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REFORMA ROLNA, 

JAKO WALKA Z PRZELUDNIENIEM WSI. 

W wykładzie o emigracji podniosłem, jak wielkie znaczenie 
pu.iadało wychodźtwo przedwojenne dla rozwoju gospodarczego 
naszego kraju, dzięki temu iż otwierało ujście dla mniej więcej 
połowy przyrostu naturalnego naszej ludności, oraz stwarzało 
możliwości pracy zarobkowej dla setek tysięcy ludzi, którzy 
w kraju nie mieli zatrudnienia. Zwróciłem też uwagę na fakt 
zmniejszenia się emigracji do minimum w ostatnich latach. Wobec 
tego, że nie widać na razie żadnych oznak na to, by emigracja 
miała w przyszłości osiągnąć znowu swe przedwojenne rozmiary, 
musimy dążyć do takiej przebudowy naszego zycia gospodarczego, 
by problem przeludnienia Polski pomyślnie wewnątrz kraju 
rozwiąznć. Przeludnienie Ilasze bowiem nie jest niczym absolut
nym, lecz wynika tylko stąd, że nasze sily produkcyjne nie 
zostały dotąd należycie rozwinięte, że zatem jesteśmy zapóźnieni 
w naszym rozwoju gospodarczym. 

W tym moim wykładzie chodzi przede wszystkim o roz
wiązanie zagadnienia przeludnienia wsi. Jakai przebudowa naszej 
struktury gospodarczej jest w tym cetu potrzebna? I(aidy się 
zgl)dzi, że pójść ona winna IV dwu kierunkach: Po pierwsze, 
należy tak prLeorganizować nasze rolnictwo, by mogło ono dać 
z'l'rud�icnie i utrzymanie jak największej liczbie ludzi; powtóre 
trzeba umoi.ilwić odpływ z rolnictwa tym wszystkim, którzy Ilie 
:t.najdują w nim zatrudnienia i utnymania, II więc dać im pracę 
i '."robek w innych gałęziach produkcji, przette wszystkim w prze
myśle i handlu, W obecnym wykładzie zajmę się pierwszym 
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, lk' przeludnieniem wsi czyli reformą rolną· Pro-

dZl<lłell1 wa I z ' . 
blemy uprzemysłowienia omów�ę w następnym ,:,,:.kładzle .. 

Przez reformę rolną rozulTllemy ogół czynnOSCI, przedslębra-

l pan' sIwo instytuCj'e samorządowe, dobrowolne Zf1.C-

nye 1 przez , . 
. 

szenia rolnicze i prywatne jednostki
, 

w c�lu na1?rawy. uS
,
troJu rol-

Przez podniesienie wydajnOŚCI rolmctwa I USUnlt�Cle. wzglę-
nego, , ' ó '\ \ 

dnie złagodzenie istniejących w nim antagoll1zm \V sOCJa nye" 

groźnych dla spoistości społeczeństwa. 
. 

. 
. 

W naszych polskich warunkach czynnOŚCI składające Się 

na rdormę rolną polegają na melioracji, komasacji czyli scalaniu 

rozrzuconych gruntów, likwidacji serwitutów, podziale wspólnot 

gruntowych i na parcelacji ziemi folwarcznej między chtopów. 

