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Struktura społeczna i
narodowa Wielkopolski u
progu Wielkiej Wojny
Tadeusz Janicki

Społeczeństwo wielkopolskie „u progu Wielkiej Wojny” miało rozbudowaną
oraz hierarchiczną strukturę, zarówno pod względem społecznym, jak i
narodowościowym. Na jej szczycie znajdowało się ziemiaństwo i nieliczna,
z reguły niemiecka i żydowska burżuazja. Następne miejsca w hierarchii
społecznej zajmowały inteligencja, drobnomieszczaństwo i bogaci chłopi, a
na jej najniższym szczeblu znajdowali się drobni gospodarze oraz
szczególnie liczne grupy robotników rolnych i przemysłowych.

Powyższa struktura była wypadkową feudalnej przeszłości, postępującej
industrializacji oraz procesów modernizacyjnych związanych z rozwojem
oświaty i kultury masowej. Wpływały na nią również ruchy naturalne i
migracyjne ludności oraz polityka germanizacyjna pruskiego zaborcy i
działania obronne podejmowane przez Polaków[1].

Pomimo postępujących procesów modernizacyjnych w dalszym ciągu o
przynależności do określonej grupy społecznej i pozycji społecznej w
przeważającej mierze decydowało urodzenie. Zjawisko mobilności
społecznej w dwóch ostatnich dekadach przed wybuchem wojny było coraz
bardziej wyraźne, ale dotyczyło szczególnie średnich i niższych szczebli
drabiny społecznej. W rezultacie na początku XX wieku w Wielkopolsce w



dalszym ciągu występowały głębokie podziały społeczne, a poszczególne
grupy różniły się między sobą pozycją prawną, zamożnością, pełnionymi
funkcjami, stylem życia, a nawet strojem.

Jednym z niewielu czynników o charakterze ponadgrupowym była wiara:
katolicka w przypadku Polaków, ewangelicka w przypadku Niemców i
mojżeszowa w odniesieniu do Żydów. Pomimo postępującej urbanizacji
większość Wielkopolan mieszkała na wsi lub w niewielkich miastach.

 

Liczba ludności – ruchy naturalne i migracyjne

Przez cały tzw. długi XIX wiek liczba mieszkańców
Wielkiego Księstwa Poznańskiego systematycznie
rosła. W latach 1890-1910 przyrost naturalny
osiągnął najwyższy poziom i wynosił od 35 do 40
tysięcy rocznie. Wynikło to z utrzymywania się
wysokiego współczynnika urodzeń, który aż do 1910 roku przekraczał
40‰ rocznie, i systematycznego spadku współczynnika zgonów, który w
1875 roku wynosił 31‰, a w 1911 już tylko 19,9‰. Znaczący spadek
współczynnika zgonów był rezultatem zmian gospodarczych i
cywilizacyjnych prowadzących do lepszego zaopatrzenia ludności w
żywność oraz znaczącego postępu w dziedzinie oświaty, higieny i wiedzy
medycznej. W rezultacie w Wielkopolsce następowało również
systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości ludzkiego życia.

Poza przyrostem naturalnym, liczba ludności Wielkopolski zależała od
salda zewnętrznych ruchów migracyjnych, które na przełomie XIX i XX
wieku (podobnie jak w całym XIX wieku) było ujemne. Wśród osób
przybywających do Wielkopolski przeważali Niemcy, w tym szczególnie
wojskowi, urzędnicy, kupcy, bankierzy, rzemieślnicy, rolnicy i jedynie w
niewielkim zakresie robotnicy. Liczebność innych grup etnicznych
przybywających do Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku, w tym
szczególnie Żydów i Polaków z pozostałych zaborów, była stosunkowo
nieliczna.



Drugim zjawiskiem, które decydowało o stanie salda zewnętrznych ruchów
migracyjnych, była emigracja z Wielkopolski, która przybrała na sile w
ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Dotyczyła ona wszystkich
mieszkających w Wielkopolsce grup etnicznych, jednak ze względu na
strukturę narodowościową tego regionu najliczniejszą grupę wśród
wyjeżdżających stanowili Polacy. Główną przyczyną emigracji były czynniki
ekonomiczne i społeczne, w tym szczególnie przeludnienie wsi, bieda, głód
oraz brak perspektyw na znalezienie na miejscu pracy i osiągnięcie
samodzielności ekonomicznej. Tymczasem emigracja i praca poza
rolnictwem przynosiła wyższe dochody oraz pozwalała na osiągniecie
wyższego statusu społecznego. Mieszkańcy Wielkopolski w poszukiwaniu
pracy i lepszego życia wyjeżdżali w głąb Rzeszy Niemieckiej (szczególnie
do podlegających szybkiej industrializacji Nadrenii i Westfalii) albo
decydowali się na emigrację zamorską, w ramach której głównym celem
wyjazdów była Ameryka Północna.

