
Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POŁOŻENIA 
CHŁOPSTWA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI DOLNYCH ŁUŻYC 

W OKRESIE HITLEROWSKIM (DO 1939 R.)

Pod względem zakresu terytorialnego badania nasze dotyczą powia
tów wiejskich G u b i n ,  Ż a r y ,  S p r e m b e r g  i C o t t b u s .  Nie 
wzięto natomiast w zasadzie pod uwagę powiatów miejskich Cottbus, 
Gubin i Forst (ten ostatni położony w powiecie wiejskim Żary). Obszar 
ten stanowił południowo-wschodnią część rejencji frankfurckiej, utwo
rzonej z powiatów Nowej Marchii i Dolnych Łużyc w ramach reform 
administracyjnych, przeprowadzonych po 1815 r . 1 Położona na wschód 
od linii Odra—Nysa część interesującego nas obszaru (część powiatów 
Gubin i Żary) należy od 1945 r. do Polski1 2 * * * * * 8.

Podstawę źródłową naszego przyczynku stanowią materiały spisów 
rolnych z lat 1933 i 1939, których wyniki tylko częściowo zostały 
opublikowane. Tak więc wyniki spisu z 1933 r. opublikowano w tomach 
459—461 wydawnictwa Statistik des Deutschen Reichess, a pierw-

1 Powiat Cottbus na długo przed 1915 r. nie należał już do saskiego hrabstwa 
Dolne Łużyce, lecz do prusko-brandenburskiej Nowej Marchii.

2 W rekonstrukcji statystycznej materiałów spisu rolnego z 1939 r. (opracowa
nej w latach 1946—1950) dokonano pewnych obliczeń, przede wszystkim w tym celu,
aby uzyskać podstawę porównawczą do spisu rolnego z 1949 r. Mianowicie przy
jęto, że 40% dawnego powiatu Gubin oraz 80% dawnego powiatu Żary należy do 
Polski, reszta do radzieckiej strefy okupacyjnej. W artykule niniejszym zastoso
wano następujące skróty: DR — Deutsches Reich; DZA Potsdam — Deutsches 
Zentralarchiv, Abteilung Potsdam; St. R. — Statistisches Reichsamt; St. d. DR --
Statistik des Deutschen Reiches; LBZ — Landwirtschaftliche Betriebszählung.
Tabele statystyczne dla powiatów (Kreistabellen) cytowane są następująco: DZA,
LBZ 1933 (lub 1939), tab. nr. ...

8 Statistik des Deutschen Reiches, w której opublikowano obszerny materiał 
zebrany w czasie spisu, jest podstawowym wydawnictwem źródłowym. Rezultaty



sze rezultaty spisu z 1939 r. w tomie 560 4. Ze spisu z 1939 r. opubliko
wano jedynie wprowadzenie oraz dane dotyczące ilości i powierzchni 
gospodarstw oraz stosunków własnościowych. Kolejne, zapowiedziane 
tomy 562—565 nie ukazały się do końca wojny. Oprócz tego pewne wy
niki spisów zostały opublikowane w różnych pracach, z których mogą nas 
tu interesować jedynie wydawnictwa odnoszące się do Rzeszy i P ru s5. 
Ogólnie biorąc, opublikowano wyniki spisów dotyczące Rzeszy, poszcze
gólnych krajów i ich części oraz większych okręgów administracyjnych, 
np. rejencji. Mniejsze jednostki administracyjne, jak powiaty, uwzględ
niono w wydawnictwach tylko częściowo, i to w formie bardzo skonden
sowanej. Materiał ten nie jest więc wystarczającą bazą źródłową do 
naszych badań, w których najczęściej musimy opierać się na zestawie
niach z poszczególnych powiatów. Z tego względu konieczne było się
gnięcie do materiałów rękopiśmiennych, tzn. do sporządzonych według 
powiatów tabel spisów rolnych z 1933 i 1939 r., które w dużym stopniu 
zachowały się także odnośnie do Dolnych Łużyc 6. Opracowanie i opubli
kowanie tych nadzwyczaj wartościowych materiałów jest właśnie celem 
niniejszego artykułu.

1. PRZYCZYNKI DO CHARAKTERYSTYKI ROLNICTWA DOLNOŁUŻYCKIEGO

Na wstępie scharakteryzujemy sytuację rolnictwa w Dolnych Łuży- 
cach, a przede wszystkim w jego wschodnich powiatach, opierając się 
na danych spisu rolnego z 1925 r. 7

Szczególną uwagę zwrócimy na pewne dane zawarte w tabeli 1 
i w sposób bardziej szczegółowy przedstawimy je w tabeli 2. * 5 6 7

spisu rolnego z 1933 r. zawarte są w trzech kolejnych tomach wydawnictwa w na
stępującym układzie: t. 459, z. 1 (Berlin 1936): Einführung; Zahl und Fläche der 
Betriebe; Besitzverhältnisse; z. 2 (Berlin 1936): Viehhaltung; z. 3, Ergänzungsheft 
(Berlin 1937): Hauptergebnisse nach Grössenklassen der landwirtschaftlich benutz
ten Fläche; weitere nachträglich ausgezählte Ergebnisse; t. 460 (Berlin 1937): 
Bodenbenutzung; t. 461, z. 1 (Berlin 1937): Das Personal der land- und forstwirt
schaftlichen Betriebe; z. 2 (Berlin 1937): Maschinenverwendung.

* St. d. DR, t. 560, Berlin 1943.
5 Wykazy tych publikacji zawarte są w St. d. DR, t. 459, z. 1, s. 9 i n. (dla 

spisu rolnego z 1933 r.) oraz w t. 560, s. 12 i n. (dla spisu rolnego z 1939 r.). Szcze
gólną wartość posiadają te ostatnie ze względu na to, że wyniki spisu z 1939 r. 
opublikowane zostały w St. d. DR tylko częściowo.

6 DZA Potsdam, St. R., LBZ 1933; LBZ 1939.
7 St. d. DR, t. 412, z. 1, s. 264 i n. Chciałem na tym miejscu wyrazić wdzięcz

ność p. E. Buck za pomoc okazaną mi przy sporządzaniu tabel.



Powiat ®/0 użytków
°/0 użytków rolnych przypa

dających na gospodarstwa 
o powierzchni*

Inwentarz żywy na 1 tys. 
ha użytków rolnych 

(w szt.)
% ludności utrzymu
jącej się z rolnictwa

rolnych poniżej 
5 ha

5—20
ha

20—100
ha

powyżej 
100 ha

Konie Krowy Świnie
i leśnictwa (bez gmin 

powyżej 10 tys. mieszk.)

Gubin** 39,4 20,4 45,2 11,1 23,3 133 593 515 46,2
Żary*** 38,5 22,3 35,8 14,2 27,7 114 674 410 36,1
Spremberg 32,8 31,4 32,0 5,2 31,4 142 602 650 21,6
Cottbus** 41,9 38,7 44,3 2,6 14,4 118 720 689 . 49,2

Calau 42,7 20,0 40,8 6,0 33,2 113 570 672 24,7
Luckau 44,3 18,3 41,3 16,9 23,5 122 592 750 45,2
Liibben 35,6 16,2 47,1 21,7 15,0 113 539 462 53,6

Rejencja frank
furcka

47,8 13,0 32,2 21,1 33,7 136 484 448 45,5

* Kategorie gospodarstw według powierzchni użytków rolnych.
** Łącznie z powiatem miejskim.

*** Łącznie z powiatem miejskim Forst.
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Tabela 2. Podział użytków rolnych na poszczególne kategorie gospodarstw8

°/0 użytków rolnych przypadających 
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Gubin** 1,5 4,9 14,0 21,5 23,7 9,5 1,6 23,3
Żary*** 1,2 5,6 15,5 18,7 17,1 9,5 4,7 27,7
Spremberg 1,5 8,8 21,1 21,0 11,0 2,6 2,6 31,4
Cottbus** 1,2 9,2 28,3 30,7 13.6 1,2 1,4 14,4
Rejencja frankfurcka 0,9 3,6 8,5 13,7 18,5 15,8 5,3 33,7

* Przy podziale na kategorie uwzględniono tylko powierzchnię użytków 
rolnych.

** Łącznie z powiatem miejskim.
*** Łącznie z powiatem miejskim Forst.

Procent użytków rolnych w stosunku do całej powierzchni był w Dol
nych Łużycach niższy niż przeciętnie w rejencji frankfurckiej. Szcze
gólnie niski był on we wschodnich powiatach Dolnych Łużyc. Jedno
cześnie Dolne Łużyce wyróżniały się stosunkowo wysokim odsetkiem 
ludności zatrudnionej w rolnictwie i leśnictwie, znacznie przewyższają
cym przeciętną dla całej rejencji. Tak np. w powiecie Gubin ludność ta 
stanowiła 46,2%, w powiecie Cottbus 49,2%, a w powiecie Liibben aż 
53,6% ogółu mieszkańców. Wyjątek stanowiły przemysłowe powiaty 
Spremberg i Calau.

Interesująco wypada porównanie danych dotyczących hodowli bydła 
w powiatach dolnołużyckich z odpowiednimi danymi dla całej rejencji. 
W tej dziedzinie powiaty dolnołużyckie — zwłaszcza wschodnie — przo
dowały wyraźnie.

Podobnie kształtowała się sytuacja w zakresie hodowli trzody chlew
nej. I na tym odcinku dane dla powiatów dolnołużyckich (z wyjątkiem 
powiatu Żary) są wyższe od przeciętnej dla rejencji. Tak więc w obu 
tych działach hodowli wskaźniki dla powiatów dolnołużyckich były 
znacznie wyższe od przeciętnych dla całej rejencji, przy czym wschodnia 
część Dolnych Łużyc przodowała w hodowli bydła, zachodnia zaś w ho
dowli świń. Dane te pochodzą z połowy lat dwudziestych, ale i w na
stępnym dziesięcioleciu pozycja Dolnych Łużyc w rolnictwie rejencji 
nie uległa zmianie.

Porównajmy jeszcze, opierając się na danych spisu z 1925 r., struk

8 Tamże, s. 21—25.



turę gospodarstw rolnych na interesującym nas terenie. W tym czasie 
13% użytków rolnych rejencji należało do gospodarstw o powierzchni 
poniżej 5 ha. Natomiast w Dolnych Łużycach na gospodarstwa tej ka
tegorii przypadał znacznie większy odsetek ziemi. Było tak zwłaszcza 
w powiatach wschodnich (od 20,5% w powiecie Gubin, do 38,7% w po
wiecie Cottbus). Także gospodarstwa chłopskie o powierzchni 5—20 ha 
miały w swym posiadaniu większy procent ziemi uprawnej w Dolnych 
Łużycach niż przeciętnie w skali całej rejencji. Sytuacja przedstawiała 
się natomiast wręcz odmiennie, jeśli chodzi o kategorie gospodarstw 
ponad 20 ha. Mianowicie w powiatach dolnołużyckich dysponowały one 
znacznie mniejszym odsetkiem gruntów, niż wykazywała przeciętna dla 
rejencji. Np. w powiecie Cottbus gospodarstwa 20—100 ha zajmowały 
2,6% powierzchni uprawnej (przeciętna dla rejencji 21,1%), a gospodar
stwa powyżej 100 ha — 14,4% (przeciętna dla rejencji 33,7%). W obrę
bie samych Dolnych Łużyc drobna gospodarka chłopska przeważała 
w zasadzie w powiatach wschodnich, natomiast w powiatach zachodnich 
obserwujemy przewagę gospodarstw średnich. Skoncentrujmy teraz 
uwagę na powiatach wschodnich.

Tabela 2, różnicująca szczegółowo gospodarstwa według zajmowanej 
przez nie powierzchni, umożliwia nam bardziej wnikliwe wglądnięcie 
w strukturę rolnictwa na tym terenie. Widzimy więc, że gospodarstwa 
o powierzchni do 10 ha posiadały tu znacznie większy ciężar gatunkowy 
niż w skali rejencji. W kategorii gospodarstw 10—20 ha sytuacja przed
stawiała się niejednolicie. Natomiast jeśli chodzi o wszelkie kategorie 
gospodarstw o powierzchni przekraczającej 20 ha, to można wyraźnie 
stwierdzić, że w powiatach wschodnich Dolnych Łużyc były one słabiej 
reprezentowane niż przeciętnie na terenie całej rejencji.

