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WITOLD LUTOSŁAWSKI, JÓZEF CZAPSKI, WITOLD GOMBROWICZ I ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

to słynne osobowości dwudziestowiecznej historii Polski i Europy. Co łączy tak różne postaci? Pochodziły one z rodzin ziemiańskich, których styl życia oparty był na
określonych tradycyjnych wartościach. „Wyższe urodzenie pociąga za sobą przede
wszystkim większe obowiązki, a nie tylko przywileje”, pisał w 1939 r. Wincenty Lutosławski. Ziemianie pełnili często rolę lokalnych liderów społecznych przyczyniając
się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego swoich regionów. Wystawa opowiada
również o zniszczeniu tej grupy społecznej w latach 1939–1945 przez totalitaryzmy
nazistowski i sowiecki, o jej wywłaszczeniu przez komunistyczny system władzy
i rozproszeniu ziemiańskich rodzin po całym świecie. Autorzy chcą pokazać zbiorowy
portret ziemian, przybliżyć historie konkretnych rodzin, aby każdy mógł zastanowić
się nad stratą, jaka nastąpiła wraz z likwidacją tej warstwy społecznej.
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WITOLD LUTOSŁAWSKI, JÓZEF CZAPSKI, WITOLD GOMBROWICZ, AND CAPTAIN WITOLD PILECKI

are famous figures in the 20th century history of Poland and Europe. What do these, so
different, figures have in common? The four men came from landed gentry families,
whose lifestyle was based on specific traditional values. “Noble birth means, first and
foremost, having more duties, not only privileges,” wrote Wincenty Lutosławski in
1939. The landed gentry played a role of local social leaders. The exhibition also talks
about the destruction of this social group during 1939–1945 by the Nazi and the Soviet
totalitarianism, its dispossession by the communist regime, and the dispersion of Polish landed gentry families all over the world. The authors wish to paint a collective
portrait of the milieu and tell stories of the individual families to let all visitors reflect
on the loss suffered with the liquidation of this social stratum.

„WYSTAWA »EUROPA W RODZINIE. ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W XX WIEKU« STANIE SIĘ NIEWĄTPLIWIE

“‘THE POLISH LANDED GENTRY IN THE 20TH CENTURY’ EXHIBITION WILL SURELY BECOME

wydarzeniem kulturalnym 2015 r. Spodziewam się dużego zainteresowania ze strony
społeczeństwa. Warto przy okazji tej wystawy przypomnieć, że w ubiegłym stuleciu,
w 1929 r., dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, urządzono w Poznaniu Powszechną Wystawę Krajową (zwaną potocznie PeWuKą) z osobną
ekspozycją poświęconą ziemianom i ziemiankom. Wspominam popularną PeWuKę
dlatego, że stanowiła najdonioślejsze wydarzenie w życiu środowisk ziemiańskich
w całym okresie II Rzeczypospolitej: uwydatniła zasługi ziemian dla ochrony polskości w okresie zaborów i następnie dla odrodzenia państwa polskiego po I wojnie
światowej; przekonywała władzę państwową o znaczeniu wielkich majątków ziemskich dla gospodarki; pokazała, że w środowisku ziemian drzemie niemały potencjał
organizacyjny, a wielu przedstawicieli ma ambicje oddziaływania na kraj i społeczeństwo. Stała się wielkim spotkaniem ziemian przybywających z całego kraju.
W okresie między wystawą 1929 r. i wystawą 2015 r. nastąpiły w naszym kraju tragiczne dla ziemian wydarzenia i zmiany. Najpierw powstały trudności i straty wywołane światowym kryzysem gospodarczym lat 1929–1934; następnie w czasie II wojny
światowej ziemiaństwo poddane zostało prześladowaniom i polityce zagłady stosowanej przez obu okupantów. Po wojnie, w Polsce Ludowej, brutalnie usuwano ziemian
z dworów oraz konfiskowano majątki.
Wystawa »Europa w rodzinie« uwzględnia zmienione warunki historyczne. Osoby
zwiedzające będą poruszone nie tylko dramatyzmem sytuacji i losów, ale także odpornością ziemian na życiowe trudności, zdolnością do przystosowywania się, utrzymywaniem więzi rodzinnej w sytuacji rozproszenia terytorialnego.
W tym miejscu narzuca się wprost, aby przytoczyć zdanie klasyka polskiej socjologii sprzed przeszło stu laty, Ludwika Gumplowicza, że adaptacja jest najważniejszym
procesem społecznym obejmującym grupy ludzi i indywidua.
Owe zdolności przystosowawcze ziemian polskich XX w. można dzisiaj oceniać
jako rezultat systemu wychowawczego panującego w dworach i pałacach, opartego na
stałym rytmie życia, dyscyplinie, kultywowaniu tradycji, szacunku dla wiedzy, wdrażaniu regularnego wykonywania obowiązków. Myślę, że materiał zgromadzony na
wystawie skłoni niejednego z gości zwiedzających do własnych refleksji i do udziału
w dyskusjach na temat charakterystycznych cech społecznych ziemiaństwa polskiego.
W zakończeniu tych uwag wymienię jeszcze jedną doniosłą funkcję społeczną pełnioną przez wystawę »Europa w rodzinie«. Przedstawiając nowe fakty z życia ziemiaństwa, wystawa poszerza naszą wiedzę, a ukazując bogactwo i różnorodność tych
faktów, pobudza wyobraźnię i skłania do stawiania nowych pytań i formułowania
nowych zagadnień”.
prof. dr hab. andrzej kwilecki (z recenzji wystawy)

