolsce by y rewolucj  na niespotykan  dot d skal . Zamkn y epok  feu-
daln , wprowadzi y do gospodarki my lenie kategoriami efektywno ciowymi. 
Równocze nie ukaza y znaczenie konkurencji i konkurencyjno ci w relacjach 
mi dzy przedsi biorcami oraz lud mi. Problemem sta o si  rozwarstwienie 
spo ecze stwa, a szczególnie pojawienie si  bezrolnych i ma orolnych oraz 
biedoty miejskiej.
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4. Praca od podstaw – ruch organiczników pozna skich

Ze studiów historycznych wiadomo, e w XIX wieku istnia y dwa obozy, 
które lansowa y odmienne sposoby odzyskania niepodleg o ci Polski. Zwo-
lennicy pierwszego obozu opowiadali si  za walk  zbrojn . Uwa ali, e tylko 
or em mo na odzyska  suwerenno . W drugim obozie lansowano pogl d, 
e skoro nie mo na walk , niepodleg y byt ojczyzny buduje si  w codziennej, 

odpowiedzialnej i trudnej pracy od podstaw. Powo ywano si  na nieudane 
powstania, które wnios y wielk  danin  krwi i rozgoryczenie. Pogl dy dru-
giego obozu dobrze przedstawia wypowied  A. Cieszkowskiego – czo owego 
organicznika pozna skiego: „Czas ju  zaiste zamkn  raz krytyczn  er  
rewolucji, aby wej  w er  ewolucji organicznych” (Cieszkowski, 1908, s. 28)2.

W Wielkopolsce idea pracy organicznej zyska a znaczne poparcie w ród 
duchowie stwa, ziemia stwa, lekarzy, prawników, redaktorów. Stanowili 
oni elit  intelektualn . By  to ruch nieformalny, który nie mia  adnych 
struktur organizacyjnych, a swoje finanse opiera  na dobroczynno ci oby-
wateli. Trudno wymieni  tu wszystkich zaanga owanych w prac  organiczn , 
lecz z pewno ci  wskaza  trzeba na Karola Marcinkowskiego – lekarza, 
Augusta Cieszkowskiego – filozofa i ekonomist , Karola Libelta – filologa 
klasycznego i filozofa, Dezyderego Ch apowskiego – genera a i ziemianina, 
Hipolita Cegielskiego – filozofa i przemys owca, Maksymiliana Jackowskiego 
– dzia acza spo eczno-gospodarczego, Piotra Wawrzyniaka – ksi dza, dzia-
acza spo ecznego i gospodarczego, Augustyna Szamarzewskiego – ksi dza 

i dzia acza spo eczno-gospodarczego oraz wielu innych.
Staraj c si  w wielkim skrócie przedstawi  ide  pracy organicznej, nale y 

przede wszystkim zwróci  uwag  na fakt, e celem nadrz dnym by o odzyska-
nie niepodleg o ci na drodze niezale no ci gospodarczej w ramach obowi zu-
j cego porz dku prawnego zaborcy. Nale a o zatem krzewi  i pog bia  ducha 
narodowego. To z kolei wymaga o zasypania granic i uprzedze  wyst puj cych 
mi dzy ró nymi warstwami spo ecznymi: duchowie stwem, ziemia stwem, 
mieszcza stwem, warstw  ch opsk . Cech  charakterystyczn  spo ecze stwa 
wielkopolskiego w owych czasach by o wytworzenie solidaryzmu mi dzystano-
wego, wzajemnej pomocy bez ogl dania si  na pochodzenie spo eczne potrze-
buj cych i darczy ców. Uprzedzaj c nieco zako czenie, warto przytoczy  
opini  A. Boche skiego, który stwierdzi , e praca organiczna „wytworzy a 
(…) w Pozna skiem model Polaka s u cego ojczy nie przez prac  gospo-
darcz : w rolnictwie, handlu i przemy le” (Boche ski, 1986, s. 6).

5. Instytucje i instrumenty s u ce pog bianiu 
solidaryzmu mi dzystanowego

Jak ju  wspominano, w Wielkopolsce w walce o polsko  przewodzi y 
o wiecone warstwy spo ecze stwa: ziemia stwo, duchowie stwo oraz nie-
liczna inteligencja. W celu obrony i wzmocnienia polskiego stanu posiadania 
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powo ywano stowarzyszenia o ró nym charakterze: gospodarcze, kulturalne 
i o wiatowe. Kszta towa y one postawy patriotyczne, uczy y gospodarno ci 
i oszcz dno ci, pozwala y pozna  dzieje narodu i jego dorobek kulturalny.