Na podstawie tabeli możemy również stwierdzić duże podobieństwo 
powiatów Gubin i Żary z jednej oraz powiatów Spremberg i Cottbus 
z drugiej strony. Rolnictwo pierwszych miało charakter kmiecy; udział 
gospodarstw 10—50 ha był tu wyraźnie większy. Rolnictwo drugich było 
w przeważającej mierze proletariackie i drobnochłopskie. Na strukturę 
rolną powiatu Spremberg oddziaływał w sposób zupełnie widoczny prze
mysł. Niemniej jednak 3/10 użytków rolnych znajdowało się w posiadaniu 
wielkiej własności. W powiecie Cottbus dominowała pod względem licz
by gospodarstw i ich znaczenia drobna własność chłopska.

Należy jeszcze podkreślić, że w Dolnych Łużycach wielka własność 
ziemska odgrywała znacznie mniejszą rolę niż w skali całej rejencji8 9.

8 Ponad 3 tys. ha ziemi w powiecie Spremberg należało do pięciu wielkich
spółek górniczych. 1 tys. ha stanowiły lasy, 2 zaś tys. ha wydzierżawiano prze
ważnie jako grunty orne. Por. O. D i t t n e r ,  Landwirtschaft, Bergbau und Indu
strie des Kreises Spremberg, Frankfurt/O 1939, s. 87.



Ogólnie biorąc, rolnictwo rejencji było bardziej junkierskie i wielko- 
chłopskie — a tym samym w większym stopniu miało charakter kapita
listyczny — niż jego część dolnołużycka. Drobne i średnie gospodarstwa 
Dolnych Łużyc w większym stosunkowo stopniu zajmowały się hodowlą 
niż przeciętnie rolnictwo całej rejencji.

Zajmijmy się z kolei wynikami spisu rolnego z 1933 r. dotyczącymi 
stanu zatrudnienia.

Tabela 3. Zatrudnienie w gospodarstwach rolnych i leśnych10

Obszar

°/0 gospodarstw rolnych i leśnych zatrudniających 
stałą siłę roboczą (według ilości robotników)

Razem 1
osoba

2
osoby

3
osoby

4—5
osób

6—10
osób

11 i wi 
cej osć

Powiat Gubin 96,7 21,0 28,3 22,6 20,8 3,3 0,7
„ Żary 95,8 23,1 29,7 21,7 16,8 3,2 1,3
„ Spremberg 94,6 30,5 28,5 20,1 12,5 1,7 1,3
„ Cottbus 96,0 24,8 32,9 19,8 16,9 1,3 0,3

Wsch. Dolne Łużyce łącznie 96,0 23,8 30,4 21,1 17,5 2,4 0,8
Rejencja frankfurcka 96,6 21,0 27,5 20,7 20,9 5,0 1,5
Prowincja brandenburska 96,5 21,4 25,8 19,6 21,4 6,5 1,8
Niemcy 96,6 17,9 24,2 20,6 24,3 8,4 1,2

Z danych powyższych wynika jasno, że gospodarstwa proletariackie 
i drobnochłopskie (tzn. dysponujące stałą siłą roboczą w ilości 1 i 2 osoby) 
stanowiły we wschodnich Dolnych Łużycach większy odsetek ogólnej 
ilości- gospodarstw niż w skali ogólnoniemieckiej. Natomiast silniejsze 
ekonomicznie gospodarstwa kmiece i wielkokmiece (dysponujące stałą 
siłą roboczą w ilości 4 i więcej osób) występowały we wschodnich Dol
nych Łużycach rzadziej niż przeciętnie w całych Niemczech. Na pomyśl
niejszą pod tym względem (tj. bardziej zbliżoną do struktury ogólno
niemieckiej) sytuację wskazują dane dla rolnictwa rejencji frankfurckiej, 
a w większym jeszcze stopniu dla prowincji brandenburskiej.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie, gospodarstw według zatrudnianej przez 
nie stałej siły roboczej, to dane dla poszczególnych powiatów wschod
niej części Dolnych Łużyc wykazują pewne odchylenia. Różnice między 
powiatami nie występują jednak tak wyraźnie, jak w wypadku podziału 
gospodarstw według posiadanej przez nie powierzchni użytkowej. Nie
mniej jednak można stwierdzić, że gospodarstwa proletariackie i drobno
chłopskie miały przewagę w powiatach Spremberg i Cottbus, natomiast 
wielkie gospodarstwa kmiece były stosunkowo liczniejsze w powiatach 10

10 St. d. DR, t. 461, z. 1, s. 9, 32; DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 6.



Gubin i Żary. W porównaniu z całą rejencją frankfurcką czy z pro
wincją brandenburską gospodarstwa mające stale do dyspozycji l i i  wię
cej pracowników występowały we wschodnich powiatach Dolnych Łużyc 
znacznie rzadziej.

Podobne, chociaż już nie tak wyraźne różnice między Rzeszą a częścią 
wschodnią Dolnych Łużyc stwierdzamy porównując proporcje zachodzące 
między ilościowym stosunkiem właścicieli gospodarstw, dla których rol
nictwo stanowiło główne źródło utrzymania, a tymi, dla których było 
ono zajęciem ubocznym. Na razie poprzestaniemy na zestawieniu w ta
beli 4 jedynie gospodarstw najniższych kategorii.

Tabela 4. Rolnictwo głównym lub ubocznym źródłem utrzymania w Niemczech 
i wschodnich Dolnych Łużycach (w °/o°/o)n

Niemcy j Wschodnie Dolne Łużyce
Kategoria gospo

darstw
zawód zawód

główny 1 uboczny główny 1 uboczny

0,51 — 1 ha 15,8
I 1

1 84,2 12,3
1
! 87,7

1 — 2 „ 32,3 i 67,7 27,6 72,4
2 — 5 „ 67,8 1 32,2 57,2 42,8
5 —10 „ 91,6 8,4 85,0 15,0

Widzimy więc, że na terenie wschodnich Dolnych Łużyc dla znacznie 
większego odsetka właścicieli gospodarstw drobniejszych rolnictwo sta
nowiło zawód uboczny. Te kategorie gospodarstw, których większość 
właścicieli trudni się tylko ubocznie rolnictwem, określimy mianem 
proletariackich. W skali ogólnoniemieckiej zaliczymy do nich gospo
darstwa o powierzchni do 2 ha, ale w warunkach wschodnich Dolnych 
Łużyc granica oddzielająca je od pozostałych przebiegać będzie tylko 
nieco poniżej 5 ha.

Zestawmy jeszcze dane dla poszczególnych powiatów wschodnich 
Dolnych Łużyc, uwzględniając tylko gospodarstwa od 2 do 5 ha.

Jak widać z powyższego zestawienia, tylko dane dla powiatu Cottbus 
odpowiadają przeciętnej dla całych Niemiec, w powiatach Gubin i Żary 
obydwie grupy są prawie tak samo liczne, w powiecie zaś Spremberg 
większość właścicieli gospodarstw tej kategorii była robotnikami na
jemnymi. Zajmiemy się jeszcze dokładniej tą sprawą, gdy od głównie 11

11 St. d. DR, t. 461, z. 1, s. 52—53; DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 7. Zarówno 
w tym, jak i w następnych zestawieniach oznaczenia wielkości poszczególnych 
kategorii gospodarstw należy rozumieć jako „od—do” w granicach poniżej górnej 
liczby ha. Przy kwalifikowaniu gospodarstw do danej kategorii brano pod uwagę 
całą powierzchnię, a nie tylko powierzchnię użytkową.



Tabela 5. Wskaźnik zawodu głównego i ubocznego we wschodnich 
Dolnych Łużycach 12

Powiat Liczba
gospodarstw

Rolnictwo 
zawodem 

głównym (w ° / o )

Rolnictwo 
zawodem 

ubocznym (w ° / o )

Gubin 1154 51,0 49,0
Żary 1571 51,3 48,7
Spremberg 464 36,6 63,4
Cottbus 2615 67,1 32,9

Wsch. Dolne Łużyce | 5804 | 57,2 j 42,8

terytorialnych porównań przejdziemy z kolei do analizy i charakte
rystyki gospodarstw poszczególnych kategorii.

Przede wszystkim jednak należy stwierdzić, że gospodarstwa kapita
listyczne (wielkochłopskie i junkierskie) odgrywały mniejszą rolę w ogól
nej strukturze rolnictwa Dolnych Łużyc niż na innych terenach czy 
w skali ogólnoniemieckiej, natomiast większe znaczenie miały tu gospo
darstwa proletariackie i drobnochłopskie 12 13.

2. STRUKTURA SPOŁECZNA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE

Spisy rolne z lat 1933 i 1939 uwzględniały jedynie gospodarstwa po
wyżej 0,5 ha, Tylko one były wnikliwiej badane. Właściciele mniejszych 
zagród mieli natomiast odpowiedzieć na nieliczne jedynie pytania. Zaj
miemy się teraz ogólną ilością gospodarstw poszczególnych kategorii 
we wschodnich powiatach Dolnych Łużyc oraz ich stanem posiadania.

Przede wszystkim widzimy więc, że gospodarstwa powyżej 20 ha 
(stanowiące 1/io ogólnej liczby) zajmowały ponad e/io powierzchni grun
tów, natomiast w wypadku gospodarstw do 5 ha mamy do czynienia 
z wręcz odwrotną sytuacją. Stanowiąc połowę wszystkich gospodarstw 
rolnych, zajmowały tylko nieco ponad 8% powierzchni ziemi. Ta olbrzy
mia dysproporcja powiększyła się jeszcze nieco w okresie do 1939 r. 
Z grup pośredniich między tymi dwoma skrajnymi skrzydłami zdecydo
wanie większą dynamikę rozwojową wykazywały gospodarstwa chłopskie 
10—20-hektarowe. Obszar posiadanego gruntu jest — jak wiadomo — 
tylko jednym, co prawda bardzo ważnym, z kryteriów stosowanych przy 
kwalifikowaniu gospodarstw do poszczególnych kategorii, niemniej jed-

12 DZA Potsdam, LBZ 1933„ tab. 7.
13 D i 11 n e r, op. cit., omaWia'rolnictwo powiatu Spremberg na tle porów

nawczym, biorąc pod uwagę sąsiednie powiaty. Jakkolwiek cała praca stanowi 
ukłon pod adresem hitlerowskiej polityki agrarnej, to jednak w wielu sprawach 
szczegółowych dostarcza dokładnych wiadomości i szeregu prawdziwych wniosków.



Tabela 6. Liczba i stan posiadania gospodarstw we wschodnich powiatach
Dolnych Łużyc 14

Kategoria £ po
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0,51— 1 ha 
1 — 2 „ 
2 — 5 „ 
5 — 10 „ 

10 — 20 „ 
20 — 50 „ 
50 —100 „ 

100 i więcej „

1797
3127
5833
4867
3657
1893
199
207

1933 r.

8,3
14,4
27,1
22,6
17,0
8,8
0,9
0,9

1339
4395

19153
34349
50975
54034
12963

124983

0,4
1,6
6.3

11.4 
16,7 
17,9
4.3

41.4

0,75
1,41
3.28
7,06

13,94
28,54
65,14

603,78
Razem 21580 100,0 302191 100,0 14,0

1939 r.