Z ruchami migracyjnymi związane były negatywne i pozytywne zjawiska
ekonomiczne i społeczne. Z jednej strony emigracja zarobkowa pozbawiała
społeczeństwo polskie ludzi młodych, dynamicznych i przedsiębiorczych,
którzy w poszukiwaniu lepszego życia opuszczali Wielkopolskę, często
wbrew antyemigracyjnej propagandzie polskiej prasy. Z drugiej strony
zarobione w zachodnich Niemczech i Ameryce pieniądze były wydawane i
inwestowane w Wielkopolsce, co przyczyniało się do ożywienia jej
gospodarki. Ponadto mieszkając i pracując na Zachodzie polscy emigranci
zapoznawali się odmiennymi od wielkopolskich stosunkami gospodarczymi
i społecznymi, a uczestnicząc w życiu związkowym i strajkach formowali
swoją świadomość klasową. Wielu z nich po pewnym czasie wróciło do
Wielkopolski i dzięki zdobytej wiedzy i nowej świadomości stało się
ważnym czynnikiem emancypacji chłopów małorolnych i robotników
rolnych oraz demokratyzacji stosunków społecznych na wsi i w mieście.

W latach 1871-1913 na stałe wyjechało z Wielkopolski ok. 440 tysięcy
Polaków, którzy głównie osiedlali się w Nadrenii i Westfalii. W 1913 roku
w wymienionych regionach przebywało 105 tysięcy Polaków, a w stolicy
Niemiec 80 tysięcy. W tym samym okresie z Wielkopolski wyjeżdżali
również Żydzi i Niemcy, choć władze pruskie starały się powstrzymać
odpływ tych ostatnich, gdyż było to sprzeczne z celami ich polityki



narodowościowej w prowincji poznańskiej.

Ujemne saldo zewnętrznych ruchów migracyjnych w latach 1871-1913
było jednak zdecydowanie mniejsze od wspomnianego wcześniej przyrostu
naturalnego. W rezultacie liczba ludności Wielkopolski wzrosła z 1,6
miliona w 1875 do 2,1 miliona w 1910 roku.

Struktura terytorialna

Na początku XX wieku zdecydowana większość mieszkańców Wielkopolski
mieszkała na wsi. Co prawda w rezultacie migracji zewnętrznych i
wewnętrznych odsetek mieszkańców wsi zmalał z 71% w 1890 do 65,6% w
1910 roku, jednak w dalszym ciągu dominowali oni w strukturze ze
względu na miejsce zamieszkania. Charakterystyczne dla wielu obszarów
Rzeszy Niemieckiej procesy urbanizacyjne w Wielkopolsce, ze względu na
słaby rozwój przemysłu, wystąpiły w bardzo ograniczonym zakresie. Co
prawda w latach 1890-1910 tempo przyrostu ludności miejskiej
systematycznie rosło, jednak nie prowadziło to
do powstawania dużych miast. Jedynym
miastem liczącym ponad 100 tysięcy
mieszkańców był Poznań, w którym liczba
ludności cywilnej wzrosła z 73 tysięcy w 1898
do 110 tysięcy w 1901 i 157 tysięcy w 1910
roku, co w dużej mierze związane było
likwidacją Twierdzy Poznań i znaczącym
zwiększeniem obszaru miasta. Druga co do
liczby mieszkańców Bydgoszcz w 1910 roku
liczyła jedynie 58 tysięcy osób. Pozostałe
miasta miały od kilku do kilkunastu tysięcy
mieszkańców, w tym powyżej 10 tysięcy liczyły
m.in. Inowrocław, Krotoszyn, Ostrów Wlkp. i Rawicz. Jednocześnie w
latach 1895-1910 aż 31 wielkopolskich miast zanotowało spadek liczby
mieszkańców.

 



Struktura zawodowa

Rewolucja przemysłowa XIX wieku wywołała szereg zmian w strukturze
społecznej i prowadziła do powstania nowego typu społeczeństwa
określanego jako industrialne, które charakteryzowało się spadkiem liczby
zatrudnionych w rolnictwie i wzrostem zatrudnienia w przemyśle,
pojawieniem się klasy robotniczej (proletariatu), urbanizacją oraz dużym
wzrostem mobilności przestrzennej i społecznej. Jednak charakterystyczne
dla zachodnich regionów Rzeszy Niemieckiej procesy industrializacyjne
jedynie w niewielkim stopniu występowały w Wielkopolsce. W strukturze
zawodowej tego regionu w dalszym ciągu dominowały osoby zatrudnione w
rolnictwie, których liczebność rosła, choć ich odsetek w stosunku do ogółu
zatrudnionych systematycznie malał z 64,1% w 1882 do 57,7% w 1895 i
56,61% w 1907 roku.