Pierwsze 4 działy reformy rolnej nie budz.ą niczyich wątpli

wości. Każdy przyznaje chętnie, że podnoszą one wydajność 

rolnictwa, umożliwiają intensywniejszą gospodarkę i wzmagają 

zapotrzebowanie rąk roboczych. Pola zmeliorowane dają wyższe 

plony, zatrudniają j utrzymują więcej nii przedtem ludz.i. Gospo

darstwa scalone dają lepsze wyniki nii rozrzucone. Folwarki 

llwolnione od sewitutów przynoszą większe dochody, choć powierz

chnia ich zmniejszyła się o ekwiwalenty, dane chłopom w ziemi 

wzamian za zniesione ich uprawnienia. Z drugiej strony chłopi, ma

jąc po likwidacji serwitutu więcej ziemi, uzyskują również wi<;ksze 

dochody, Zatem obie strony korzystają z usuni,cia tradycyjnych 

praw serwitutowych, które przekreślały plany gospodarcze i wy

czerpy wały energię strony obciążonej, a demoralizowały stronę 

uprawnioną. A znowu podział wspólnot, głównie pastwisk gro

madzkich, prowadzi do lepszego wykorzystania tych gruntów, 

o klórych uiyinienie względnie meliorację dawniej nikt nie dbal, 

a 
,
klóre każdy pragnąl jak najbardziej wykorzystać, na wyścigi 

z Innymi uprawnionymi, tak że faktycznie stawaly się one prawk 

nieużytkami. 
Podczas gdy, jak powiedziałem, potrzt:ba 4 pierwsl.}'ch 

spos�b6w naprawy ustroju rojnego jest przez wszystkich, lub 

,�
.
r
�
lwle \ .. 'szy�tki�h, uzn�wana, to całkiellI inaczej prledstawia 

SI(; sprawa, jt!�1i c�lOdz.1 o parcełacj�. Trwa o nią spór, który 
o� czasów WOlny Się toczy i po chwilowych osłabniędach znów 
l:i1ę wzmaga. Opublikowano li nas ponad 200 broszur i książek 
w sprawie parc"\'lcJ" . 

. ' , . 
. 

... . I, napisano tysiące artykuło'.V \\' prasIe 
a IHZeClez. J' eSzcze d sk t " \ 

' 
' 

y u anel l1Ie Z( ołall uzgodnić swych z;lpa-
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trYW.1I1. NIc W tym dzi wnego. Dyskutujący aż nazbyt cz.ęsto mhdi 

na oku nie tylko inłl'res SpołccLny, alt: i klasowy. 11 przy tym 
nierzadko tt'1l ostatni stawia li na pierwszym mi ejscu. Wobt'c 
tego chodzi o wyrobienie sobie objektywnego, bezstronm:go 

pogl:tdu na t<t sprawc;o 
Uważam za wskazane przede wszystkim przypomnieć, że 

parcelacja w nas7.ym kraju uie jest następstwem ustawy o wyko
naniu reformy rolnej. Ustawa ta wyszła dopiero po wojnic (obt.:c
nie obowi<.jzująca z kOl1cem 1925 roku), a tymczasem jui przed 
wojną, bez żadnych specjalnych ustaw, rozwijała się na ziemiach 
polskich silna akcja parcelacyjna. W .,Galicji" rozparcdowano 
w latach 1902- 1912 - 253.307 ha, w latach 1913- 1921 -
53.693 ha. A przecież i parcelacja w latach 1919 - 1925 odby
wala się tu bez przypisów ustawowych, gdyż ustawa o wyko
naniu reformy rolnej z 15 lipca 1920 L, ze względu na swe 

wadliwe sformulowanie, tylko wyjątkowo mogła być zastosowana. 
W Królestwie Kongresowym od L 1870 do L 1909 rozpar�e
lowano 1,445.586 ho, Clyli wiGcej niż 500;, tej ilości, która 
została rozparcelowana w całej Polsce w latach 1919 - 1937. 
A przecież Królestwo to tylko część b. zaboru rosyjskiego. Silny 
ruch parcelacyjny wychodzący tak ze strony niemieckiej, jak 
i polskiej, istniał również w zaborze pruskil�l. Rozparcelowano 
tam przeszlo 500.000 ha, co prawda polowa z tego przypadała 

na sztuczną parcelację osadniczą· 
Tak więc już przed wojną istniała na ziemiach Polski 

iywiołowa akcja parcelacyjna, o natężeniu bynajmniej nic slab
szym, niż w latach powojennych. Była to parcelacja dobrowolna, 
która rozwijala się dzięki te 111 u, iż chlopi zarabiając dużo pie
niędzy poza gran kam i kraju, ofiarowali za ziemię ceny, prze
wyższające znacznie jej wartość rentową. Po wojnie Palistwo 
ujęło ten ruch w pewne normy, a ujęlo nie tylko dla tego, że 

wynikala to z celowości spoleczno - gospodarczej, ale i dla tego, 
ie się do tego wobec chłopów zobowiązało IIstawą jednomyślnie 
uchwaloną w dniu 15 lipca 1920 L; w krytycZIll'ch clndlach, 
gdy bolszewicy zbliżali się do wrót Warszawy. 

