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WALDEMAR AZUGA

Pozna

ORGANICZNICY, STA CZYCY I SPO ECZE STWO

OBYWATELSKIE W WIELKOPOLSCE

W lutym 1879 r. do organicznikowskiego Poznania przybyli dwa znani profe-

sorowie jagiello skiej wszechnicy, dwaj czo owi sta czycy, Stanis aw Tarnowski

i Micha  Bobrzy ski. Obydwaj wyg osili w Bazarze odczyty gromadz ce – dono-

si  „Kurier Pozna ski” – t umy oraz kwiat pa  „obywatelstwa naszego”1. Przez czte-

ry dni, od czwartku do niedzieli, wyk adali na przemian: koturnowy Tarnowski,

przypominaj cy w sposobie wyk adu Cycerona, oraz Bobrzy ski, w adaj cy „wy-

born  polszczyzn ”, nacechowan  wi ksz  naturalno ci 2. Ten ostatni mówi  o pi-

sarzach wielkopolskich XV i XVI w. oraz o Stanis awie Staszicu, my licielu z Pi y.

Tematu w zasadzie nie trzyma  si  aden z uczonych m ów. Atmosfera na sali

by a podnios a, patriotyczna, „solidarno ciowa”, ponadzaborowa i dalece ró na od

tej, jaka panuje zwykle w uniwersyteckich lektoriach. Polak Polaka „mimo stulet-

ni rozdzia  zawsze zrozumie” – zapewniano si  wzajemnie. Staszic niekoniecznie

by  najwa niejszy. Ka da z trzech dzielnic – dowodzi  Bobrzy ski – wnios a do-

nios y wk ad w spraw  wspóln : Królestwo, gromadz c zapasy materialne, Gali-

cja, otwieraj c skarbnic  nauki i umiej tno ci, Wielkopolsce za  „przypad a w udzia-

le najpi kniejsza rola po czenia wszystkich stanów w jedno polityczne ogniwo”.

To polityczne ogniwo to wspólnota rozbudzonych narodowo i u wiadomionych

Polaków nale cych do rozmaitych towarzystw, spó ek i prenumeruj cych gazety,

solidaryzm spo eczny zrodzony najwcze niej nad Wart , „wielkopolskie obywa-

telstwo”, Bazar wreszcie – z jego sklepami, hotelem i salami – b d cy material-

nym wyrazem wszystkich tych narodowych d e . Mówi  za  o tym krakowianin

i sta czyk o l sko-wielkopolskich korzeniach. Dopiero bowiem ojciec przysz e-

go historyka, doktor B a ej Bobrzy ski, urodzi  si  w Galicji. Dziad i prawdopo-

dobnie pradziad przyszli na wiat w Wielkopolsce. Na sali w ród wspomnianego

„kwiatu pa ” by a zapewne Zofia Cegielska, urodziwa córka nie yj cego od 10

ju  lat Hipolita. Po kilku miesi cach oboje m odzi (Bobrzy ski dobiega  w a nie

trzydziestki, Cegielska by a o 10 lat m odsza) spotkali si  w Szczawnicy i stan li
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1 „Kurier Pozna ski” 29 II 1879 r.
2 Dz. Pozn. 1 III 1879 r.
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do wspólnej fotografii, która cudem ocala a. Po roku byli ju  ma e stwem. lub

ko cielny zawarli w pozna skiej farze, a cywilny – wed ug pruskiego prawa – na

ratuszu. W ten oto sposób spotka y si  dwa wielkie nazwiska symbolizuj ce dwie

ró ne tradycje i dwa miasta. Córka jednego z najwi kszych organiczników wysz a

za m  za jednego z najwi kszych sta czyków.