Je li chodzi o instytucje wspieraj ce polsko  na tych ziemiach, to na 
plan pierwszy wysuwaj  si  banki ludowe. Oplot y one g st  sieci  ca  
Wielkopolsk . Zak adano je w miastach, miasteczkach oraz w wi kszych 
wsiach. Banki te walnie przyczyni y si  do ograniczenia, a nawet zlikwido-
wania plagi lichwy w stosunkach kredytowych. Nieco pó niej plag  t , lecz 
w obrocie ziemi , zacz y zwalcza  banki parcelacyjne, a w obrocie p odami 
rolnymi – spó dzielnie zaopatrzenia i zbytu „Rolnik”.

G ównym or downikiem spó dzielczo ci kredytowej by  ks. Piotr Wawrzy-
niak. Ide  przewodni  powo ywania do ycia banków ludowych by a pomoc 
polskiemu rolnikowi, rzemie lnikowi i kupcowi w uzyskaniu taniego kredytu. 
Nast pnie chodzi o równie  o wdro enie w ród cz onków nawyku oszcz -
dzania, punktualno ci, rzetelno ci i kalkulowania przed podj ciem decyzji. 
Zasad  obowi zuj c  w bankach by a nieograniczona odpowiedzialno , 
która bardzo mocno wi za a cz onka z bankiem. Zasada ta oznacza a soli-
darn  odpowiedzialno  maj tkow  cz onka banku za wszelkie zobowi -
zania. Ksi dz P. Wawrzyniak, b d cy tzw. Patronem Spó ek Zarobkowych 
i Gospodarczych, a wi c instytucji nadzoruj cej funkcjonowanie banków 
ludowych w Wielkopolsce, przekonywa , e nie ma obawy, aby bank móg  
upa , poniewa  nie pozwalaj  na to regulacje prawne. Stawia y one wysokie 
wymagania etyczne zarz dom banków i ich radom nadzorczym. Takie rozwi -
zanie wzmacnia o wzajemne zaufanie mi dzy w adzami banków a cz onkami 
oraz t , tak bardzo po dan , solidarno  mi dzystanow . W bankach ludo-
wych solidarno  ta znajdowa a wyraz w strukturze cz onków. Na przyk ad 
ze sprawozda  Banku Ludowego miglu wynika, e 82% ogó u cz onków 
stanowili gospodarze i cha upnicy, a 18% przemys owcy i rzemie lnicy (Men-
del i Zimniewicz, 1993, s. 28). Struktura ta tylko nieznacznie zmienia a 
si  w miar  up ywu czasu. Oznacza to, e obie warstwy wzajemnie sobie 
pomaga y i w ten sposób wzmacnia y solidarno  mi dzystanow .

Na progu XX wieku zacz y powstawa  w Wielkopolsce spó dzielcze 
banki ziemskie, nazywane równie  bankami parcelacyjnymi. Uczestniczy y 
one w transakcjach kupna i sprzeda y ziemi na w asny i obcy rachunek. 
Tego typu bankom przy wieca y dwa podstawowe cele: walka z kolonizacj  
niemieck  i walka z lichw  w obrocie ziemi . Pioniersk  rol  w rozwoju 
tej formy bankowo ci odegra  Bank Parcelacyjny w Przem cie (Zimniewicz, 
1991, s. 162–163).

Trudno wyobrazi  sobie solidaryzm mi dzystanowy bez podniesienia na 
wy szy poziom o wiaty. Na tym polu ogromn  rol  odegra  Maksymilian 
Jackowski, który w ramach Centralnego Towarzystwa Gospodarczego podj  
opiek  nad parafialnymi kó kami rolniczymi. Zak adanie kó ek i opieka nad 
nimi, czyli tzw. patronat, by y g ównym dzie em jego ycia. Dzi ki temu zyska  
ogromn  popularno  i przydomek króla ch opów. Podstawowym zadaniem 
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kó ek by o propagowanie nowych metod gospodarowania na roli, uczenie 
samodzielno ci oraz wychowanie ch opów w duchu narodowym. Kó ka rol-
nicze powo ano we wszystkich wi kszych wsiach wielkopolski, które by y 
lokalnymi centrami szerzenia o wiaty rolniczej (Jakubczyk, 1981, s. 270–271). 
Wypada nadmieni , e M. Jackowski by  jednym z uczniów Dezyderego Ch a-
powskiego – pioniera nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce. Dzi ki temu 
posiada  wiedz , któr  przekazywa  ch opom (Warkoczewski, 1980, s. 244).