Dominacja rolnictwa w gospodarce Wielkopolski wynikała z braku na
miejscu podstawowych surowców epoki industrialnej, w tym szczególnie
węgla kamiennego, peryferyjnego położenia prowincji poznańskiej, słabo
rozwiniętej infrastruktury transportowej i powolnego rozwoju miast.

Wśród pozostałej ludności czynnej zawodowo w 1907 roku w przemyśle,
rzemiośle i budownictwie pracowało 8,5%, w handlu, transporcie i
gastronomi 7,1%, w administracji publicznej, służbie zdrowia i wolnych
zawodach 5,8%, jako służba domowa 1,4% a do kategorii bez zawodu i
zawód nieokreślony zaliczono 10,6%.

 

Struktura społeczna

Na szczycie wielkopolskiej hierarchii społecznej
znajdowały się arystokracja i szlachta, które pod
wpływem reform agrarnych i upowszechniania się
kapitalistycznych metod produkcji w rolnictwie
stopniowo przekształcały się w ziemiaństwo.

Niestety zadłużenie z czasów I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego,
cyklicznie powtarzające się kryzysy gospodarcze, nieumiejętność



gospodarowania w nowych warunkach oraz często spotykane życie ponad
stan prowadziły do utraty majątków ziemskich i degradacji społecznej. W
rezultacie liczebność ziemiaństwa malała. Powyższej tendencji nie był w
stanie zmienić niewielki dopływ osób pochodzących z innych grup
społecznych, które w omawianym okresie weszły w posiadanie majątków
ziemskich. W 1907 roku liczba czynnych zawodowo właścicieli,
dzierżawców i kierowników majątków ziemskich powyżej 100 ha, wraz z
pomagającymi członkami rodzin, wynosiła 4108 osób. Razem z biernymi
zawodowo członkami rodzin liczbę ziemian szacuje się w tym okresie na
ok. 10 tysięcy osób. Do lat 70. XIX wieku polscy ziemianie posiadali
przewagę liczebną nad niemieckimi wielkimi właścicielami ziemskimi.
Jednak w rezultacie nieumiejętnego gospodarowania i działalności Komisji
Kolonizacyjnej powyższa relacja uległa odwróceniu i w 1885 roku na 1659
właścicieli majątków ziemskich w Wielkopolsce aż 1010 (60,9%) było
Niemcami, a tylko 649 (39,1%) Polakami.

Pomimo niewielkiej liczebności polscy ziemianie ze względów
historycznych, ekonomicznych i kulturowych stanowili elitę
wielkopolskiego społeczeństwa. Niekorzystna dla rolnictwa sytuacja
rynkowa z pierwszej połowy XIX wieku i polityka władz zaborczych
doprowadziły do wytworzenia się przymusu modernizacyjnego, i to wręcz
jako warunku przetrwania polskich majątków ziemskich. Za przykładem
Dezyderego Chłapowskiego systematycznie rosła liczba nowocześnie
gospodarujących ziemian, którzy dążąc do utrzymania swoich majątków
unowocześniali je i podnosili ich dochodowość, a nadwyżki finansowe
inwestowali w przemysł i instytucje bankowe.

W drugiej połowie XIX wieku w celu obrony polskiego stanu posiadania i
kultury oraz utrzymania statusu elity przewodzącej polskiemu
społeczeństwu ziemianie inicjowali i finansowali powstawanie różnego
rodzaju instytucji kulturalnych, naukowych, gospodarczych i społecznych
oraz obejmowali kierownicze stanowiska w polskim ruchu narodowym.
M.in. w ramach walki o „rząd dusz” polskich chłopów część ziemian
prowadziła wśród ludności wiejskiej działalność oświatową, promowała
stosowanie nowoczesnych metod gospodarowania, a od końca lat 60. XIX
wieku wspierała tworzenie kółek rolniczych, w których często sprawowała
funkcje prezesów. Współpracując z chłopami, ziemianie nie tylko



przyczyniali się do modernizacji gospodarczej wsi i rozwoju świadomości
narodowej w tym środowisku społecznym, lecz także w praktyce
realizowali idee solidaryzmu społecznego, który stał się swoistym
wielkopolskim fenomenem społecznym.

W rezultacie ziemianie cieszyli się dużym autorytetem społecznym i razem
z częścią inteligencji, duchowieństwa i oświeconego chłopstwa działali na
rzecz obrony polskiego stanu posiadania i rozwoju polskiej kultury pod
pruskim panowaniem.