Ci g dalszy tej pozna sko-krakowskiej historii jest równie frapuj cy. Trzydzie-

ci lat z ok adem mieszkali Bobrzy scy w Krakowie przy Krupniczej 9. Kilka lat we

Lwowie, kilka w Wiedniu. Po I wojnie wiatowej – ku zaskoczeniu wielu – M. Bob-

rzy ski, najbardziej krakowski ze wszystkich krakowskich polityków, opu ci  Kra-

ków i zamieszka  w Wielkopolsce, w maj tku Garby niedaleko rody, w ród „tu-

tejszego obywatelstwa” niezbyt mo e wyedukowanego politycznie i w pogl dach

do  jednostronnie endeckiego, ale dobrze zorganizowanego, „cywilizowanego”

i szanuj cego prawo (co zw aszcza po zamachu majowym Pi sudskiego stwierdza

z ogromnym respektem). Dzi  ma o kto nad Wis  pami ta, e do podwawelskie-

go grodu powróci  M. Bobrzy ski dopiero po mierci. Zmar  w Poznaniu przy

ul. Podgórnej w lipcu 1935 r. Kilka lat wcze niej w Garbach zmar a Z. Cegielska.

W opuchówku wraz z m em zamieszka a ich ukochana córka, Maryna... W Po-

znaniu spotyka  si  Bobrzy ski z Bronis awem Dembi skim i Zygmuntem Woj-

ciechowskim, filarami tutejszej profesury. W Poznaniu spotka  si  z Romanem

Dmowskim (chyba drugi raz w yciu!). Ostatniego sta czyka po egna  organicz-

nikowski Pozna  w ko ciele w. Marcina przy ulicy o tej samej nazwie. Stawi y

si  sfery uniwersyteckie, przyby o okoliczne ziemia stwo i inteligencja miasta. Od

ko cio a w. Marcina niedaleko do fary, gdzie z Zofi  brali lub i niedaleko do miej-

sca, gdzie niebawem stanie pomnik jednego z najwybitniejszych obywateli mia-

sta, Hipolita Cegielskiego, ojca Zofii. Ona sama pochowana najpierw w Garbach

spocz a ostatecznie na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Drogi Cegielskich

i Bobrzy skich za ycia i po mierci przecinaj  si  stale...

Podobnych historii krakowsko-pozna skich i sta czykowsko-organicznikow-

skich mamy kilka. Wiele one mówi  zarówno o przesz o ci, jak i tera niejszo ci

obu miast. O stosunku nad Wis  i Wart  do historii. Do ludzi minionego czasu.

O meandrach i kaprysach pami ci historycznej. O legendotwórczych i antylegen-

dotwórczych w a ciwo ciach obu tych o rodków. Oto nazwisko Ko mian wi kszo-

ci studentów w Polsce (ze studentami historii Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w cznie) kojarzy si  ze Stanis awem Ko mianem, „Tek  Sta czyka”

i „Przegl dem Polskim”, którego pierwszy numer ukaza  si  1 VII 1866 r. Niektórzy

studenci pami taj  nawet, e Stanis aw Ko mian by  autorem teorii o „dwóch sy-

stematach politycznych” (wyobra ni i rozumu) i najdosadniej chyba uj  my l

o potrzebie „silnego rz du”. Kojarz  go z teatrem, yciem towarzyskim Krakowa,

publicystyk  wysokich lotów, a tak e Tarnowskim, Szujskim, Wodzickim i Bo-

brzy skim...

Z Janem Ko mianem jest pod tym wzgl dem o wiele gorzej. Ten kuzyn ojca

wspomnianego Stanis awa, jeden z ideologów pracy organicznej i za o yciel „Prze-

gl du Pozna skiego” (starszego od „Przegl du Polskiego” o 20 lat!) nad Wis
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i Wart  pozostaje prawie nieznany3. I to mimo e zwrot „roboty organiczne” po-

chodzi w a nie od niego i ju  tylko z tego powodu na pami  z pewno ci  zas u-

y . Tymczasem ma o kto dzi  pami ta, e w pracy Dwa ba wochwalstwa podj

on – na d ugo przed sta czykami – prób  zmierzenia si  z rewolucyjnym romanty-

zmem. Pisa  odwa nie, porywaj co, inteligencj  b yszcza . W pó nych latach 40.