M. Jackowski, zatroskany o byt narodowy, chwyta  równie  za pióro. 
Do g ównych jego dzie  zaliczy  nale y Rzut oka na nasze zasady, sprawy 

i potrzeby oraz U omno ci nasze narodowe i spo eczne oraz rodki ku sprosto-

waniu tych e3. W obu tych pracach porusza  m.in. kwesti  o wiaty i pracy, 
które prowadz  do bogactwa narodowego. Bardzo podkre la  znaczenie 
dobrej organizacji.

Obok kó ek rolniczych o wiat  propagowa y czytelnie ludowe, zak adano 
pisma i biblioteki. Wielkopolska mia a nieliczn  inteligencj . Jak wspomi-
nano, zalicza o si  do niej ziemia stwo oraz duchowie stwo. Deficyt stanu 
inteligenckiego by  rezultatem m.in. sprzeciwu w adz akademickich Krakowa, 
które uniemo liwia y, jeszcze w okresie przed zaborami, przekszta cenie 
Akademii Lubra skiego, a nieco pó niej Kolegium Jezuickiego w uniwer-
sytet. T  luk  starano si  wype ni  przez za o one przez Karola Marcin-
kowskiego Towarzystwo Naukowej Pomocy oraz Pozna skie Towarzystwo 
Przyjació  Nauk (1857).

Ograniczone ramy artyku u nie pozwalaj  na wyczerpuj c  charaktery-
styk  instrumentów i instytucji, które przyczyni y si  do kszta towania ducha 
solidaryzmu mi dzystanowego w Wielkopolsce w okresie zaborów. Za tymi 
instytucjami stali konkretni ludzie zatroskani o rozwijanie ducha narodowego. 
Na zako czenie warto zamie ci  wzmiank  o dwóch postaciach: generale 
Dezyderym Ch apowskim i filozofie Karolu Libelcie. Pierwszy z nich by  
pionierem nowoczesnego rolnictwa i ochrony rodowiska – w dzisiejszym 
rozumieniu tego terminu. Ten drugi by  bardzo zatroskany o to, aby elimino-
wa  konflikt mi dzy kapita em a prac  w imi  solidaryzmu mi dzystanowego.

6. Dzie o genera a z Turwi

Dzie o genera a z Turwi – taki tytu  nosi opracowanie H. Florkow-
skiego (1979) po wi cone pionierowi rolnictwa w Wielkopolsce. Dokona-
nia D. Ch apowskiego na polu rolnictwa dokumentuj  liczne publikacje 
przedstawione w „Roczniku Leszczy skim” (Zimniewicz, 1980, s. 179–268). 
Dokonania D. Ch apowskiego s  rewolucyjne. Przynios y zmiany w sposobie 
uprawiania ziemi (zamiast trójpolówki – p odozmian), nowe narz dzia, rasy 
byd a, odmiany nasion. Wprowadzi  na szerok  skal  melioracj , sztuczne 
nawadnianie i zraszanie pól. Wprowadzi  do swojej maj tno ci przemys  
w tym pierwsz  cukrowni . Wspó cze nie przyznaje mu si  palm  pierwsze -
stwa w zakresie ochrony rodowiska – du e po acie pól obsadza  drzewami 
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i krzewami. Mo na je podziwia  po dzi  dzie . By  zwolennikiem dobrej 
organizacji. W swej ksi ce O rolnictwie ostatni  cz  po wieci  sprawom 
zarz dzania gospodarstwem rolnym m.in. organizacji, motywacji i trakto-
waniu podw adnych.

W kontek cie rozwa a  prowadzonych na temat solidarno ci mi dzy-
stanowej warto zwróci  uwag  na to, e D. Ch apowski pomaga  s abszym 
gospodarzom, tworzy  stanowiska pracy dla bezrolnych i ma orolnych. Nade 
wszystko pochyla  si  nad ich losem. W literaturze podkre la si  fakt, e 
b d c poza swoj  maj tno ci  w listach dopytywa  si  o podw adnych 
(Morawski, 1981).

7. Partycypacja w zarz dzaniu

Trosk  o solidarno  mi dzystanow  Wielkopolan organicznicy pozna scy 
przejawiali w dzia aniu na ró nych polach. Sw  aktywno  okazywali równie , 
jak ju  wspominano, w postaci publikacji. W nich tworzyli wizje, które mia yby 
s u y  umacnianiu owej solidarno ci. Do takich wizji nale a a idea partycypacji. 
Na ten temat wypowiadali si  D. Ch apowski, A. Cieszkowski oraz K. Libelt.

D. Ch apowski swoje przemy lenia na ten temat sformu owa  ju  w roku 
1843, lecz opublikowano je dopiero w roku 1885, a wi c ju  po jego mierci 
(Z papierów po miertnych…, 1885, s. 17). Uwa a  on, e nale y dopu ci  
robotników do udzia u w czystym dochodzie gospodarstwa rolnego i uka-
zywa  wiele korzy ci p yn cych z takiego rozwi zania.

