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Prezentowana monografia, bêd¹ca rozpraw¹ habilitacyjn¹, jest zwieñczeniem
wieloletnich badañ autora, pracuj¹cego w Zak³adzie Historii Pomorza i Krajów
Ba³tyckich w Toruniu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W niedawnej
przesz³oœci opublikowa³ on kilka wa¿nych artyku³ów, zapowiadaj¹cych niejako
omawiane dzie³o, wype³niaj¹c nimi, jak i przede wszystkim t¹ monografi¹, istotn¹
lukê w historiografii Pomorza Nadwiœlañskiego1. Wœród Ÿróde³ stanowi¹cych pod-
stawê materia³ow¹ jego opracowañ szczególne znaczenie maj¹ zachowane w Ar-
chiwum Pañstwowym w Bydgoszczy bogate zespo³y archiwaliów podworskich
Sikorskich z Wielkich Che³mów i spowinowaconych z Zamoyskimi Komierow-
skich z Komierowa i Nie¿ychowa, zwi¹zanych tak¿e korzeniami i dzia³alnoœci¹
z Kaszubami.

Autor w swoich badaniach ziemiañstwa, a zw³aszcza w omawianej mono-
grafii, id¹c po trochu œladem wybitnych dokonañ Witolda Molika odnosz¹cych
siê do Wielkopolski, s³usznie skupi³ siê na arcywa¿nym i niekiedy pomijanym
aspekcie codziennoœci2. Badaj¹c dzieje pomorskiego ziemiañstwa – ¿ycie codzien-
ne tej warstwy w odrodzonej Rzeczypospolitej – kontynuuje pracê poprzedników
w zakresie tej problematyki, skupiaj¹cych siê dot¹d g³ównie na wieku XIX.

Tomasz £aszkiewicz, Ziemiañstwo na Pomorzu
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego

– w perspektywie codziennoœci,
wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne,

Inowroc³aw – Toruñ 2013, ss. 484

1 Mam tu na uwadze przede wszystkim takie artyku³y, jak: Przeobra¿enia spo³eczno-gospodarcze
ziemiañstwa pomorskiego po pierwszej wojnie œwiatowej na przyk³adzie rodziny Sikorskich
z Wielkich Che³mów, „Zapiski Historyczne”, t. 73, 2008, z. 4; Obraz s³u¿by dworskiej w kore-
spondencji rodzeñstwa Zamoyskich z Ró¿anki w pierwszej dekadzie II Rzeczypospolitej, [w:]
Ziemiañstwo na LubelszczyŸnie. Praca i ¿ycie codzienne w maj¹tku ziemiañskim, red. H. £asz-
kiewicz, Lublin 2012 i Zbytkowe hobby ziemian czy racjonalna gospodarka? £owiectwo na
Pomorzu w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 2.

2 Zob. W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Kultura materialna, Poznañ 1999.
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Stan badañ, jak i bazê Ÿród³ow¹ wraz z wykorzystan¹ literatur¹ autor zasy-
gnalizowa³ we Wstêpie i zaprezentowa³ w bogatej Bibliografii. Obejmuje ona
obok Ÿróde³ archiwalnych, zachowanych w polskich instytucjach (archiwach, bi-
bliotekach i muzeach) pomorskich i centralnych, jak i prywatnych, tak¿e zbiory
niemieckie. Szczególnie istotnym Ÿród³em jest dlañ korespondencja, jak te¿ pa-
miêtniki, sztambuchy i wspomnienia, z których czêœæ nadal pozostaje dostêpna
jedynie w postaci rêkopisów. Wœród tych pozostaj¹cych w zbiorach prywatnych,
jak mo¿na s¹dziæ z lektury monografii, niektóre – np. Marka ¯ylicza, godne s¹
opracowania i publikacji w postaci druku. Autor, docieraj¹c do potomków zie-
mian, maj¹c dostêp do rodzinnych archiwów, wykorzysta³ równie¿ zachowane
zbiory fotografii oraz zadba³ o zebranie relacji.

Nie mniej bogaty jest zbiór Ÿróde³ drukowanych uwzglêdnionych w Biblio-
grafii, a wykorzystanych w pracy, obok których autor celowo zestawi³ Wspomnie-
nia i pamiêtniki drukowane. Znalaz³y siê wœród nich dzie³a opublikowane przez
gdañskie oficyny wydawnicze ZK-P i Instytutu Kaszubskiego, np. Dzieciñstwo
i Mój dom Anny £ajming. Autor wykorzysta³ równie¿ bogaty zestaw ró¿norodnej
prasy, a zw³aszcza znajduj¹cej siê na jej ³amach publicystki ziemiañskiej. Znanym
jest zjawisko szczególnego bogactwa Ÿróde³ tworzonych przez samo ziemiañstwo,
jak i poœwiêconych tej warstwie opracowañ. Wœród tych ostatnich nie najmniej
wa¿ne s¹ monografie wsi, gmin czy konkretnych dworów i dóbr, jak i biografie
wybitniejszych przedstawicieli.

