
Drukowane jako rękopis. 

Dnc. Dr STY$ WINCENTY. 
---

---

ROZDROBNIENIE GRUNTÓW CHŁOPSKICH 

\\' E L\\'O\\' I E '93,1":; R. 

Z drukulIIi I{arolil (}OIllS7}'liskicg(" 111. Ossolióskit.:h L. 15. 



ROZDROBNIENIE GRUNTÓW CHŁOPSKICH. 

W pierwszym moim wykładz.ie zaznaczyłem, Ze .. ugrupo
wiłnic gospodarstw rolnych, ludzie! ich przeciętne rozmiary zależą 
przed� wszystkim od zagl;slczenia ludności rolniczej", Obecnie 
pragnę bliiej wyjaśnić to zagadnienie przez wykazanie na konkret
nych przykładach, w jaki to sposób wraz z przyrostem ludności 
rolniczej gospodarstwa rolne tak małe jak i wielkie ulegaj" roz
drobnieniu. 

Procesu rozdrobnienia nic m01n3 zilustrować danymi oficjal
nej statystyki, jest ona bowiem zbyt młoda, a przy tym wykallljc 
wicie braków, w następstwie których nie nadaje się ona, przynaj
JIlniej w Polsce, do studiowania przemian z3l:hodląCych w struk· 
turze rolnej. Braki te pochodzą głównie stąd, że rolnicy, zwłaszcza 
drobni, nic udZielają przy spisach dokładnych informacyj. T;tk 
np. podnas pierwszego austriackiego spisu rolnego w roku 1902 
chłopi galicyjscy zeznali tylko 81% rzeczywistej pOWierzchni 
tiwych gruntów. Jesv.'zc gorzej wypadł, jak juJ: o tcm Imhviłl'lII, 
picrwsly polski spis rolny z r, 1921, podczas którego chłopi wo
jewództw pOłudniOWYCh zel1lali tylko 67'5% swych gruntów. Na 
tak niedoktaollym materiale oparta statystyka posiatia oClywiśdl' 
problcmatyclną wartość. 

Sprawie rOldrobnit'nia gruntów poświi.jdłcm s pe..: J a I n ą 
()b�l.erną prac\;. Wohec niellloi,ności oparcia sit; na upt;dowC'. 
slalystyrc uciekłem sit; 00 innych trót.lcł, Wykorzystałt'l11 l1ia
nowicie operaty katastmhll'. D1i1;-ki ternu l1logll!lI1 l'ofnąć s'l; 
wstecl aż do r. I7H7 i pOCląWSly oJ tej oaly llaJa, szc7.cg6-
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Liclba IlIdno�ci w had,lltych pru z nas wsiach powiększyła 

s:ę nil'lIstaullit, i to nallg'()t biorąc w coraz !-.lyhszym tltlllpic. 

PrlCCI«tny roczny prlyro;>t ludności wynosił: 

W latach 1787 - 1820 -t 0'439% 

" 1820 -1850 -t 0'610% 

" 1850 - 1880 + 0'585 % 

" 1880 -1931 + 0'822'10 

W okrrSle 1850 - 1880 tempo przyrostu tudności dtatego je,t 

stabs7.c, że w pierwszym jego ctziesi�ciolecit1 liczba mies7.kmk6w 

hadanych miejscowości zmniejszyła si� o t .50% wskutek epi-

demij i głodu. 

Liczha gospodarstw chłopskich wzrastała do r, 1820 powol-

niej, póilliej zaś znacznie szybciej nit liczba ludności. Przcci�tl1y 

roczny przyrost był następujący: 

W tatach 1787 - 1820 

" 

, 

" 

1820-1850 
1850-1883 
1883-1931 

-l 0'334 Ofo 
+ 0'903% 

+ 1'047"10 

-t 1'098"/0 

Liczba gospodarstw powiększała się od r. 1820 szybciej niż Iiclha 

ludności z tego powodu, te począwszy od tego czasu ilo�ć osób 

przypadających przeciętnie na jedno gospodarstwo wtnicjszilła 

tię stale, f.padając ostatcclIlie z 6·8 na 5· t. Dziś dlatego IIlniej 

ludzi tyje w gospodarstwie, że jest ono IIlniejsze nii dawniej, 

skutkiem czego nic potrzebuje ono jui sług i komorników iwystar· 

cza mu praca samego gospodarza, oraz członków jeg-o najblitszcJ 

rodziny, tym bardziej, te llarz�dzia rolnicze i metody pracy zostały 

udoskonalone. Powolne stosunkowo tempo przyrostu liczby gospo

dar!.tw w latach 1787 do 1820 było spowodO\ .... alle ustawą JóZt..'fa II 

l r. 1787, która zakazywała dliclić istniejące gospodilr�twa. Prawo 

to, od początku nie7.a\'.lszc przestrzegane, traciło w XIX wieku 

stopniowo coral banlzkj swe znaczenie. gdy t. nacisk przyrostu 

ludności !'tawat się coraz silniejslY, aż wrt·szdc wstało uchylone 

w r. 186ft Ohccnic mamy wśród ludności wiejskiej o :wo, wię· 

cej s31\HHllielnych �ospodarzy, niż ich hyłq w r. 1820. Przcjavl-'ia· 

ji\Cą się \v tym kllltcl\cj� nazwilłcm t c n d e n c j:"\ u s a m o li z i e I· 

n i (' n i a, gdyi. jeM olla w znacznym !'topniu wyniklem świado

mych dąz.cll chłopów <lo uzyskania gospodarCll'j s.lInout e1N'(ci. 
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O�ólna 