zarzuca  krakowianom pasywno  i za wzór stawia  Wielkopolan, którzy potrafili

wy oni  gremium kierownicze i powo ali rad  spo eczn  dla koordynacji wszel-

kich organicznikowskich wysi ków (co pó niej sta o si  udzia em Ligi Polskiej,

a co zdaniem Jana powinno by  udzia em wszystkich Polaków). Do Krakowa po-

zna ski Ko mian przyje d a  przynajmniej raz w roku. Czy usi owa  wp ywa  na

Ko miana-sta czyka, m odszego od siebie o kilkana cie lat? Nie wiemy. O jed-

nym w ka dym razie pami  jest wzgl dnie ywa, gdy o drugim pami taj  ju  tyl-

ko niektórzy zawodowi historycy.

Dorzu my jeszcze szczegó  do tej historii. on  J. Ko miana zosta a córka

Dezyderego Ch apowskiego, o którym ksi k  pe n  zachwytów napisa  s yn cy

z krytycyzmu... Walerian Kalinka, nieznajduj cy zwykle tylu s ów uznania dla swo-

ich kolegów z Krakowa. Na pocz tku – nie tylko Kalince – organicznicy wydawa-

li si  by  gór . Znali Zachód, nawi zywali do tamtejszych idei, o wiecali spo e-

cze stwo, uobywatelniali w o cian, modernizowali gospodark , byli sumienni

i praktyczni. Dzi , w XXI w., gdy budujemy spo ecze stwo obywatelskie – wszy-

stko wskazuje na to – gór  s  sta czycy.

Wa na w tym wszystkim jest metryka. Organicznicy byli starsi od sta czyków

o jedno pokolenie. A w dodatku dzia ali w warunkach o wiele trudniejszych. Za

przeciwnika mieli o wiele silniejszego zaborc . I nie mieli uniwersyteckich katedr

– tej pot nej trybuny oddzia ywania. Poza tym Marcinkowski, Cegielski czy Ch a-

powski lekcj  polityki wyci gn li z powstania listopadowego, gdy Tarnowski czy

Szujski – z powstania styczniowego. A to znaczy, e inne jednym i drugim towa-

rzyszy y do wiadczenia, inne aury i emocje. Organicznicy – po egnawszy si

„z pa aszem” – wzi li si  za „d wiganie o wiaty i przemys u krajowego”, w czym

zawiera o si  sedno ich Realpolitik, s abo zreszt  uzasadnianej, natomiast sta czy-

cy najpierw wszcz li debaty nad wielkimi problemami naszej historii, a nast pnie

przeszli do swojej Realpolitik, zwanej tutaj inaczej lojalizmem, uzasadnianym

z kolei sugestywnie i na wiele sposobów.

Mieli my wi c dwa lojalizmy i dwie „polityki realne”, ale ró nic po obu stro-

nach by o znacznie wi cej ni  podobie stw. Niemieckie seminaria historyczne

i europejski konserwatyzm wa ne by y dla oblicza Krakowa, gdzie kwit a nauka

historyczna uprawiana przez profesorów o pogl dach konserwatywnych. W mie-

szcza skim Poznaniu z filozofów d ugo najwa niejszy by  Hegel, a z ideologii –

europejski demokratyzm, charakterystyczny dla Wielkopolski w dobie Wiosny

Ludów (i Ligi Polskiej, która wtedy w a nie powsta a). Kraków w dobie autono-

Organicznicy, sta czycy i spo ecze stwo obywatelskie w Wielkopolsce

3 wietn  prac  o nim napisa  P. Matusik, Religia i naród. ycie i my l Jana Ko miana 1814–1877,