0,51— 1 ha 2728 + 51,8 12,0 1938 i-44,7 0,6 0,71
1 — 2 „ 3211 + 2,7 14,1 4621 + 5,1 1,4 1,44
2 — 5 „ 5649 — 3,2 24,8 18815 — 1,8 5,9 3,33
5 — 10 „ 4935 + 1,4 21,6 35441 + 3,2 11,1 7,18

10 — 20 „ 3861 + 5,6 16,9 54115 + 6,2 16,9 14,02
20 — 50 „ 2042 + 7,9 8,9 58099 + 7,5 18,1 28,45
50 —100 „ 192 — 3,5 0,8 12554 — 3,2 3,9 65,39

100 i więcej „ 206 i — 0,5 0,9 135106 + 8,1 42,1 655,85
Razem 22824 + 5,8 100,0 320689 + 6,1 100,0 14,05

14 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 2; LBZ 1939, tab. 2a. W materiałach spisów 
rolnych do 1907 r. włącznie przy kwalifikowaniu gospodarstw do poszczególnych 
kategorii brano pod uwagę powierzchnię użytkową: w spisie z 1925 r. uwzględ
niano również całą powierzchnię. Natomiast w spisach z 1933 i 1939 r. zastosowano 
tylko to drugie kryterium, zarzucono więc lepszą, a przyjęto gorszą metodę. Lenin 
(Dzieła, t. XXII, s. 46, 63) krytykował metodę uznającą powierzchnię gospodarstwa 
za jedyne kryterium przy zaszeregowaniu do poszczególnych kategorii. Jest to 
kryterium ważne, ale tylko jedno z wielu. Należy przy tym brać pod uwagę po
wierzchnię użytkową, gdyż dla statystyki gospodarczej ma ona większe znaczenie 
niż dane dotyczące całej powierzchni gospodarstwa.



nak już na podstawie wyżej przytoczonych danych chcemy wysunąć 
twierdzenie: również w okresie hitleryzmu mała mniejszość gospodarstw 
wielkokmiecych — kapitalistycznych oraz część średnich miała możność 
ekonomicznego rozwoju, gdy równocześnie olbrzymia masa właścicieli 
drobnych i proletariackich zagród ubożała nadal, wykazując przy tym 
poważny wzrost liczbowy.

Czas teraz zająć się dokładniej małymi działkami o powierzchni nie 
przekraczającej 0,5 h a 15. Na terenie wschodnich powiatów Dolnych 
Łużyc było ich w 1933 r. 19 574 (łączna powierzchnia 2459 ha), w 1939 r. 
zaś 21 664 (2788 h a )16. Pod względem ilościowym stanowiły one mniej 
więcej połowę ogólnej liczby gospodarstw rolnych, natomiast ich stan 
posiadania był znikomy.

W latach 1933—1939 wzrosła ilość gospodarstw wszystkich kategorii 
o powierzchni nie przekraczającej 2 ha, jak również zwiększył się stan 
ich posiadania. Zmniejszyła się natomiast liczba gospodarstw 2—5 ha 
oraz ogólna powierzchnia gruntów do nich należących. Jest to dowo
dem wzrastającego zubożenia gospodarstw proletariacko-drobnochłop- 
skich.

Strukturę rolnictwa dolnołużyckiego poznamy jeszcze dokładniej, 
jeśli zbadamy stosunki własnościowe, a zwłaszcza zagadnienie dzier
żawy ziemi. Dla parcel nie większych od 0,5 ha dysponujemy danymi 
tylko dla 1939 r. Według nich z ogólnej liczby 21 000 rolników tylko 
49,5% posiadało własny grunt, 43,3% było jedynie dzierżawcami, 6% 
zaś (tj. 1302) miało ziemię deputatową 17.

Cofnijmy się teraz wstecz dla zbadania rozwoju procesu dzierżawy 
w latach 1925—1933. Z braku materiału musimy poprzestać na danych 
dla całej rejencji frankfurckiej.

Mimo braku danych porównawczych dla najmniejszych gospodarstw 
zestawienie powyższe odzwierciedla wyraźnie walkę prowadzoną o ziemię 
dzierżawną. Największe zapotrzebowanie na ziemię istniało oczywiście 
u drobnych rolników. Jednym z dowodów na to jest chociażby fakt, 
że gospodarstwa o powierzchni do 10 ha wykazują w swoich kategoriach 
największy odsetek dzierżaw. Ale jak widzimy na przykładzie gospo
darstw 2—5 ha, zmniejszył się w tej kategorii odsetek dzierżawionych 
gospodarstw oraz ich powierzchnia. W latach względnej stabilizacji ka-

,c Spis rolny z 1933 r. do małych ogrodów i drobnych gospodarstw zaliczał 
działki o powierzchni do 0,5 ha włącznie, gdy spis z 1939 r. tylko działki poniżej 
0,5 ha. Stąd wynikają pewne niedokładności przy porównywaniu danych obu spi
sów, są one jednak tak nieznaczne,' że możemy nie zwracać na nie uwagi.

18 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 10; LBZ 1939, tab. 10.
17 Tamże, LBZ 1939, tab. 10. Reszta przypadała na tzw. „inną własność”.



pitalizmu i następującego po nich wielkiego kryzysu nastąpiło pogor
szenie się sytuacji rolnictwa, wzrost zadłużenia i płaconych od niego 
odsetek (przynajmniej do chwili wybuchu kryzysu) oraz podwyżka czyn
szu dzierżawnego 18. Inaczej niż w wypadku małych, gospodarstw należy 
oceniać dzierżawy, jeśli chodzi o gospodarkę wielko chłopską — kapita-

Tabela 7. Rozwój procesu dzierżawy w 1. 1925—1933 w rejencji frankfurckiej 19

Odsetek gospo- Różnica w 1933 r. ■Ń i  —M •- tu
darstw dzierżą- w stos. do 1925 r. X N G

Kategoria wiących ziemię (w 7 o)
N ffl  ̂. rC a s-k -N

gospodarstw w liczbie w po-
O t - ,

co <=> oj 
«  ^ N

1925 r. 1933 r. gospo- wierz- 2 .x  v
darstw chni ź  £  e

0,5— 1 ha 41,7 1,3
1 -  2 ,. 47,1 3,7
2 — 5 „ 56,4 55,0 — 8,5 — 3,1 11,1
5 -  10 „ 49,8 54,0 + 11,4 +  19,8 15,9

10 — 20 „ 32,1 39,5 + 37,6 + 33,5 15,4
20 — 50 „ 17,0 24,0 + 46,1 +40,4 11,0
50 —100 „ 14,6 20,0 +31,5 + 7,3 4,4

100 i więcej „ 26,8 27,3 — 6,8 —29,3 37,2

*E £
(U ,<U

S-I O  » O

o  ii CO* 
i*“* CO "sT 'O TD >

8,7
15,2
26.5
24.6
16.7 
6,5 
0,9 
0,9

listyczną. Tu służyły one wyłącznie rozszerzeniu kapitalistycznej pro
dukcji towarowej. Majątki ponad 100 ha wydzierżawiano przeważnie 
w całości. Np. w 1925 r. z 365 gospodarstw dzierżawionych w rejencji 
frankfurckiej 161 dysponowało wyłącznie ziemią dzierżawną o po
wierzchni przekraczającej 61 tys. ha (przeciętnie na jedno gospodarstwo 
ok. 380 ha). Do 1933 r. liczba gospodarstw dzierżawionych spadła z 365 
na 340, a ziemia (ok. 21 tys. ha) powróciła przeważnie w ręce obszar
ników, co w zasadzie nie zmieniło struktury społecznej rolnictwa 20.

Według częściowych danych dla wschodnich Dolnych Łużyc 21 (powia
ty Cottbus i Spremberg), w 1933 r. znacznie więcej niż połowa gospo
darstw do 5 ha powierzchni dzierżawiła ziemię, a tylko nieco ponad 
40% rolników gospodarowało wyłącznie na własnym gruncie. Tak więc

18 O zadłużeniu rolnictwa mowa będzie gdzie indziej. Na temat rozwoju 
czynszu dzierżawnego pisze G. G. K o t o w, Agrarverhältnisse und Bodenreform 
in Deutschland, cz. 1, Berlin 1959, s. 35 i n.

18 St. d. DR, t. 409, s. 78—79, t. 459, z. 1, s. 94.
20 Por. przyp. 19.
21 Potrzebny nam materiał szczegółowy ze spisu rolnego z 1933 r. zachował się 

w dobrym stanie, natomiast w materiałach z 1939 r. są niestety luki. W sprawie 
dzierżawy ziem zob. DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 2; LBZ 1939, tab. 2a.



na tym terenie znacznie wyższy odsetek gospodarstw tej kategorii ska
zany był na dzierżawę niż przeciętnie w skali całej rejencji. Z porów
nania danych dla Dolnych Łużyc i rejencji frankfurckiej wynika dalej, 
że gospodarstwa 5—50 ha w Łużycach w dużo mniejszym stopniu nasta
wione były na dzierżawę, większe zaś partycypowały w dzierżawie w tym 
samym mniej więcej stopniu co w całej rejencji.

Do 1939 r. sytuacja na tym odcinku rozwijała się niekorzystnie dla 
drobnych rolników. W porównaniu do roku 1933 udział gospodarstw 
do 5 ha spadł z 32,3 na 28,0%. Zwiększyła się jedynie ilość i powierzchnia 
ziemi dzierżawionej przez gospodarstwa 0,5—1 ha, ale mimo to spadł 
odsetek dzierżaw w tej kategorii gospodarstw. Możemy więc ponownie 
stwierdzić, że zapotrzebowanie małych gospodarstw na ziemię nie zo
stało pokryte. Wysokie czynsze dzierżawne uniemożliwiły bardzo wielu 
posiadaczom działek proletariackich i drobnochłopskich wystarczająco 
zaopatrzyć się w ziemię.

W latach 1933—1939 obszar ziemi dzierżawionej wzrósł najbardziej 
w kategoriach gospodarstw chłopskich 10—50 ha. Ich udział procentowy 
w areale gruntów, dzierżawnych podniósł się z 9,1 do 15. Gospodarstwa 
te dzierżawiły ziemię w celu zwiększenia produkcji towarowej, gdy 
w wypadku małych parcel chodziło przeważnie o zapewnienie sobie pro
duktów rolnych na własny użytek.

Zestawienie liczby gospodarstw dzierżawionych z powierzchnią dzier
żawioną pozwala ustalić, że wielka masa drobnych dzierżawców (do 5 ha) 
miała bardzo ograniczone możliwości powiększenia swego areału, gdy 
natomiast stosunkowo niewielka liczba gospodarstw wielkochłopskich — 
kapitalistycznych (powyżej 20 ha), dysponując prawie połową gruntów 
dzierżawnych, miała możność ekonomicznego umocnienia się i dalszego 
rozwoju.

Dzierżawy, ze względu na wielką częstotliwość zmian, umożliwiają 
poznanie tendencji rozwojowych struktury rolnictwa. Z analizy danych 
dotyczących dzierżawy ziemi w rejencji frankfurckiej wynika, że w la
tach trzydziestych obszar gruntów wydzierżawionych przez gospodar
stwa nie większe niż 10 ha uległ względnemu zmniejszeniu na rzecz 
gospodarstw większych, głównie 10—50 ha. Tak więc tendencje usta
lone przez nas przy badaniu struktury gospodarstw występują tu jeszcze 
wyraźniej.

Sprawą niesłychanie ważną jest również ustalenie, jaki był właściwie 
główny zawód rolnika. Odpowiedzi na to pytanie może nam dostarczyć 
materiał statystyczny, którym dysponujemy dla powiatów wiejskich 
Gubin i Cottbus oraz dla powiatu Spremberg. Podział właścicieli gospo
darstw na tym terenie na utrzymujących się głównie bądź ubocznie 
z rolnictwa przedstawia tabela 8.



Tabela 8. Rolnictwo głównym lub ubocznym źródłem utrzymania w pow. wiejskich 
Gubin i Cottbus oraz w pow. Spremberg22

Kategoria
gospodarstw

1933 1939
i ,

.55 ó
CO Pi 
O  CO 
P< Ow> ^
N N OT 
o  o ^CO COJ  T3 TJ

Rolnictwo
zawodem
głównym

Rolnictwo
zawodem
ubocznym

.55 i
W  Pi 
O  CO
Pi O  

U)CO . £
N N CO 
U  u ^•« ca coJ  TJ TJ

Rolnictwo
zawodem
głównym

Roln
zawc
uboc

ictwo
)dem
znym

0/
/0liczba °/o liczba °/o liczba °/! /o liczba

0,5— 1 ha 1259 149 11,8 1110 88,2 1936 260 13,4 1676 86,6
1 — 2 ,. 2309 652 28,2 1657 71,8 2325 520 22,4 1805 77,6
2 — 5 „ 4233 2513 59,4 1720 40,6 4064 1698 41,8 2366 58,2
5 — 10 „ 3472 2972 85,6 500 14,4 3433 2593 75,5 840 24,5

10 — 20 „ 2345 2251 96,0 94 4,0 2490 2313 92,9 177 7,1
20 — 50 „ 1262 1245 98,7 17 L3 1324 1301 98,3 23 1,7
50 —100 „ 95 95 100,0 102 97 £5,1 5 4,9

100 i więcej „ 72 67 93,1 5 6,9 91 76 83,5 15 1 16,5

Powyższe zestawienie jest bardzo pouczające. W 1939 r. dla więk
szości posiadaczy gospodarstw do 5 ha rolnictwo stanowiło bez cienia 
wątpliwości jedynie zawód uboczny. Przyczyną zmniejszania się liczby 
ludzi utrzymujących się głównie z rolnictwa był fakt, że drobne gospo
darstwa w coraz mniejszym stopniu mogły zapewnić znośną egzystencję. 
W sytuacji takiej byli nawet właściciele gospodarstw 2—5 ha. Dowodzi 
to braku perspektyw i upadku drobnej gospodarki rolnej. W latach 
1933—1939 liczba właścicieli gospodarstw 0,5—5 ha czerpiących ubocznie 
z rolnictwa środki utrzymania wzrosła z 4487 na 5847, tj. o 30%. 
Mniej niż połowa rolników (2478) traktowała rolnictwo jako swój głów
ny zawód. Było to rezultatem faszystowskiej polityki agrarnej, polega
jącej na zubożeniu, rujnowaniu i proletaryzowaniu drobnych rolników. 
W 1939 r. gospodarstwa rolne do 5 ha we wschodnich Dolnych Łuży- 
cach należy uznać za proletariackie23.

