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WSTĘP

Jedną z głównych cech charakteryzujących ob raz światowej ekono

miki w ost atnim ćwierćwieczu XIX stulecia był d ługotrwały kryzys

agrarny. Z natury rzec zy , pop rz ez sp ad ek ceni powst an ie ogólnoświato

wego rynku roł nego, oddziaływał on decydująco na kształtowanie się

produkcji rolnej . Bardzo wyra źny, acz kolwiek ni e zawsze jedn oznaczny ,

był wpływ tego kr yzysu na poziom kultury rolnej . Co więcej , szczególnie

w kraj ach gd zie stos unki ka pita lis tyczne w ro lnictwie zapanowały sto

sunkowo ni ed awno, długotrwały kryzys ag ra r ny doprowadza ł d o zmian

w strukturze własności ziemskiej , wpływał przyspieszająco lub hamująco

na zachodzące zmiany w stosunkach społecznych. Nie można w ogóle

rozpatrywać żadnej dziedziny życi a wsi w czwartym ćwierćwieczu

XIX w. bez uwzgl ędnienia kryzysu agra rnego. Dla kr aj ów, w których

roln ictwo odgrywało pozycję dominującą (inne by ły wówczas wyjątkiem),

kryzys ten decydował o stanie ca łe j gospoda r ki. Wpływał on na ks~tał

towani e si ę dconiunkt ury w przemyśle i handlu (na tura lnie oddzia ływanie

było obustronne), na zmianę ich str uktury branżowej , na kształtowanie

się nowych szlaków handlow ych , na zmianę rynków zby tu i zaopa trzen ia,

na państwową polityk ę ekonomiczną, doprowadzając 'w te j dziedzinie

m.in. do zm ierzchu ery libera liz mu han dl owego. Tak więc kr yzys agra rny

wpłynął, ac zkolw iek w różnym st opniu, na cał okształt za gadni eń związa

nych z produkcją i wymianą .

Skutki kr yzysu agrarnego n ie ograniczały się do dz iedzin życia eko

nomicznego, sięgały jeszc ze ' głębiej . Kryzys ten kształtował n ie tylko

wysokość produktu glob alnego, dochod u nar odowego i ich strukturę d zia

łową, lec z także na struktu rę społeczną w ogó le , t j. wpływał na proces

pierwotnego i wt órnego pod ziału do chodu narodowego. Od war un ków

wewnątrzkrajowych i intensywności kr yzysu zależa ła wielkość ty ch

zm ian. lecz wszędzie traciła wieś i własność ziemska, a zyskiwało miast o.

podnosiła się sil a nab ywcza ludności miejskiej , szczególnie w stosunku do

towarów pochod zeni a rolniczego. Wpl yw kr yzvsu ag rarnego odczuwały

więc wszystkie d zied zin y życia społeczno-gospodarczego, a pośrednio

także i polityc zn ego.

Długotrwały kr yzy s agra rny w końcu XIX w. był j uż dość gruntowni e

op isa ny p r zez h istory ków zachodnioeurope jskich i amerykańskich . Za-
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gadnienia związane z nim badali m.in. M. Sering, E. G. Nourse, E. L. Bo
gart, R. Schaf'Iner. S. Ciriacy-Wantrup, ,J. Sirol, S. Orwin, S. B. Clough,
F. W. Fletcher, R. Fels, A. Musson, M. Tracy. Po II wojnie ś wi a towej

opublikowano kilka cennych opracowań na ten temat w ZSRR, są to pra
ce L. Lubczyc, L. Mendeisona i N. Jegizarowej. Historycy polscy nie
badali dotychczas przebiegu i skutków kryzysu agrarnego na ziemiach
polskich. Nie opublikowano na ten temat żadnej pracy; w opracowaniach
dotyczących 2 pol. XIX w. problem ten byl poruszany właściwie tylko
marginesowo, przy czym prac badających stan rolnictwa w tym okresie
jest niewiele.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dlugotrwały kr yzys agrar
ny na ziemiach polskich. Z przyczyn uzasadnionych w toku samej pracy
chronologiczne badania dotyczą lat 1870-1899. W swej pracy pragnąłem

rozwiązać dwa zasadnicze zadania: pierwsze - to zbadanie przebiegu
kryzysu i jego skutków, drugie - to próba konstrukcji badań oparta na
szerokim zastosowaniu metod analizy statystycznej.

Przyjęty ogólny zakres opisu i analizy jest bardzo obszerny, a że obli 
czenia statystyczne okazały się przy tym bard zo czasochłonne, dlatego
zakres ten musiał zostać pod pewnymi względami nieco ograniczony.
Główną uwagę zwrócono na badania stanu rolnictwa w Królestwie Pol
skim. Jest to z jednej strony wynik moich zainteresowań i możliwości

badawczych, z drugiej uwarunkowane było to faktem, że na tej części

ziem polskich kryzys przebiegał najostrzej. Rozdziały dotyczące Króle
stwa Polskiego zostaly oparte, w miarę możliwości, na wszystkich do
stępnych mi materiałach. Rozdział dotyczący innych ziem polskich służy

głównie do celów porównawczych. Z tego też względu skoncentrowano
uwagę przede wszystkim na sytuacji rolnictwa Galicji i Wielkopolski,
inne części zaboru pruskiego traktując marginesowo. Rozdział ten został

oparty tylko na wykorzystaniu najważniejszych żródeł drukowanych
i opracowań. Wydaje się, że omawianie wyłącznie zmian w Królestwie
Polskim pozbawiłoby nas możliwości porównań, co wobec powszechnego
kryzysu agrarnego byloby, według mego zdania, zdecydowanie niewłaści

we. Również nie bylo celowe szersze omawianie przyczyn kryzysu na
ziemiach polskich, skoro tkwiły one na zewnątrz rozwoju gospodarczego
tych ziem.

Tylko obiektywnymi trudnościami zostało podyktowane ograniczenie
zbadania całokształtu skutków długotrwałego kryzysu agrarnego. Jak
wspomniano skutki te były bardzo roz legle, stąd też zmuszony byłem

zatrzymać się głównie na tych, które dotyczyły bezpośrednio rolnictwa.
inne zaś poruszone zostały marginesowo.

Ograniczenia w zastosowaniu metod statystycznych płynęły z charak
teru i stanu żródeł historycznych, którymi obecnie dysponujemy. Mimo,
czasem dość ryzykownego, szerokiego oparcia się o istniejący zasób źró -
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dlowy, braki żródlowe lub brak ich wiarygodności , uniemożliwiały często

w ogóle jakiekolwiek zas tosowanie metod statystyczny ch' ,

G łówną podstawą żródłową niniejszego opracowania staly się żród ła

drukowane , szczególnie zaś statystyczne materiały urzędowe , Były to

dla K ról est wa Polsk iego wydawnictwa Centra lnego Kom ite t u Statystycz

nego. War szawskiego Komitetu Statystycznego, Ministerstwa Rolnictwa.

Finan sów . Komunikacji. opracowania gubernatorów , sprawozdania zarzą

dów linii kol ejowych, Dla Galicji posi adamy wydawnictwa Krajowego

Biu ra Sta tystycznego, Wiel e uzupełni eń przyniosła współczesna prasa

fachowa, wydawane wówczas encyklopedie i kalendarze. publikacj e To

warzystwa K red yt owego Ziemskiego. Centralnego Towarzystwa Gos po

darczego. n iek tóre współczesne opracowania. jak np. .1. Bloch a, J , Pozna ń

skiego. H, Konit za, L. Górskiego, L , .lanow icza, W, Zaleskiego,

S , Koszutski ego, W, Gr ab skiego. W, Żukowskiego. B. Amrogowicza,

.1. Marchlewskiego•.1. Szołdrskiego , W, Lubom ęskiego. które z natury

r zeczy muszą by ć pot rak towane ja ko materiały ź ró d ł owe. Taką samą

rolę spełniają zestawienia cen dokonane przez S, Siegla, ,I. Wi śmew

skiego, M. G órkiew icza, S . Hoszowsk iego. W. Tilgnera. a z obc ych m.in .

A. Jacobsa i H. Ric htera. G. Blondela.

Przebadanie żródeł archiwalnych okazało się mało efektywne. Doko

nana dokładna k wer enda w zaso bach Archiwum Głównego Akt Da w

ny ch . mim o pr zeb ada nia ponad 250 jednostek archiwalnych dała wyniki

ni eproporcjonalnie ma łe w stosun ku do wlożonego wysiłku . Po pierwsze.

wiele poszytów powtarza dane zebrane w opublikowanych sprawozda

niach gu be rna torów lu b w innych urzędowych p ublikacjach (np . obroty

komór cel nych). Po drugie. materiał archiwalny zawiera dużo szczegóło

wych danych jed nostkowych, które nie były zasadniczo potrzebne w pra

cy o za mierzeniu syntetycznym w skali makroekonomicznej (inne cel e

stawia ł so bie np . K. Gr on iows ki"). W przypadku zasobów AGAD pod jed

nym względem pos zu kiwania okazały się celowe. Dotyczyło to cen arty

kułów rol nych w gub. warszawskiej. podawanych niestety najczęściej

w ska li miesięczn e j lub 2- tygodniowej , czasem n ie pod liczonych dł a całej

gube rni (stąd zajmujące dla okresu od 1885 r. ponad 100 posz yt ów). po

nieważ gu be rna tor warszawski wyjątkowo w swych sprawozdaniach ni e

podawał cen artykułów rolnych. Z omówionych przycz yn zrezygnowano.

najpew niej bez większych szkód dla celów pracy . z pełnej kwerendy

w ar chiwach pozawarszawskich. Stąd też ź ród ł a ar chiwa lne z Lublin a .

Ra do mia i Łod zi zosta ły przebadane ty lko sondażowo. potwierdził się

przy tym wniose k wyn ik ły z kwerendy wAGAD.

l Por . W . Kula. Stalystuka historyczna, w: VIII Powszec/1,nll Z ja zd Hi storyków

Polskich , Warszaw a 1960. s . 32-36 .

e K . Groniowski. Kwestia ag rarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warsza

wa 1966, s. i .
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Skorzystałem na tomias t wie le z opublikowanych dotąd wyników ba
dań nau kowy ch . Dot yczy to szczególnie prac F . Buja ka , S. Rosińskiego,

opracowania pt. S tosu nk i rolnicze Kr ólestwa Kongr esow ego, opracowań

Z. Pietruszczyńskiego, S. Sur zyck iego, E. Jan kowskiego, L. Kost rowic
kiej, S . Borowskiego, K. Gron iows kiego, A. Wielopolskiego, zbioru arty
kułów pt. Dzieje wsi wielkopolskiej pod red . W. Rusińskiego, a także

n iektóry ch prac obcojęzycznych np . A. Fi n ck a von Ficken st ein a . Całkowi

cie na boga tej literat ur ze przed miotu zos ta l opr acowan y pier wszy roz
dzia ł dotyczący głównych cech kr yzysu agrarnego w zac hodniej Europie,
Ameryce i państwie rosy jskim .

Mimo znacznego wkładu kilkuletniej pracy zdaję sobie sprawę, że

praca moj a posiada niemało braków, nie wszystkie zagadn ienia zostały

omówione w sp osób wyczerpujący, a niektóre wnioski mogą się wydawać

w dużej mierze dyskusyjne. T ym ni emnie j uważam, że główne swe zada
nie wypełniłem .

Pragnę złożyć serdeczne wyrazy podziękowania za cenne uwagi
wszystkim uczestnik om dyskusji na zebraniach, na których były refero
wane niektóre części t ej p racy; szczególnie zaś dzięku ję p rof. W. Kuli,
prof. I. Pietrzak-Pawłowskiej i prof. S . Ki eniewiczowi oraz kolegom
z kierowanych przez n ich zespo lów i se mina riów doktoran ckich.



ROZDZIAL I

PIERWSZY SWIATOWY KRYZYS AGRARNY

W pierwsz ych miesiącach 1873 r . Wiedeń przedstawi ał obraz wielkie

go ożywienia. Szul ala spekulacja giełdowa, na giełdzie wiedeńskiej doko

nywano dziennie ponad 50 tys. transakcji. Grupy rządzące i posiadające

wierzyły w długi okres dobrobytu i bawiły się jak nigdy. Wiedeń przy

gotowywał się do otwarcia światowej wystawy i spodziewał si ę wiele za 

robić na zwiedzających , przybyłych z cał ej Europ y. Przygotowano 3 mln

bil etów wstępu. Na cel e wystaw y przeznaczono wi elki plac na Prat erze

o obszarze 25 ha, na którym stanął pałac wystawo wy o powierzchni 7 ha .

Galeria główna ciągnęła się na przestrzeni pon ad 900 m . W kwietniu

z całego świata zaczęły przybywać eksponaty wystawowe. Tylko od 7 do

13 kwietnia na pl acu wystawy wyładowano 1156 wagonów . Ogólny na

st rój wyrażała mowa tronowa cesa r za Franciszka Józefa. którą wyglosił

25 kwietnia na ostat nim posiedzeniu sesji obu Izb Rad y Państwa. "Kilka

dni ty lko dz ieli nas od wspaniałego widowiska wsz ystkich sil i zabi egu

przemysłu i cywilizacji. .. W pomyślnych okolicznościach urzeczywistnia

się wielkie to przedsięwzięcie : pokój Europy jest niezamącony i Austria

pocieszający we wsz ystk ich kierunkach wzrost okazuj e". "Z radosnymi

widokami pomyślnego kochan ej ojczyzny naszej rozwoju i z ponownym

wyrazem cesarskiej podzięki i zadowolenia ogłaszam sesję Rad y Pa ń stwa

za zamkni ętą?",

Od Wielka nocy , która tego roku przypadła na dzień 13 kw ietnia ,

wszyscy co możniejsi wiedeńczycy bawili się pr awie codz iennie. Tuż po

świętach, od 16 do 20 kwietnia, tj. od środy do nie dzieli trwały uroczy

stości związane ze ślubem najstarszej córki cesarza , szesnastoletniej arcy

księżniczki GizelIi. z -k s, Leopold em bawarskim. Rozpoczęły się on e wiel

kim koncertem w sali redutowej na Burgu. "Opisać wam świetność t ego

wieczoru. nie w mej mocy" pisał korespo ndent ..Gazety Polskiej".

W czwartek bal na cześć młodej pary przygotował zarząd miejski. Liczn i

uczestnicy podziwiali wspan ia łą toaletę cesarzow ej. "Cesarzowa miała

tego wieczoru suknię jedwabną koloru perłowego sr ebrem haftowaną.