Burżuazja

Ze względu na rolniczy charakter prowincji oraz słabe postępy
industrializacji i urbanizacji grupa właścicieli kapitału i samodzielnych
przedsiębiorców prowadzących zakłady o charakterze kapitalistycznym
określana jako burżuazja była w Wielkopolsce nieliczna i silnie
zróżnicowana wewnętrznie. Ponieważ w prowincji poznańskiej głównym
źródłem kapitału była wielka własność ziemska, ziemianie nierzadko
wykraczali poza ramy gospodarowania wyznaczone tradycją, a inwestując
w przemysł i bankowość przejmowali rolę burżuazji. Jednak nawet wtedy,
gdy zyski z działalności pozarolniczej przewyższały zyski z rolnictwa, to
pod względem społecznym w dalszym ciągu utożsamiali się oni z
ziemiaństwem.

Poza ziemianami w niewielkiej grupie większych przedsiębiorców
dominowali Niemcy i Żydzi, często wywodzący się spoza Wielkopolski.
Jednak na przełomie wieków do grupy burżuazji coraz częściej awansowali
bardziej dynamiczni rzemieślnicy i kupcy narodowości polskiej, którzy
odnieśli sukces ekonomiczny i zdołali rozbudować swoje firmy.

W tym okresie w rezultacie poprawiającej się koniunktury gospodarczej,
rozwoju demograficznego i urbanizacji liczba właścicieli i kierowników



zakładów zatrudniających powyżej 5 osób wzrosła z
1346 w 1882 do 3944 w 1907 roku.
Zdecydowaną większość członków tej grupy
stanowili właściciele zakładów zatrudniających
maksymalnie do 200 osób, a właściciele
największych zakładów mniej niż 1% całej
grupy. Pomimo ogólnej słabości tej grupy
społecznej w Wielkopolsce część polskiej
burżuazji zasługuje na pozytywną ocenę, gdyż
dzięki własnej przedsiębiorczości oraz poparciu
ze strony kapitału ziemiańskiego i
spółdzielczego wygrywali walkę konkurencyjną
i zwiększali swój stan posiadania, m.in. przejmując przedsiębiorstwa
opuszczone przez Niemców i Żydów. Jednak w dalszym ciągu pozostawali
w mniejszości, gdyż np. w 1911 roku wśród 423 największych
przedsiębiorstw przemysłowych Poznania aż 270 (63,8%) należało do
Niemców, a jedynie 133 (31,4%) do Polaków.

 

Drobnomieszczaństwo

Kolejną grupą w hierarchii społecznej Wielkopolski było
drobnomieszczaństwo składające się głównie z rzemieślników i kupców
nastawionych na obsługę miejscowego rolnictwa i stosunkowo nielicznej
ludności miejskiej. W pierwszej połowie XIX wieku w powyższej grupie pod
względem liczebnym i majątkowym zdecydowanie przeważali Niemcy i
Żydzi, a Polacy stanowili jej uboższą oraz mniej liczną część. W związku z
tym jednym z celów zapoczątkowanej przez Karola Marcinkowskiego pracy
organicznej było stworzenie polskiego mieszczaństwa.

Ze względu na procesy industrializacji i charakterystyczne dla niej masowe
sposoby produkcji i dystrybucji towarów pozycja ekonomiczna rzemiosła
słabła, a liczba czynnych zawodowo rzemieślników zmalała w Wielkopolsce
z 42 tysięcy w 1882 do 38 tysięcy w 1907 roku. Ponadto wielu z nich
musiało się przekwalifikowywać lub skoncentrować na działalności
usługowej. Z kolei ogólny rozwój gospodarczy, stopniowy wzrost siły



nabywczej społeczeństwa i pogłębiający się społeczny podział pracy
korzystnie wpływały na rozwój handlu, gastronomii, hotelarstwa, instytucji
finansowych oraz usług transportowo-komunikacyjnych. W tych
dziedzinach liczba czynnych zawodowo drobnych przedsiębiorców wzrosła
z 16,5 tysięcy w 1882 do 18 tysięcy w 1907 roku.

W rezultacie w latach 1895-1907 ogólna liczba drobnomieszczaństwa w
Wielkopolsce zmieniała się bardzo nieznacznie i wynosiła ok. 56 tysięcy.
Jednak na tle szybko rosnących pod względem liczebności grup robotników
i pracowników umysłowych odsetek kupców i rzemieślników wśród ogółu
zatrudnionych wyraźnie malał.