22 Tamże, LBZ 1933, tab. 7; LBZ 1939, tab. 6a.
23 Według Lenina (Soczinienija, t. XVI, s. 396) do gospodarstw proletariackich 

należy zaliczyć te grupy, w których mniejszość rolników uważa samodzielne pro
wadzenie gospodarki rolnej za swoje główne zajęcie i w których większość stano
wią robotnicy najemni itp. Na podstawie spisu rolnego z 1907 r. Lenin uznawał za 
proletariackie gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Jeśli w naszej pracy przesu
wamy tę granicę w latach trzydziestych dla terenu wschodnich Dolnych Łużyc 
do 5 ha, to przede wszystkim dlatego, że w spisie z 1933 i 1939 r. uwzględniano 
przy podziale na kategorie całą powierzchnię, a nie tylko uprawną. Ponadto teren 
ten ze względu na słabą przeważnie glebę oraz zacofanie rolnictwa wyróżnia się 
uboższą gospodarką. Cytowany już Dittner (op. cit., s. 83—85) tak określa sytuację 
posiadaczy małych gospodarstw: „Infolge des geringen Betriebsumfanges bieten 
die Parzellenbetriebe [tj. gospodarstwa do 2 ha — J. 5.] ihren Besitzern keine



- Również część właścicieli gospodarstw podających rolnictwo jako swój 
główny zawód była zmuszona szukać dodatkowych zarobków. W spisach 
rolnych z 1933 i 1939 r. brak jest danych na ten temat. Ale w 1925 r. 
w rejencji frankfurckiej z tej kategorii rolników zawód uboczny po
siadało24:

15,8% posiadaczy gospodarstw poniżej 2 ha 
26,0% „ „ 2— 5 „
18,7% „ „ 5—10 „
10,4% „ „ 10—20 „

Możemy bez zastrzeżeń przyjąć te dane dla orientacji za aktualne 
dla wschodnich Dolnych Łużyc w latach trzydziestych. Mimo to w na
szych daszych badaniach przyjmiemy założenie, że jedynie 10% właści
cieli gospodarstw utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie było 
zmuszonych do szukania dodatkowych źródeł zarobku.

Z 13 tys. małych działek i gospodarstw (do 0,5 ha) w powiecie Sprem- 
berg oraz w powiatach wiejskich Cottbus i Gubin ponad 9 tys. posia
dało również kawałek roli (przeważnie pod uprawę ziemniaków), resztę 
zaś stanowiły parcele ogrodnicze. Jeśli od wymienionych 13 tys. dzia
łek odejmiemy ok. 2 tys. zwykłych ogródków przydomowych i pozostałe 
ok. 11 tys. dodamy do gospodarstw proletariackich, otrzymamy na koniec 
lat trzydziestych prawie 20 tys. półproletariackich posiadaczy rolnych 
na tym terenie.

PRACA NAJEMNA

Rozpatrując poprzednio sprawę głównych i ubocznych źródeł utrzy
mania rolników stwierdziliśmy, że gospodarstwa nie przekraczające 5 ha 
miały charakter proletariacki, gdyż ich posiadacze byli w znacznej więk
szości robotnikami najemnymi, a nawet ta część, która podała rolnictwo 
za swój główny zawód, musiała szukać dodatkowych źródeł utrzymania. 
Badając teraz kwestię pracy najemnej spróbujemy określić poszczególne 
typy gospodarki.

„Zastosowanie pracy najemnej jest najważniejszą cechą charaktery
styczną kapitalistycznego rolnictwa” 25. Przyjmując za punkt wyjścia 
to stwierdzenie Lenina (które i dla lat trzydziestych zachowało w pełni

ausreichende Lebensgrundlage. . . .  Daher bleibt zur Existenzsicherung nur der Weg 
zur industriellen Tätigkeit, die dann auch den Haupterwerb dieser Gruppe 
darstellt. . . .  Auch die Kleinbäuerlichen Betriebe [tj. gospodarstwa 2—5 ha — 
J. £.] bilden n o c h  k e i n e  a u s r e i c h e n d e  A c k e r n a h r u n  g”.

24 St. d. DR, t. 410, s. 204—205.
25 L e n i n ,  Soczinienija, t. XVI, s. 392.



;wą aktualność), chcemy zbadać rolę, jaką praca najemna spełniała 
v poszczególnych kategoriach gospodarstw. Ograniczymy się przy tym 
lo spraw najważniejszych.

.'abela 9. Liczba robotników przypadających na jedno gospodarstwo we wschodnich 
Dolnych Łużycach (bez pow. Żary)26

1933 1939

Kategoria
gospodarstw

liczba 
robotn. 
1 gosp.

w tym* liczba
robotn.

na
1 gosp.

• w tym*

członkowie
rodzin

robotnicy
najemni

członkowie
rodzin’

robotnicy
najemni

0,5— 1 ha 2,7 2,6 0,1 2,0 2,0 0,0
1 — 2 „ 2,7 2,6 0,1 2,3 2,2 0,1
2 — 5 „ 2,9 2,7 0,2 2,6 2,5 0,1
5 — 10 „ 3,3 2,9 0,4 3,4 2,9 0,5

10 — 20 „ 3,8 3,0 0,8 4,0 3,2 0,8
20 — 50 „ 5,6 3,3 2,3 5,6 3.5 2,1
50 —100 „ 6,9 3,1 3,8 7,6 3,4 4,2

100 i więcej „ 38,7 1,8 36,9 36,1 1,7 34,4

Razem 3,6 2,8 0,8 3,4 2,7 0.7
* Uwzględniono zarówno stalą, jak i niestałą siłę roboczą.

Aby nie przeciążać nadmiernie naszych rozważań danymi liczbowy
mi, rezygnujemy z tabelarycznego zestawienia podziału na robotników 
stałych i okresowych oraz na mężczyzn i kobiety, jakkolwiek są to rów
nież sprawy ważne. Rezygnujemy z tabel, lecz musimy uwzględnić te mo
menty. Tak więc liczba członków rodzin zatrudnionych przeciętnie na 
jedno gospodarstwo proletariackie (od 5 ha) wydaje się być mocno za
wyżona. Członkowie rodzin w gospodarstwach tej kategorii stanowili 
w większości niestałą siłę roboczą. Z danych za rok 1939 wynika, że 
członkowie rodzin pracujący dorywczo na roli zatrudnieni byli -głównie 
w gospodarstwach do 5 ha. Poważny odsetek przypadał również na go
spodarstwa 5—10 ha, natomiast większe bardzo rzadko dysponowały 
taką siłą roboczą 26 27. Również właściciele gospodarstw pracujący w rol
nictwie ubocznie, w dużej większości na gospodarstwach proletariackich, 
zaliczani byli do grupy członków rodzin zatrudnionych nie na stałe. 
Dlatego w naszym zestawieniu dane dla gospodarstw proletariackich od

26 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 7; LBZ 1939, tab. 6a. Dane z zakresu pracy 
najemnej odnoszą się wyłącznie do powiatów Gubin (wieś), Spremberg i Cottbus 
(wieś). Dane dla powiatu Żary są niekompletne.

27 Tamże, LBZ 1939, tab. 6a.



nośnie do zatrudnianej przez nie siły roboczej wydają się być zawyżone. 
W rzeczywistości były to przeważnie typowe gospodarstwa jednoosobowe 
i tym właśnie różniły sią od gospodarstw chłopskich, dla których rzeczą 
charakterystyczną jest kooperacja w obrąbie rodziny 28.

Kooperacja w obrębie rodziny chłopskiej występowała we wschod
nich Dolnych Łużycach na gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Licz
ba zatrudnionych członków rodziny, przypadająca na jedno gospodar
stwo, była wyższa od liczby robotników najemnych. Na tej podstawie 
gospodarstwa 5—50 ha we wschodnich Dolnych Łużycach musimy uznać 
za chłopskie. Im większe było gospodarstwo chłopskie, tym szybciej rosła 
liczba robotników najemnych w porównaniu z liczbą współpracujących 
członków rodziny, by wreszcie w gospodarstwach powyżej 50 ha prze
wyższyć przeciętną członków rodziny zatrudnionych na jedno gospo
darstwo. Kooperacja rodzinna w obrębie gospodarstwa chłopskiego sta
nowi bazę powstania kooperacji kapitalistycznej. Silne ekonomicznie 
gospodarstwa chłopskie, posiadające szczególnie wielu współpracujących 
członków rodziny, przeobrażają się w przedsiębiorstwa kapitalistyczne, 
w miarę jak w coraz większej mierze zaczynają stosować pracę na
jemną 29. Gospodarstwa 50—100 ha wykazywały niższą przeciętną 
zatrudnionych członków rodzin niż gospodarstwa 20—50 ha, natomiast 
przeciętna pracowników najemnych była u nich wyższa. Gospodarstwa 
ponad 50 ha miały charakter kapitalistyczny30.

Wśród gospodarstw rolnych wschodnich Dolnych Łużyc wyróżnia
my więc:

gospodarstwa proletariackie — do 5 ha 
gospodarstwa chłopskie — 5—50 ha
gospodarstwa kapitalistyczne — ponad 50 ha.

Przede wszystkim zajmiemy się szczegółowo wielką masą gospo
darstw chłopskich i będziemy się starali ustalić równocześnie ich bogate 
zróżnicowanie. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy danych doty
czących zatrudnienia w rolnictwie.

Ilość osób zatrudnionych w rolnictwie uległa w latach trzydziestych 
pewnemu zmniejszeniu zarówno w grupie członków rodzin (z 3,6 na 
3,4), jak i robotników najemnych (z 0,8 na 0,7). Spadek ten był bardzo

28 Por. L e n i n ,  Soczinienija, t. XVI, s. 403.
29 Tamże.
30 Na podstawie materiałów spisu rolnego z 1907 r. Lenin przyjmował wielkość 

20 ha za granicę oddzielającą gospodarstwa chłopskie od kapitalistycznych. W na 
szej pracy przy ustalaniu tej granicy musieliśmy wziąć pod uwagę odmienne 
wskaźniki (narzucone przez materiał statystyczny — por. przypis 23) oraz gorsze 
warunki glebowe rolnictwa dolnołużyckiego.



powolny, ale stały. W kategorii gospodarstw proletariackich dotyczył on 
prawie wyłącznie członków rodzin. Im mniejsze były możliwości utrzy
mania się z działki proletariackiej, tym większa liczba członków rodzin 
ulegała sproletaryzowaniu. Podobnie jak samodzielni rolnicy, tak i człon
kowie ich rodzin w coraz większej mierze stawali się robotnikami na
jemnymi.

Największy przyrost siły roboczej, rekrutującej się w pierwszym 
rzędzie spośród członków rodzin, obserwujemy na gospodarstwach 10— 
100 ha. Ilość robotników na wielkich gospodarstwach kapitalistycznych 
ponad 100 ha zmniejszyła się, co było następstwem szybkiej mechani
zacji i wprowadzenia najnowszych zdobyczy techniki.