Pytanie, które dla nas istnieje w związku z reformą rolną, 
brzmi następująco: Czy parcelacja może podllieść wydajIlość roi· 
nictwu, może wzmóc zapotrzebowanie pracy Hl rolnictwie i podnieść 
dochód spo/eczIlY? By na Ole odpowiedzieć, trzeba sobie zdać 
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sprawę z tego, które gospodarstwa są ze społ.,c .. ,o

czego punktu widz enia bardziej wydajnt: wielkie czy 

W celu rozwiązani tego zagadnienia zainicjowano z 

kiem obecnego stulecia szczegółowe badanie 

niczej w gospodarstwach różnych typów. Najwięk.z� sławę w 

dziedzinie zdobył profesor szwajcarski Ernest Laur. Począwszy 

o d  r. 1901, analizuje on corocznie szczegółowo zamknięcia racbun .. 

kuwe tysięcy gospodarstw chlopskich w Szwajcarii. KwintesellCJę 

jego badań zawierają następujące przeciętne cyfry, doty�O 

gospodarki 2878 gospodarstw chłopskich w latach 1901-1913. 

Na I he k t ar Dochód 



kracdjących 50 ha �� �.==i1
e
!� 

czech I u nas podobne 

folwarcznych. Ol6ż się, te 
od 50 - 100 ha. to Icb przychód UÓ1" 

gospodarstw chłopsldcb o rozmiarach 

warki większe o rozmlaracb 100-200, a tym 

mają znÓW przychód aurowy wyuzy Iolwarld 

darstwa wielkochłopakle; cboć altazy, 'alł 

drobne chłopskie, a zwłaszcza aajdrobalejsze. 

chód czysty, czyli rentę, to wzrasla ona slale ze 

miarów gospodarstw mniej więcej do granicy 50Q ha, 

zaczyna spadać. - Jest godne uwagi, że folwarki 

przez samych właścicieli wykazują naogół lepazeRZUltetf 

sowe, niż folwarki prowadzone przez admlniattaWów. 

Ody rozwałamy te wyniki badail 

darstw chłopskich I folwarcznycb nasuwa się 

się to dzieje, te gospodarstwa chłopskie uzyskują 

chód brutto z heklara? Przeciet gospodarstwa dllte 

rowników lepiej wykształconycb, są lepiej wyposatone w 

i narzędzia, mają tet zwykle lepszy materiał roAllnny I 

Otóż wytszy przychód brutto w gospodarstwach małycb 

następstwem ich ogromnej przewagi w dziedzinie hodowlL 

100 ha ziemi chłopskiej jest kilka a nawet kUkanaścIe raz)' 

koni i bydła, nierogacizny i drobiu, nit na 100 ba ziemi 

cznej. A choć jakościowo inwentarz ten jest u chłopów gorszy, 

to jednak jego ilościowa przewaga jest tak olbrzymia, le w prze

liczeniu na hektary wydajność hodowli włościańskiej jest bel 

porównania wyższa. I to odbija się dodatnio na ogólnych rezul

tatach gospodarki, podnosząc przychód brutto. 

Ody przewaga gospodarstw chłopskich w zakresie hodowli 

jest powszechnie uznawana, to przeciwnie do niedawna panował 

pogląd, Że w dziedzinie produkcji roślinnej, a zwłaszcza zbożowej 

przewaga jest po stronie gospodarstw folwarcznych. Sądzono, Iż 

dzięki bardziej naukowo stosowanemu plodozmlanowi, lepszej 

uprawie mechanicznej, obfitszym dawkom nawozÓW sztucznych 

i lepszym nasionom uzyskują one na hektarze zasianej powierz

chni wyższe plony. Powolywano się przy tym na dane slatyatyczne. 