Szczêœliwym zabiegiem metodologicznym, plusem koncepcji tej rozprawy,
napisanej w uk³adzie problemowym, jest ukazanie badanej grupy, niezmiernie
aktywnej i twórczej tak¿e w zakresie produkcji Ÿróde³, w³aœnie w perspektywie
codziennoœci. Badaj¹c, kreœl¹c niejako jej portret zbiorowy, skupiaj¹c siê w du¿ej
mierze na ziemiañstwie polskim Pomorza, autor stara siê nie traciæ z pola uwagi
licznych ziemian niemieckich, którzy znani s¹ mu bli¿ej tak¿e z jego w³asnych
wczeœniejszych badañ dotycz¹cych mniejszoœci narodowych na ziemi wielowie-
kowego pogranicza polsko-niemieckiego3.

Monografia ta zawiera w sobie wiele elementów innowacyjnych w stosunku
do dotychczasowej historiografii polskiej, dotycz¹cej tak ziemiañstwa, jak i Po-
morza. Podzielona zosta³a na szeœæ rozdzia³ów (I. Charakterystyka ziemiañstwa
pomorskiego jako grupy spo³ecznej, II. Podstawy gospodarcze ziemiañstwa
na Pomorzu, III. W krêgu ¿ycia codziennego pomorskich dworów, IV. Wokó³
problemów ¿ycia rodzinnego, V. W œwiecie odniesieñ spo³ecznych ziemiañstwa,
VI. Zaanga¿owanie polityczne i spo³eczne ziemiañstwa na Pomorzu, z których
ka¿dy stanowi swoist¹ i interesuj¹c¹ minimonografiê. Taki uk³ad, jak i ramy chro-
nologiczne rozprawy – podjêtych zagadnieñ szczegó³owych oraz wieloœæ i jakoœæ
wykorzystania wspomnianych ró¿norodnych Ÿróde³, nie budz¹ w¹tpliwoœci.

3 Zob. np. T. £aszkiewicz, Ziemiañstwo niemieckie na Kujawach Zachodnich w okresie miê-
dzywojennym, „Ziemia Kujawska”, t. 15, 2002.
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Bêd¹c przy Ÿród³ach, a tak¿e opracowaniach naukowych, warto wspomnieæ
jednak o mo¿liwoœci i celowoœci wykorzystania zachowanych akt hipotecznych
maj¹tków ziemiañskich, jak i publikacji w rodzaju Nasze korzenie4, zawieraj¹-
cych oprócz opracowañ naukowych równie¿ sagi rodzinne, zarówno ziemian, jak
i rodów aspiruj¹cych do pozycji szlachecko-ziemiañskich. W pierwszym przy-
padku (akta hipoteczne dóbr) mo¿emy zbadaæ m.in. ich stan zad³u¿enia przed
1939 r. Jest tam potwierdzenie w szerszym zakresie zjawiska progu bankructwa
wielu maj¹tków, sygnalizowanego przez autora zarówno w omawianej rozpra-
wie, jak i we wczeœniejszych artyku³ach. Nie tylko w przypadku tych drugich
(dotycz¹cych maj¹tku Sikorskich) mo¿emy mówiæ o zad³u¿eniu przekraczaj¹cym
realn¹ wartoœæ maj¹tku. To bardzo wa¿ny sygna³ w kontekœcie ró¿nych opinii
i nazbyt kolorowych obrazów tej warstwy i jej stanu posiadania, jak i tego, co j¹
dotknê³o w pierwszych latach PRL.