, "Gazeta Pclska" 28 I V 1873 r .
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włosy rozpuszczon e i pod trzvrnywa ne brylantowymi agrafami. na szyi
przepyszną kolię brylan tową ". W piątek odbyło się przedstawienie "p are"
w operze. Wyst awi an o "Se n nocy letniej" Szekspira . l znów gazety pisały

"Ca ły parter zasiany bvł lśniącymi od z ło ta mundurami ... natomiast loże

wygl ądały jak jedna girlanda różnokolorowych kwiatów. b łyszczących

w mi ejsce kropel rosv, bry la ntami" . W niedziele w połudn ie sa lwy a rmat;
nie obwieśc i l y świat u zaś lu binv ,

Później nastąpiły uroczystości związane z zamknięciem sesji Rady
Pań stwa , a następnie cała uw ag a mieszkańców Wied nia skierowa ła się

na Wystawę Ś wiatową. Ceremonii jej otwarcia w dniu l maja dokonał

cesarz Franciszek Józef w obecności następców tronów angielskiego. nie
miecki ego i duńskiego or az licznyc h arcyksią żąt i książąt. Mimo padają

cego deszczu na uroczystość przybyło 35 tys. Wiedeńczyków . Nadal tr wa
ły bal e. a kto tylko mógł i jak mógł wykorzystywał przybywa jących

turystów. wśród których na jlicz niejsi byl i bogaci An glicy' .
Wkrótce jedna k bale i za bawy ustały i skończył się ra dosny nast rój

w naddunajskiej stolicy. Nastąpiła "czarna sobota" na giełdzie wiedeń

skiej. Załamanie nastąpiło w ciągu kilku przedpołudniowych godzin
9 V 1873 r . Ku rsy a kcji. szczególnie zaś towarzystw ba nkowych. budowla 
nyc h i kolejowych, co kilka minut spadały o kilka i kilkanaście procent.
W ciągu ni ewi elu dni zbankrutowało około 300 firm, w tym ze 126 ban
ków aus tr iackic h upadło aż 74. Przez Wiedeń przeszła epi demia samo
bójstw zrujnowanych spekulantów: popeł ni! je m.in, członek jednej z naj
bogatszych rodzin bankierskich, niespełna trzydziestole tni von Bosch au ,
wiceprezydent Towarzyst wa Kolei Południowej i członek zarządu wielu
towarzystw akc yjnych. Z Wiednia wówczas pisano : "Więcej jak 2000
osób . po większej części giełdowc ów , wymówiło swe wielkie mieszkania
i wysyła rod ziny z żonami i dziećmi do Galicji. Węgier i Rumunii. Na
każdym domu ulicy Ringstrasse znajdują się karty o wo ln yc h lok alach...
Lombardy są w oblężeniu. Kosztowności , suknie i me ble sprzedawano
za bezcen'>.

Był to za ledw ie początek trwającego przez wie le miesięcy na ca łym

świec ie okresu częstych panik giełdowych i masowych ba n kr uc tw . Wkrót
ce rozpoczą ł się powszechny sp adek kursów na giełdach Berlina. Ham
burga, Wrocławia . Lipska i Frankfurtu. Główna fala przyszła jednak do
piero w jesi eni tegoż fatalnego roku. Sygnał katastrofy nastąpił

w N. Jorku . W ciągu trzech dni - 18. 19 i 20 września powtórzyły się

w zwiększonej skali wypadki wiedeńskie . Rozpoczęły się one bankruc 
twem zna ne j fi rmy fin ansowej "J ay Cook e et Cornp. ". następnego dnia
zbankru towa ło 19 dużych firm . Nastąpiła panika. Wszelkimi droga mi
i po jazdami zaczęli przybywać do Nowego Jorku posiadacze różnorodnych

I Opisu wydarzeń dokonano na podstawie kores pon de ncji z Wied nia zamiesz 
cza nyc h w ..Gazecie Pol skiej" \V kwiet niu i maju 1873 r.

:. "Gazeta Handiow a" 21 V 1873 r.
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akcj i, a by je z być po jakiejkolwiek ceni e. Rano 20 września jezdn ie Wall

Str eet i wielu innych ulic przylegających do giełdy zapełniły gęste tłumy .

Gd y giełda zosta ła ot war ta kursy akcji licznych wi elkich firm w ciągu

10 minut spadły o 30% . Giełda uległ a tak silnej dezorgan izacji. że na

stąpił fakt bez precede ns u: zosta ła ona zamknięta na 10 d ni. Nastąpiły

maso we bankructwa. W ciągu 1873 r . i kilku następnych la t zbankruto 

wa ł o pon ad 47 tys. przedsiębiorstw na sumę ok. 1200 ml n do la rów.

Powtórna fala kr yz ysu pi eniężnego ogarnęła Europę. Świadek tych w~'

darzeń, Wi rth , ta k pi sze : ,.K atastrofa t a wywołała w Niemczech po

wsze ch ny brak zaufania.. bankructwa trwały d wa mi esi ące , przestały

is tnieć ni e tyl ko towar zyst wa ko le jowe. bankowe i budowl a ne. a le i wie le

kie przedsiębiorstwa przemysłowe ... Po Berl ini e przyszl a kole j n a Kla j

pedę i Zgorzel ec. Pozna ń i Król ewi ec. Wrocław i Głogów . Ziel oną Górę .

Drezno i Kamienicę, Pirnę i Lipsk. Magdeburg i Szczeci n . Ham bu rg

i Essen , Kolonię i Milhuzę Turyngską. W Mon a ch iu m i Er fu r cie rozszalała

si ę fa la bankructw, wszędzie po Alzacj ę włącznie odczuwało się wpływ

kry zysu ." . W Pozn aniu upadł p ierwsz y polski ba nk a kcy jny ,.Tellus"

a w Gali cj i z 8 b anków a ż 6 uległo likwidacji' .

Światowy k ry zys eko no m icz ny, wywołany względną nadprodukcją

przemysłową, stał się faktem. Kryz ys t en był szczegó lnie głęboki i r u jnu

jący . trwał na jd łużej ze wszystkic h kryzys ów w XIX w. Wielu ek onomi

stów uważa, że kryzys 1873- 1878 ustępuje pod względem swego nasile 

nia w całe j histor ii kryzysów ty lko kryz yso wi la t 1929-1 933. Najbardziej

ucierpia ły Niemcy i Stany Zjednoczon e, przy czy m najwcześniej i z naj 

większą si łą kryzys zaa takował przemysł ciężki' .

J ednym z następstw kr yz ysu eko nom icznego rozpoczętego w 1873 r .

była długotrwa ła ogólna zn i żka ce n. W An gli i. wed ług P . Rousseau x . in 

deks cen hurtowych głównych artyku łów przemysłowych w la tach

1873-1894 spad ł o 45% . W Nie mczech ce ny surowców przemysłowych

w podobnym ok r esi e obnizyły s ię o 48% . we F ran cji o ponad 50°10.

Wf Stanach Zjednoczonyc h ogólny indek s ce n hurtowych w 1896 r . był

niższy niż w 1872 r. o 500i". Swiat owe ceny towarów przemysłowych .

według J . K uc zynskiego. miały się obniżyć w latach 1873-1894 o 53%".

l> L. Me ndelsan , T eo r ia i Itis lol'i a kryz ysów i cUklż ekonom.icznych, t. II , \Var

szawa 1960, s. 65.

7 J. Ru tkowski , Hi storia gospodarcza Pol sk i , L II , Pozna ń 1950. s. 338.

8 J. A. Estey, Cyk le koniunkrura lne . War szawa 1959 . s . 20. 132: L. Mendelsen.

op. cit., s. 139. 600, 602 .

o B . R . Mit ch ell . A bstact oj B riti sh H isi c r ica i S tatistics , Cambridge 1962. s. 472,

473; A. Jacobs, H. Rich ter , D ie Grosshandelspreise in Deutschland von 1792 bis

1834, Berl in 1935, s. 82, 93 ; His lor ica l S uuiet ics ot rhe United Stoies , 1789- 1904.

Wash ingt on 1949. s. 231, 232; J . Kuczynski. Dus P ro ble m der langen w eu e» utut die

Ent w ickl u ng der Ind us tr iew a re n-P re ise in. der Ja hre ll 1820-1933, Basel 1934 . s . 17.

20, '23. 26. Według zawyżonych da nych J . Kuczyn sk iego ceny towa r ów przem ysło

wych w Anglii spadły o 55lJ Ut w USA - o 60u 110 we Francji o 540 n.
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Narz uca się py ta nie, czv ta długotrwa ł a obniżka cen ni e wyraża rów
nocże śn ie ist niejącej zniżkowej fa li dzia lal nośc i gospo da rczej. Konkret
nie mówiąc, czy w pr odu kcji przemysł owej tego okresu można zauważyć

tendencj e, które by potwierdzały tezę wielu ekono m is tów i historyków
zac hod nioeuropejskich o ist nien iu długich fal koni un ktu ra lnych, zw an ych
cyklam i Kon dra tiewa , Twórca te j teori i, ekonomista rosy jski N. Kondra
tiew, już w 1922 r. twierdził . że w rozwoju gospoda rczym można wyróż

nić długie cyk le t rwaj ące 50- 60 lat, składające się z r ówn y ch czasowo
okresów wzrostu ożywienia gos podarczego oraz jego spadk u. Oma wia ne
łata mają przypadać na II cykł Kond r at iewa trwający od 1844-1851 do
1890-1896 r ., a konkre tnie na jego fazę spadkową, kt óra miała przypa
dać na lata 1870/ 75-1890/9810 Teori a ta , szczególnie w osta t ni m okresie
znalazła wieł u zwolenników. Roz b udowali j ą zwłaszcza S. von Ciri a cy
Wan tr up. J . S chum peter i A. Spiethoffll Do jej zwo le n ników - z mniej
szymi czy większymi zastrzeżeniami - nał eżą m.in. J. Akerma n,
A. Achinstein, A. Ardant, H. G uit ton , G. von Hab erler , G. Imbert,
F . S im iand , F . Brau del".

Trud no w tej pracy zajmować się całokształ tem tej, posiadającej bar
dzo obfi tą li teraturę, t eor ii. Odrzucaj ą ją ca łkowicie ekonomiści ra dz iec 
cy". Już w lat ach 30- y ch J . K uczyn ski , opiera jąc się na sw ych bad aniach
dotyczą cych rozwoju ekon om icz nego USA, Ang lii, Ni emiec i Francji, zd e
cydo wa nie zaprzeczył istnieniu d ług i ch fał za ró w no w ruch u cen prze-

10 N . D . Kondralie ff , Die La nq en. w et te n der Ko nju nktu r, "Arch iv fu r Soai al
wissenschart und Sozial politik" , 1926, l. LVI , s. 573-609; G. Gar v y, K ondra tieff' s
Theory oj Lo ng C ucles, Read ings in Business Cycles ancZ Na ti o nal lnco me , Lond on
1953, s. 438-440; G. Imber t, Des mon eemeu ts cle unuiue dUTee K otuira t iei] , t. I ,
Aix-en-P rovence 1956, s. 3---5; J . Esle y, op. cit ., s. 22- 26, 89; E. James, Histo ria
myśli ekonomicznej XX wieku, War szawa 1958, s. 180.

11 S. von Ciriaey-Wa ntrup , A gra rkrise n WId Stockunusspannen, Berl in 1936,
s. 369-375; J . Sc h umpeter , Bu siness Cncles, l. I, New Yo rk 1939, s . 161-174;
J. Schumpeter, Teo ria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, s. XVII , XLI V,
341-343; A. Spiethoff, Die W ir tschaf tUclIen W echsellagen: Auiecivunuui, Krise,
Stockung, t. I, Tiibingen-Zurich 1955 , s. 83-90.

1~ J. Akerman, Sr ructnres et cuctes economiques, Pari s 1955-1957, t. I,
s. 180-194. t. II . s. 600: A. Ac hinstein . Economic F tucruc rions, i tmericQll Econo mic
HistorII, N. Yo rk 1961, s. 170-172: L. H. Duprie z, Des mouvements economiques
gcneraux, t. II , Louvain 1951, s . 24, 221: H. Ardant, Les crises econormques, P ar-is
1948, s. 181-182; G . von Ha berler, Prosperity and De uression, London 1958,
5.272-274: G. Imber t, op. cit ., t. I, s. 37-45; F. Simiand , Les [tuctua ti ons ćcono 

micues d Longues pertodes et la crise mondiale, Paris 1932, s . 3, 16-34, 64-67;
F . Braudel, HislOire et sciences sociales: la Longue duree, Annales 1958. s. 730.
Por. W. Kula , P rob lem y i metody historii gospodarczej, Warszaw a 1963, s. 184.

u J. Alter, Burżuazyjna ekonomie poLitJlczlla USA X X w ., Warszaw a 1963,
s. 169-170: L . iVlendelson, op. cit., s. 185 . Inni ekonomiści radzieccy w ogó le jej nie
rozpatrują. Por. F . G. Piskopp el, Zasa dy badania koniunktury w nospodar ce kapit a-
Listycznej, Warszaw a 1962. .
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mysiowych jak i rozwoju przemysłu>'. Wielu ekonomistów amerykań 

skich zajmuje st anowisko agnostyczne, jednak bardzo niewielu ekonom i

stów burżuazyjnych neguje zjawisko występowania długoletnich fal

wzrostu i zniżki cen"'. Ciekawą tezę wysuną ł J. Sirol , który twierdzi , że

nie było cyklów Kon dr at iewa w ruchu cen ar tyku łów przemysłowych

i w prod ukcj i przemysłowej, ale uważa. że takie cykle istnieją we fluk

tuacjach cen i produkcji rolne j!".

.Jed na k wróćmy do problemu bezpośrednio związanego z tematem tej

pracy. Jak stwierdzono wyżej, spadek cen surowców i wy robów przemy

słowych w latach 1873-1895 był niewątpliwy. Czy jednak ogólnie rzecz

biorąc lata te można uważać za okres spadku ożywienia gospodarczego,

a szczególnie przemysłowego? Czy zmalało tempo wzrostu w porównani u

z okresem 1844/5 1-1870/75, który miał być fazą rozkwitu?