a cultural sensation of 2015. I expect that the society will take keen interest in it. This
is a good occasion to recall an exhibition from the last century, opened in 1929 to commemorate the tenth anniversary of Poland regaining her independence, that is, the Public
National Exhibition (Powszechna Wystawa Krajowa, commonly referred to as ‘PeWuKa’)
organised in Poznań, with a separate section devoted to the landed gentry. The reason
why I mention that popular exhibition is that it was the most momentous event in the life
of the landed gentry milieu during the entire period of the Second Republic of Poland: it
emphasised the landed gentry’s contribution to the preservation of Polishness during the
partitions and the subsequent rebirth of the Polish state after WWI; it tried to convince
the government of the great importance that vast land estates had for the economy; and
it also showed that the landed gentry milieu had substantial organisational potential and
that many of its representatives had ambitions to change the country and society. And
it became a meeting place for the landed gentry arriving from all parts of the country.
During the period between the 1929 and 2015 exhibitions there were events and
changes in Poland with tragic consequences for the landed gentry. First, came the difficulties and losses occasioned by the Great Depression during 1929–1934; then during WWII
the landed gentry suffered the persecutions and extermination policy implemented by
the two occupiers; and after the war, in communist Poland, the landed gentry were removed from their manors and their property was confiscated.
The exhibition ‘Europe in the Family…’ shows the altered historic circumstances. The
visitors will be moved not only by the tragic situations and fates, but also by the landed
gentry’s resistance to life hardships and their ability to adapt and maintain family ties
despite territorial dispersion.
In this context I feel I must quote Ludwik Gumplowicz, a classic Polish sociologist,
who over a hundred years ago declared adaptation the most important social process
pertaining to both groups of people and individuals.
Those adaptive skills of the Polish landed gentry of the 20th century might be seen
today as an effect of the upbringing in manors and palaces, based on a regular rhythm of
life, discipline, cultivation of tradition, respect for knowledge, and regular carrying out
of duties from an early age. I think that the content of the exhibition will induce many
a visitor to individual reflection and participation in the discussion on the characteristic
social traits of the Polish landed gentry.
To conclude my remarks, let me mention yet another significant social function performed by the ‘Europe in the Family...’ exhibition: by presenting new facts from the life of
the landed gentry, it broadens our knowledge, and by presenting the abundance and diversity of these facts, it stimulates our imagination and induces us to formulate new questions”.
professor andrzej kwilecki (from his review of the exhibition)