W przypadku Naszych korzeni znaleŸæ mo¿na przyk³ady szerszego mo¿e
obecnie ni¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ szukania, udowadniania czêsto w¹tpliwych
korzeni szlacheckich i genealogii ziemiañskiej w rodzinach o rzeczywistym rodo-
wodzie ludzi „s³awetnych” – mieszczañskim, czy te¿ „uczciwych” – ch³opskim.
Jest to istotne zjawisko historyczno-socjologiczne w kontekœcie stwierdzonego
przez autora „przenikania siê tradycji szlachecko-ziemiañskich z wp³ywami no-
woczesnoœci”, szczególnie silnymi na Pomorzu, wiêkszymi ni¿ Wielkopolsce ju¿
w I, a zw³aszcza w II po³owie XIX wieku. (Nie pamiêtam, który to z przedstawi-
cieli pomorskich rodów ziemiañskich przekaza³ mi przed laty naukê – refleksjê
swojego ojca, która brzmi: „Pochodzenie szlacheckie to ¿aden wstyd, ale te¿ ¿aden
powód do dumy”! – Wspominam i powtarzam j¹ z g³êbokim przekonaniem, pa-
miêtaj¹c równoczeœnie to, co o szlachcie – ziemianach pomorskich i galicyjskich
w latach szeœædziesi¹tych XIX wieku w swoich „Rachunkach…” napisa³ Ignacy
Kraszewski…).

W prezentowanym przez T. £aszkiewicza obrazie ziemiañstwa, bardzo inte-
resuj¹cym i wszechstronnym, mo¿na siê te¿ dopatrzeæ nadmiernego wp³ywu Ÿró-
de³ wytworzonych przez samych ziemian, idealizuj¹cych ¿ycie swojej warstwy.
Tymczasem nawet w tych samych Ÿród³ach (wspomnieniach i korespondencji,
jak i na ³amach prasy) znajdujemy mocne sygna³y dotycz¹ce tych mniej chlub-
nych stron ziemiañskiego ¿ycia codziennego, jak i konfliktów, które autor do-
strzega, ale nieco minimalizuje. Moje dziœ odczucia, mniemania, oparte s¹ m.in.
na bli¿szym poznaniu ze Ÿróde³ i relacji g³ówne rzeczywistoœci Wielkich Che³-
mów i Komierowa, ale te¿ dóbr Po³czyñskich i Donimirskich. O ile wœród tych
samych ziemian przed laty czêœciej s³ysza³em o marnotrawstwie itp. negatyw-
nych zjawiskach w portrecie i ¿yciu ziemiañskim, o tyle po 1989 r. coraz wiêcej

4 Nasze korzenie, jak wiemy, to seria zbiorowych publikacji Instytutu Kaszubskiego poœwiêco-
nych problematyce badañ genealogicznych i dziejom rodzin, g³ównie ziemiañskich z Kaszub
i Pomorza.
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o zas³ugach i… stratach poniesionych w wyniku reformy rolnej, jak i o chêci
reprywatyzacji. Byæ mo¿e o tych zjawiskach nale¿a³o wspomnieæ w Zakoñczeniu,
które w aktualnej postaci jest pozytywnym podsumowaniem badañ, bez wycho-
dzenia poza ramy chronologiczne, co niekiedy jest jednak po¿¹dane, a nawet
wskazane.

Dla pe³niejszego zrozumienia obrazu ziemiañstwa pomorskiego w perspek-
tywie codziennoœci warto by ich codziennoœæ skonfrontowaæ z codziennoœci¹
innych warstw, a zw³aszcza z ¿yciem codziennym i szansami kolejnych pokoleñ
robotników folwarcznych i pracowników dworu.

Chc¹c wskazaæ dalsze istotne plusy tej¿e rozprawy, trzeba przywo³aæ przeko-
nuj¹ce rozpoznanie relacji polsko-niemieckich w ramach badanego œrodowiska, jak
i roli przedstawicieli ziemian w ¿yciu spo³eczno-politycznym Pomorza. W odnie-
sieniu do pierwszego zagadnienia istotny jest jednak los polskich ziemian po
1 wrzeœnia 1939 r., jak i postawy ich s¹siadów niemieckich, zas³uguj¹ce na dalsze
badania. W przypadku ¿ycia spo³eczno-politycznego w obrazie nakreœlonym przez
T. £aszkiewicza – ziemiañstwo by³o bli¿sze sanacji, gdy tymczasem wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa pomorsko-wielkopolskiego reprezentowa³a postawy opozycyjnej
endecji. Jest to dla mnie innowacja, wymagaj¹ca pog³êbionego rozpoznania
i ewentualnego potwierdzenia. Na pog³êbione badania zas³uguje te¿ wewnêtrzne
zró¿nicowanie badanej warstwy (maj¹tkowe, spo³eczno-pochodzeniowe, pod
wzglêdem konserwatyzmu czy nowoczesnoœci gospodarowania i obywatelskiego
zaanga¿owania). Autor wskaza³ wprawdzie tak¿e te zjawiska, jak i specyfikê zie-
miañstwa pomorskiego w porównaniu do innych dzielnic Polski, zró¿nicowanego
jednak równie¿ w ramach ró¿nych subregionów Pomorza. S¹dzê jednak, i¿ dla
czytelników spoza Pomorza to wewnêtrzne zró¿nicowanie w aktualnej postaci
mo¿e tu byæ s³abo dostrzegalne, a tkwi ono g³êboko w realiach XIX wieku.
– Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ wynikaj¹c¹ z lektury tego dzie³a œwiadomoœæ
potrzeby dalszych, pog³êbionych badañ, trzeba zaliczyæ do plusów rozprawy.
Plusem jest te¿ klarowny jêzyk autora i spora porcja ciekawych ilustracji. Nie
mniej ciekawa jest zawartoœæ przypisów, choæ sygnalizuje ona stosunkowo rzad-
kie odniesienia autora do dotychczasowego stanu badañ i niekiedy niedosyt kry-
tyki Ÿród³owej.