Czylamy mianowicie w Małym Roczniku Statystycznym (1937 
sIr. 72), że w lalach 1932 - \036 zbierano w gospodarstwach: 



• 

Pszenica Zyto Jęczmiell Owies Ziemniaki Buraki 
cukrowe q q q q q q 

Poniżej 50 ha I 10·6 1 1 ·1 11 ·4 11·2 I 111 187 

Powyiej 50 ha 13·6 13·6 15·2 13·7 131 215 

Przewaga gospodarstw wielkich nad małymi pod względem zbio
rów z jednostki powierzchni jest, jak widzimy, na tym zestawieniu 
bardzo znaczna. Rzecz tylko w tym, iż nie zawiera 0110 jeszcze 
całego materiału faktycznego. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań rachunkowości rolniczej, 
oraz statystykę produkcji roślinnej i hodowlanej zwolennicy parce
lacji utrzymują, iż naczelnym kryterium oceny wydajności gospo
darczej różnych typów winien być w naszym kraju przychód brutto, 
który one dają na jednostkę powierzchni. W kraju bowiem o tak gęstym zaludnieniu rolniczym jak Polska chodzi o to, by przychÓd brutto z hektara był jak największy, gdy t: wówczas łatwiej można zapewnić utrzymanie masom ludności, związanej z rolnictwem. A gdy się zaś przyjmie za kryterium przychód brutto, to wypadnie dążyć do jak największego rozszerzenia powierzchni gruntów chłopskich, \V drodze daleko posuniętej parcelacji Wielkiej własności. ObrolJCY wit!lkit!j własności ziemskiej stawiają sprawę inaczej. Nie zaprzeczają oni, że dzięki intensywnej hodowli chłop mOże więcej wygospodarować pieniędzy z jednostki powierzchni, lecz twierdzą, te wytwarza On O wiele mniej pożywienia. Wartość pieniężna produktów gospodarki uszlaChetniającej, które on głównie wytwarza jest wprawdzie bardzo wysoka, ale ich wartość odzywcza t. j. ilość kalorji, które one zaWierają jest niska. By wytworzyć 100 kaloryj zawartych w jajach, trzeba użyć do karmienia kur ilość zboża zawierającą więcej kalorji np. 300. Ot6ż n� rynku 100 kalorji w postaci jaj ma wyższą wartość pieniężną, .

nll �OO kalorji w postaci zboża i dlatego chłop dysponując dużą t1�śc�ą 
,
pracy rodzinnej prowadzi hodowlę drobiu na dużą skalę, za-1�](.'I� la

.
Jąc Zb0ŻC na jaja. Dzięki temu uzyskuje on większy przychód pll'męzny z

. 
he�tara niż wielka \vłasność, która sprzedaje produkt bt::zpośrcUI1I, nlclIs:dachetniony, t. j, zboże. Ale podstawo\'.:ym 

\. 
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potywicniem narodu nic są jaja, lecz zboże i ziemniaki. Jaja ser 
mleko, masło, mięso stanowią tylko przysmak, okrasę. Prod�ccnt 
roślinny dostarcza społeczeństwu więcej kalorii do spotycia niż 
producent hodowca i dlatego jest on niezbędny. Maina wy

'
grać 

wojnę, jeśli się nie ma dosyć nabiału, lecz nie można jtj wygrać, 
jeśli się nie 1118 dosyć zboża ; ziemniaków. 

Zatem folwarki, jako glówni dostawcy produktów roślinnych 
dla miast i armii, muszą być utrzymane bez większych zmian, 
skąd wypływa postulat zaniechania przymusowej parcelacji. 