Pozna  1998.
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micznej cierpia  nieraz na nadmiar debat. Pozna  – przynajmniej od Wiosny Lu-

dów – raczej na ich deficyt (szybko bowiem uznano je za „ma o twórcze”). Pod

austriackim zaborem Polacy si gali po najwy sze urz dy i godno ci w kraju i pa -

stwie (resortem skarbu monarchii z krótkimi przerwami kieruj c przez lat ponad

20!)4. Pod pruskim zaborem nic podobnego nie by oby mo liwe. Nie by  mo liwy

ani casus Badeniego, który zosta  austriackim premierem, ani Agenora Go uchow-

skiego (m odszego), austro-w gierskiego ministra spraw zagranicznych. I jeszcze

jedna wa na ró nica odciskaj ca swe pi tno do dzi : sta czycy byli stronnictwem

„mózgowców” z o onym w zasadzie z samych liderów. Natomiast organicznicy,

nawet ci najwi ksi, robili du o, eby – w imi  demokratyzmu i równego obywa-

telstwa – za liderów nie uchodzi  (indywiduum mia o tu „przela  si  w ogólno ”)5.

Poza tym w Krakowie przywódcami byli ludzie nale cy do herbowych albo inte-

lektualnych elit. W Wielkopolsce na czele organiczników sta  syn karczmarza, Karol

Marcinkowski, mi o nik Saint-Simona, cz owiek op tany prac  (w epoce „przed-

pracoholicznej”) i... ide  obywatelsko ci (w epoce, gdy w Europie najwi cej by o

poddanych!). Od Marcinkowskiego czy Jackowskiego, twórcy kó ek rolniczych,

tacy ludzie jak profesor UJ J. Szujski czy hrabia profesor S. Tarnowski, obydwaj

ludzie pióra, wydaj  si  oddaleni o lata wietlne.

Nawet zewn trznie, gdy patrzy si  na spraw  z boku, uderzaj  przede wszyst-

kim ró nice. Z czym na przyk ad w Krakowie porówna  pozna ski Bazar b d cy

symbolem filozofii miasta nad Wart  i wizytówk  ca ej Wielkopolski? Ideowo chyba

tylko z Pa acem pod Baranami, tym najbardziej krakowskim ze wszystkich kra-

kowskich pa aców. Chodzi o to, e z jednej strony mamy instytucj , która od po-

cz tku by a demokratyczna, mieszcza ska i obywatelska. Z drugiej – arystokra-

tyczn , ekskluzywn  i konserwatywn  siedzib . Z jednej strony – miejsce w ca ym

tego s owa znaczeniu publiczne, z drugiej – najbardziej znany adres prywatny

w mie cie.

Rok 1846 ma z punktu widzenia naszych rozwa a  chyba nie mniej symboliczn

wymow . W Galicji w tym roku wybucha rabacja. Ch opi atakuj  dwory; pal , mor-

duj  szlacht  i gwa c . W Poznaniu umiera „przyjaciel ludzko ci” (jak go nazwa

pewien poeta) K. Marcinkowski – trumn  z jego cia em nios  na zmian : szlachta,

mieszczanie i w o cianie (których – notabene – nikt tu ch opami nie nazywa). Mar-

cinkowski do ka dego w o cianina spotkanego na swej drodze zwraca  si  per ty.

Tak samo – dla podkre lenia równo ci w obywatelstwie – zwraca  si  do wszystkich

przedstawicieli szlachty i duchowie stwa. By  – jak o nim napisano – „obywatelem

pos gowej postaci” i patriot , który „Polsk  kocha  w ka dym Polaku”6.

Z Kasynem Obywatelskim (za o onym w Gostyniu ju  w 1835 r.) jest dok ad-

nie tak, jak z pozna skim Ko mianem. W pami ci historycznej rodaków Kasyno

Waldemar azuga

4 Zwróci  na to uwag  ambasador Republiki Austrii, dr Alfred Laengle, podczas konferencji

w Krakowie 14 I 2008 r. Zob.: U róde  krakowskiego konserwatyzmu – w 100-lecie mierci Juliana

Dunajewskiego, red. W. Kolarski i K. Gruener, Kraków 2008.
5 Najlepiej te „zmagania ze sob ” opisa  W. Mol i k, Kult Karola Marcinkowskiego, Pozna  1996.
6 H. Rzepeck a, Kim by  Karol Marcinkowski, Lwów 1913, s. 110.
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przegrywa z rabacj . Jedna z naj mielszych inicjatyw spo ecznych przegrywa

z ponurymi zaj ciami. Dzieje si  tak od lat. O Szeli, postaci marnej, wspomina ka dy

podr cznik. O za o ycielach Kasyna Obywatelskiego, propaguj cego równo

wszystkich stanów na d ugo przed rabacj , nie ma nawet wzmianki...