Jednocześnie na przełomie wieków w tej grupie społecznej następowały
korzystne dla Polaków zmiany dotyczące jej struktury narodowościowej.
Rozwój miast, wzrost zamożności społecznej i zapoczątkowane przez
twórców pracy organicznej działania na rzecz wspierania polskiego
rzemiosła, handlu i spółdzielczości przyniosły pozytywne efekty i
doprowadziły do wzrostu liczby polskich warsztatów rzemieślniczych i
placówek handlowych, które na początku XX wieku skutecznie
konkurowały z drobnomieszczaństwem niemieckim i żydowskim. Na tle
innych zaborów jego stan można ocenić pozytywnie, jednak siłą
ekonomiczną i stopniem zorganizowania nie dorównywało ono
spółdzielczości, która w Wielkopolsce osiągnęła wyjątkową pozycję. W
1910 roku tylko do polskiego Związku Spółek Zarobkowych i
Gospodarczych w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich
należało 248 spółdzielni liczących łącznie 116 tysięcy członków.

 

Chłopi

Na wsi rolę podobną do miejskiego drobnomieszczaństwa spełniali bogaci
chłopi jako właściciele warsztatów pracy, w których zatrudniano stałych i
dorywczych pracowników, i jednocześnie osoby samodzielnie wykonujące
pracę zarobkową. W 1907 roku liczba właścicieli gospodarstw o
powierzchni od 10 do 100 ha wynosiła 37,2 tysiąca osób, co stanowiło 40%
ich ogólnej liczby. W latach 1895-1907 w rezultacie zakupów ziemi i



działów rodzinnych liczba właścicieli gospodarstw o powierzchni 10-20 ha
wzrosła o 26,2%, a liczba właścicieli gospodarstw o powierzchni 20-50 ha
jedynie o 2,2%. W tym samym czasie liczba właścicieli największych
gospodarstw o pow. 50-100 ha zmniejszyła się o 143 osoby. Bogaci chłopi
dominowali w społecznościach wiejskich zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i społecznym.

Obok bogatych chłopów w strukturze wiejskiej występowali liczni średnio i
małorolni, posiadający gospodarstwa o powierzchni od poniżej 1 do 10 ha.
Gospodarstw tego typu w 1907 roku w Wielkopolsce było ok. 164 tysięcy.
Właściciele powyższych gospodarstw nie zatrudniali sił najemnych, lecz
niejednokrotnie sami szukali dodatkowych źródeł dochodu, często pracując
jako robotnicy rolni w majątkach ziemskich. Na przełomie wieków w
rezultacie przeznaczania pieniędzy pochodzących ze źródeł pozarolniczych
(często z pracy na emigracji) na zakup ziemi liczba małych gospodarstw
szybko rosła, szczególnie w grupie gospodarstw od 3 do 5 ha, których
liczba w latach 1895-1907 zwiększyła się z 8,8 tysiąca do 15 tysięcy, oraz
w grupie 5-10 ha, w której liczba gospodarstw w tym samym czasie
wzrosła o 4,6 tysiąca. W rezultacie rosła liczba mało i średniorolnych
właścicieli gospodarstw, którzy w celu utrzymania rodziny często zmuszeni
byli do poszukiwania dodatkowego dochodu.

Inteligencja

Szczególną rolę w strukturze społecznej
zajmowała stosunkowo nieliczna w Wielkopolsce
inteligencja, której znaczenie wynikało nie tyle z
posiadanego majątku, lecz spełnianych przez nią
funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych
i politycznych. Ze względów formalnoprawnych w zestawieniach
statystycznych członkowie powyższej grupy określani byli jako pracownicy
umysłowi. Była to wyjątkowo szeroka kategoria obejmująca z jednej strony
prostych kancelistów i sekretarki, a z drugiej wysokich urzędników,
menedżerów, dziennikarzy, artystów i duchownych. W związku z
powyższym poszczególne kategorie osób zaliczanych do inteligencji dzielił
duży dystans ekonomiczny i praktycznie nieprzekraczalne bariery



towarzyskie. Pod względem liczebnym na przełomie wieków inteligencja w
Wielkopolsce przeżywała dynamiczny rozwój z 34 tysięcy w 1895 do 45
tysięcy w 1907 roku. W grupie inteligencji pod względem liczebnym
dominowali urzędnicy niższych szczebli, zaś przedstawiciele inteligencji
legitymujący się minimum średnim wykształceniem i inteligencji twórczej
stanowili nieliczną grupę. Specyficzną rolę odgrywali stosunkowo liczni
nauczyciele, którzy jednak pozostawali na służbie państwa pruskiego i
realizowali jego cele germanizacyjne zasadniczo sprzeczne z interesami
Polaków.

Jednak w części opracowań historycznych kryterium formalnoprawne jest
kwestionowane i za inteligentów uważa się jedynie osoby utrzymujące się z
pracy umysłowej wymagającej co najmniej średniego wykształcenia. Po
zastosowaniu powyższej definicji liczba osób należących do tej grupy
społecznej w Wielkopolsce spadłaby do kilku tysięcy osób, z czego polska
inteligencja przed wybuchem wojny liczyła jedynie ok. 1400 osób, w tym
750 księży, 200 lekarzy, 70 adwokatów, 50 aptekarzy, 40 dziennikarzy, 30
artystów oraz 50 architektów i inżynierów.