Teza o przewadze folwarków w zakresie produkcji rOŚlinnej 
doznała w ostatnim roku straszliwego ciosu ze strony, z której 
najmniej można się było tego spodziewać. Cios ten bowiem zadał 
jej przedstawiciel warstwy ziemiańskiej, profesor Wl. Grabski 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wl. Grabski gospo
daruje sam na jakichś 800 morgach doskonałej ziemi pod Łowi
czem i gospodaruje tak dobrze, że miewał znaczny czysty dochód 
nawet w takich latach, w których ogromna większość folwarków 
dała same straty. Zatem nie są prof. Grabskiemu nieznane dodał .. 
nie strony wielkich gospodarstw. Zna je zresztą nie tylko z prak
tycznej, ale i z teoretycznej strony. 

Poświęcil bowiem zagadnieniu wydajności różnych typów 
gospodarstw cały szereg rozpraw naukowych, mniejszych i więk
szych. W pracy p. t. "Wieś i folwark" wydanej w roku 1930 
podzielał on jeszcze powszechny pogląd, ii w produkcji roślinnej 
gospodarstwa wielkie mają przewagę nad malymi. Lecz późniejsze 
badania doprowadziły go do odmiennych rezultatów. Zwrócił on 
mianowicie uwagę na fakt, ie gospodarstwa małe (poniżej 50 ha), 
chociaż na hektarze zasianej ziemi zbierają przeciętnie mniej nit 
folwarki, to przecież zaorają i obsiewają o tyte większy odsetek 
swych gruntów, iż w przeliczeniu na hektar posiadanych przez 
się użytków rolnych mają wyższe zbiory. Mianowicie, dzieląc 
zbiory zbóż w gospodarstwach chłopskich przez powierzchnię 

ogólną ich użytków rolnych, otrzymamy dla r. 1935 zbiór prze
ciętny 5'44 q na hektar. Postępując analogicznie z gospodarstwami 
fOlwarcznymi otrzymamy, że mialy one w r. 1935 zbiór przeciętny 
4'87 q na hektar użytków rolnych. Zatem mała własność pro

dukowala z l ha użytków rolnych o 12"10 zbóż więcej. W ten 
sam sposób obliczona wydajność ziemniaków wykazuje z hektara 
pOSiadanej ziemi 13"4 q u mniejszej wlasności, a tylko 9'3 q w wiel-
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kiej własności t. j. o 44 o;. mniej. (W
. 

Grabski: Parcel�cja agrarna 
wobec struktury, koniunktury: chwIl! dZiejowej PolskI, W arszawa 
1936. Str. 6-7). Stwierdziwszy to Grabski pisze: "Czas jut raz 
skończyć z legendą, jakoby parcelacja większej własności miała 
być niebezpieczna ze stanowiska interesów obrony kraju. W rze
czywistości jest wprost przeciwnie. W czasie wojny armii po
trzebne jest głównie żyto i owies. Żyto drobna własność produkuje 
6 razy tyle co większa, owsa 5·6 razy tyle przy przestrzeni tylko 
4·6 razy większej. Armia będzie miała specjalnie dużą podporę 
w tym, gdy więcej ziemi przejdzie w ręce mniejszej własności. 
Co zaś do wyżywienia ludności, to obok żyta w czasie wojny 
mają wielkie znaczenie ziemniaki, w których produkcji, jak widzie
liśmy, jest ogromna przewaga drobnych gospodarstw nad wła
snością większą"· 

Po rozwateniu zagadnienia wydajności gospodarstw chłop
skich i folwarcznych dochodzimy do wniosku, że na postawione 
w sprawie parcelacji pytanie możemy dać pozytywną odpowiedź. 
Parcelacja ziemi folwarcznej w ręce chłopskie, podobnie jak inne 
działy reformy rolnej. podnosi wydajność rolnictwa, a zatem i do
chód społeczny. Wzmaga ona zapotrzebowanie rąk roboczych 
w rolnictwie, a przez to łagodzi przeludnienie wsi. 
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