Na podstawie dotychczasowej klasyfikacji scharakteryzujemy obecnie 
poszczególne grupy gospodarstw:

gospodarstwa proletariackie

gospodarstwa chłopskie

do 0,5 ha półproletariusze
0,5—1 „ półproletariusze

1—2 ,, półproletariusze
2—5 „ półproletariusze, częścio

wo drobni chłopi
5—10 ha półproletariusze, drob

ni chłopi, średni chłopi
10—20 „ drobni chłopi, średni

chłopi, bogaci chłopi
20—50 „ bogaci chłopi

? 50—100 ha średni kapitaliści
100 i więcej ha wielcy kapitaliści rolni

Oczywiście w kategoriach gospodarstw proletariackich i drobnochłop- 
skich były również nieliczne z produkcją kapitalistyczną. Np. w 1933 r. 
we wschodnich Dolnych Łużycach (oprócz powiatu Żary) 163 gospo
darstwa, tj. 4°/o ogólnej liczby gospodarstw 2—5 ha, dysponowały prze
ciętnie 1,4 robotnika najemnego, w kategorii zaś 5—10 ha 331 gospo
darstw (9,6°/o) zatrudniało 1,3 stałego robotnika. Natomiast wśród gos
podarstw większych pod względem powierzchni istniały także proleta
riackie i drobnochłopskie. Przykładowo w grupie gospodarstw 10—20 ha 
w 1933 r. 4°/o, a w 1939 r. aż 7% właścicieli podało rolnictwo jako swój 
zawód uboczny. Powyższe przykłady dowodzą jedynie, że powierzchnia 
nie może stanowić wyłącznego kryterium przy zaliczaniu gospodarstw 
do poszczególnych grup 31.

Dla ustalenia w przybliżeniu udziału poszczególnych grup ludności 
w kategoriach gospodarstw danej grupy należy z jednej strony wyod-

S1 Por. przypis 14.



rębnie półproletariuszy (tj. trudniących się rolnictwem ubocznie oraz 
gospodarzy mających jeszcze dodatkowe źródło zarobku), z drugiej zaś 
chłopów średnich i bogatych. Resztę będą stanowić drobni chłopi, tzn. 
ci, którzy posiadali kawałek gruntu uprawiany siłami własnej rodziny 
i wystarczający do jej wyżywienia.

Tabela 10. Udział poszczególnych grup chłopstwa w posiadaniu gospodarstw 2—20 ha 
we wschodnich Dolnych Łużycach (bez pow. Żary)32
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Zupełnie wyraźnie daje się zauważyć proces masowej proletaryzacji 
gospodarstw do 10 ha, chociaż w grupie gospodarstw 5—10 ha nielicz
nym rolnikom powiódł się awans do wyższej kategorii. Świadczy o tym

32 Liczbę rolników, traktujących pracę na gospodarstwie jako zajęcie uboczne, 
podaje statystyka. Przyjmujemy dalej, że co najmniej 10% samodzielnych rolni
ków (do 20 ha) miało dodatkowe zajęcie (por. s. 438—440 oraz przypis 24). W kategorii 
gospodarstw do 20 ha uważamy za bogatych chłopów tych posiadaczy, którzy wy
kazani zostali w statystyce (DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 6; LBZ 1939, tab. 5) jako 
zatrudniający stałą siłę najemną. Pozostają chłopi drobni, którzy z reguły nie 
zatrudniali obcych robotników, oraz średni, nie korzystający stale z pracy najemnej- 
Przyjmujemy, że z wykazanych w statystyce robotników sezonowych po dwóch 
przypada na jedno takie gospodarstwo, będące co prawda samodzielnym, jednak nie 
korzystającym jak kułackie stale z wyzysku pracy najemnej. Tak więc liczba 1007 
robotników sezonowych w kategorii gospodarstw 5—10 ha oznacza dla nas 501 
średnich chłopów. Są to oczywiście wielkości szacunkowe, odzwierciedlające rzeczy
wistość w przybliżeniu. Naturalnie nie każdy średniak zatrudniał po dwóch robot
ników sezonowych, ale niekiedy kułacy czy nawet drobni chłopi mogli zatrudniać 
niestałych pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, wielkości przez nas podane ozna
czają minimalną liczbę chłopów średnich i maksymalną drobnych. Jeśli rzeczy
wista liczba tych pierwszych była wyższa niż 10%, tym samym liczba drugich była 
niższa. Możliwe są jednak tylko nieznaczne odchylenia. Por. również przypis 24 i 45



wzrost ilości gospodarstw średnich i wielkochłopskich z 24 na 26%. 
Liczba drobnych chłopów zmniejszyła się pokaźnie: z 4538 na 3534, tj. 
o 1004 gospodarstwa bądź o 22%.

Już nie tak precyzyjnie da się odróżnić chłopów średnich od boga
tych. Równolegle ze zmniejszeniem się liczby stałych robotników na
jemnych szedł przeszło półtorakrotny wzrost liczby robotników niesta
łych. Liczba stałych robotników najemnych przypadająca na jedno go
spodarstwo wielkochłopskie uległa tylko nieznacznej zmianie: w kategorii 
2—5 ha 1,4; 5—10 ha 1,3; 10—50 ha 1,3 (w 1939 r. 1,2).

Także w kategorii 10—20 ha około 15% rolników było zmuszonych 
do szukania dodatkowego zarobku oprócz zajęcia na swym gospodar
stwie bądź do znalezienia innego głównego zatrudnienia: pracę na roli 
wykonywała żona i dzieci oraz sam właściciel w godzinach wolnych. 
Sytuacja ich pogarszała się nadal, czego dowodem wzrost liczby właści
cieli tej kategorii gospodarstw trudniących się tylko ubocznie rolnic
twem 33.

3. TENDENCJE ROZWOJOWE

Jak mieliśmy już okazję zauważyć, olbrzymia dysproporcja między 
masą sproletaryzowanych i drobnych rolników a drobną mniejszością 
posiadaczy gospodarstw kułackich i kapitalistycznych (zarówno pod 
względem ilości posiadanej ziemi, jak i siły ekonomicznej) ujawniła się 
przed wybuchem II wojny światowej z jeszcze większą siłą niż w chwili 
obejmowania władzy przez hitlerowców. W dziedzinie dzierżawy ziemi 
tendencja ta ujawnia się znacznie wyraźniej niż przy samej tylko ana
lizie struktury gospodarstw. Z porównania danych dotyczących główne
go źródła utrzymania rolników i z analizy materiału odnoszącego się 
do zatrudnienia najemnej siły roboczej wynika niezbicie, że gospodar
stwa proletariackie i drobnochłopskie popadały w szybkim tempie w rui
nę. Potwierdzają to również dane dotyczące produkcji.

Nieznaczne zupełnie zmniejszenie się odsetka wielkich gospodarstw 
uprawiających zboże i kartofle wynikało z kalkulacji, dyktowanej przez 
kapitalistyczną produkcję towarową. Natomiast część małych gospo
darstw nie uprawiała tych ziemiopłodów, gdyż na przeszkodzie stał brak 
dostatecznego obszaru gruntu oraz słabość gospodarcza. A przecież właś
nie uprawa żyta i ziemniaków w celu lepszego zaopatrzenia rodziny była 
podstawowym dążeniem posiadaczy proletariackich działek.

33 Charakterystykę poszczególnych grup chłopstwa możemy znaleźć w wielu 
pracach klasyków marksizmu-leninizmu. Przykładowo możemy tu wskazać nastę
pujące wydawnictwa: Le n i n ,  Dzieła, t. XXXI, s. 144—149; t e n ż e ,  Soczinienija, 
t. XVI, s. 398—399. 402: K. Mar x ,  F. E n g e l s ,  Soczinienija, t. XVI, s. 505—507, 
522.



Tabela 11. Udział gospodarstw w rejencji frankfurckiej posiadających ziemię orną 
w uprawie poszczególnych ziemiopłodów w 1933 r. (%> gospodarstw z ziemią orną)34 35

Kategoria j Zboże Ziemniaki Rośliny
gospodarstw | pastewne

0,51— 1 ha 73,1 95,6 7,7
1 — 2 „ 93,5 96,8 12,4
2 — 5 „ 97,6 98,1 23,3
5 — 10 „ 99,2 99,2 38,5

10 — 20 „ 99,8 99,4 54,9
20 — 50 ,. 99,7 99,4 68,3
50 —100 „ 99,6 99,5 75,9
00 i więcej „ 98,4 99,1 83,4

Razem 97,2 ■ 98,4 36,9

Bardzo pouczające są dane dotyczące uprawy roślin pastewnych 
(oprócz buraków cukrowych). Małe działki i gospodarstwa chłopskie 
znane były z tego, że utrzymywały stosunkowo dużo bydła. Było tak 
zwłaszcza w Dolnych Łużycach. Tymczasem im mniejsze było gospo
darstwo, tym skromniejszą posiadało bazę paszową, tym mniejszy bo
wiem procent areału mogło przeznaczyć na uprawę roślin pastewnych. 
Widać to wyraźnie z poniższego zestawienia, opartego na danych sta
tystycznych dla wschodnich Dolnych Łużyc za rok 1933.

Tabela 12. ° / o  gruntów uprawnych przeznaczonych przez gospodarstwa wschodnich 
Dolnych Łużyc pod uprawę poszczególnych ziemiopłodów36

Kategorie
gospodarstw

0,51— 2 ha 
2 — 5 „
5 — 20 „

50 —100 „
100 i więcej „

Razem

Żyto

48.2
51.3 
50,8
48.3 
30,6

45,1

Pszenica

1,1
1,9
3.2
4.3

10,2

Jęczmień

0,2 i
0,3 I
0,9 i
2,0
6,7 I

2,5 i

Ziemniaki

38,1
29.0
20.4
15.1 
19,8

20.4

Rośliny
pastewne

1,6
2,4
3.1 
4,8
5.2

4,0

Wielkie gospodarstwa posiadały również więcej (w stosunku do utrzy
mywanego pogłowia bydła) łąk i pastwisk niż gospodarstwa drobne. 
Już na tej podstawie można sądzić, że istniały różnice między gospo

34 St. d. DR, t. 460, 248, 314, 336.
35 Określenie: „Rośliny pastewne w uprawie polowej” obejmowało w spisach 

rolnych różne rodzaje koniczyny, lucernę, esparcetę, trawę w uprawie polowej itp.. 
oprócz buraków. Por. St. d. DR., t. 460, s. 70.

36 St. d. DR., t. 460, s. 356—359, 382—383.



darką hodowlaną wielkich i małych gospodarstw w dziedzinie jakości 
i wydajności. W gospodarstwach proletariackich rolnictwo ograniczało 
się przeważnie z konieczności do uprawy żyta i ziemniaków na własną 
konsumpcję. Szczególnie typowa dla produkcji towarowej rolnictwa 
uprawa pszenicy i jęczmienia była mało upowszechniona na terenach 
Dolnych Łużyc i tylko w dużych gospodarstwach przybrała nieco większe 
rozmiary.

Całkiem jednoznaczny wydźwięk mają dane odnoszące się do kon
centracji produkcji w uprawie roli wschodnich Dolnych Łużyc.

Tabela 13. Udział poszczególnych kategorii gospodarstw we wschodnich Dolnych 
Łużycach w 1933 r. w uprawie różnych kultur (°/o ogólnej powierzchni uprawnej

danej kultury)37

Kategorie
gospodarstw

Żyto Pszenica Jęczmień Ziemniaki Buraki
cukrowe

Rośliny
pastewne

0,51— 5 ha 14,9 4,4 1,6 20,6 4.2 7,5
5 — 20 „ 41,4 23,5 12,5 36,7 11,9 29,1

20 i więcej „ 43,7 72,1 85,9 42,7 83,9 63,4

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod uprawę pszenicy, jęcz
mienia i buraków cukrowych była niewielka. Wyjątek stanowiły gospo
darstwa wielkie. Pod względem struktury upraw gospodarstwa wielkie 
miały przewagę nad małymi.

Porównajmy teraz koncentrację w dziedzinie upraw ze strukturą 
gospodarki hodowlanej.