Stosując kryterium formalnoprawne można stwierdzić, że równolegle do
wzrostu liczebności pracowników umysłowych rósł odsetek należących do
nich kobiet, który w 1907 roku osiągnął poziom ok. 14%. Wzrost
zatrudnienia kobiet jako pracowników umysłowych był przejawem
procesów emancypacyjnych obejmujących tę grupę, gdyż jeszcze ok. 1870
roku kobiety miały dostąp jedynie do pracy fizycznej, a wszelkie
stanowiska o charakterze umysłowym zarezerwowane były dla mężczyzn.
Nie posiadały one jednak wykształcenia średniego i tym bardziej
uniwersyteckiego, w związku z czym nie należały do inteligencji według
definicji akcentującej kryterium wykształcenia.

W rezultacie inteligencja w Wielkopolsce była nieliczna, ale obok
ziemiaństwa stanowiła główną siłę inicjującą zmiany cywilizacyjne i
społeczne oraz tworzącą wartości kulturalne.

 



Robotnicy

Najniżej w hierarchii społecznej Wielkopolski znajdowali się robotnicy,
którzy jednocześnie stanowili najliczniejszą grupę społeczną. W statystyce
pruskiej pojęcie robotnik obejmowało pracowników najemnych oraz jako
wydzieloną kategorię pomagających członków rodzin.

W Wielkopolsce przez cały XIX wiek liczebnie dominowali robotnicy rolni,
których liczba wraz z pomagającymi członkami rodzin w roku 1907
wynosiła aż 392 tysiące osób (w tym 225 tysięcy pracowników najemnych).
Tak duża liczebność robotników rolnych wynikała z kapitalistycznego
charakteru produkcji rolnej w Wielkopolsce i była zdecydowanie wyższa
niż w pozostałych zaborach. Od lat 80. XIX wieku, pod wpływem
pojawienia się alternatywnych, korzystniejszych pod względem
finansowym i prestiżowym sposobów zarobkowania poza rolnictwem, ich
liczba systematycznie malała. Jednocześnie na początku XX wieku w
rolnictwie coraz wyraźniejsza była tendencja do zatrudniania w miejsce
stałych pracowników najemnych robotników sezonowych wraz z członkami
ich rodzin, nierzadko sprowadzanymi z zagranicy.

Na przełomie wieków powolny ale systematyczny rozwój industrializacji i
urbanizacji prowadził do powstawania nowych miejsc pracy w
pozarolniczych działach gospodarki, często zajmowanych przez osoby
migrujące za pracą do większych ośrodków miejskich z majątków
ziemskich, wsi i małych miasteczek. W rezultacie liczba robotników
rolnych w Wielkopolsce systematycznie malała (z 246 tysięcy w 1895 do
225 tysięcy w 1907 roku), a liczba robotników w pozarolniczych gałęziach
gospodarki wzrosła z 149 tysięcy w 1895 do 187 tysięcy w 1907 roku,
bezpośrednio przed wybuchem wojny osiągając według danych
szacunkowych poziom 225 tysięcy. Szczególnie szybko rosło zatrudnienie
w przemyśle spożywczym, drzewnym, mineralnym i budownictwie oraz w
różnego rodzaju zakładach rzemieślniczych – z 22 tysięcy w 1895 do 26
tysięcy w 1904 i 43 tysięcy w 1913 roku.

Cechą charakterystyczną Wielkopolski ze względu na strukturę gospodarki
rolnej, w której dominowały majątki ziemskie i niewielkie rozproszone po
całym terytorium tej prowincji zakłady przemysłowe, było to, że większość



robotników mieszkała na wsi. Dopiero na przełomie wieków nastąpił szybki
przyrost liczby robotników w największych miastach, w tym szczególnie w
Poznaniu, gdzie ich liczba wzrosła z ok. 10 tysięcy w 1882 do 26,6 tysiąca
w 1907 roku.

Ze względu na posiadane kwalifikacje, formę zatrudnienia i wysokość
zarobków robotnicy rolni i przemysłowi byli warstwą silnie zróżnicowaną
wewnętrznie. Przynależność do poszczególnych jej grup miała swoje
odbicie w wysokości płac, miejscu zajmowanym w społecznym podziale
pracy oraz co za tym idzie w hierarchii społecznej. Szczególnie duży
odsetek robotników wykwalifikowanych pracował w przemysłach:
metalowym, maszynowym, odzieżowym i w handlu. Z kolei największa
liczba robotników niewykwalifikowanych pracowała w rolnictwie,
przemyśle mineralnym i budowlanym.