W stosunk u do W. Brytan ii - jak twierdzą nie tylko ekonomi ści . lecz

także historycy - fakt ten wydaje się niewątpliwy. Lata 1850- 1873

to "The Good Years" , "Go lden Age", a la ta 1874-1 896 to - "The Great

Depression". Tempo wzrostu produkcji przemysłowej osłabło. Gdy w la

ta ch 1844-1870 p r odukcja ta wzrosła ponad 2-kr ot nie, to w latach

187 0-1896 tylko o niecałe 70% . Gdy w latach 1840-187 0 zbudowano

w Zj ednoczon ym K r ólestwie 14 700 mil linii kolejowych, to w następ

ny ch 30 la ta ch zaledwie 6300 mil".

In aczej przedstawiało się to w in nych kra jach. Przede wszystkim nie

można absolutyzować kryteriów względnego tempa przyrostu produkcji

przemysłowej i odrywać jej od rozmiarów przyrostu bezwzględnego.

Tem po rozwoju w omawia nym okresie było tak szybkie, że nie można

w ogó le mówić o jego osłabieniu. Wed lu g J . Kuczynskiego produkcja

przemysłowa całego świata w latach 1870- 1896 wzrosła ponad 3-krot

n ie. Na jdobitniejsze może być porównanie wzrostu produkcji surówki.

W la tach 1845- 1870 i w lat a ch 1870-1895 tempo wzrostu wytopu su

rówki żelaza na całym świ eci e oprócz W. Bry tan ii , było właściwie takie

H J. Kuczynski, op. cit ., s. 7, 25-29; J. Kuczynski, Weltproduktion uuti wctr

handel in den letzten 100 Jahrell, Liepaja 1935, S. 19.

1:; A . Hensen . Ekonomiczeski je cikly i nacjonalnyj dochod, Moskwa 1959, s . 113;

W. C. Mitchell, A. Burns, Aleasuring Business Cucies, New York 1946, s . 432, 465;

G . Im ber t, op. cit., t. l, s . 37-39: J . Estey, op. cit., s. 23, 26.

16 J. Si r cl , La role de l'{Jgriculture dans les fluctuations ścouom iques, Paris

1942, s. 37, 89-91.

H M. B riges , B . Jordan, Economic H istory of Englancl , London 1957, s. 309, 323.

325, 640; W. H. B. Caurt, ./1 Concise Economic History 0/ Briuiin. [roni 1750 lo receut

times, London 1954, s . 195: J. D. Chambers, The Workshop oj Ol-e W orld , British

Economic History [rom. 1820 lo 1880, London 1961, s. 37; W. Ashworth, lln Eccnomic

Hist or y oj EnglcJJld , 1870-1939, London 1963, s. 241; A . E. Musson, The Great D e 

pression in Britain, 1873-1896, "The Journal oC Economic Histurv". 1959, t. XIX,

s. 199; D. H. Cole , l nt rod ucli o n to Econom,ic History 1750-1950, London 1952,

s. 194-195: W. W. Rost ow , The Process 0/ Economic Growth, Oxford 1960, s. 356,

358.
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samo i doprowad zał o do pon ad 3.5- krotne go wzrostu. jedn a k bezwzględ

ny przyrost prod ukc ji nie był identyczny . W pierwszym okresie wynosil
on zaledwie 4.2 m ln t . w następnym już 15.3 ml n t. czy li pon ad trzy
krotnie więcej. Natura lnie roz patrywan ie tego probl em u łącznie z pro
dukcją W. Bry tanii zmieniłoby sytuację . ponieważ w tym kr aju a na logicz 
ne li czby przyrostu wynosiły 4.5 mln t i za led w ie 2.8 mln t. Zużycie

bawełny \I' USA. Fran cj i. Niemczech i Rosji łącznie w 1345 r. wynosiło

oko ło 160 tys. t. w 1870 - 455 tys. t. a w 1895 - 1290 tys . t. Oznacza
to, że ta k w pierwszym ok resie jak i w drugim wzros ło o 180"/0, jednak
przyrost bezwzgl ędny wynosił 295 tys . i 835 tys. t. W tych samych okre
sac h przyrost względny dl a An glii wynosił 77% i 55%, a bezwzgl ędny

212 tys. i 268 tys . t. Według C. Ciarka przemysłowy do chód netto w ce
nach stałych w lat ach 1860-1880/84 w Niemczech wzrósł o około 80"/0,
a w latach 1880/84-1900/04 o bli sko 160% ; podobne liczby dl a Francji
wynosić mają 57"/0 i ~O%. dla W. Brytani i 50"/0 i n i ecałe 35%. dla Stan ów
Zjed noczonych w lat ach 1860-1875179 nieca łe 100"/0, a w la tach 1875179
1890/04 ponad 120"/0, a dla 4 państw łącznie w okresac h pod an ych dla
Nie miec - 107% i 108"10 . Równocześnie pojawiły się nowe ga łęzie wy 
twórczości, gdzie produkcja wzrasta ła w bardzo szy bkim tem pie. Tak np.
w la tach 1871-1896 w 5 gł ównych k ra jach kap it ali st ycznych wy to p st ali
wzrósł około d wudziestodw ukrotnie. Liczby te wykazu ją dobitnie. że nie
można twierd zić jakoby okres lat 1874- 1896 był fa zą osłabienia tempa
ożywienia gospodarczego" .

.J. Schumpet er , a za nim wie lu innyc h ekonomist ów, wiąże rozkwit lat
1845-1873 i postu lowany jego upadek w latach następnych z budow
nictwem ko le jowym. Niewą tpliwie względne tempo budownictwa linii
kolejowych spadł o. W lat ach 1845-1870 długość linii kolejowych wzrosła

ponad trzynastokrotnie. a \V lat ach 1870-1895 tylko niecałe 3.5 razy .
Lecz szczegól n ie w tym pr zyp adku nie można odrzucać wskaź ni ka wz ro 
s tu bezwzględnego. W rok u 1845 na całym świecie bez wy sp br y tyj skich
było zaledwie 12 tys. km lin ii ko le jowych, dla te go też w następnych

latach nawet niewielki przyrost bezwzględny doprowadza ł do znacznego
przyrostu względnego. W lat ach 1845-1 870 na ca łym świecie bez W. Bry
ta nii zbudowano 173 tys . km. a w następnych 25 lat ach już 483 tys. km,
tz n. blisko trzykrotnie więcej . l to jest najważniejsze. inaczej musielibyś

my p rzyjąć . że z każdym dzi esięcioleciem budownictwo kolejo we słabło.

Ogóln e wrażen ie o lat ach 1873-1896 zwykl e jest zaciemn ione przez
dw a bezsporne fa kty. Pi erwszym z nich jest, jak j uż stwier dzono. nie 
wątpliwy up ad ek znaczenia przemysłu angielskiego. kt óry do tego okresu
wy ra żnie dominował nad calym świa tem . Anglia była wówczas " warszta -

ts L_ Mendelsan, op. cil.. s. 533-786: W. W. Rostow , op. ctt.. s. 350-353: S. Ku 
rewski. H istoryczny proces rozwoju, W ar szaw a 1963. dodatek statystyczny; W . As 
wort h. A. S hor t , f1islOry oj the h l ter na ti ona l Economy, 1850- 1950, London 1954,
s. 35. 63; C. CIark, Les conditions du progres eccuomique. P a ri s 1960. s. 163---165.
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Tablica l. Buliov.'niclwo kolejuw" na ';:wic'cll'

hel'. W. Brvtanii
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tern świa ta"; w 1870 r . wydobywano tam 51,5% węgla kamiennego, w~'

tapiano 50% surówk i. Jedna k .,The Great Depression " W. Bryt an ii przy

spi eszył tylko rozwój przemysłu w in nych kra jach. Po drugie kryzysy nad

prod uk cji w drugiej połowie XIX w. m ial y bez porównania bard zie j nisz

czący cha rakter ni ż w okresie pop rzednim. kiedy uderzały gł ównie

w przemysł a ngie lski. I tylko tę prawdę udow adnia W. C. Mitche ll, gdy

widzi związek między fazą długot rwałych r uchów cen a długością is tnie

nia okresów rozkwitu i kryzysu w gospodarce Stanów Zjed noczon ych !",

W re zu ltacie czego więc nastąpił długotrwały spa dek cen? Wielu eko 

nomist ów tw ierdziło . że b vło to r ezul ta tem przyczyn l e ź ących w sferze

obiegu pi eni ężnego . M i a ł on być związany ze spa dkiem prod ukcji złota

i wzrost em jego ceny, czy też z obniżeniem cen srebra, związanym

z przej ściem na monom etali zm zło ty szeregu państw europejskichr" , Ale

ca ła ta teor ia, ja k to wielokrotnie stwierdzono. jest błędna . W konkret

nym przyp adku trzeb a stwierdzi ć, że światowa produkc ja złota j uż

w 1889 r . zaczęła szy bko rosnąć, a spadek cen trwał do 1895 r. Produkcja

sr ebra rosł a bez pr zerw y od 30-tych lat XIX W'I Zniżka cen by ła kon 

sekwencj ą zakończenia okresu przewrotu przemysłowego \V Europie

Zachodniej i Am er yce Północnej i związanym z tym wzrostem wydajno

śc i p racy. a ta kże upadkiem mo nopolu przernysłowego Ang lii i zaostrze

niem konk urenc ji na rynkach światowych. Obniżka ta trwała tak długo

dopóki ro zwój l udn ości nie doprowadził do znacznego wzrostu pop yt u .

Wielki kryzys 1873 r. zapoczątkował równocześnie okres długotrwa-

111 W. C . Mitchell. Business Cuctes, op . cit.. s. 411: A . F , Burns . \ V. C. Mitchell,

op . cil .. s. 438.
se R. Nathan, Poli tiq ue ćconcmźque de la Frnuce , l. I, Paris 1958 , s . 109:

M. B au m ont, L'essor industriel er l'imperialisme colonial, 1878-191-1: , Paris 1937,

s. 386-387.
~1 A , Hensen. op, cit. , s. 116, 124-1 30; J. Akerman, op. cn ., s. 180; .J. Lewi ń ski ,

Za sad y ekollomii polit yczne;, Warszaw a 1936, s. 123- 127.
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lego spad ku cen na artykuły ro lne. Przyczyny tego procesu by ły podobne
do tych, które spowodowały obniżkę ce n tow ar ów przemysłowych . J ed 
nak. gdy za główną przyczynę te j os tatniej trzeba uznać wzrost wyda j
ności pracy w rezultacie postępu tec hnicznego w produ kcji, to p r zy sp adku
cen rol nych decydowały in ne czynniki. Do tych czynni ków zaliczyć na 
leży m. in. trwającą rewolucję w dziedzinie środków t ranspor tu , wyra
żającą się w olbrzymim rozpowszechnieni u się kolei żelaznych i statków
parowych. Właśnie na lata 186n- 1890 przypadł okres największego roz
kwitu budownictwa nowych linii kolejowych,

Krajem największych inwestycji kolejowych były S tan y Zjednoczone.
Po zakończeniu woj ny domowej całe Stany szy bko pokryły się gęstą

siecią linii kolejowych. Zbudowano wielkie linie transkon tynentalne.
pierwszą w 1869 l'. - tzw. Union P acific, następną w 1881 r., a trzecią

tzw. Nothern Pacific - w 1882 r. W la tach 1866-1890 uruch omi on o
196 tys. km nowych linii kol ej owych , gdy w poprzednim dwudziestopię

cioleciu zaledwie 52 tys. W 1885' r. długość eksploa towanych lin ii kol e
jowych w USA by ła większa niż w ca łe j Eu ropi e". Szyb ko rozwijała się

sieć li nii kolejowych w reszcie Am eryki, szczególn ie w łatach 1871-1890.
Gdy w 1870 r. ek sp loa towano t u tylko 8 tys. km , to w 1885 już pon ad
pięciokrotnie więcej . W K an adzie w lat ac h 1871- 1895 dlugość linii ko
lejowych zwiększyla się z 2617 do 15 977 mil , tj . ponad sześciokrotnie .

W Argen ty n ie. gdzie w 1864 r. pociągi kursowały na pr zestrzeni 94 km .
w 1895 już na długości 16563 km23.

Zn a czn e postępy w b udownictwi e kolej owym uzyskała również w tym
okresie Aus tra lia. Tylko w latach 1876-1890 dlugość linii kol ejowych
zwiększyła się z 3,7 do 8.9 ty s. km, tj . ponad pięciokrotnie . Zasadnicz y
rozwój kole jn ic twa w Azji i Af ryce p rzyp ada na okres póżniejszy , ale
np . w Ind iach ju ż do 1890 r. zb udowano pon ad połowę linii kol ejowy ch
i stni ej ących w 19101'.24

W Eu rop ie ważny wpływ na po ziom cen posiadało budownictwo kol e
jowe w państwie rosy jsk im i w Ru m un ii. W Rosj i budownict wo to ni e
rozwi jalo się równomiernie . P ierwszy okres intensywnej rozbudowy
transportu kolejowego miał miejsce w lata ch 1866-1875 , kiedy to odda
no do użytku ponad 15 tys. k m linii kole jowych. wo bec do tychczas ist nie 
jących 3.8 tvs. km. W la tach 1875-1890 tempo osłabło (8 tys. km) .
W Rum unii pierwsza linia ko le jowa została zbudowa na w 1870 r. z Bu-

22 H. U. Fau lkner, Hist oire eccnomtque des Etats -Unis, t. II , Paris 1958, s. 472
475; S. B . Clough, Histoire economique des Etats-Unis, 1865-1952. Pa r is 1953,
s. 89-90; G. Soule, V. P. Carosso, American Economy Hist or y. New York 1961,
s. 219.

:t3 W. T. Easterbrook, H. G, J. Aitken, Conadian gcononnc His torYj Toronto
1956, s. 431-432; O. J. Ftres tone, Canada's Economic Deuelopment, 1867-1953, Lon
don 1958, s. 306; Oczerk i istorii .4rgen,tiny, Moskwa 1961. s. 177, 209, 220.

" G. D. H . Cole. op. clt., s. 194-195; L. Mendelson, op. cit., s. 533.
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karesztu do Giurgiu o długości 67 km. W 1880 r . długość eksploatowa

nych linii wynosiła 921 km, a w 1900 - już 3100 km>'.

Rozpowszechnienie parowego transportu morskiego przypada na ten

sam okres. Czołowym krajem w tej dz.edzinie była W. Brytania. Anglia

przestała być warsztatem świata, lecz nadal pozostawała królową mórz.

Jeszcze w 1900 r. prawie połowa tonażu statków morskich należała do

Zjednoczonego Królestwa. Bardzo znacznie rozwijała się parowa flota

morska w Niemczech.