Tabela 14. Udział poszczególnych kategorii gospodarstw w hodowli bydla i świń 
w pow. Spremberg i pow. wiejskim Cottbus38

Kategoria Bydło Świnie
gospodarstw 1933

1
1939 1933 1939

~ "|
do 2 ha 

2— 5 „
9,9}35,9 

26,0)
7’5}31,4

23,9)
1Ö,6136,4 ! 
20,8)

14,6)32,8
18,2)

5—10 „ 
10—20 „

27,91-48,7 i 20,8) 28’5}51,322,8)
25,0146 2 
21,2) 24,4Í47,7

23,3)
20 i więcej ha 15,4 17,3 17,4 19,5

Razem | 100,0 100,0 100,0 100,0

37 Tamże.
38 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 8b, 8c, 10; LBZ 1939, tab. 7b, 7c, 7e.



Udział gospodarstw powyżej 20 ha w 1933 r. w uprawie ziemniaków 
wynosił blisko 43%, a w uprawie roślin pastewnych ponad 63%, gdy 
równocześnie hodowały one około 15% krów i 17% świń. Dane te wska
zują jednoznacznie na różnice jakościowe zachodzące między gospodarką 
hodowlaną wielkich i małych gospodarstw. Następstwem tego było 
zmniejszenie się w następnych latach pogłowia bydła i trzody chlewnej 
w gospodarstwach małych i wzrost znaczenia hodowli w gospodarstwach 
wielkich.

Spróbujemy prześledzić ten proces szczegółowo na przykładzie po
wiatu Spremberg i powiatu wiejskiego Cottbus.

Tabela 15. Pogłowie bydla w pow. Spremberg i pow. wiejskim Cottbus w 1. 1933—1939
według kategorii gospodarstw 30

Kategoria
gospodarstw

°/o gospodarstw 
hodujących krowy

Liczba krów 
przypad. na jedno 
gospodarstwo pro
wadzące hodowlę

Różnica w 1939 r. 
w porównaniu 

do 1933 r. (w °/6)
°lo krów po
ciągowych 
w 1939 r.

.

1933 r. 1939 r. 1933 r. 1939 r.
gospodar
stw a ho- pogłowie
d ow lane

do 0,5 ha 2,2 0,8 U 1,1 —55,9 —54,4 41,9
0 ,5 - 1 39,1 16,2 1,1 1,1 —39,0 —40,3 46,9

1— 2 „ 73,6 56,2 1,3 1,2 —24,9 —29,7 57,0
2— 5 „ 92,2 86,1 1,9 1,7 —10,7 —21,4 65,5
5— 10 „ 97,5 94,7 2,7 2,4 -  1,3 —12,4 33,5

10— 20 „ 98,2 96,5 3,4 3,1 + 5,2 — 6,1 4,0
20— 50 „ 98,9 96,2 4,5 4,0 + 5,3 — 4,6 0,2
50—100 „ 85,5 73,9 5,5 5,9 ±  0 b 6,4 —

100 i więcej 75,4 67,2 24,6 24,8 — 6,5 -  5,7

Razem 1 86,8 76,8 2,5 2,3 —9,0 —14,4 30,2

l/3—% wszystkich krów w gospodarstwach do 10 ha stanowiły kro
wy pociągowe. Jest to jeszcze jednym dowodem słabości ekonomicznej 
tych gospodarstw. Krowy drobnych posiadaczy były nie tylko gorszą 
siłą pociągową niż konie lub maszyny, ale również dostarczały znacznie 
mniej mleka i mięsa.

W latach trzydziestych zaznaczył się regres w gospodarce hodowla
nej. Ilość gospodarstw posiadających krowy zmniejszyła się w porówna
niu do 1933 r. o 9% (tj. 775 gospodarstw), ilość zaś krów o przeszło 
14% (tj. 3038 sztuk)39 40. Interesować nas będzie nie tyle sam przebieg tego

39 Tamże, LBZ 1933, tab. 8b, 10; LBZ 1939, tab. 7b, 7e.
40 Według Dittnera (op. cit., s. 112), kilkuletnia susza oraz krytyczna sytuacja 

finansowa w 1934 r. (zadłużenie) spowodowały większą od przeciętnej wyprzedaż



procesu, ile jego skutki dla poszczególnych kategorii gospodarstw. Naj
większy spadek pogłowia obserwujemy w gospodarstwach do 10 ha, tj. 
proletariackich i drobnochłopskich. W gospodarstwach większych notuje
my nieznaczne zmiany: wzrost bądź spadek pogłowia i liczby gospodarstw 
posiadających krowy. Zwiększyła się ilość krów przypadająca na jedno 
gospodarstwo powyżej 50 ha. Ogólnie biorąc gospodarstwa powyżej 10 ha 
zwiększyły swój udział w pogłowiu bydła z 36,2% w 1933 r. do 40,1% 
w 1939 r., przy czym były to krowy lepsze, nie używane do pracy w polu 
i lepiej karmione. Gdyby więc obliczyć stopień koncentracji na podsta
wie produkcji mleka i mięsa, to okazałby się on znacznie wyższy niż 
w wypadku brania pod uwagę samych danych dotyczących pogłowia.

Obok krów najważniejszą rolę w gospodarce hodowlanej Dolnych 
Łużyc odgrywała trzoda chlewna. Zamieszczona poniżej tabela zestawia 
dane z tego zakresu za lata 1933—1939 dla powiatu Spremberg i powiatu 
wiejskiego Cottbus.

Już wcześniej mieliśmy sposobność stwierdzić, że wielkie gospodar
stwa znajdowały się w bardziej korzystnej sytuacji, również jeśli chodzi

Tabela 16. Hodowla trzody chlewnej w pow. Spremberg i pow. wiejskim Cottbus
w 1. 1933—193941

Liczba świń przy-
°/o gospodarstw padających na Różnica w 1939 r.

hodujących jedno gospodar- w porównaniu do 1933
Kategoria

gospodarstw
świnie stwo prowadzące 

hodowlę
(w °/o>

gospodar-
1933 r. 1939 r. 1933 r. 1939 r. stwo pogłowie

hodowlane

do 0,5 23,7 19,3 1,8 1,7 — 5,6 —10,8
0,5— 1 ha 67,2 56,2 2,2 1,9 b22,9 + 2,8
1 — 2 79,9 69,5 2,8 2,5 —14,4 —21,3
2 — 5 90,7 83,5 4,0 3,7 —12,0 —19,0
5 — 10 96,0 92,7 6,2 5,7 — 2,0 — 9,6

10 — 20 97,3 96,3 9,0 8,6 -f 5,9 + 1,8
20 — 50 99,1 96,2 13,0 13,2 f  5,2 + 6,6
50 —100 „ 85,0 73,9 19,4 24,1 ± 0 f  24,2

100 i więcej „ 67,2 59,4 76,8 80,8 -  7,3 — 2,5

Razem 59,0 51,5 5,1 4,9 — 4,3 -  7,2

bydła. Zamieszczone w tejże pracy (s. 110—114) zestawienie danych odnośnie do 
hodowli bydła za okres blisko stuletni pozwala stwierdzić, że z chwilą objęcia 
władzy przez hitlerowców nastąpił poważny spadek hodowli.

41 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 8c. 10: LBZ 1939, tab. 7c, 7e.



0 bazę paszową dla hodowli świń. Teraz rozpatrzymy szczegółowo roz
wój hodowli do 1939 r. Także i w tej dziedzinie nastąpił regres. W 1939 r. 
liczba gospodarstw hodujących świnie była w porównaniu z 1933 r. 
mniejsza o 461 (tj. o 4,3%), a pogłowie spadło o 3910 sztuk (tj. o 7,2%).
1 w tym wypadku interesować nas będą przede wszystkim skutki tego 
procesu dla poszczególnych kategorii gospodarstw. Tak więc gospo
darstwa proletariackie i drobnochłopskie zanotowały poważny spadek 
hodowli. Wzrost pogłowia w gospodarstwach średnich chłopów (10—20 ha) 
był nieznaczny, a przeciętna na jedno gospodarstwo zmniejszyła się 
nawet z 9,0 na 8,6. Natomiast gospodarstwa bogatych chłopów oraz wiel
kie majątki kapitalistyczne zdołały znacznie rozbudować swą gospo
darkę hodowlaną. Dowodem tego jest wzrost ilości świń przypadających 
na jedno gospodarstwo prowadzące hodowlę. Dokonała się jednocześnie 
koncentracja hodowli w najbardziej produktywnych gospodarstwach. 
Ilość gospodarstw prowadzących hodowlę uległa w kategorii powyżej 
100 ha zmniejszeniu, a pogłowie wzrosło przeciętnie z 76,8 do 80,8. 
Ogółem gospodarstwa ponad 10 ha zwiększyły swój udział w pogłowiu 
trzody chlewnej z 38,6% w 1933 r. do 42,8% w 1939 r. 42

Część gospodarstw do 5 ha posiadała 3—6 krów bądź 3—10 świń. 
Były to z reguły gospodarstwa drobnych chłopów, którzy bez uciekania 
się do dodatkowych zajęć i nie zatrudniając pracowników najemnych 
mogli pokryć potrzeby swej rodziny i swej gospodarki. Wychodząc z za
łożenia, że drobny rolnik, posiadający mało ziemi, nie był w stanie 
hodować równocześnie wiele krów i świń,, możemy te gospodarstwa usze
regować w następujące grupy. W 1933 r. 184 gospodarstwa (tj. 11,2% 
ogółu) z kategorii 1—2 ha trzymały więcej niż 2 krowy bądź świnie, 
a w 1939 r. było ich tylko 150 (tj. 9,2%). W kategorii 2—5 ha było takich 
gospodarstw w 1933 r. 1463 (47,4%), a w 1939 r. tylko 988 (33,5%) 43. 
Udział drobnych rolników był w rzeczywistości mniejszy, część bowiem 
gospodarstw małych pod względem powierzchni należała do chłopów 
średnich i bogatych, którzy równocześnie hodowali wiele krów i świń, 
zatrudniając częściowo stałą najemną siłę roboczą.

Ciekawe rezultaty daje zestawienie odsetka samodzielnych (tzn. po
dających jako swój główny zawód rolnictwo) rolników z uzyskanym na

42 Na temat jakości trzody chlewnej znajdujemy u Dittnera (op. cit., s. 115) 
takie oto uwagi: „In den Mittel- und Kleinbetrieben namentlich wird immer noch 
das sogenannte Lausitzer Landschwein gezogen, ein durch Inzucht und ungleich- 
massige Haltung degenerierter Schweinetyp, der besonders dadurch charakterisiert 
ist, dass Tiere dieser Art gegenüber dem veredelten Landschwein und dem Edel
schwein mit dem gereichten Futter eine etwa 10—15°/oige geringere Nutzleistung 
hervorzubringen vermögen”.

43 Por. przypis 38.



podstawie danych dotyczących hodowli odsetkiem drobnych rolników. 
W 1933 r. w kategorii gospodarstw 1—2 ha było 28% samodzielnych 
rolników, a drobnych chłopów nie więcej niż 11%. Dane za rok 1939 
wynoszą odpowiednio 22 i 9%. W kategorii 2—5 ha było w 1933 r. 59% 
samodzielnych i 47% drobnych rolników; w 1939 r. odpowiednio 42 
i 34%. Różnica między odsetkiem rolników samodzielnych a odsetkiem 
drobnych chłopów to przybliżony procent tych „samodzielnych” gospo
darzy, którzy nie mogąc wyżywić siebie i rodziny z samej gospodarki 
rolnej zmuszeni byli szukać dodatkowego zajęcia. Oceniając poprzednio 
liczebność tej grupy na 10% ogółu przyjęliśmy w rzeczywistości przy
puszczalną dolną granicę 44.

Odsetek drobnych rolników w kategorii gospodarstw 2—5 ha wynosił 
w 1933 r. 43%, jeśli wziąć pod uwagę dane z zakresu zatrudnienia siły 
najemnej, a 47% na podstawie danych dotyczących hodowli. W 1939 r. 
odsetek ten zmniejszył się odpowiednio do 29 bądź 34%. Rezultat jest 
w przybliżeniu ten sam i ta sama tendencja rozwojowa: poważny spadek 
odsetka drobnych rolników w kategorii gospodarstw 2—5 ha 45.

W kategorii gospodarstw 5—10 ha 1206, tj. 53,2% ogółu, posiadało 
w 1933 r. 3—6 krów (4 gospodarstwa miały więcej niż 6 krów), nato
miast w 1939 r. już tylko 869 gospodarstw (37,7%). Jedno tylko gospo
darstwo miało ponad 6 krów. Podobnie zmalała liczba zagród z 3 i wię
cej świniami46.