Znaczącą grupę pracowników najemnych w Wielkopolsce stanowiła służba
domowa, która z reguły zamieszkiwała w domu pracodawcy. Na początku
XX wieku przeważała służba domowa pracująca na wsi, jednak wraz z
pojawieniem się alternatywnych i atrakcyjniejszych sposobów
zarobkowania oraz częściową mechanizacją prac rolnych jej liczba
gwałtownie zmalała z 62 tysięcy w 1882 do 27 tysięcy w 1907 roku.
Jednocześnie liczba służby domowej w miastach utrzymywała się
praktycznie na tym samym poziomie i w 1907 roku wynosiła 37 tysięcy
osób. W tym samym czasie nieznacznie wzrosła liczba służby domowej i
osobistej niemieszkającej w domu pracodawcy z 12,5 tysiąca w 1882 do 15
tysięcy w 1907 roku.

Struktura narodowościowa

W strukturze narodowościowej Wielkopolski dominowali Polacy i Niemcy,
którzy w sumie w 1910 roku stanowili ponad 98% mieszkańców tej
prowincji. Trzecią co do wielkości grupą etniczną byli Żydzi (1,3% w 1907
roku), a liczebność przedstawicieli pozostałych narodowości (w tym m.in.
obywateli Rosji i Austrii oraz Szwajcarów, Włochów, Brytyjczyków,
Francuzów i Szwedów) w 1910 roku szacowano na ok. 11 tysięcy (czyli
nieco ponad 0,5%)



W latach 1890-1910 w rezultacie wysokiego przyrostu naturalnego liczba
Polaków wzrosła z 1,05 miliona do 1,27 miliona, a ich odsetek zwiększył
się z 59,9% do 61,4%. W tym samym czasie liczba Niemców również
znacząco wzrosła z 692 tysięcy do 807 tysięcy, ale ich odsetek spadł z
39,5% do 38,4%.

Powyższe zmiany w strukturze narodowościowej wywoływały
niezadowolenie władz niemieckich, które starały się im przeciwdziałać
poprzez osadnictwo Niemców, wysiedlenia Polaków i dążenie do
zgermanizowania przynajmniej części ludności polskiej. Począwszy od
połowy XIX wieku spadała również liczba mieszkających w Wielkopolsce
Żydów, w związku z ich emigracją w głąb Niemiec lub za ocean.

Pod względem terytorialnym większość Polaków i Niemców mieszkała na
początku XX wieku w obwodach wiejskich i dworskich, jednak w tym
samym czasie przedstawiciele obu grup narodowościowych licznie
migrowali do miast. W rezultacie zmieniała się ich struktura
narodowościowa i odsetek dominującej do tej pory w miastach ludności
niemieckiej zmniejszył się z 57,2% w 1890 do 50,7% w 1910 roku. W
samym Poznaniu, pod wpływem szybkiego przyrostu naturalnego i
wysokiej imigracji polskich robotników, w 1910 roku mieszkało 89,5
tysiąca Polaków, którzy stanowili 57,1% populacji miasta. W miastach
mieszkała również zdecydowana większość, gdyż aż 95,4% spośród 26,5
tysiąca mieszkających w 1910 roku w Wielkopolsce Żydów.

Z dwóch obwodów rejencyjnych prowincji poznańskiej Polacy utrzymali
wyraźną przewagę jedynie w rejencji poznańskiej, gdzie w 1910 roku
stanowili 67,5% ogółu ludności. W tym samym czasie w rejencji bydgoskiej
liczba Polaków i Niemców była praktycznie taka sama i wahała się w
granicach ok. 50%. Na niższym poziomie administracyjnym Polacy
dominowali w powiatach średzkim, kościańskim, ostrzeszowskim,
pleszewskim, śremskim, natomiast w powiatach wyrzyskim, bydgoskim
wiejskim i miejskim, leszczyńskim, wschowskim, wieleńskim,
czarnkowskim, międzyrzeckim, chodzieskim i skwierzyńskim przewagę
liczebną posiadali Niemcy.

Z punktu widzenia struktury zawodowej większość Polaków i Niemców



pracowała w rolnictwie i przemyśle. Z kolei zdecydowana większość
wielkopolskich Żydów pracowała w handlu i transporcie. W rezultacie
polityki narodowościowej państwa pruskiego
Niemcy dominowali wśród kadry kierowniczej i
osób zatrudnionych w służbie publicznej, do
której mieli ułatwiony dostęp. Blokowanie
awansu społecznego Polaków oraz
uprzywilejowywanie Niemców i części
utożsamiających się z państwem niemieckim
Żydów powiększało różnice majątkowe
pomiędzy tymi grupami narodowościowymi
oraz ułatwiało dwu ostatnim zdobywanie
wykształcenia niezbędnego do wykonywania
wolnych zawodów.