W 1870 r. po raz pierwszy w Anglii· tonaż spuszczonych na wodę stat

ków parowych był większy niż żaglowców. W 1883 r. tonaż parowców stał

się większy niż żaglowców. We Francji parowce uzyskały przewagę nad

żaglowcami w 1886, w Niemczech nastąpiło to w 1891 r., w Stanach

Zjednoczonych w 1893 r . Na początku lat 90-tych stało się to faktem

w skali światowej": Lata 1870- 1890 były więc i w tej dziedzinie okre

sem przełomowym, ogólnoświatowy tonaż parowców morskich zwiększył

się ponad czterokrotnie.

Równocześnie doskonaliły się coraz bardziej same statki parowe. Do

piero od 1877 1'. zaczęto konstruować statki ze stali, ale już od 1888 r .

w Anglii budowano wylącznie parowce stalowe. Rosła wielkość statków

parowych. W W. Brytanii średni tonaż zbudowanych statków parowych

w latach 1885-1889 był dwukrotnie większy niż w latach 1860-1864.

Zwiększała się szybkość statków. W 1856 r. angielski parowiec "Persia"

przepłynął Atlantyk w 9 dni. a w 1884 "Umbria" uczyniła to w 6 dni.

Równocześnie parowce stawały się coraz bardziej ekonomiczne w eksploa

tacji, zmniejszano ciężar maszyn parowych w stosunku do ich moc y, re

dukowano zużycie węgla".

Na omawiany okres przypada także rozwój parowego transportu

rzecznego. Tak np. w Rosji w latach 1863-1895 liczba rzecznych paro

statków zwiększyła się z 646 do 2539 tj. blisko czterokrotnie".

~ P. Laszczenko, Historia gospodarcza ZSRR, t. II. Warszawa 1956, s . 122-124;

J. R;. Cancicov. Un stćcte d'ćconomte sumcole roumaine, 1829-1929, Bucuresti 1937,

s. 27.
26 Niektórzy autorzy przesuwają niesłusznie tę datę na lala wcześniejsze. Tak

np. P. Rousseau uważa, że w 1885 r. tonaże parowców i żaglowców zrównały się.

co jest prawdziwe tylko dla 4 głównych mocarstw morskich . K. Piesowicz twierdzi ,

że stało się to już okolo 1870. P. Rousseau, Histoire des transports, Paris 1961, s. 363;

K. Piesowicz, Wielki przewrót, Warszawa 1962, s. 170.

27 J. Lacour-Gayel, Histoire du commerce, t. V, Paris 1952, 's. 225; W. S. Woy

ti nsky, E. S. Woytinsky, World Sommerce and Governments, New York 1955 , s . 433;

P. Rousseau, op , cit., s. 346-373; S. B. Cloug, The Economic Development oj We

stern Civilisation, New York 1959, 5.325; B. R. Mitchell, op. cit., s. 218-224; L. Men

delson, op. cit., s. 553, 555, 609, 673, 725, 727; Rocznik A'1órski i Kolonialny - 1937,

Warszawa 1938, s. 112-117, 122; Historical Statistics, op, cit. , s . 207-208.

28 P. Laszczenko, op. cit ., s. 136-137. Por. P. Renouvin, E. Preclln, G. Hardy,

L'epoq1le conteniporam, "Clio", 1939. t. IX, cz. 2, s. 8.
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Rozwó j środków transport u przvczynił się do znacznego pot an ieni a
kosztów tra ns port u. Ta obni żka kosztów była pr zyspieszona przez rywa
li za c j ę poszczególnych typów tr an sp ortu . Kolej e że l azne konku rowa ły

z wewnętrznym transportem wodnym. parowce z żaglowcami. W d ziedzi
nie przewozu pasażerów kolej i statek parowy szy bko odniosły zwycię

stwo dzięki swej szybkości. w transpore.e towa ro wy m wa lka by ła zacięta,

ponieważ wewnętrzny transpo r t wod ny i żaglowce mogły przeciwstawić

szybkości tańszą tary fę opi at. L. Krzywicki tak pisał przed 60 lat y :
"Ażeby zrozumieć znaczen ie przewr otu wywołanego pr zez kolej e, dość

będzie uwzględnić fa kt, przy toczo ny przez Well sa, mianowicie.vźe w S ta
nac h Zjed noczonych za przewóz 2200 funtów za l milę płacimy tak ba
jecznie niską cenę , iż za nią żaden ma lec, z wyją tkiem Chiń czyka, ni e
zechcia ł by w Fil adelfii lu b Bostonie przeni eść ma ł ego pak unku z jedne j
uli cy na drug ą ' ?".

Jeszcze większy wpływ wywarła obniżka fr achtów morski ch . Tylko
w latach 1870/1 874 - 1885/1889 opła ta za pr zew óz jednego kwar tera
pszenicy z N. J orku do Liverp ool obniżyła się z 66 pen sów do 25 pensów,
t j. ponad 2-krotni e. Taki ż frach t międ zy port ami płd . rosyj skimi a an giel
skimi w lat ach 1872- 1895 obn iży l się ze 102 do 24 pen sów , czyli po nad
czterokro t nie. Wielka obniżka fraćhtów doprowadziła do tego , że do wóz
zboża z N. Jorku do Li verpool kosztowa ł taniej n iż z K rólew ca do Ber 
lina30

Potanieni e trans po rt u i rozwó j możliwości t ran sportowych wywołał

wy bit ne zwi ększen ie ogólnej m asy przewożonych towarów. Tyl ko w la 
tach 1850- 1880 przewo zy towarów kol ej ami zwię kszy ły się pon ad dzi e
więciokrotnie, a statkami mo rs kimi po na d t rzykrot ni e.

Drugą zasadniczą przyczyną obniżki cen na artyku ły ro lne był zn acz
ny wzrost pro dukc ji ro lnej. Dokonał się on w lat ach 1865-1880 p rze de
ws zystkim w wyn iku za jęcia pod uprawę ogrom nych dziewiczych obsza 
r ów po za Europą zachodnią i środkową.

Kr a jem o największej p rodukcj i na świecie stają się w k ró tkim cza 
sie Stan y Zj ednoczone. Na turalny rozwój ro lnictwa w t ym państwie zo
sta ł w poważnej m ier ze przyspieszo ny przez re zultaty wo jny domowej
la t 1861- 1865. P o tej wojn ie dokonało się w szczególnie szybkim tem
pie zaludnienie rozległych obszarów na zachodzie kraju . Za ludnienie to
zostało przyspieszone przez wydaną w 1862 r. ustawę o osadach. Na jej

tv L. Krzywicki, K w estia rolna, Warszawa 1903. s. 140.
30 Do całości spraw obniżki kosztów transportu: D . C. Nort h, Ocea n Freight

Ra tes and Economic D ene lou m ent, 1750-1913, "T he Journ al of Economi c History",
1958, t. XV II I, s. 549-551 ; L . Krzywicki, op. cit ., s . l4 1; L. Luboszy ć . ProbLe my
marksistowsko-leninowskie; teorii kr yz ysów agrarnych. W ar szaw a 1951, s. 119;
S. Cir iacy-Wantr up, op. cit., 5. 136: E. L. Bogart, D . L. Kemmerer. Ecunomi e H i
story oj [he slmerican People, New York 1942, 5, 601; S. B. Clough, Histoire econo
miąue, op . ctt., s. 89-90.
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Krajem znacznego roz woju rolnictwa było także państwo rosyj ski e,

talizatorem t ego rozwoju s ta ła się reforma ch łopska z 1861 r . Tak jak

USA "d zik i zachód" , tak w państwie ca rów południowe i wschodnie

866
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dstawie k a żdy dorosły obywate l Stan ów miał p rawo u zyskać 65 ha

mi dl a osiedle nia się na Zachodzi e za uiszcz eni em jedyn ie op łaty po

tkowej w wysokości 10 dolarów. Po ch ód osa dn ikó w na Zachód p rzy

ieszy ł kr yzys 1873 r ., kt ór y zahamował wzrost za trudnienia w p rze

ś l e i budownictwie. Gd y w 1840 r. na Zachod zie St an ów mieszkało

ledwie 5% l udności, to w 1890 - ju ż 37%. Dużą część ty ch osa dn ików

nawili emigra nci z Eu ropy , Dlat ego też K. Marks i F . Eng els mogli

a ć w 1882 r.: "Właśnie emigracja europe jska umożli wiła Am eryce

łnocnej kolosalny rozwój rolnictwa , kt ór ego konkuren cj a wstrząsnęła

mymi podwalinami - zarówno wielki ej jak i drobnej własności ro lne j

Europie"?'.
Nastąpi! gwałtowny rozwój rolnictwa w USA , szczególnie w latach

70-1880. Li czb a fa rm , obsza r ziem uprawnych oraz ogólna produkcja

lna we wspomnianym dziesięcioleciu wzrosły O pon ad BO% . Szcz ególni e

aczn ie wzrasta ł obs zar up rawy zbóż . Area ł zas iewów pszeni cy w lat ach

80- 1882 był większy niż w la tach 1866-1867 aż o 132%, a zbiory 

nad 2 \I2-k rotnie. Charakter ystyczne było przesuwanie się gł ównych r e

ów uprawy ps zenicy coraz bardziej na zac hód. I t ak np . 7 stanów po

.on yc h nad rz . Missour i w 1860 r . dosta rczyło 8,6% zb iorów pszenicy

USA, a w 1880 - już 27,1%, przy czy m zbiory te wzrosły aż czte rna

kro tnie! W podobnym stopniu wzrosła uprawa i zbiory kukuryd zy

az owsa . Uprawa innych zbóż nie rozwinęła się . Rozszerzała się również

rdzo znacznie uprawa bawełny" .

31 K . Marks, F . Engels, Dzieła wybra ne , t. I, s. 16.

32 E. L. Bogart, An Econo mic Bistory oj th e United S tat es, New York 1923,

99, 416; F . A . Shan non, Th e Farm er's last [ron i i er : Ag ricul tuTe 1860-1897, New

rk 1945, s. 352; Tretuis in tne A m.erican Economy in th e XIX Cemuru, Princeton

O, s. 24, 43, 47, 4B, 97-1 03, 265-266; G . S . Shephard, A gricut!uTal Pr ice A na tysis ,

es 1957, s . 11; J. D . Black, Agriculture, American Economic Historu, New York

l, s. 489; Historical S(atistics , op. cit., s. 106- 109; S . G . Clough, Hist oire, op. cit.,

13B; L. Luboszyć . op. c it., s . 56-62; S . Ciriac y-Wantrup , op . ci t., s. 131, 401-406.
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kresy jego europejskiej części stały si ę celem wie lkiego potoku p rzesied
leńców z Rosji cen tra lnej. Ludność r oln icza południowej Ukra iny i gu
bern i położonych nad dolną Wołgą w la tach 1863-1897 wzrosła o blisko
90%33. W tych kresowych gube rniach obszary ziem up rawnych rosły pra
wie ta k szy bko ja k na zac hodzie US A. Rekord osiągnęły gub ernie nad
dolną Wołgą, gd zie obsza r zie m uprawnych ty lko w latach 1862-1881
wzrósł pon ad trzyk rotnie. W tzw . gub erniach no worosyjskich (nad
m. Czarnym ) powi er zchnia uprawna zwiększyła się pon ad 2 razy. Nastą

pił szczególnie wzrost area łu zasiewów zbóż i ich zbiorów . Ogólne zb iory
zbóż w latach 1886-1888 były wyższe o 55% niż w latach 1864-1866.
Największe znaczenie posiadało żyto i owies, chociaż na teren ach kreso
wych na jbardziej rozwijała się uprawa pszeni cy" .

Poważne rozszerzenie a reału zasiewów zbóż nastąpiło p rawie ró w no
cześnie w kra jac h bałkańskich, a szczególnie w Rumunii. I tu , ja k
w Rosj i, proces rozwoju przyspi eszyła r eforma rolna z 1864 r., która zno
sila podda ń stwo i rozpoczęła uwłaszczenie ch łopów. Rolnictwo rozwijało

się gwałtownie. Obszar zas iewu 5 zbóż już w latach 1872- 1876 byl wyż

szy o około 50% niż w la tach 1862- 1866, zbiory pod koniec lat 70-tych
były ponad dwukrotnie większe niż 10 lat wcześniej . Uprawia no głównie

kukurydzę, pszenicę i j ęczmień . Zbiory zbóż wzra stały także w Bułgarii

i Serbii35 .

Na ter eni e Az ji w ielkiego znaczenia nabrało ro lnictwo indyjskie.
Wzrost towarowości i wciągnięcie ro lni ctw a indy jskiego w orbitę ry nku
światowego zosta lo p rzy spieszo ne przez otwarcie kana łu sueskiego
w 1869 oraz zn ies ienie ceł wywozow ych w 1873 r . Towarowość i specjali
zacja ro lnictwa szy bko wzrastały. Pendżab za czął d ostarczać na eksp or t
pszenicę. W Birmie zwiększa się obszar uprawy' ryżu, w Bengalu - juty.
P rowincja Bomb aj i Indi e środkowe sta ły się do st awc ami bawełny .

W Assa mie coraz większego znaczenia nabierają pl ant acje herb aty. Ze
zbudowaniem kanału Sueskiego wiąże się także rozwój r olnict wa
w Australii. Ogólny obsza r zasiewów w latach 1870- 1890 wzrósł

z' 870 tys. do 3520 tys. ha tj . pon ad czte ro krotnie. Głównym produktem

33 W. I. Le nin, Rozw ój kapitalizm u w Ro sji , D zi ela , t. III , Warszaw a 1953,
s. 572-575: P. A Chromów. Eko nom iczesk oje razwitije Rossii w XIX-XX W "

180()-19J7, Moskwa 1950, s. 452.

34 N. A. Jegiaarcwa, Agrarny; krizis konca XIX u'. w Rossii, Moskwa 1959,
s. 139-141, 167, 179-186; Materiały po istorii sielskogo cho:zjajstwa i k restianstux:
SSSR, t. IV, Moskwa, s. 435-436, 486: E. S. Karnauchowa. Rozmieszczenie sielsko go
ctioziaistuia Rossii w pie riod kapitalizmu, 1860-191 -1 , Moskwa 1951 , s . 37-38, 69.
81-83, 149. 167-179, 194-200; P. L. Laszczenko, R ussko je zernowoje chozja jstwo
w sistiernie mi rowogo chozjajstwa, Mos kwa ]9 27, s. 296.