„Kto rz dzi Ksi stwem, mówmy bez przek sów: doktor, kobieta i para w sów”.

Doktor – to Marcinkowski, w sy – to Maciej Miel y ski, a kobieta – to Emilia

Sczaniecka.

E. Sczanieck , gdy umiera a, móg  – zgodnie z jej wol  – po egna  osobi cie

ka dy rodak bez wzgl du na stan spo eczny. T  przedstawicielk  starego rodu zie-

mia skiego – K. Marcinkowskiego „w spódnicy” – nazywano polsk  Florence

Nightingale7. W Wielkopolsce za spraw  organiczników powodów do rabacji nie

by o.

Sta czycy skupieni na wielkiej polityce i sporach historycznych problemami

spo ecznymi zajmowali si  ma o. Organicznicy odwrotnie – zajmowali si  nimi

przede wszystkim.

O klasie intelektualnej sta czyków – tak e ostatnio – powiedziano ju  bardzo

du o. O wyrobieniu spo ecznym i gospodarczym organiczników mówi  i pisz  od

lat historycy pozna scy; profesorowie Trzeciakowski i Molik stale podkre laj , e

mówi c o organicznikach (i ewentualnie preorganicznikach), mówimy o ludziach

otwartych na wiat i nastawionych na modernizacj  spo ecze stwa. Ch apowski „po

nauki” je dzi  do Anglii i Szkocji, Cieszkowski, tworz c Lig  Polsk , wzorowa

si  na Cobdenie (i jego Lidze przeciw Ustawom Zbo owym), Jackowski intereso-

wa  si  towarzystwami rolnymi w Westfalii, a spó dzielczo  kredytow  w Wiel-

kopolsce opierano na dok adnie przestudiowanych zasadach organizacji spó ek

Hermana Schultzego z Delitsch8. Poza tym pilnie obserwowano Czechów, o których

sukcesach gospodarczych i o wiatowych (a tak e na polu walki z Niemcami) pisa-

a ca a pozna ska organicznikowska prasa. Idea  nowoczesnego Polaka rysowa  si

nad Wart  jasno. Polak jest katolikiem. Cz owiekiem solidarnym z innymi Polaka-

mi. yje przyk adnie. Jest uczciwy i wytrwa y w pracy. Piel gnuje mow  ojczyst

i obyczaje. Abonuje polsk  gazet . Nale y do jakiego  polskiego stowarzyszenia.

Wspiera szczytne narodowe cele i g osuje na polskiego kandydata w wyborach do

sejmu pruskiego lub parlamentu Rzeszy. Dodajmy, e pod koniec XIX w. polsk

gazet  czytano niemal w ka dej polskiej rodzinie…

Na pocz tku XX w. – w zwi zku ze strajkiem szkolnym we Wrze ni – Galicja

prze y a krótk  fascynacj  Wielkopolsk  i jej ludem, którego „kultura p ynie roz-

leglejszym o em”. W dzieciach wrzesi skich dojrzano nowe pokolenie „filoma-

tów i filaretów” i wyra ano nadziej , e m odzie  galicyjska w podobnych oko-

liczno ciach pójdzie w ich lady9. Strajk wybuch  w maju 1901 r. Dwa miesi ce

Organicznicy, sta czycy i spo ecze stwo obywatelskie w Wielkopolsce

7 M. Rez le r, Emilia Sczaniecka 1804–1896, Pozna  1996.
8 W. Mol i k, Dziedzictwo kulturowe szans  Wielkopolski w zjednoczonej Europie, w: Wielko-