 

Zakończenie

Społeczeństwo wielkopolskie u progu Wielkiej Wojny charakteryzowało się
występowaniem wyraźnych podziałów klasowych i narodowościowych oraz
niewielką mobilnością społeczną, szczególnie na wyższych szczeblach
drabiny społecznej.

Było ono silnie przywiązane do tradycji i religii oraz niechętnie nastawione
do działań i postaw niemieszczących się w wyznaczonych przez nie
ramach. Bez większych oporów akceptowało zmiany o charakterze
gospodarczym i cywilizacyjnym, jednak nowinki społeczne, polityczne i
kulturalne przyjmowało z oporami. Pomimo tego następował powolny
proces modernizacji społecznej, a jego najwyraźniejszymi przejawami były:
kształtowanie się wielkopolskiej inteligencji, która rekrutowała się z
różnych warstw społecznych, rozwój kultury masowej, emancypacja kobiet,
społeczna i polityczna aktywizacja niższych warstw społecznych oraz
przykłady ponadklasowego solidaryzmu społecznego .

Zjawiskiem wyróżniającym wielkopolskie społeczeństwo i prawdziwym
fenomenem na tle innych zaborów było ponadklasowe współdziałanie w



sferze publicznej przedstawicieli ziemiaństwa, burżuazji,
drobnomieszczaństwa oraz chłopów i robotników pomimo istnienia silnych
podziałów i hierarchii społecznej w sferze życia prywatnego.

W rezultacie na przełomie XIX i XX wieku najważniejszymi czynnikami
kształtującymi mentalność społeczną i polityczną wielu mieszkańców
Wielkopolski były praca organiczna, legalizm (przy jednoczesnym braku
lojalizmu), samoorganizacja i samomodernizacja oraz solidaryzm i
współdziałanie międzystanowe.

Był to rezultat wcielania w życie sformułowanego już w pierwszej połowie
XIX wieku przez część oświeconych i uświadomionych narodowo ziemian
oraz powstającej inteligencji programu pracy organicznej (współcześnie
przez historyków określanego również jako program samomodernizacji
społecznej), który miał na celu obronę pod panowaniem pruskim polskiego
stanu posiadania i kultury.

W oparciu o powyższe idee w drugiej połowie XIX wieku w Wielkopolsce
powstały setki instytucji (kółek rolniczych, spółdzielni, czytelni ludowych i
chórów), które pod kierunkiem lub patronatem ziemian, duchowieństwa,
inteligencji i uświadomionych narodowo chłopów konsekwentnie dążyły do
zbudowania nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa zdolnego
przeciwstawić się gospodarczej i kulturalnej ekspansji Niemców.
Kulturkampf oraz działalność Komisji Kolonizacyjnej dodatkowo wpłynęły
na pogłębienie tej współpracy i konsolidację polskiego społeczeństwa.
Zwłaszcza, gdy okazało się, że przejęcie polskiej ziemi przez Niemców z
reguły oznaczało utratę pracy i tym samym podstaw egzystencji przez
polskich pracowników najemnych (szczególnie pracowników administracji
gospodarczej) oraz utratę zamówień przez polskich kupców i
rzemieślników, co wyraźnie pokazywało, jak ściśle interes społeczny i
narodowy jest związany z indywidualnym.

Połączenie haseł obrony interesów narodowych i religijnych poprzez
modernizację gospodarczą (w mniejszym stopniu społeczną i kulturową)
realizowaną przez powstające oddolnie, ponadstanowe, propagujące i
pielęgnujące wewnętrzny demokratyzm organizacje sprawiło, że w
mentalności politycznej tego regionu ugruntowane zostały przekonania o



korzyściach wynikających z solidaryzmu i współdziałania (ze zjednoczenia
stanów) oraz pozytywnym oddziaływaniu na życie społeczno-gospodarcze
przedstawicieli Kościoła katolickiego.

 

[1] Pojęcia: Wielkopolska, prowincja poznańska i Wielkie Księstwo
Poznańskie w niniejszym tekście są stosowane zamiennie. Podstawowe
źródła danych statystycznych stanowią statystyki pruskie, w tym
szczególnie: Statistisches Jahrbuch für Preuβischen Staat i Statistik des
Deutsches Reiches. Ponieważ dane dotyczące zjawisk ludnościowych w
Wielkopolsce po 1910 roku mają niepełny charakter, dlatego niniejszy
tekst wielokrotnie odwołuje się do danych z 1907 roku, które umożliwiają
dokonywanie porównań z okresami wcześniejszymi.
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