w badanym 

prlyrostu: 

powierzchnia gruntów chłopski�h wzrastała 

przez nas okresie. Oto przcc,,;tnc roczne 

1787 -1820 1820-1850 1850-1883 1883-1931 

+ 0'154% 
+ 0'116% 
+ 0'003% 
+ 0'349% 

stale 
cyfry 

W latach 

" 

" 

, 

Do zniesienia podda listwa i nadania chłopom pcłm:j własności 
na posiadanej przez nich ziemi (r. 1848) grunta chłopskie po
większały si� głównie dzięki temu, że panowie, w zamiarze po
większenia ilości robocizny pańszczyźnianej, potrzebnej dla ich 
własnych rozległy dl gospodarstw, nadawali poddanym grunta 
opustoszałe, tudzież niektóre grunta dworskie. Uwłaszczenie prze
Irwa/o ten proces, Między r, 1850 a 1833 indywidualna własność 
Chłopska powiększyła się bardzo nieznacznie, gdy!, choć niektó
rzy chłopi otrzymali pewną ilość ziemi dworskiej za likwidację 
serwitutów, to inni utracili niemal tylei. samo na rzecz żydów 
wskutek praktyk lichwiarskich tych ostatnich. Natomiast po r. 1883 
powierzchnia gruntów chłopskich rozszerzyła się bardzo poważ
nie wskutek parcelacji wielkiej własności. 

Przyczyna masowego nabywania ziemi dworskiej przez chło
pów w ostatnim okresie była następująca: Bez własnego gospo
darstwa, mogącego zatrudnić i wynagrodzić całą rodzin�, chłop 
jest w kraju o słabym uprzemysłowieniu całkowicie lub częściowo 
bezrobotnym. Dlatego stara się on zapewnić sobie zatrudnienie 
przcz. dojście do własnego gospodarstwa rolnego lub tet rOZSIe
C F rzenie jego rozmiarów, zaś wartość gruntu 

R 

[) 

ocenia nie wedle renty, którą mu on pny

renta nosi, lecz wedle cakowitego dochodu, kt6ry 
mu ziemia daje� a w którego skład prócz 

1-------1 G renty wchodzi takte wynagrodzenie Z.l 
wydatki pracę całej jego rodziny. Gdy wartośc 

na pracę ziemi dla wielkiego rolnika, stosująC4.'j{o 
-------1 E pracę najemną, reprezentuje na fig, obok 

wydatki 
rzcClowe 

powierzchnia C B F G odpowiadająca ren· 
cie t. j. czystej nadwyżce ponad \\ls/el. 

O 
L-__

__ .J kic koszta produkcji, to wartoś': ziem. 
A dla Chłopa bezrolnego lub małorolnego. 
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w kraju, gdzie trudno o zarobek, reprezentuje powierzchnia D E F C 

t j. nadwytka ponad wydatki rzCCzowe. Chociat ewentllClII1� 
pnykroś� własnej pracy fizycznej na danym kawałku ziemi mote 

byt i faktycznie jest nieraz brana w rachubę, to przecie! wartość 

ziemi jest w oczach małorolnego lub bezrolnego chłopa wyiszą 
nit w oczach kapitalistycznego rolnika. W związku z tym już 
pod koniec ubiegłego stulecia chłopi ofiarowali tak wysokic ceny 
za ziemię, te wielu właścicieli obszarów dworskich uwaiało Zil 

rzecz daleko korzystniejszą rozparcelować swe folwarki, nit na 
nłch w dalszym ciągu gospodarować. Szczególnie Silnym był ruch 
parcelacyjny w latach 1900- 1914. Dzięki masowej cmig",rji 
zarObkowej do Niemiec, Danii i Ameryki chłopi uzyskiwali środki, 
które obracali niemal w całości na kupowanie gruntów od wiel
kich właścicieli. Z tym .. głodem ziemi" łączyła się ustflwiczna 
zwytka jej ceny, oraz spekulacja. Wojna osłabiła ten proces, ale 
go nie przerwała. Ogółem wielka własność ziemska w "Galicji" 
utracila w latach 1902- 1921 w drodze dobrowolnej sprzedaży 
307.000 ha. Obecnie parcelacja odbywa się w ramach ustaw 
państwowych o Reformie Rolnej. - Od roku 1919 do 1934 
wysprzedano chlopom w kj części Polski dalszyd! 346.353 ha. 
W ten sposób prąd rozdrobnienia obejmuje coraz to sztrszc 
obszary. 

Dzięki stopniowemu rozszerzaniu się własności chł •• pskiej gę
stość zaludnienia obliczana w stosunku do l km2 ziemi naletącej 
do chłopów rosła w naszydl 20 wsiach powolniej ('IH.leks 178) 
nit Iiezba ludności wiejskiej w cyfraCh absolutnych (indeks 220). 