polska wobec wyzwa  XXI wieku, red. W. Molik, A. Sakson, T. Stryjakiewicz, Pozna  2004.
9 W. azug a, Galicja i Austro-W gry wobec strajku dzieci wrzesi skich, w: idem, Rzeczy mniej-

sze i wi ksze, Pozna  2002, s. 139–159.
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wcze niej w Krakowie wystawiono Wesele, wzbudzaj ce nie tylko artystyczne

emocje. Nad Wis  w ca ym majestacie geniuszu objawi  si  „król ducha”, Stani-

s aw Wyspia ski, do czaj cy ju  za ycia do grona wieszczów. Nad Wart  – w tym

samym czasie – robotami organicznymi kierowa  „król czynu”, urodzony w Wy-

rzece pod remem, syn w o cianina, ksi dz Piotr Wawrzyniak.

Stefanowi Bratkowskiemu nale a oby w Poznaniu wystawi  pomnik. Dopóki

bowiem nie „uromantyczni ” on trudu Wielkopolan, nazywaj c ich wysi ki „naj-

d u sz  wojn  nowo ytnej Europy”, tutejsza historia nawet niektórym Wielkopo-

lanom wydawa a si  ma o heroiczna, ma o fabularna, pozbawiona ywszej intrygi

i z wielu powodów „nieistotna”. O zwyk ej, codziennej pracy mówi  i pisa  trud-

no. Wspomniany kilkakrotnie Maksymilian Jackowski zje d a  Wielkopolsk

wzd u  i wszerz. I wsz dzie zak ada  kó ka rolnicze, uczestniczy  w zebraniach

powiatowych, otwiera  wystawy rolne i inaugurowa  walne zebrania. Odwiedza

Inowroc aw, rem, Dolsk, nin, Pleszew, Ostrów, W growiec, Trzemeszno, Wrze -

ni , Kostrzyn… Jednakowo wiosn , jesieni , latem i zim . Jego skrupulatnie pro-

wadzone itinerarium to spis miast i miasteczek ca ej Wielkopolski – ze wschodu

na zachód i z pó nocy na po udnie. To tak e wiadectwo tytanicznej pracy i zapo-

biegliwo ci tego – jak go nazywano – „króla w o cian” (cho  on sam wola  siebie

nazywa  ich patronem lub ojcem). Jackowski chlubi  si  tym, e w Wielkopolsce

dzia a ponad 260 kó ek rolniczych skupiaj cych ponad 12 tys. ludno ci wiejskiej

i e przynajmniej raz w roku – podczas walnego zebrania delegatów kó ek – przy-

je d aj  do Wielkopolski go cie ze Lwowa, z Krakowa i Warszawy, by – jak pisa

z dum  – „obserwowa  ten nadzwyczajny objaw”10. Jackowski by  dumny z cyfr,

które mia y przemawia  za nim. O adn  osobist  legend  nie zabiega .

Ksi k  po wi con  Piotrowi Wawrzyniakowi og osi  w 2000 r. autor wielu

opas ych opracowa , zmar y niedawno prof. Czes aw uczak. Ksi ka liczy nie-

wiele ponad 100 stron11. Pisa  w a ciwie nie by o o czym. Ksi dz Piotr odznacza

si  mrówcz  pracowito ci . Wstawa  wcze nie rano, pó no chodzi  spa . adnych

dramatów ani skandali w yciu nie przechodzi . Mówi  ma o i do rzeczy. By  pre-

zesem organizacji spo ecznych, patronem spó ek zarobkowych i gospodarczych,

dyrektorem banku ludowego, dyrektorem drukarni w. Wojciecha, prezesem kó ek

rolniczych i towarzystw przemys owych – w sumie szefem 22 organizacji! Poza

tym wyk adowc  „wyk adów publicznych” w remie, Poznaniu i kilku innych mia-

stach Wielkopolski. Prof. uczak skrupulatnie zestawi  tematy jego wyst pie . Oto

– tytu em przyk adu – kilka z nich: Stosunki pomi dzy robotnikami, rzemie lnika-

mi a chlebodawcami, Nowe prawo cechowe, Kolej elazna w remie, Fa szowanie

artyku ów ywno ciowych, O potrzebie sta ych cen i punktualno ci, Zabezpiecze-

nia robotników na kalectwo i staro , Kredyt jako podstawa przemys u.