Bez w¹tpienia w ostatecznym kszta³cie i jakoœci omawianej rozprawy ma
swój udzia³ recenzent wydawniczy i samo wydawnictwo, jakim jest Polskie To-
warzystwo Historyczne – Oddzia³y w Inowroc³awiu i Toruniu, czyli…. nikt. Nie
znalaz³em bowiem na stronie redakcyjnej obok recenzenta, imienia i nazwiska
redaktora ze strony edytora, jak i œladów korekty. Tymczasem ta strona ksi¹¿ki
prezentuje siê mniej pozytywnie ni¿ jej merytoryczna zawartoœæ. Sygna³em niech
bêdzie przecinek zawarty nazbyt czêsto w „mimo ¿e” (np. 150, 212, 215, 253…),
czy te¿ u¿yte okreœlenie „iloœæ” w stosunku do osób (np. s. 124). Redaktor
ze strony wydawnictwa móg³by pomóc ujednoliciæ zapis dawnej nazwy wsi Nie-
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¿ychowice (Szejnfeld i Szenfeld), czy upominaæ siê o imiê i nazwisko pierwszego
prezydenta RP odwiedzaj¹cego Pomorze w 1923 r. (s. 160) – Stanis³awa Wojcie-
chowskiego, najpiêkniej zapisanego w dziejach Pomorza, tym bardziej, ¿e ciut
dalej jego nastêpca Ignacy Moœcicki obecny jest „jak nale¿y”.

Problem jakoœci pracy edytorskiej w sytuacji ludzi nauki, których kariera
zawodowa dziœ mia³a byæ ³atwiejsza ni¿ kiedyœ, jest szczególnie wa¿ny i nazbyt
czêsto niedoceniany. Od jakoœci recenzji wydawniczych i pracy redaktorów
w wydawnictwach (lub niekiedy ich totalnego braku), uzale¿niona jest jakoœæ
naszych publikacji – naszej pracy! Recenzent móg³by np. zauwa¿yæ brak w pre-
zentowanym obrazie stosunkowo licznego drobiazgu ziemiañskiego (obecnego
jeno w tabelach), owej poœredniej niejako grupy miêdzy zamo¿nym ziemiañstwem
a zamo¿nym ch³opstwem – w tym potomkami drobnej szlachty, ¿yj¹cymi na co
dzieñ podobnie jak ogó³ gburów, ale prezentuj¹cymi, nie tylko od œwiêta i w ro-
dzinie, tradycje szlachecko-ziemiañskie, przyk³adaj¹cymi wiêksze znaczenie do
edukacji potomstwa…

Te i inne uwagi, sygnalizuj¹ce tak¿e niedosyt – zarazem wyœmienity smak
(za wiêcej!) prezentowanej ksi¹¿ki – nie zmniejszaj¹ jej ogólnie wysokiej oceny!
Ta pozytywna ocena dotyczy te¿ zró¿nicowanego problemowo i jakoœciowo ca³ego
dorobku naukowego T. £aszkiewicza. Obejmuje on, jak wiadomo z Bibliografii
Pomorza…, obok problematyki ziemiañstwa na Pomorzu, mniejszoœci narodowych
na Kujawach, tak¿e dzieje Kujaw i to¿samoœci regionalnej mieszkañców, a nawet
bibliografiê historii regionu. Zajmuj¹c siê problematyk¹ to¿samoœci, autor zdra-
dzi³ swoje mo¿liwoœci bardziej interdyscyplinarnych badañ, co wymaga te¿ szer-
szej znajomoœci literatury spoza dziedziny historii. St¹d warto by w omawianej
monografii zasygnalizowaæ obraz ziemiañstwa i spo³eczeñstwa – tak¿e pomor-
skiego – w literaturze piêknej, bêd¹cej dla historyka równie¿ cennym Ÿród³em.