Przeciętna wielkość gospodarstw chtopskich wyk.lluje nastę
pUjące roczne ubytki: 

W latach 

" 

" 

1787 - 1820 
1820 - 1850 
1850 1883 
1883 - 1931 

0'163% 
0-618'/0 
0-778% 
0-492'/0 

Zmniejszanie sif; plzcciętnej wielkości gospodarstw bytt
� 

w OS
.
t,lt. 

nim 
.
okresie o wiele powolniejsze nii w obu poprzcUT1Idl, rmll�o 

te hczba gospodarstw rosła ostatnio szybciej. Jest to właśT1Ic 
następstwem parcelacji obszarów dworskich, dzięki której gospo· 
darstwa chłopskie powiększają swe przcdętm' rozmiary Jt'unak 
ten pOmyślny efekt parcelacji trwa niedługo. W toku naszyC1 





Wielkość 
gospodarstw 

w ha 

O - 0-5 ha 

O-5- 2 " 

2 - 5 " 

5 - 10 " 

10 - 20 " 

20 - 50 " 

50 -100 " 

Razem 

--- -

O - 0'5 ha 

0'5- 2 " 

2 - 5 " 

5 - 10 " 

10 - 20 " 

20 50 " 

50 -100 " 

Razem 

Procent 
Po-

Ilość ogólnej 
wierzchnia 

gosjJoclnrslw liczby 
ziemi w ha 

gospodarslw 

Ugrupowanie w r. 1820 

I 301 II-57 62'82 

398 15 30 484'17 

601 23-11 2_040-95 

704 27'07 5,037'OU 

460 17-69 0.456'27 

137 5'26 3_748'36 

- - -

9 

Procent 
ogólnej pc-

wierzchni 

-- -

0'35 

2'71 

11'45 

28'25 

36'22 

21'02 

-

1 2,601 1 100 00 117,829'571 100'00 

Ugrupowanie okolo r. 1850 
- = - --"" --

----

509 15'40 75'06 0'41 

517 15'64 004-11 3-27 

887 26'83 3,094'78 16'77 

887 26'83 6,329'30 34'31 

402 12-16 5,634'98 30-54 

104 3'14 2_712'39 14-70 
- - - -

3,306 100'00 18.450'62/ 100'00 I 
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Procent Po- Procent 
Wielkość 

Ilość ogólnej wierzchnia o�ólnej po-
gospodarstw 

gospodarstw liczby ziemi w ha wierzchni w ha gospodarstw 

Ugrupowanie w r. 1883 
" 

O - 0'5 ha 780 17'54 125'15 0,58 
0'5- 2 " 969 21 "79 1.174'59 5'25 
2 - 5 1.359 30'55 4,575'32 24'78 " 

5 - 10 950 21'36 5,663'06 36'08 
" 

10 - 20 " 332 1'45 4.409'45 23 88 
20 - 50 " 57 1'28 1.461'30 7'91 
50 -100 " l 0'02 58'03 0"31 

Razem 1 4.448 I 100'00 118.456'91 I 100'00 
Ugrupowanie w r, 1930-31 

I"� � "" - - --

O - 0"5 ha 495 7'29 127'32 0'59 
0'5- 2 .. 2.218 32 66 2,981'76 13'83 2 - 5 3,038 44"74 10,270'68 47'69 .. 

S - 10 902 13'28 6,149'74 28'53 " 

10 - 20 122 1'80 1'531'86 7'10 " 
• 20 - 50 " 16 0"23 487'75 2'26 

50 -100 " - - -

Razem 6,791 100'00 21.558" l l 100"00 
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Podobne jak w .Galicji" stosunki istnieją w reszcie Polski 
z wyjątkiem województw zachodnich, które należały przed wojną 
światową do NiemIec i przeszły przez proces silnego odpływu ludno
śei wiejskiej do centrów przemysłowych (.Landl1ucht"). Jednakże 
w żadnej z pozostałych części Polski rozdrobnienie gruntów nie 
doszło jeszcze do tak fatalnych rozmiarów, jak w ,.Galicji", gdy! 
gęstość ich zaludnienia rolniczego jest mniejsza. Niemniej proces 
rozdrobnienia jest w nich tak!e szybki i je!eli nie zostanie on na 
tej czy innej drodze powstrzymany, tendencja wyrównania dopro
wadzi i tam z czasem do takiego samego stanu rzeczy, jaki jest 
dziś w b. zaborze austriackim. Narazie stopa życiowa rodzin 
chłopskich w województwach centralnych jest przynajmniej w oko
licach posiadających dobrą glebę wy!sza ni! w województwach 
południowych. Natomiast w województwach wschodnich stopa 
!yciowa ludności wiejskiej jest jeszcze ni!sza, ni! w .Galicji", 
gdy! gospodarstwa rolne, choć przeciętnie znacznie większe, 
obejmują tam dużo nieu!ytków, klimat jest surowszy, a poziom 
wiedzy fachowej rolników ni!szy. 
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