Co w tych tematach uderza? U yteczno , u yteczno  i jeszcze raz u ytecz-

no  poruszanych spraw. Proza ycia. Jego prelekcje to ca kiem inny wiat ni  aka-

10 J. Karwa t, Maksymilian Jackowski 1815–1905, Pozna  2005.
11 Cz. uczak, Ks. Piotr Wawrzyniak (1849–1910), Pozna  2000.
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demickie wyk ady Bobrzy skiego czy Tarnowskiego, o których bez problemu mo -

na by oby pisa  tomy! Jednocze nie ks. Piotr bardzo bola , e Wielkopolska jest

„s ab  i nieudoln  w dziedzinie sztuk pi knych i literatury”. Rang  i skutki tego

deficytu m dry ksi dz dobrze rozumia . Sam adnych talentów literackich nie po-

siada .

Gdyby ks. Wawrzyniak – geniusz organizacji pracy i „polski minister finansów”

(jak go nazwali Niemcy) – urodzi  si  na przyk ad w Anglii, by by mo e bohate-

rem mieszcza skich, je li ju  nie ludowych, legend. By by przyk adem do na la-

dowania, przyk adem kariery cz owieka „z nizin”, a sutanna i pos uga pra ata do-

da yby mu mo e tylko kolorów. U nas w konfrontacji ze sta czykami przegrywa

z kretesem...

Przegrywaj  zreszt  wszyscy: Marcinkowski, Cegielski, Jackowski i Wawrzy-

niak. Sprawd my jeszcze na koniec ich zawody. Mamy wi c lekarza, przedsi biorc

(z wykszta ceniem filologicznym), ziemianina i ksi dza pra ata – przedstawicieli

wszystkich stanów, ludzi, którzy – pierwsi w kraju – zbudowali nad Wart  spo e-

cze stwo obywatelskie. To dzi ki nim w Wielkopolsce narodzi a si  i zwyci y a

idea solidarno ci. To dzi ki nim (i niej!) uda o si  przetrwa .

„ ycie po yciu” organiczników wcale nie nale y do atwych. Z jednej strony

w Wielkopolsce wszyscy s  „z nich”, a dla pracy organicznej nadal nie ma adnej

ideowej alternatywy. Z drugiej – z tego samego powodu – zawsze najpierw mowa

jest o jakim  „bohaterze zbiorowym”, a rzadko kiedy o indywidualnej zas udze.

I oboj tne, czy chodzi o powstanie wielkopolskie, czy o okupacj , czy o czerwiec

1956 r., czy sierpie  1980 r., czy wreszcie stan wojenny dostarczaj cy innym mia-

stom i regionom ca e panteony nowych bohaterów. W rezultacie organicznicy prze-

grywaj  dzi  w pami ci historycznej (i kulturze nastawionej na indywidualny suk-

ces) niemal ze wszystkimi, cho  czasy mamy takie, e wolne spo ecze stwo

powinno twórcom spo ecze stwa obywatelskiego sprzyja . Czy jednak dzi  mog

si  oni obej  bez po miertnej promocji ze strony wspó czesnych historyków lub

speców od polityki historycznej? I czy komukolwiek jeszcze organicznicy ze sw

„niech ci  do wystawy” i wybuja ego indywidualizmu, programowo „antychary-

zmatyczni” i solidarni s  dzisiaj potrzebni?

Wierz , e przysz o  oka e si  dla nich askawa.

Wierz  w pogod  dla organiczników.

Organicznicy, sta czycy i spo ecze stwo obywatelskie w Wielkopolsce