35 J. R . Can cico v, op. ci t., s. 27- 28; W. Malenbaum, The ","'orld Wheat Econ01ny,
'1885- 1939, Cambridge Mass. 1953, s . 236-239 ; Hi s toria nouioż u tna, t. II , 1789-1870,
Warszaw a 1962, s. 562- 577.
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zbożowym był a pszenica , kt óre j zbiory tyl ko w la tach 1870-1885 wzrosły

pona d t r zykrotnie" .
Na trochę późniejszy okres przyp ad a rozwój ro ln ictwa w K an adzie

i Arg entyn ie. .Jeszcz e do 1877 r. Argenty na była impor terem zboża , lecz

rozwój jego uprawy , a szczególnie psz eni cy , był wp rost fantastyczny.

\V 1865 r. tylko 10 tys . ha było obsia nych pszenicą , w 1875 - niewiele

więcej - 85 tys. Dopi ero w następnych latach nastąpił prawd ziwy skok.

W 1888 r . pod uprawą pszenicy było już 815 tys. ha , czy li ponad 9-krotnie

więcej niź 13 lat wcześniej . Zb ior y ps zen icy tylko w lat ach 1878-1888

wzrosły ponad trzykrotnie . P rawi e równie szybki był wzrost upraw)' ku

kurydzy. Rozwój rolnictwa w K an ad zie hastąpil właściwie jeszcze póź

niej , tym niemniej i w tym ok re sie postępy uprawy zbóż były znaczne.

Wzrastały szczególnie zasie wy psz en icy i owsa . Zbio ry pszenicy w la tach

1869-1885 wzrosły dwukrotnie, pr zy czym główne ter en y je j zasiewów

przesuwały się cor az bardziej na zachód".

Obszary za jęte pod uprawę zbóż zwiększały się znaczn ie także w in- 7
nych krajach , a szczególnie w Urugwaju i Chile, na Węgrzech oraz w Tu

ne zj i, Algi er ii i Maroku.

Ten wielki ro zwój roln ict wa na olbrzymich terena ch dotąd niezago

spodarowan ych, wywołał pr awi e całkowity przewrót w dotychczaso wym

obra zie ter ytorialnego rozmieszczenia produkcj i rolne j. Najdobitniej

przejawiło się to w dzi edzinie uprawy psz en icy. W lat ach 1870-1890

obsz ar up rawy pszenicy w US A. Rosji, K an ad zie, Austra lii i Argen tyn ie

wzrósł przecież o pon ad 90% , a ich udział w światowych zbiorac h psze

nicy do 44%. Do okresu kr yzysu agrar ne go największym prod ucent em

pszenicy na świecie był a Francja. J eszcze na początku l a~ 70- tych XIX w.

zbierała ona więcej pszenicy niż Stany Zj ednoczone, Kan ad a i Argentyna

łącznie. Od 1875 r . największym producentem stają się Stan y Zjednoczo

ne, które już od 1878 zbierają więcej pszeni cy ni ż Francja i Niemcy ra

zem. Od połowy lat 80-ty ch na drugie mi ejsce w zbio rac h pszenicy wy 

suwa się państwo rosy js kie .

Te olbrzymie nadwy żki produkcji zbóż w Ame ryce, Ind iach, Austra lii.

Rosji oraz w Europie południowo-wschodniej, gdzie wzrost zbio rów

był zdec ydowanie wyższy niż pr zyr ost natu ralny ludności , zaczęly, korzy

stając z rozwoju transportu i obniźk i jeg o kosztów, naplywać od początku

lat 70-tych do Europy zachodniej i środkowej.

Wielki e masy pszenicy zaczęly eksportować Stany Zjednoczon e i Ro-

36 W. Ma le nbaum, op. cit ., s . 236-239, S . Cir iacy- Wantrup, op, cit., s . 401-402;

E. Shann, An Ecouomic H istory oj Aust ralia , Cambr idge 1948, s. 215-216; H istoria

nowożytna k rajów W schodu, Warszaw a 1954---1955, tj . s . 436-437, 449, t. II. s . 239-245 .

31 Oc zerk, t st orti Argenti ny. op. cit ., s. 173-174, 208, 219- 220: M . Becker, Der

Argenlinische W eizen im W el t mark te, Je na 1903, s. 27-3J; O. J . F'irestone , op . cit .,

s. 193, 198, 308; S . Ciriacy-Wantru p, op . cit ., s. 401- 406; W. Ashworth, .ił Short

H istory, op . ci t ., s. 177; P . 1. Laszc zenko, Rlls koje, op. cit. , s . 183, 203.
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T ablica 3. Zbiory zbóż w mln q 38

I Pszenica I Żyto I J ęezmie,\ I Owies I Kuk urydza I Zboża ogółem 4 zbo ża

Kraj
1871-7511891 -95 1871-7511891 -95 1871_7;/1891_95 187 1_7511891 - 95 1871-75/ 1891-95 1871-751189 1-95 1871-7511891--95

----

USA 74 137 4 7 7 17 40 102 264 44 1 389 704 125 263
Kanada 7 13 3 4 7 20 17 46 17 46

Argent yna O 15 2 10 2 25 O 15
Rosja 74 114 171 185 27 55 76 102 5 8 353 456 348 448
Węgry Iof 4 1 8 12 7 13 (; 11 12 36 47 113 35 77
Bałkany 16 29 6 8 l 4 20 23 44 66 24 43

1- --- - -- --------- --- ------ ------ - - - ---
Lącanie 185 349 183 204 50 97 130 239 303 518 852 1410 54 9 892

Francja 78 --8-1 - --18- --17- - -12- --12---33- - -4-1- 7
--.-,- -----;4il~ - 1-4-1-~

Niem cy 23 3 1 60 73 22 26 43 54 148 184 148 184

Italia 34 35 3 2 23 19 70 60 47 4 1
W. Brytania 26 16 23 18 28 29 77 m 77 63

--- --------- - - - --- ------ - - - ---------
Lącanie 161 163 78 90 60 58 104 124 30 26 443 465 413 439

38 K. Ritte r. Agrarwirtschajt und Agr arpoUtik lm Kapitalismus, t. l , Berlin 1956. s . 439-447. Por. W. Malenbaum , op.
cit., s . 238-239 ; S . Cir iacy-Wantrup, op . ci t. , 5.401-402; A. Spiethoff, op, cit ., tabl . 21, 22; L . N. Dupriez. op . cit ., t. l , s . 515-516;
F. A . Qgg, Ecollomic Development ot mode rn Europa, New York 1922. s . 162.



sja, a w mniejszej il ości także Indie i Aus tra lia. Ekspor t pszenicy z USA

wzrósł z 6,4 mln q w lat ach 1864-1866 do 45,5 mln q w latach 1878

1880 (da ne średnioroczne) , z Rosji wywożono w latach 1861-1863 śred

nio 7,5 mln g , a w la tach 1877-1 879 j uż 20,7 mln q. Ind ie w latach

1872-1874 wywoziły średnio 0,4 mln q, a w latach 1880-1882 a ż

5,6 mln q. P ó źni ej , w la tach 80-tych, wzmógł się znacznie eksport psz e

nic y z Ar ge nty ny, kt ór y w la tach 1878- 1882 wynosił średnio zaledwie

60 tys. q, a w la tach 1893-1897 aż 9,1 mln q.

US A
Kanada

Arge ntyna

Australia

Ind ie
Rosj a

'Vęgry

Bał kany

Kraj

Raze m

I I B 7 1- 7 51-;;7fi-:::;; -r;;;~-9-;;T I B-;1 95

1-- ---;-- - --I

II, H 30 12B I40 1
- I 1 l l 2

O O O 2 9 I
- I O I O 2 I

l 9 8 8

15 19 21 28 I 29

3 7 10 12 I
3 _ 4_

1

_ _5_ _ 10 _1__12__

1--37- fi5 74 I B7 114

'-- - - - --'--

Eksport in nyc h z bóż odgrywał mniej szą rolę. Głównym eksporterem

żyta było państwo rosyjsk ie, które w połowie la t 80-tych dostarczało

85% światowego wywozu żyta . Wzrost eksportu ży ta z Ros ji początkowo

był bardzo zn aczny , jego poz iom w latach 1876-1880 był sześciokrotnie

wyższy niż w latach 1861- 1865, wzrósł z 2,3 mln do 13,6 mln q, Również

Rosj a była największym eksporterem j ę czmien ia i owsa, Wzrost wywozu

j ęczmienia był znaczny pr zez ca ly omawia ny ok res, Wynosił on średni o

w latach 1861-1865 zaledwie 0.8 mln q , a 30 lat póżniej aż 15,2 mln tj .

d ziewi ętnastokrotn i e więcej. Duże ilośc i jęczmien ia wywoziły także Wę

gry i państwa ba łka ńskie. Eksp or t owsa z Rosji był w latach 1886-1890

pon ad d ziesięciokrotnie większy ni ż na początku lat 60-tych i wynosił

10 mln q. Natomi ast największym eksporterem ku kurydzy były zawsze

Stan y Zj edn oczon e. Wywóz kuk urydzy z USA szczególnie szybko wzra

sta ł w lata ch 70- tych . W latach 1871- 1880 zwiększył się dziesięciokrotnie

i przekroczył 19 ml n q. Wzrasta ł również szy bko eksport kukurydzy

z Rumuni i, w 1877 r. wynosił on 2,9 ml n , a w 1893 już 12,1 mln q.

Dwa państwa - USA i Ros ja - \V połowie la t 80-tych opanowały

właściwie międzynarodowy rynek zbożowy. Wywóz z tych państw sta

nowił wówczas 67,8"10 światowego eksportu psze nicy. 89,3°'° - żyta ,

73,0% - ow sa, ~3,4% jęczmien ia i 64,3°' ° kuk urydzy, co lącznie st ano -

3Il K. R itt er , op, cit ., s. 436- 438.
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wiło około 76% ogólnego ekspor tu zbóż. Po za nimi ważną rolę odgry
wały : Indie - 10,6% ekspor tu zbóż, Węgry - 7,0%, Rumunia - 4,9"/0'
Trzeba równocześnie zaznaczyć, że główną rolę odgrywal eksport psze 
nic y, na który przypada ło w tym czasi e około 51% ogólnego eksportu
zbó ż : " .

Cala ta masa zbóż dostarczana byla dla ni ewielkiego przecież obszaru
Europy zachodniej i środkowej, a głównie do W. Brytan ii, która sta no 
wiła tradycyjny już na jwiększy rynek zbytu d la wszelkich artykułów

rolnych. Przez całą drugą połowę X IX w. impor t zbóż wysp bryt yj ski ch
wzrastał bardzo szybko. W latach 1860/1864 - 1890/1 894 import psze
n icy wzr ó sł ponad ż-krotnie, mąki i kaszy ponad trzykrotni e, inn ych zbóż

również ponad 3-krotnie. Szczegó ln ie znaczny wzrost nastąpił w la tach
70-tych. W la tach 1865- 1869 przeciętnie przywożono do W. Bry tan ii
29,3 mln q wszelkich zbóż, a 10 lat póżniej już 57,0 mln , tzn . blisko
dwukrotnie wi ęcej, W coraz większej mierze zapotrzebowanie było po
krywane przez import. I t ak, gd y w latach 1860-1867 jeszcze 60"/0 spo 
żywanej pszenicy pochodziło ze zbiorów własnych, to IV latach 1880
1884 - 36%, a w latach 1893-1895 - zaledwie 23"/0. W spożyciu innych
zbóż nadal przeważały zbiory własne .

O bryty jski rynek zbytu trwa la ostra walka kon kur encyjna . Rynek
ten pochłaniał w latach 80-t ych ponad połowę światowego eksportu
'pszenicy, podobnie zresztą jak j ęczmienia , kukurydzy czy owsa , tylko
udział w światowych obrotach żytem był niewielki. Jeszcze do 1860 r.
włącznie największyrn dostawcą pszenicy do Anglii były Niemcy, w latach
1856-1860 około 40% brytyjskiego imp or tu przypadało na Niemcy, Fran
cję i Danię. W la tac h 1861- 1865 największym dostawcą stają się Stany
Zjednoczone, w latach 1865-1868 ich miejsce za jmuje Ros ja, IV latach
1869 i 1870 znów USA, IV 1871 i 1872 powtórnie Ros ja. P szen ica z USA
od 1873 r. zdecydowanie zwycięża i je j panowanie trwa przez następne

30-lecie, z wyjątkiem lat 1888-1890. W latach 1881-1885 na pszenicę

z USA przypada 49"/0 importu br y tyj skiego, z Ros ji - 15% , z In dii 
16% , z Australii i K anad y - 10% . Jeszcze w 1869 r . Fran cja. Niemcy
i Dani a dostarczały 49% angielskiego importu mąki pszennej, w 1881
j uż ty lko 16%, a Stany Zjednoczone - 70%. Impor t k uk urydzy był w la
tach 70-tych opanowan y przez USA, w lat ach 90-tych ich udzia ł ma le je
z 82% do 43%, a udział Argentyny rośnie do 20%. Dowóz owsa zosta je
opanowan y przez Rosję, która wypiera stąd Szwecję. W la tach 1878- 1880
na owies rosyjski przypada ło 53%, a szwedzki 32%, 10 lat póżniej -

10 O ek sporcie zbóż: M. Tr ucy, Agriculture in Western Europe. Cri sis and i l d a p 
tation since 1880, London 1964, s . 23; N. A. Jegizarowa, op, ci t., s. 180- 181; E. Zweig,
Dte russische IIandelspolitik, Lei pz ig 1906, s. 152; E. G. Nourse, American Ag ricut
ture and the Burcmetnv Market, New York, s . 25; S. Cir iacy-Wantrup, op. cit .,
s. 401-402; P. Laszczenka, Historia, op. cit ., l. II , s. 140; P. Laszczenko, 2iernowoje
chozjajstwo i chlebotorgowyje otnos zeniia Rossii i Ger ma nii, Petrograd 1915, S. 195.

24



82% i 9% . Podo b nie było z dowozem j ęczmienia . W lat ach 1878-188U

z Rosji pochodziło 23% impor towa nego przez Anglię jęczm i en ia . a w la

ta ch 1894- 1896 już 54%. gdy ud zi ał Niemiec i Danii zmala ł z 41%

do 4% " .

Drugim zna czny m importerem zbóż, szczególn ie ps zeni cy, s ta je s ię F ran 

cja . Ma to mie jsce w ci ągu ł at 70-tych , a szczególnie w ro ku 1878 i 1879.