W podobnym duchu wypowiada  si  A. Cieszkowski. Udzia  robotników 
w zyskach nazywa  on kooperacj  pozytywn , a do jej zalet zaliczy  m.in. 
unikanie negatywnych skutków cierania si  interesów w a cicieli – czyli 
kapita u i pracy – czyli robotników (Cieszkowski, 1908, s. 128).

Najwi kszym or downikiem idei partycypacji by  K. Libelt. Ma o znana 
jest jego publikacja Koalicya kapita u i pracy wydana w Poznaniu w 1868 r. 
Autor ten dostrzega niebezpiecze stwo walki mi dzy kapita em a prac . T  
walk  ocenia negatywnie i dlatego proponuje, aby mi dzy robotnikami a w a-
cicielami zawi za o si  porozumienie – wspó dzia anie. rodkiem s u cym 

do wprowadzenia w ycie tego wspó dzia ania powinno by  dopuszczenie 
robotników do wspó w asno ci. Warto przytoczy  obszerny fragment wypo-
wiedzi K. Libelta uzasadniaj cego te ide : „Nie ma pot niejszego bod ca 
do oszcz dno ci, nad mo no  i widoki zyskania z ni  w asno ci, nie ma 
lepszego dozoru nad prac  i jej przestrzegania, by si  przy niej nic nie 
popsu o i nie marnowa o nad w asne poczucie, e si  i dla siebie pracuje 
i szcz dzi. Wszystko to wp ywa przewa nie na moralno  cz owieka: podnosi 
jego byt materialny, robi go porz dnym, trze wym, pilnym, przezornym, 
obrotnym, wykszta conym. Robotnik taki b dzie lepszym pracownikiem, 
lepszym m em i ojcem familii. Lepszym obywatelem. Jako spólnik wszel-
kiego maj tku, przestaje by  proletariuszem i dba o lepsze wychowanie 
swoich dzieci” (Libelt,  1868, s. 27).



Problemy Zarz dzania vol. 15, nr 2 (68), cz. 2, 2017 95
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Obok korzy ci p yn cych z porozumienia mi dzy kapita em a prac  
K. Libelt dostrzega  równie  bariery w rozwijaniu tej idei. Przede wszystkim 
by a to postawa w a cicieli gospodarstw rolnych. Trudno by oby przekona  
w a cicieli do dopuszczenia robotników rolnych do decyzji i zysków. Jeszcze 
wi ksz  przeszkod  by oby niezrozumienie tej wizji ze strony robotników 
rolnych. Trzeba pami ta , e dopiero niedawno wyzwolili si  oni z okowów 
feudalizmu.

Mimo e idea partycypacji nie mia a w ówczesnych czasach szans na 
powodzenie, to warto jednak pami ta , e by  to wa ny przyczynek do 
jej rozwijania. Pomys  organiczników w tym zakresie mo na potraktowa  
w kategoriach strategicznych.

8. Zako czenie

Oceniaj c ide  solidarno ci mi dzystanowej lansowanej i konkretnie wdra-
anej w ycie w Wielkopolsce w dziewi tnastym wieku, nale y podkre li , 
e z powodzeniem przekuto j  w sukces. Wszystkie stany – duchowie stwo, 

ziemia stwo i nieliczna warstwa inteligencka – pracowa y usilnie nad kszta to-
waniem ducha narodowego. Idea solidaryzmu mi dzystanowego polega a na 
wzajemnej pomocy obywateli, którzy np. sk adali swe oszcz dno ci w bankach, 
z których kredytowano rozwój przemys u, handlu, rzemios a. Podnoszono na 
wy szy poziom o wiat  i kultur . Wielkopolanie skutecznie przeciwstawiali 
si  zaborcy. W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego wszystkie stany 
by y gotowe do walki or nej, co jak wiadomo zako czy o si  sukcesem. Jest 
to ewenement w historii Polski. Pytanie, które nasuwa si  autorowi podczas 
pisania tekstu, brzmi nast puj co: czy idea solidarno ci mi dzypokoleniowej 
to ju  historia, czy te  warto j  ponownie w Polsce odkry ?

Przypisy

1  W Galicji reforma uw aszczeniowa zosta a zapocz tkowana w 1848 r., a w zaborze 
rosyjskim w latach 1863–1864.

2  Ksi ka ta w oryginale zosta a napisana w j zyku francuskim i opublikowana przed 
rokiem 1840.

3  Obie ksi ki wydano w Poznaniu w 1870 r. nak adem Ksi garni Jana Konstantego 
upa skiego.
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