W okresie hitlerowskim proces rujnowania posiadaczy gospodarstw 
proletariackich i drobnochłopskich jak również części średnich chłopów 
dokonywał się w jeszcze szybszym tempie. Wielu chłopów musiało już 
w pierwszym okresie nazistowskiej polityki rolnej zrezygnować z ho
dowania bydła. Utrzymywała się natomiast na tym samym mniej więcej 
poziomie ilość gospodarstw hodujących kozy, co — jak wiadomo — jest 
oznaką biedy i niedostatku panującego wśród posiadaczy parcel i karło
watych gospodarstw.

Rozpatrując zagadnienie produkcji rolnej, zajmiemy się także sprawą 
wyposażenia gospodarstw w siłę pociągową. Stan pogłowia koni w po
szczególnych kategoriach gospodarstw w powiatach: Żary, Spremberg, 
Cottbus (wieś) na przestrzeni lat 1933—1939 przedstawia tabela 17.

Ilość gospodarstw do 10 ha posiadających konie zmniejszyła się do 
1939 r. o 658. Tylko w kategorii gospodarstw 0,5—1 ha notujemy wzrost 
z 22 na 33 gospodarstwa (tj. z 1,6 na 1,7%), co dla naszych rozważań 
nie ma jednak znaczenia. Masa posiadaczy gospodarstw do 10 ha nie po-

44 Por. s. 440 i przypis 24.
45 Por. s. 444 i przypis 32.
49 Por. przypis 38.



Tabela 17. Hodowla koni w pow. Żary, Spremberg, Cottbus (wieś) w 1. 1933—1939
według kategorii gospodarstw47

1

Kategoria
gospodarstw

Odsetek gospodarstw 
hodujących konie

Liczba koni przypada
jących na jedno gospo

darstwo prowadzące 
hodowlę

Różnica w 1939 r. 
w porównaniu do 1933 r. 

( W  ° / o )
Z każdych 100 koni 

przypadało

1933 r. 11
i

1939 r. 1933 r. 1 1939 r.
gospo
darstwo

hodowlane
pogłowie 1933 r. 1939 r.

do 0,5 ha !
I

0,7 0,2
i

1,5 i 1,5 —74,4 —75,3 i,71 0,41
0,5— 1 „ 1,6 1.7 1,2 ! 1,3 +50,0 +59,3 0,2 0,4
1 — 2 3,0 1,9 1,2 . ! 1,2 —37,3 —38,9 0,8 28,9 0,5 23,1
2 — 5 „ 13,1 8,2 1,1 i 1,2 —39,3 —36,6 6,4 4,1
5 — 10 „ 50,0 40,2 1,1 1,2 —17,0 —11,8 19,8J 17,7J

10 — 20 „ 84,2 79,8 1,5 i 1,6 ± 0 + 8,5 31,5l 34,5]
20 — 50 97,2 94,6 2,2 2,4 + 6,1 + 18,3 21,9 [53,4 26,1 60,6
50 —100 89,5 84,3 4,0 ! 4,0 —10,8 — 8,3 3,81 17,7 3,51 16,3100 i więcej „ 81,4 1 78,0 11,2 10,9 — 5,3 -  8,3 13,9 12,8

Razem ' 19,0 15,7 1,7- 1 1,9 — 0,9 —.0,9 100,0 100,0

17 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 8a, 8d, 10; LBZ 1939, tab. 7a, 7d, 7e.-
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siadała koni, a zwierzęciem pociągowym była krowa, jeśli takową gospo
darz był w stanie w ogóle utrzymać. Krowa jest oczywiście gorszym 
od konia zwierzęciem pociągowym, a ponadto musimy pamiętać, że małe 
gospodarstwa dysponowały prawie z reguły lichszym pogłowiem bydła. 
Tak więc gospodarstwa do 10 ha ubożały nieustannie w czasach hitle
rowskich. Natomiast część zamożniejsza średnich chłopów, chłopi bogaci 
oraz kapitaliści rolni zwiększyli swój stan pogłowia koni: te grupy 
mogły prosperować w warunkach nazistowskiej polityki rolnej.

W majątkach powyżej 50 ha traktory wypierały konie, co umożliwiło 
kapitalistom rolnym znacznie szybszy rozwój ich gospodarstw w porów
naniu z gospodarką zamożnych chłopów48. Wynika to wyraźnie z da
nych o zastosowaniu maszyn.

Z ogólnej liczby gospodarstw zaliczano w 1933 r. do gospodarstw 
rolnych: w kategorii gospodarstw 20—50 ha ok. 95%, w kategorii 50— 
100 ha ok. 98%, w kategorii powyżej 100 ha ok. 80%. Resztę stanowiły

Tabela 18. °/o gospodarstw we wschodnich Dolnych Łużycach użytkujących
maszyny rolnicze49
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0,51— 1 ha 2.1 0,1 0,4 0,1 0,1 10,3 1,6 0,1
1 — 2 „ 4,6 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1 31,3 4,6 0,1
2 — 5 „ 15,4 1,5 0,1 2,8 0,1 0,4 0,1 1,1 59,3 17,7 0,8
5 — 10 . „ 40,0 3,1 0,1 16,5 0,5 5,6 8,8 78,0 41,0 3,8

10 — 20 • 68,6 10,2 0,1 48,7 3,3 32,5 1,0 30,0 87,9 66,0 7,5
20 — 50 „ 84,8 25,6 0,8 79,0 11,5 66,7 5,9 49,8 93,6 82,1 7,4
50 —100 „ 86,4 47,2 7,0 88,4 38,2 86,9 27,1 66,3 95,1 81,9 5,0

100 i więcej „ 70,0 54,6 49,8 80,7 71,5 80,2 60,4 68,1 94,6 71,0 0,5
* °/o gospodarstw, które w ogóle używały młocarń z napędem mechanicznym.

48 Przykładem kapitalistycznej koncentracji i centralizacji produkcji rolnej mo
że być jeden z największych majątków kapitalistycznych we wschodnich Dolnych 
Łużycach, państwo stanowe Pforten, należące do hr. Briihla. Opis jego gospodarki 
podaje praca: B r a s e, Landwirtschaft und Industrie im Kreise Sorau NL und 
ihre Wechselbeziehungen zueinander (Der Landkreis Sorau NL, Berlin—Friedenau 
1925, s. 25—26).

40 DZA Potsdam. LBZ 1933, tab. 9.



gospodarstwa leśne. Gospodarstwa poniżej 20 ha prawie bez wyjątku 
były rolnymi. Biorąc to pod uwagę, możemy stwierdzić, że tylko w naj
większych majątkach używano stale najważniejszych maszyn. Gospo
darstwa bogatych i średnich chłopów pozostawały pod tym względem 
daleko w tyle. Również jakość maszyn w poszczególnych kategoriach 
gospodarstw nie była jednakowa. Np. większość średnich i bogatych 
chłopów posiadała jeden, a niekiedy nawet dwa motory elektryczne, 
ale motory o sile 6 i więcej KM należały tu do rzadkości. Właściciele 
gospodarstw proletariackich pracowali zupełnie, a drobni chłopi prawie 
zupełnie bez maszyn bądź wypożyczali je od bogaczy wiejskich i obszar
ników. Ekwiwalentem za wypożyczenie maszyn był najczęściej odrobek 
w okresie sezonu. Skutkiem tego posiadacze gospodarstw proletariackich 
i drobni chłopi mieli jeszcze mniej czasu na pracę na własnym i byli 
dodatkowo wyzyskiwani.

Pod względem stopnia mechanizacji rolnictwo było — ogólnie biorąc 
— zacofane. Mechanizacja poczyniła, co prawda, postępy w następnych 
latach, zwłaszcza w wielkich majątkach, także i w małych gospodar
stwach, ale maszyny w tych ostatnich były wykorzystywane w znacznie 
mniejszym stopniu. Skutkiem tego drobni rolnicy produkowali drożej 
niż kapitaliści bądź — jak to określił Lenin — ,,nie doliczali” do ceny 
produktu pracy własnej i swej rodziny. Nieunikniony ze względów 
ekonomicznych postęp mechanizacji oznaczał więc gospodarcze umocnie
nie się majątków kapitalistycznych oraz zadłużenie i wzmożony nacisk 
ekonomiczny dla drobnych posiadaczy.

Drobna własność była pod każdym względem upośledzona i w miarę 
jak postępował ogólny rozwój kapitalistycznego rolnictwa, coraz szyb
ciej popadała w ruinę 50.

4. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Już pod koniec ubiegłego wieku Engels przepowiadał upadek drob
nego chłopstwa, jego proletaryzację51. W jednej ze swych ostatnich 
prac J. Kuczyński zastanawia się, dlaczego zadłużenie nie doprowadziło 
już wcześniej do ruiny drobnych i częściowo średnich chłopów: jeśli 
nie w pierwszym ćwierćwieczu po wypowiedzi Engelsa, to przynajmniej 
w pierwszym półwieczu52. Badając następnie rozwój gospodarki rolnej

50 W sprawie stosowania maszyn oraz hodowli bydła w gospodarstwach drob
nych chłopów zobacz uwagi L e n i n a  w: Soczinienija, t. XVI, s. 409; Dzieła, 
t. XIII, s. 181,

61 Por. przypis 33.
52 J. K u c z y ń s k i ,  Zur Soziologie des imperialistischen Deutschland (Jahr

buch für Wirtschaftsgeschichte, 1962. cz. II, s. 30).



na terenach należących do Niemieckiej Republiki Federalnej na prze
strzeni lat 1907—1959 dochodzi on do wniosku, że istotne zmiany na
stąpiły dopiero w okresie 1949—1959. W latach 1907—1949 ilość 
drobnych gospodarstw zmniejszyła się o 14°/o, natomiast w latach 
1949—1959 o 21°/o. W ostatnim dziesięcioleciu roczna liczba gospodarstw, 
które przestały istnieć, była więc siedmiokrotnie wyższa niż na prze
strzeni poprzednich czterdziestu lat. Kuczyński wyjaśnia przyczyny 
takiego właśnie stanu rzeczy w sposób następujący: „Die Begründung 
dafür, die Begründung für die Rettung des Kleinbauern, ist zugleich 
eine furchtbare Anklage gegen den deutschen Kapitalismus im Stadium 
des Imperialismus. Das deutsche Volk ging zweimal im letzten Halb
jahrhundert durch je zwei Jahrzehnte der Nahrungsmittelknappheit, 
der Preissteigerungen und Inflation, der Schwarzmarktpreise zugunsten 
der Landwirtschaft und zuungunsten der Werktätigen in den Städten. 
In diesen beiden Jahrzehnten: 1914 bis 1923 und 1939 bis 1948, in denen 
deutsche Bauernfamilien in zwei Weltkriegen Hunderttausende Söhne 
und Brüder und Väter verloren . . .  da (grässlich und barbarisch und 
zutiefst unmoralisch ist diese Gegenüberstellung, aber die Wirklichkeit 
macht sie) verloren die Bauern auch einen Grossteil ihrer Schulden. 
Zwei Weltkriege, zwei Massenmorde, zwei Inflationen »retteten den 
deutschen Kleinbauern« vor dem Untergang. So schreibt der Imperialis
mus deutsche Geschichte!” 5:{

Kuczyński ma w pełni rację. Obie wojny światowe i lata po nich 
następujące zahamowały proces rujnowania drobnych chłopów. Do tych 
okresów można w pewnym stopniu zaliczyć także lata przygotowywania 
przez hitleryzm grabieżczej wojny, lata faszystowskiej polityki żyw
nościowej i rynkowej 5i.

Mimo to w ramach struktury kapitalistycznego rolnictwa proces 
ubożenia i proletaryzacji drobnych chłopów trwał w pełni. Odnosi się 
to zwłaszcza do okresu po światowym kryzysie gospodarczym, a więc 
do lat faszystowskiej polityki rolnej. Przykładem tego są Dolne Łużyce.

W latach trzydziestych junkrzy, bogaci chłopi i większość chłopów 
średnich ciągnęła korzyści z państwowo-monopolistycznych posunięć, 
które znalazły swój wyraz w faszystowskiej polityce agrarnej. Wielkie 
kapitalistyczne majątki rolne wyprzedzały pozostałe pod względem 
rozwoju gospodarczego. Można to było stwierdzić na przykładzie mecha- 53 54

53 Tamże, s. 30—31.
54 Por. W. H e r f e r t h ,  Der faschistische „Reichsnährstand und die Stellung 

seiner Funktionäre im Börner Staat (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, R. X, 
1962, z. 5, s. 1052—1054); K. D. H o e f t, Zur Agrarpolitik des deutschen Imperialis
mus von 1933 bis zur Gegenwart, Berlin 1960. s. 40—48, 69—70.



nizacji. Również na gospodarstwach z kategorii dziedzicznych nastąpiła 
poważna koncentracja kapitału 55.