Przeciętny import pszenicy w końcu lat 70-tych byl 5-kro tnie wyższy n iż

przed 10 laty . Impor t pszeni cy do Fran cji stanowił w połowie łat 80- tych

około 15% importu euro pe jskiego. Francja sprowadzała także owies i k u

kurydzę. Do 1878 r. głównym dostawcą pszeni cy do Francji była Rosj a,

póżniej St an y Zj ednoczon e. W ł atach 1881-1890 ze St an ów pochodziło

około 32% , a z Rosji - 26% sprowadzanej pszen icy. Mimo wspomnianego

znacznego wz ros tu imp or tu zbóż jego udział w zaspoka jan iu potrzeb

Francji był st osunkowo niewielk i i w ł a ta ch 80-tych wynosił dla psze nicy

11%, dl a owsa - 5% .

Natomiast dl a Belgii. Holand ii i Szwaj ca r ii import zbóż posiada ł bar

dzo ważne znacze nie. W połowie lat 80- tych w Belgii przywozem pokry

wano 53% spożycia pszenicy , 65% jęczmienia . i 22% owsa. Dowóz psze

nic y do Belgii był początkowo opanowany przez St an y Zj ednoczone ,

a następnie głównym dostawcą sta ła się Rumunia. W ł atach 1893-1897

na pszenicę z Rumunii przypad a ło 38%. ze Stanów - 18% , z Ar genty

ny - 15% , z Rosji - 9% . J ęczmień na tomias t i owi es sprowadza no

głównie z Rosjt Bar dzo znacznie wzrastał import pszenicy w Holand ii.

Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła przeciętnie w lat ach

1857-1866 tyłko 26 tys. t, a w latach 1887-1896 już 258 tys. tj . praw ie

dziesi ęciokrotni e więcej. W połowi e lat 80- tych Holand ia importem za 

spokajała 67% zapot rzebowania pszen icy i 40% jęczmienia . Głównym

dostawcą tak pszenicy , jak jęczmienia do Hol andii była Rosj a. W la tach

1888-1892 na Rosj ę przypadało 39% importowane j pszen icy . na Rumu

nię - 15% , na USA - 16% . Kra jem najbardziej uzależnionym od im por

tu zbóż była Szw aj caria, przywozem zaspoka jano tu ponad 3/. spożycia

pszen icy, bli sko połowę spożycia jęczmienia i owsa. Początkowo d o końca

łat 80-tych , głównym dostawcą pszen icy były Węgry , późnie j rynek ten

zdobyła Rosj a.

Kraj e sk andyn awsk ie w tym ok resie sprowadza ły zboża ni ewiele. Nie 

dobór d oty czy ł głównie żyta i pszenicy. które dostarczała głównie Rosj a .

Import Hiszpanii , Portugali i i Gr ecji był także n iewiełki i ogranicza ł się

do pszeni cy . Grecj a i Hiszpania sprowadza ły pszenicę głównie z Ros ji,

Portugalia z Am eryk i. O wie le większą rolę w h an dlu zbożem odgrywały

H M. Tracy , op. ci t., s. 47; B. R. Mitchell , op. cit.. s. 98-102; W. Malenbaum ,

op. cit., s . 238-239, 244-247; H. Heaton, Eccucmic Histor u ol En rope . New York

1948, s. 421; P. Laszczenko, Ruskcne, op. cit., s. 272; W . Ashworth, l in Economic Bi

story. op . cit., s. 54.
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Włochy. Sprowadzaiy on e głównie pszenicę. Głównym jej dostawcą w co
raz większym stopniu stawała si ę Rosj a (w lat ach 1883 -1887 - 58%,
w lat ach 1893-1897 - 89% ) " .

Kraje

1-

T abli ca 5. Główni irnporn-rav pszcnicv

1 Udz in ł i IllpOn-u- - I

I
I mport w mln CI

w spożyciu w 0'1

1871 ~- 7 5 1891-95 1 1871 75 1 189 1-95
---"'--- l -

19 75

·l6 69
11
15
52
25

·f5l w. Brytania I 25
Belgia. Hola ndia

i Szwajcaria 16
Francja -ł- 13
\\~Ioch\· 3 6

Skanrl~:nawia I O ~
Nicrncv I I 10

-;azcn-' - - - I- -3-G- 92 j
- ---'-------'

Największym importerem zbóż na kontyn encie europ ejskim stały się

Niemcy . Struktura ich importu zbóż była jednak odmienna niż w kra
jach Europy zachodniej. W połowie lat Bu-tych w imporcie Europy bez

. Niemiec udział pszenicy wynosił 50% , żyt a - 5"/0' jęczmienia - 12"/0,
owsa - 16% , kukurydzy - 17"/0, natomiast w imporcie Niemiec: psz e
nica - 23"/0, żyto - 35"/0, jęczmień - 25°/", owies - 14%, ku kurydza 
8"/0. Niemcy j uż przed omawianym okresem sprowadzały żyto, którego
import jeszcze bardziej wzrósł w latach 70-tych (prawie czterokrotnie) .
Głównym dostawcą żyta do Niemiec była zawsze Rosja . In n a sytuacja
panowała na odcinku pszenicy. Dopiero od 1873 r . import pszenicy zaczął

przewyższać eksp or t. W latach 70-tych w dowozie pszenicy główną rolę

odgrywały Węgry (31°10 importu), potem jednak rol a ich malała (w la
tach 80- ty ch - 22"10 . w 90-tych tylko 2"/0). natomiast wzrastał ekspor t
psz enicy z Rosji (w lat ach 70-tych 29"/0, w 80-tych - 45%, w 90-t ych 
38"/0). W latach 90-tych napłynęła w zn aczn ej mi erze pszenica ze Stanów
Zj ednoczon ych (31"/0 importu) i Argentyn y (14"/0). Bardzo znacznie wzra
sta ł import jęczmienia . który sprowadzano do polowy- lat 80-tych przede
wsz ystkim z Węgier. póżniej ryn ek opanowała Rosja. Podobnie było

z owsem- t .

te o imp orcie Europy zac hodniej: S . B . Clough , F r -an ce . A History ot Ne tumet
Economics, 1789-1 939, New Y ork 1939. s. 219: F . A. Ogg, op. cit., s. 194; W . Maleń

baum. op. cit: E. Baasch , Hollii ndi sche W irLsch aj tg esch ich re . Jen a 1927. s. 492:
E. Sereni, II capit alismo nelle ce mpcp ne, 1860-1900 , Roma 1948, s. 259: K . Ritter ,
op. cit., S. 365, 136--443.

u S . Cir iacy-Wantrup, op. cit., s . 403---406 : P . Luszczc n ko. Zier nouioie chozj aj 
S l W O, op. cit ., s. 116, 165: M . Tracy , op. ci t ., s. 101; K . Ritter . op. ci t. , s. 250, 365
366 , 398, 441, 444; A . M . Rikaczew , Priwoz chle bow w Ger rnu nij u. i z raznych st ran,
Pe tersbur g 1912, s. 56- ·U .
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Tablica 6. Dowóz zbM do Xicrniec w I" S. l\l

azcm

8G
698
5 13
838

907
2701
3372

Średnio rocznic I Zyto I Pszenica !Jrczmicri l Owie s I R

\

I I

I
1866 -1870 H 8 190 8 20

187 1-1875 548 + 5 1 119 81

1876-1880 957 222 1·18 185 I

1881-1885 738

I
561

I

295 251 I I

1886 -1890 757 ·167 5 13

I.
170 I

1891 1895 629

I
1049 819 203 I1896 -1900 756 1220 1007 389

--

Tak więc cała Europa za wyjątkiem jej CZęSCl wschodniej (Ros ja,

Węgry, kraje bałkańskie) stała się znacznym importerem zbóż. w szcze

gólności pszenicy, przy czym w wielu państwach bez tego importu nie

było w ogóle możliwe zaspokojeni e potrzeb.

Na nowych terenach rozwinęła się n ie tylko uprawa zbóż, lecz także

hodowla wszelkich zwierząt domowych. Najwcześniej nastąpił rozwój

hodowli owiec. Dokonał się on głównie na stepach południowej półkuli,

najwcześniej w Australii. W Australii i Nowej Zelandii już w 1867 r.

było ponad 47 mln sztuk owiec, a licz ba ta wzrosła w 1891 r. do 124 mln.

P óźniej, lecz bardzo szybko. rozwinął się chów owiec w Argentynie.

W 1860 r . było tam 14 mln, a w 1891 r. już 78 mln sztuk owiec. Rozwinęła

się także hodowla owiec w Afr yce Południowej . Wraz z hodowlą owiec

wzrastała szybko produkcja wełny surowej w tych krajach. Tak np .

w Au st rali i w latach 1860-1890 wzrosła ona z 40 tys. do 235 tys . t czyli

blisko sześciokrotnie.

Tablica i. Produkcja ,\-'ciny w rys. l

Półkula I 1860 I 1870
1

1880
I

1890 I 1900

Poludnio wa I ~ 210 I 360 l 480 580

Północna 570 580 630 645

Razem I~~1 940 I~ 1225

Cała prawie wełna wytworzona na półkuli południowej napływała do

Eu ropy i Ameryki Północnej opanowując wszystkie rynki. Wełna z Au

stralii i Kapl and u była kierowana do Londynu, skąd większość wywożono

na kontynent europejski. Wełna z La PIaty płynęła do Hawru, Antwerpii

i Bremy. Impor t netto welny Niemiec w la tach 1890-1894 był 8-krotnie

większy niż przed 30 laty , Francji ponad pięciokrotnie, Anglii ponad

H Obliczono bilans przez porównanie eksportu i imp ortu .
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Gd y oko lo roku 1860 tylko 14°;0 przerobionej w Eu
pochodziło z kraj ów półkuli południowej, to w 1890

dwukrotnie.
ropie wełny

już 54"/015.
Rozwin ęła się również na nowo zajętych przez ro lnictwo obszarach

hodowla bydła rog at ego . W St anach Zjednoczonych pogłowie byd la wzro
slo w latach 1867- 1890 z 28,6 mln do 60 m ln tj . ponad dw ukrotnie,
w Kanadzie w latach 1871-- 1891 z 2,5 mln do 4 mln szt uk, w Aus tra lii
w tym samym okresie z 4,3 mln do 11,1 mln a w Argen ty nie w lat ach
1875- 1888 z 13,4 mln do 22,9 mln. W Stanach Zjednoczonych rozwinęła

się również hodowla świń . Ogólnie w USA ty lko w ciągu 10 lat,
1874-1884, dochody brutto z gospod arki hodowlanej w cenach stałych

wzrosł y aż o 50%'6.
Eksport zwierząt domowych i produk tów hodowl an ych (op r ócz weł ny)

z kr ajów zaoceanicznych był utrudniony. W czasie tr an sportu zwierzęta

często padały, a produkty hodowlane ulegały zepsuciu. Dlatego początko

wo przewożono prawie wyłącznie zwierzęta żywe. Eksport bydła rozwijał

się bardzo szy bko. W 1870 r . z Ameryki do Anglii wywieziono zaledwie
100 szt uk bydła, a w 1864 r. aż 136 660 sz tuk. Gd y jeszcze w 1876 r.
z Europy pochodziło 99% sprowadzonego do An glii bydła , to w r. 1891
zaledwie 16%, gdy z USA - 62"/0, a K anady 21%. Han del ni eroga cizn ą

rozwinął się wcześniej. lec z już w latach aO-tych zaczął upadać. Świnie

eksportowała w dużych ilościach Rosja oraz Austro-Węgry . Przewóz mię

sa i produktów mleczarskich stał się możliwy dopiero od lat 1876-1880,
kiedy została opa nowana technika zamrażania. Wk rót ce pot em kra je
zaoc eaniczne opanowały rynek mięsny w W. Bryt anii, W 1897 r. Stany
Zjednoczone dostarczyły 80% importowanej do Ang lii wołowiny oraz 68"/0
bekonów i szynek, natomiast 88% sprowadzanej baraniny pochodziło

z Australii i Argentyny. W eksporcie jaj dominowały początkowoAus t ro
Węgry , a następnie Ros ja. Eksport ja j z Ros ji wzrastał bard zo szy bko,
w latach 1866-1870 wynosił on zaledwie 5 m ln szt uk, a w lat ach
1891- 1895 aż 945 mln sztuk. Już w latach 70-t ych rozpoczął się wielki
ekspo r t serów z USA i Kanad y. J eszcze w latach 1869-1871 najwięk

szym ekspo r te re m serów była Holandia , ale w 10 lat póżniej eksport
serów z USA był większy niż wszystkich krajów europe jskich razem

j:ł L . N. Dupriez, op. clt.. ' t. J, s. 511, 516; G. B. Clough, C. W . Cole , Economic
!l istory oj Eur ap e, Boston 1946, s. 565: S. Sh ann, op. cit., s. 393; Oceerkt lstorii
Jlr gentill Y. op, cit ., s. 170, 219; H. 5 . F'ern s, Britain a nd Argentina in the XIX c.,
Oxford 1960. s. 494; R . Gr oma s. Hi stoire agricol e de la Frc uce des oriaines d 1939,
Mend ę 1947, s. 260; E. L. Bogart , Econo mic H istory oj Eurcpe, 1760-1939, London
1942, s. 220: A . 1. Sznerson, I l g ra rJlyi wopros 100 Francii, Moskwa 1948, s . 242;
H. Gliwic, Sprawa surowców w gospodarce św ia towej , wyd . 2, Warszaw a 1935,
s. 299; A. Vial atte, L'activ it e economiąue en France de la [in do XV III stecte ci nos
iours, Pa ris 1937, s. 221.

H Tr end s, op. cit., s . -l8, 282-290; O. J. Firenstone , op . cit ., s. 198; Historicat
Stat ist ics, op . ctt ., s . 101, 104-105 ; Dezerki istorii, op. ci t., s. 222.
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wziętych. W la ta ch 80-tych na pierwsze miejsce w te j dziedzinie wys uwa

się Kan ad a, kt óra w latach 1869-1871 wywoziła zaledwie 23 tys. q

a w 20 lat później j uż 542 tys. q. Pod koniec XIX w. tyl ko w dz iedzinie

hand lu masłem i ml eki em Eu ropa zachod nia i środkowa n ie była opano

wana jes zcze przez kra je spoza swego obszaru. Ogólnie stwierdzić jed

nak trzeba, że opanowanie rynków światowych przez a rty ku ły hodowl ane

z krajów zaoceanicznych i Eu ropy wsc hodniej nastąpiło później i z więk

szym t rudem ni ż w wyp adku zbóż i wełny".