Wręcz odmienna była sytuacja i perspektywy drobnych posiadaczy. 
Co prawda, w poszczególnych kategoriach nastąpiły niewielkie zmiany, 
jeśli chodzi o ilość i powierzchnię gospodarstw, ale ogólna tendencja 
rozwojowa jest wyraźna: wzrost pod względem ilości i powierzchni 
gospodarstw do 2 ha oraz spadek w kategorii gospodarstw 2—5 ha. 
Było to niewątpliwą oznaką zubożenia i proletaryzacji tych chłopów. 
W nieznacznym wzroście, jaki obserwujemy w kategorii gospodarstw 
5—10 ha, uczestniczyły nieliczne, najsilniejsze ekonomicznie gospodar
stwa, co znalazło swój wyraz we wzroście przeciętnej powierzchni przy
padającej na jedno gospodarstwo. Gospodarstwa w kategorii 10—50 ha 
mogły natomiast zanotować zupełnie wyraźny przyrost. Tendencje 
rozwojowe ujawniają się jeszcze wyraźniej na odcinku dzierżawy ziemi 
oraz w rezultatach produkcji, zwłaszcza hodowlanej.

W kategorii gospodarstw do 10 ha zaobserwowaliśmy bardzo duży 
przyrost działek proletariackich, których posiadacze mogli jedynie 
ubocznie poświęcać się rolnictwu. Łącznie z tymi „samodzielnymi” 
chłopami, którzy oprócz pracy na roli musieli szukać jeszcze dodatko
wego zajęcia, stanowili oni w 1939 r. ok. V3 właścicieli gospodarstw 
w kategorii 5—10 ha, w 1933 r. stanowili niecałe 25°/o. Gospodarstwa 
ich stały się nierentowne w następstwie walki z potężnymi konkuren
tami oraz wskutek naęisku monopoli, a dalszą ich egzystencję można 
było zapewnić tylko przez subwencjonowanie ze środków uzyskanych 
z pracy poza własnym gospodarstwem. W rezultacie tych przemian 
liczba rzeczywistych gospodarstw drobnochłopskich zmalała w ciągu 
sześciu lat o mniej więcej jeden tysiąc, tj. o 22%. Gwałtowny spadek 
ilości małych gospodarstw, który tak jaskrawo ujawnił się po 1950 r. 
w Niemieckiej Republice Federalnej, tkwi swymi korzeniami w okresie 
przedwojennym. Oficjalne dane z zakresu liczby gospodarstw i stanu 
posiadania maskowały dokonujące się wówczas przemiany. Działo się 
tak, mimo iż po okresie kryzysu nastąpiła w rolnictwie pewna poprawa 
i mimo że w związku z hitlerowskimi przygotowaniami wojennymi

35 Trzeba mieć tu na uwadze wypowiedź Lenina (Dzieła, t. XXII, s. 39), że 
wskutek technicznych właściwości rolnictwa proces jego intensyfikacji prowadzi 
często do powiększenia zakresu gospodarstwa i wzrostu produkcji przy równo
czesnym zmniejszeniu przeciętnego obszaru uprawianej ziemi. Szybszy rozwój 
gospodarstw poniżej 100 ha nie oznacza więc w żadnym wypadku regresu wielkiej 
produkcji. Zjawisko to, którego pojawienie się zostało zasygnalizowane jeszcze 
w czasach hitlerowskich, wystąpiło teraz z całą wyrazistością w Niemczech Za
chodnich.



zaczęły już oddziaływać typowe dla kapitalistycznego rolnictwa w okre
sie wojny prawa.

Nasuwa się pytanie, jaki był istotny sens tego procesu rozwojowego? 
Jeden z autorów piszących o polityce żywnościowej hitlerowskiej Rzeszy 
ujmuje sprawę następująco: „Durch den Reichsnährstand konnte der 
faschistische Staat zur jeder Zeit unmittelbar in den Produktionsablauf 
des kleinsten Bauernhofes eingreifen . . .  Zu seinen [des Reichsnähr
standes — J. Š.] wichtigsten Aufgaben gehörte die Erweiterung des 
Binnenmarktes für die Monopole, um ihren schlechten Stand auf dem 
Aussenmarkt auszugleichen. Die Bauern wurden gezwungen, sämtliche 
verfügbaren Barmittel im Rahmen der »Erzeugungsschlachten« in die 
Technisierung und Intensivierung ihres Betriebes zu stecken” 56. Zdaniem 
kierownika wydziału w Urzędzie Wyżywienia Rzeszy, Hansa von der 
Decken, przymus intensyfikacji rolnictwa przyniósł największe korzyści 
przemysłowi wytwarzającemu dobra irwestyćyjne 57.

W 1937/38 r. wydatki na zakup sprzętu inwestycyjnego w rolnictwie 
Niemiec wyniosły 262% wydatków z 1933/34 r. W 1937/38 r. wydatki 
gospodarstw rolnych wzrosły w porównaniu z 1935/36 r. o 335 min. mk., 
natomiast ich dochody ze sprzedaży tylko o 163 min. m k .58 We wschod
nich Dolnych Łużycach postęp mechanizacji w rolnictwie na przestrzeni 
lat 1933—1939 wyraził się zarówno we wzroście liczebnym maszyn, 
jak i poprawie ich jakości. Najbardziej wzrosła ilość ciągników (o 96,9%) 
oraz snopowiązałek (o 107,8%)59. Zwiększyło się również zużycie nawo
zów sztucznych 60.

Mechanizacja rolnictwa poczyniła największe postępy w wielkich 
gospodarstwach. Na nie właśnie przypadała większość inwestycji. Dla 
drobnych posiadaczy taki obrót rzeczy oznaczał dalsze pozostawanie 
w tyle, dla tych zaś, którzy sądzili, że są w stanie dotrzymać kroku 
postępowi technicznemu, oznaczało to przeważnie dodatkowe obciążenie 
gospodarstw. Trzeba również pamiętać, że im kosztowniejsza była 
jakaś techniczna innowacja, tym mniej rentowne było zastosowanie jei 
w małym gospodarstwie.

Nie można wreszcie pominąć kwestii cen produktów rolnych. W po
równaniu z poziomem cen z lat 1909—1914 cena żyta wynosiła 
w 1937/38 r. 115%, ziemniaków konsumpcyjnych 114%, bydła rzeźnego 
95%. Pierwsze dwa produkty dostarczały na rynek w pierwszym rzędzie

30 H e r f e r t h ,  op. cit., s. 1052.
57 Tamże.
58 Tamże.
59 DZA Potsdam, LBZ 1933, tab. 9; LBZ 1939, tab. 8b, 9b.
r'° D i 11 n e r, op. cit., s. 92.



wielkie gospodarstwa. One więc korzystały przede wszystkim ze zwyżki 
cen, one również skorzystały głównie z obniżki w 1937 r. cen nawo
zów 61. Wymienione wyżej momenty oraz postęp techniczny spowodo
wały obniżkę kosztów własnych produkcji rolnej na wielkieh gospodar
stwach. Odmienna była sytuacja chłopów. Ceny bydła, stanowiącego 
główny produkt ich gospodarki, kształtowały się poniżej poziomu z lat 
1909—1914. Ponadto w latach trzydziestych nastąpiła gwałtowna zwyżka 
cen paszy °2, której odbiorcami byli głównie właściciele gospodarstw 
chłopskich nastawionych na hodowlę. Skutkiem tego produkcja ich 
podrożała, a dochód się zmniejszył. Jest rzeczą jasną, że w tej sytuacji 
jedynie kapitaliści rolni, chłopi bogaci oraz silniejsi ekonomicznie 
średni chłopi byli w stanie zgromadzić środki inwestycyjne na rozsze
rzenie gospodarki.

Wszystko to musiało w konsekwencji prowadzić do zubożenia i stale 
rosnącego zadłużenia drobnych rolników i w końcu do ich upadku. 
Proces proletaryzacji posiadaczy gospodarstw poniżej 10 ha nie ujawnił 
się w okresie do 1939 r. w formie likwidowania na większą skalę ich 
gospodarstw, lecz przybrał inne formy. Przede wszystkim więc stało się 
rzeczą zupełnie oczywistą (ze względu na masowość zjawiska), że 
drobny chłop nie ma w warunkach kapitalizmu możliwości egzystencji. 
Proces proletaryzacji drobnych posiadaczy przejawiał się również w tym, 
że zarówno oni, jak i członkowie ich rodzin, chcąc utrzymać swe 
gospodarstwa, musieli coraz częściej szukać pracy w przemyśle. Wszyst
ko to stanowiło etap wstępny tej fazy rozwoju, jaką dziś obserwujemy 
w Niemczech Zachodnich.

W 1935 r. Wilhelm Pieck w następujący sposób scharakteryzował 
silny wpływ faszystowskiej demagogii na chłopstwo u progu lat trzy
dziestych: ,,Der Bauer wandte sich jener Partei zu, die er ihren 
Taten nach noch nicht kannte und die noch nicht an der Macht war, 
die aber den Bauern das Versprechen gab, die landwirtschaftlichen 
Preise zu erhöhen und die Lage des Bauern ohne den Sturz des 
Kapitalismus zu verbessern 63.

Kilka lat rządów hitlerowskich wystarczyło, aby potwierdzić w spo
sób tak dobitny jak nigdy dotąd, że kapitalizm nie otwiera przed chło
pem żadnych perspektyw, lecz prowadzi do jego ruiny i upadku.

61 Tamże.
62 H o e f t ,  op. cit., s. 46—47.
u;ł W. P i e c  k, Über die Tätigkeit des Exekutivkomitees der Kommunistischen 

Internationale ( Pi eck,  D i m i t r o f f ,  T o g l i a t t i ,  Die Offensive des Faschis
mus und die Aufgaben der Kommunisten im für die Volksfront gegen Krieg 
und Faschismus. Berlin 1957, s. 38).



ZUR SOZIALÖKONOMISCHEN LAGE DER BÄUERLICHEN SCHICHTEN IN DER 
ÖSTLICHEN NIEDERLAUSITZ WÄHREND DER JAHRE DES HITLERFASCHIS

MUS (BIS 1939)

Die Lage der Bauern wird insbesondere an Hand der landwirtschaftlichen 
Betriebszählungen von 1933 und 1939 analysiert. In erster Linie wurde das im 
Deutschen Zentralarchiv Potsdam aufbewahrte diesbezügliche Material ausgewertet.

Die Landwirtschaft der östlichen Niederlausitz (Landkreise Guben, Sorau, 
Spremberg, Cottbus) zeichnete sich durch einen sehr hohen Anteil der proleta
rischen und kleinbäuerlichen Wirtschaften aus, während die kapitalistischen Betrie
be (Grossbauern, Junker) relativ schwächer vertreten waren als im Regierungs
bezirk Frankfurt insgesamt oder im Lande Brandenburg.

Nach Ablauf der Kriegs- und Nachkriegszeit (1923) wmrden die objektiven 
Gesetze der kapitalistischen Landwirtschaft wiederum voll wirksam. Ganz besonders 
in den dreissiger Jahren machte sich der beschleunigte ökonomische Verfall der 
kleinen und eines Teiles der Mittelbauern bemerkbar. Das ist an der Entwicklung 
der Betriebsstruktur und der Pachtverhältnisse, doch viel deutlicher noch an den 
ökonomischen Daten der Lohnarbeit, der Viehhaltung und des Ackerbaus erkenn
bar. Der Proletarisierungsprozess der kleinen Bauern verlief zusehends rascher, 
vor allem in der Form der Umwandlung des selbständigen Landwirtschaftsbetriebes 
in den nebenberuflichen. Die Zahl der eigentlichen Kleinbauern, die nicht in erster 
Linie nach dem AuSmass der Bodenfläche erfasst werden können, ging in den 
sechs Jahren nach 1933 um etwa 22 Prozent zurück.

Die faschistische Agrarpolitik entsprach ausschliesslich und zielstrebig den 
Interessen der kapitalistischen Gross- und Mittelbetriebe.