Ten napływ różnorodnych artykułów żywnościowych do Europy za

chodniej z krajów zaocea nicznyc h i z Europy wschod n ie j stał się moż

liwy w r ezultacie obniżki kosz tów transportu oraz na sk utek tego, że

były one ta ńsze niż pr odukowan e w Europi e zachodniej i środkowej. Ta

niska cen a była spowodowana kilkoma czy nnikami.

Po pierwsze dl at ego, żc do produkcj i rolnej wlączone zostały uro

dzajne, dz iewicze gle by, całymi lat ami przynoszące ob fite plony nawet

pr zy prymitywnej gospodar ce i bez st osowan ia nawo zów.

Po drugie na ziemiac h tych roln ictwo rozwijało się w warunkach kie 

dy nie zaistn ia ł jesz cze monopol ekonom iczny własności ziemskie j, a więc

nie było renty absolutne j i różniczkowej. Nawet pr zy pozostałych jed 

nakowych warunkach oznacza ło to, że artykuły rol nic ze można było

sprzedawać tanie j od artyku łów produkowan ych na ziemiach obarczonych

rentą gruntową .

P o trzecie w roln ict wie amerykańskim maszyny rolnicze by ły od po

czątku stosowan e w znacznie szerszym zakresie niż w Eu ropie. Sprzyjały

temu naturalnie warunki gle bowe (równ ina n iezal esion a i niekamien ista)

oraz ekonomiczne (brak siły roboczej, często wielka powierzchn ia gospo 

darstw) . Tylko w lat ach 1874- 1884 znane zakłady Me Corm icka zwięk

szyły sprzeda ż żniwiarek z 10 tys. do 59 tys. sztuk'".

Po czwarte na ter en ach k raj ów zacofanych - w Rosji , Rum unii,

Indii - istniała tania si ła ro bocza, a przy t ym drobni producen i ob ciążeni

znacznymi zobowiązaniami płatniczymi '1. tytułu podatków, wy k upu itp.,

zmuszeni byli do sprzedawania także części produktów przeznaczonych

na osob iste spożycie . Rosnący eks port z tych kra jów był w ogromne j

mi erze eksportem "głodowym" . Indie, gdzie przeciętna roczna konsumpcja

pszenicy wynosiła na l mieszkańca 16 kg (w latach 1885-1894), Ros ja,

gdzie liczba ta wynosiła 24 kg, wywoziły pszenicę do Europy zachodnie j,

H P . Er nIe , H istoi re Turale de Z'Angleterre, Paris 1958, s. 546-547; W. Reid

Stanford, Eco nomic Hi stor y ot Great Br itain, New York 1954, s. 360-361; Historicai

St atistics , op. cit ., s. 246-247; H. E . Friedlaen der, J. Oser, Economic H istor y ot Mo

dern Eurcpe, New York 1953, s. 205; K. Majewski, T echniczne i społeczne przemia

n.y w gospodarce m lecz nej w Zachodniej Europie i P olsce, Kraków 1936, s. 55-'56;

K. Hitler, op . cit., t . II , Be r li n 1959, s. 1677-1 678, 1814-1815; M. Tracy, op. cit., s. 47.

48 His t or ica l Starist ics, op. cit. , s . 100; N . S . B . Gras. A His tor y oj AgricUlture

in Europa and Am.erica. 2 wyd.. New York 1940. s. 401.
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gdz ie wynosi ła ona ponad 166 kg (na Bałkanach 74 kg). Dochod ziło do
tego . że ekspo rt ten rósł przy spadku spożycia! " .

Napływ tańszych a rtvkulów roln ych do Eu ropy musiał spowodować

og ó lną obniżkę cen a rtykułów ro lnych. Ta obniżka była pogł ębiona

i p rzyspi eszona pr zez in ne czynniki, tak ie jak kon kurencj a między kr a
jami eksportu j ącymi oraz pojawieni e się względnej nad pr odukcji ar ty ku
łów roln ych . Światowa produkcj a artykułów ro lnych do 1890 r . wzrastała
szy bcie j niż ludność świata . Na skute k tych czy nników koszt y prod ukc ji
na ziemi na jgorsze j, nie przynoszącej renty, przesta ły być regul atorami
ceny ry nkowej. Rołę re gula to ra w wyznacz aniu większości świa towych

cen a r ty kułów roln ych przyjęło od rolnictwa a ngie lskiego rołnictwo am e
rykańsk ie .

Uformowa ł się światowy ryn ek a rtykułów rolnych , ceny na n ie w du
żej mierze sta ł v si ę bar dziej jednolite, w zdecydowa ny m st opniu zosta ły

wyrugowane wie lkie wa ha nia cen w kr ót kim czasie wywołane przez lo
kaln e n ieurodza je. Słynny jest fakt, że gdy w 1879 r . w ca łe j zachodniej
Eu ropie miał mie jsce wielk i nieurodzaj , wszędzie ceny pozostały bez
zmian w rezul tacie napływu zboża amerykańskiego. Naturalnie pewien
wpływ nieurodza jów pozosta ł , szczególnie gdy został ni m naw iedzon y
wie lk i eks porter, jak to mia ło mi ejsce w 1891 r . po wielkim ni eurod zaju
w państwie rosyjsk im . Zmalało także znaczen ie sezon owych wahań cen ,
bo przecież w styczni u trwaj ą zbiory zbóż w Argentyn ie i Au st ralii.
w łutym i marcu w Indiach , w kwi etniu - w Egipcie, w m aju - w Al
gier ii i Tunezji.

Czy długotrwały spadek cen musiał spowodować długotrwały kr yzys
agra rny? Wyżej stwierdziłem, że długotrwały spadek cen nie spowodował

dlugotrwałego kr yzysu w przemyśl e . Odpowied ź na post awion e pyt ani e
może nam dać' tylko zba da nie związku cen z poziom em produkcji. W rol 
ni ctwie st osunek między cena mi i kosz ta m i a rozmi arami produkcj i i za
trudnieni a ksz ta ł tuje się odmiennie niż w przemyśłe. W okresie kr yzysu
cy klicznego w przemyśłe spa de k cen wywołuje bard zo szybko spadek
pr odu kcj i i zatrud nienia. Produ kcj a naw et szybciej spad a niż ceny. Dla
teg o też podst awowymi wskaż nikami koniunktur y w przemy śle są poziom
prod ukcji i za tr ud nienia. Tymczasem w rolnctwie w okresie kryzysu
cyklicz nego. mimo spa dk u cen, poz iom prod ukcji i zatrud nie nia ni e obni
ża się . Dziej e się t ak z kilku przyczyn . Produ cent roln y , szczegółnie

drobny , pr zed e wszys tkim dąży do zaspokoje nia potrzeb i mak symalnego
dochodu globalnego, rozmi ar y czyst ego zysku ni e są t u tak ważne jak
w przemyśle . Zmniejszeni e produkcj i oznac za zaw sze dla rolnika spade k
dochodu, ponieważ ni e prowadzi ono do poważnej r edukcji kosztów. Kosz
ty stał e w rolnictwie w całkowitych kosztach pr odukcji odgrywają zna cz
n ie większą rolę niż w przemyś le . a przy tym większość nakładów musi

~II W. Malenbaum , op . cit. , s. 238-247; L. Luboszyć . op . cit ., s . 65-85, 117.
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być po niesiona już przed rozpoczęciem cyklu prod ukcyjnego i jest nie

za leżna od ro zm ia rów prod ukcji. Stąd rol nik chcąc osiągnąć dawn y do

ch ód ni e może zmniej szyć podaży , przeciwn ie będ zi e się stara ł , o ile to

jest możliwe , zwiększyć produkcję , a by pr zy niższych ce nach zapewnić

sobi e poprzedni poziom do cho dów ,

Sytuacja odwraca się w okresie długotrwałego sp adku cen, Przemysł

stosunkowo szy bko przystosowuje się do ni ski ego poziomu cen, k tóry

przecież jest skutkiem spadku wartości towa rów , wynikłego ze wzrostu

wydajności pracy, S tąd też bad anie kor el acji ce n i wysokości pr odukcj i

przemysłowej n a dłuższym od cin ku czasu nie wykrywa współzależności.

Tak np . współczynnik kor el acj i w latach 1870-1879 między cenami węgla

kamiennego a jego produkcją w Anglii wy nosi 0.024, a między cenami

bawełny a jej zużyciem 0.075". Na tom ia st w ro lnictwie do piero długo

trwały sp ad ek cen doprow ad za w końcu do sp adku produ kc ji. Dl at ego za

główne kry teriu m koni unktury w rolnictwie m usi my uzna ć wa ha nia cen

i dochodów. Trzeb a też brać pod uwagę fluktuacj e obszaru zasiewów czy

pogłowia zwierząt domowych, bardzie j podatn ych na wa ha n ia cen niż

inne elemen ty gospodarki rolnej . P r odukcja r olna może być wskaź nikiem

tylko wówczas. gdy b ę d z i emy ją wyrażali w cenach bieżących , a więc

o sta n ie k oniun ktury może świadczyć wartość pr odukcji. lecz w żadnym

wy pa dk u fizy czny wo lu me n produ kc ji-t.

Tak więc d ł ugotrwały spadek cen musiał spowodować kryzys agrarny

na świecie. W najci ęższej sytuacj i w okresie kryzysu agrarnego znalazła

się Wielka Br ytania . Stan ten był wynikiem z jed ne j st ron y znaczne j roli

importow an ych artyku lów ro lnych w zaspo ka ja ni u wewnętrznych po 

tr zeb , a z dr ugie j - braku och rony celne j. W 1869 r . zniesiono wszelkie

cła zbożowe . Dl at ego też w An gli i obniż ka cen na artyku ł y ro lne była

szczególnie wie lka. Według indeksu P. Rousseaux obniżyły się one w la 

tach 1872-1 896 o 44% '''. Sp ad ek cen n ie by ł równomierny we wszyst

ki ch dzied zin ach. Uderzył on mocniej w ceny artykułów roślinnych niż

zwierzących. Według in deksu Boar d of T rad e ceny ziemiopłodów spadły

o pon ad 48% , gdy ce ny artykułów hodowl an ych o niecałe 30% . Gdy

relację cen ziemiopłodów d o cen artykułów hodowl anych w la tach

1872- 1874 przyjmiemy za 100, to w lat ach następnych stosune k ten bę

dzie si ę st al e poga rsza ł na ni ekorzyść cen ziemiopłodów, aż w la tach

:;0 Obliczenia własne na podstawie danych zamieszczonych .\V tablicach staty

stycznyc h pr zy prac y L. Men deIsona.

51 A. Runow icz, Prob lemy kryzysu agrarnego w US il , Warszaw a 1960. s . 29-35:

M. Poh orille. Wstęp clo teor i i renwtoioonic cen rolnI/ch, Warszaw a 1960, 5.,282-370:

D yskusj i o cenach rolnych ciq{J dalszy , l. 11, Warszaw a 1959. s . 159- 161. 200-201.

242-245; L. Men del sen, op . cit .. s. 2·12-24~, 546- 548, 571-573, 608, 627; M. Pohorille,

Re akcje gospodarstw chłopskich na zmiany cen, "Ekonomista ", 1960, nr l , s. 3-23.

~! Według indeksu Sauerbecka sp adek wynosił -1 3° o, a według Board oj Tra 

de - 40°,0. B. R . :VIitc he ll. op . cit., s. 471--476 ; \V . Aswor-th, ..4n Economic History ,

op. cit., s. 57.
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1894-1896 osiągnie przeciętną 68. Podobna sytuacja powstani e, gdy po
równamy ceny ziemiopłodów z cenami głównych artykułów przemysło

wych. W tym wyp adku na jlepsza dla ziemiopłodów r elacj a miała miej sce
w lat ach 1877-1 879. Gdy stosune k cen w lat ach 1877-1879 pr zy jm iemy
za 100, to \V lat ach 1894- 1896 będzie on wynosił 75. Wśród ziemiopło

dó w największy by ł spad ek cen ps zenicy , któr e były w latach 1894-1896
o 58% niższe niż w latach 1871-1873. Cen y o wsa spadły o 45% . jęcz

mienia o 44010 . Ceny ziem n iaków zaczęły się obniżać po 1880 r.

Tablica 8. Ceny ziemiopłodów w .\tl-=gc.li_i'_'_ ----.

Rela cja ('{"Il ~('1l1in p lodt'l\\' I
do er-n

Praccięma ,,'skai nik
w la lach cen artykułów I artvkułćw

hodowlanych
przernys!o-

wych

I
l łl 7 2 l łl 74 100 100 84
1817- 1879 92 91 100
l łl 8łl -189O GG 7G 79
1890 -1892 71 łl2 8G
189 f -189G 5G G8 75
1897 - 1899 G2 77 8 1

Ten olbrzymi spad ek cen na zboża i inne ziemiopłody or az r ównocz as
ny spadek r elacji do cen innych artykułów doprowadził do upadku upra
wy zbóż , a szc zegó lnie pszeni cy. Obszar uprawy pszeni cy w W. Br yt ani i
w 1895 r. wynosił zale dwie 38,4% st anu z 1869 r. Szczegól ni e zna czny
sp ad ek areału nastąpił w Irl andii, w Szkocji i Walii. Obszar zasiewu jęcz

mi en ia zaczął się zmniej szać od 1880 r. Proces ten trwa ł do 1898 r ., kied y
areał wyniós ł 71% st anu początkowego . Bar dzo znacznie obniżył się

obszar uprawy żyta, natomiast zasi ew y owsa wzrastały . Ogólny obszar

Tablica 9. Obszar uprawy zbóż w 'V. Bryt a ni i

IPrzeci ę tnie I Pszenica I jęczmi eri I O wies I Inne abova I Ogółem I
rocz nic tys. ha [indeks tys. hal indeks tys . ha [ indeks ' tys. ha I indeks 1tys. ha I indeks

I I nos I
I

IRG8 - 1870 144G 100 903 89 85 37G 97 383 1 99

1871 - 1873/ 1422 / 98 938 93 1080 83 388 100 3848 100
1878 1880 1202 83 1014 100 1087

1

84

1

300 n

1

3G03 9'f
1890 - 1892 908 63 835 82 1173 9 1 239 Gl 3 155 82
1893 - 1895 G99 48 845 84 129G 100 215 55 3055 79

1895 18971 G67 ·16 8·fI 83 1257
97 I 205 53 2970 77

,53 Obliczenia własne na podstawie indeks ów : Boa rd oj T rade dla artykułów rol
nych, Rousseaux - przemysłowych . Indek s cen ziemiopłodów według P. Rousseaux
obejmuje duży zestaw towarów ko lon ia lnyc h,
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uprawy zbóż w W. Bryt an ii (bez Irl andii) w latach 1869-1895 zmniejszył

się o 24% (odliczając owies, aż o 41%) .

Mala ł obszar także in nych upraw, tak np . areał upraw y ziemniaków

zmniejszy] się o 20% . Zm nie jszyla się również, chociaż w m niejszym

stopniu, uprawa roślin paszowych, na tomiast wzrastał obszar łąk, a szcz e

gólnie past wisk . W skali całego Zjednoczon ego Królest wa przy porównaniu

stan u z 1901 r . do stan u z 1871 r. nastąpiłu zmnie jszenie obszaru zasie

wów zbóż o 28% (w Wali i o 35%, w Irl andii o 38"/0), ogólnego obszaru

gruntów ornych o 15% (w Wal ii o 19%), natomiast obszar pastwisk

wzrósł o 22% (w Ang lii o 36% , w Szk ocj i o 35%). W rezu ltacie tego na

stąpiła duża zmiana struktury użytków rol nych: w 1871 r. zboża zajmo

wały 26% obszaru u żytków rol nych , 30 la t póżniej 18% , na tomiast udzia ł

pastwisk zwiększył się z 49% do 58%.

Rezultat em ta k znaczne go spadku obsza r u zasiewów było również

zmn ie jszenie się zbiorów. W W. Bry tanii zbiory pszenicy zmniejszyły się

w okresie kryzysu ag rarnego pon ad d wu krotnie, w Irlan dii - pona d pię

ciokrotnie . Zb iory j ęczmieni a zmniejszyły się o 20%.

Dochody brutto z upr awy zbóż w Anglii były w lat ach 1892-1896

mniejsze niż w lat ach 1872-1876 aż o 60%, a z up rawy ziemniaków

o 45%. Ogóln e dochod y ze sprzedaży produk tów roślinnych w Angli i

zmalały w tym cza sie o 50%. Jedyną dziedziną produkcji roślinnej, która

wykazywała rozwój i wzrost dochodów by lo sa downi ctwo. W 1896 r .

obszar sadów był w W. Bry tanii o 50% większy niż w 1873 r .S<

Jaka była sy tuacja w hodowli ? .Ia k już poda łem up rzednio również

Ta blica 10. Ceny artykuk ów hodowlanych

w Anglii U

I
Indeks

I
Rel acja do

Ś rednia
cen

cen ar t .

pracrnyslowvcb

1871-1873 90 73

1875- 1877 100 93

1877 - 1879 95 100

1888 -1890 BO 95

1893-1895 79 106

1896-1898 72 97

54 Na temat sytuacji w roln ictwie: Ch. Orwin, E. H. Whetham , l-1istory oj Bri

tish Ag ricuttuTe, 1846-191 4, London 1964, s. 251-252, 267-268; P . E r rrle , op cit.,

s, 548- 549; W. Ashworth, Art Eeonomic Histor u, op. cit. , s. 58. 61; B . B. Mitchell ,

op. cit., s . 78-79, 86-93; W . S tan for d R eid , op. cit., s . 354; L . L ub oszyc, op. cit.,

s. 68, 126; A . Zotow, Oceerki zem lew ład ien ija i zemledielija w sowriemiennoj Anglii,

P et er sb ur g 1909, s . 3, 54-59, 195--200.

roli Obliczenia własne. podstawa jak w ' przypisie 53. Por. L. H. Dupriez, op. cit. ,

l. I , s . 542-545.
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ceny a r tyk u ló w hodow la n ych spadały, jednak przez cały czas kryzysu
agra rnego ich relacja do cen a rty k u łó w roślinnych wzrastała. Jednak
n ajistotniejszy był stosunek do cen artyk u lów przemysłowych. Relacja
ta w latach 70-t~'ch rośnie na korzyść cen artykułów hodowlanych , póź
niej waha się. a le stosunkowo ni eznacznie. co świadczy, źe h od ow la znaj -
dowała si ę w o wiel e lepszej sytuacji niż uprawa roli. .

Naturaln ie ceny r óżnych artyku łów hod owl anych obniżvly się w in
nym stopniu . Całkowicie odrębną pozycję zajmowała we ł na , które j ceny
w latach 1873-1 892 obniżyły si ę aż o 66° {I , tzn. ba r dziej niż pszenicy .
Ceny mięsa spadły o około 30"/0, ceny ml ek a i nabiału od 20 d o 25"/0.
Tak i stan skłonił n iektórych ekonom is tów i h ist or yków do twie rd ze nia,
że kryzys agrarny obją l ty lko produkcję rośli n ną. P r zyj rzyjmy się temu
bliżej .

Niewątpliwy byl upadek hodowli owi ec. Nastąpi ło to już w początkach

kryz ysu agra rnego. W 1882 r. pogłowie owiec by lo mniejsze na wyspach '
brytyjskich o 23° {I w porównaniu ze stanem z 1868 r .. przy czym w Irla n
di i obniżk a wyniosla aż 37° II . W latach 80-tych nastąpi! jed nak po nowny
wzrost ich li czb y. co było związane z przestawieniem się hodowli na rasy
mięsne. W c iągu dz i esięciolecia wzrost wyniósł 22°,° i byl szczególnie
zn aczny w Irl anclii. Od 1893 r . następuje ponowny spadek pogłowia ow iec ,
co było związane z napływem zaoceanicznej barani ny. W 1895 r. li czb a
owiec w Zj ednoczonym K rólest wi e była mniejsza niż w 1868 r . o 17%.

Niewie lki e sukcesy osiągnęła również hod owl a byd ła rogatego. Od
1875 r. pogłowie zaczęło się zmniejszać, tendenc ja ta trwała do 1882, lecz
spadek był niewielki , wy nosil za le dwie 5%. W następnym okresie n a
stąpił wzrost pogłowia o 19°/0, przy czym na jsilniej szy był on na t er enie
Anglii. W latach 1893-1895 następuje znów spadek, ty m razem o 7% .
Ogólnie pogłowie bydła w latach 1893-1895 było zaledwie o 6% wyższe

niż 20 lat wcześniej. Oznacza to znaczne osl abienie tempa wzrostu w po 
rów na niu z okres em poprzednim, oraz wobec większego niż wzrost po 
głowia spad ku ce n , og óln y dość wyraźny spadek dochodów.

Stan pogłowia ni erogacizny przy podobnych okresach ko niunkt ury
wykazuje bardzo zn aczne zmiany . W latach 1873-1880 spadek O 31"/0,
w la t ach 188 1- 1890 wzrost o 52%, potem znów spadek o 25%. Ogól n ie
liczba nierogacizny w łatach 1892-1894 była niższa nż w ła ta ch 1870
1872 o 18% . I w tej dziedzin ie więc n ie w idzimy r ozwoju hod owl i.

Produkcja artykułów hod ow lan ych zwiększv ła się tylko w n iezn ac z
nym stopniu. W A ngli i w ł a tach 1892-1897 w por ównaniu z przeciętną

la t 1872- 1877 prod ukcja mięsa był a większa o 8%, w tym wołowiny

o 13% , barani ny o 5%. a wieprzowiny male je o 1"lo. Produkcj a masła

i sera pozosta je bez zmian. ml eka wzrasta O 17%, wełny male je o 17% ' · .

.. B . R . Mitchell , op . cit., s. 78-93, 4i1-476: P. Ernle. op . cit. s. 548-549,
552-553: W . W . Rostcw. Br itish Economy of the Ni ne teenth Ce ntur u, Oxford 1948,
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Tablica II . Pogłowic :r.wit'I"Z:l l {tomowych w Zjedn orzcuym Kr ók-srwic w mln sz tuk

- -- --I-'OG7 69 \ 1;;; 0---;-2 1 1873 7s I IB79-~9 ~om-95

------ - -- ---

O wce 3'1,5 I 32, I I 3+,11 I 30, I I :!I,S 30, I

100 -y3 _I 9_0__~ __!J_I B_7__

Bydło B.9 9,'1 10,2 I 9.9 10,0 10, 9

AD ~ 100 ~ 106 107

-=n;-C--!-~I-IO~'O !~:~I~~
Tylko jedna dzied zin a h odo wli wykazu je wyraźny wzrost, była to ho 

dowla drobiu. Liczba drobiu znaczn ie wzrasta . Tak np. w Irlandii w la

tach 1870-1872 było 11,5 ml n sz tuk drobi u, a w lat ach 1894-1896 już

16,7 mln , tzn . prawie o 50% więcej. W An glii w połowi e lat 90- ty ch oce 

niano, źe do ch ód z tej hodowli był o 12% większy niź przed 20 laty . I to

była jedyn a dzied zi na r olnict wa, która wykazywała wzrost dochodowości.

Docho dy ze sprzedaźy mięsa w tym samym okresie spadły o 23% , masła

i serów także o 23% , m leka o 7%, wełny o 60%. Ogóln ie oce niano, źe

w latach 1892-1897 dochody z hodowli w An glii były mniej sze o 22%

niź 20 lat wcześnie j. Świadczy t o wyraźnie, że kryzys agrarny objął rów

nież hodowl ę, chociaż był on mniej niszczą cy n iź w up r awi e roli.

Ogólny spadek dochodowości ro lnictwa bry ty jskiego w okresie kryzy

su ag rarnego b ył znaczny. W An gli i dochód ze sprzedaży artykułów rol

nych w połowie lat 90-ty ch był mniej szy n iź w lat ach 1872- 1877 aż

o 31%' Według inny ch obliczeń ogó lna wartość pienięźna całości pr oduk

tów rolnych Zj ednoczonego K r ólest wa była w 1895 r. m niejsza niź

w 1874 o 40%. Wartość posiadłości ziemskich miała się w tym czasie

zmniejszyć o 50% . Ma la ł ud zia ł rolnictwa br yt yj sk iego w tworzen iu do 

ch odu nar odowego i w jego p odzial e. W 1870 r. ludność ro lnicza stanowi

ła 20% ogółu ludności i zab iera ła 20% do ch odu n ar odowego ( tworzyła

ty l ko 16% ), nat om iast w 1900 wynosiła 12% ludności. a je j u dz ia ł w po 

dziale dochodu n arodowego wynosił za ledwie 8% (w tw orzeni u 7% ).

Oznaczało t o, że udzia ł ten na głowę ludności ro lnej zmniejszył się aź

o 37%51.
Trudną sy t uację wsi bry tyj ski ej pogłębiał fakt , że re n ta gruntowa

zaczęła się obniżać później n iż ceny (dopiero od 1879 r .), a obniżka ta

s. 99; T . W. Fletcher, T he Great Depression of English .4.griculture 1873-1896, ..The

Econ omic Hist ory Review", 1961, t. X II I, s. 419-420; W . Ashworth , An Ecollomi c

Hi stor i), op. cit., s. 57.

57 A . Ru now icz, op. cit., s. 59; M. 'I'racy, op. cit., s . 48; 1. R. Bell erby . .4gri

cuuure and l ndustr y Re la ti v e Incom e, London 1956, s. 56, 62; P . Deane, W. A. Cole ,

British Beanomie Growth 1688- 1959, Cam bridge 1962, s. 298: Clark Co lin, op . cit.,

S. 91, 96; A. Zotow, op. cit., s . 202-206.
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była mn iejsza niż sp adek Cen. Opłaty dzierżawne w An gli i obniżyły się

tylko o 30%. Uderzało to bar dzo mocno w dzierżawców. kt ór zy w An gli i
obe jmowali około 80% ziemi uprawnej. J uż podczas lat 1879-1881 około

2/ 3 opła t dzierżawnych nie by ło zapłaconych. W sprawozdaniu komi sj i
pa rlamen tarnej IV 1897 r. pisa no: "Sytuac ja far me rów w No rf'olk grani
czy z całkowitym i powszechnym ban kructwem". "Okręg Essex uci erpia ł

chy ba najsilnie j... W okresie między r. 1875 i 1879 wielu farmerów zo
stało zr u jnowanych lub zrezygnowało z dzierżawy, lecz łatwo był o jeszcze
wówczas znaleźć nowych dzierżawców farm po pewny m obniżeniu renty ..,
W okresie lat 1880-1884 licz ba opusz czonych farm była ogromna... Prace
nad u ż y ź n ieniem gorszych gr un tów zostały wst rzyma ne, zaprzesta no sto
sowania nawozów, ziemia stopniowo zarasta ła ch wast ami' w .

Nastąpił proces wyludn ian ia się ws i br yt yjskiej , zaczą ł się "rural exo 
dus ". Wyludnian ie. to IV n iektór ych rejo nac h było bardzo znaczne . Tak
np. ludność ro ln iczych hrabstw wa li jsk ich Cardigan i Montgom er y
zmniejszyła się w lat ach 1871- 1901 o 18%, 5 rolni czych hrab st w szkoc
kich o 14% , dw óch angielskich (Cor nwall i Huntingd on) o 13% . W okrę

ga ch wie jskich depopulacj a by la jeszcze większaw , Kryzys agrar ny zepch 
ną ł rolnictwo na d r ugorzędne pozycj e w gosp od ar ce br yt yjski ej .

W podobn ej sy tuac ji jak w Ang lii znalazło si ę rolnictwo w tych kr a
jach, gdz ie nie wprowadzono ochronnych bari er celnych n a impo rt ar ty 
kułów ro lnyc h. Do kr aj ów tych na le ż a ła Belgia, Hol andia i Dani a.

Tablica 12. Ceny artykułów ro lnych w BdgijllO

St'·:lCZ- Ziem. Zwic-
Lata Zboża Pasza Ogóle,

kowc niaki I
17:r CC

1871 -1875 100 9U 79 8 1 9G 99
1875 -1877 92 100 85 IUU IOU lUD
1877 -1879 9 1 93 100 H 95 99
1880 - 1882 88 100 84 87 99 98
188G-1888 Gl 75 69 G,j 83 77
1890 - 1892 68 78 H 59 84 80
1894 - 1896 50 G4 57 50 77 69

1895 - 1897 52 64 58 43 75 GB

I

I
R elacj a

do
pra cmvsl ,

9U
98

IUU
91
79
88
8:l

83

68 Cy t. za; L . Men delson, op. cit., s. 164.
Sil J. Saville. Rural D epopulorion in En gland and Wales, 1851- 1951, Londo n

1957, s. 2. 56-69; B . R. Mi tchell, op. cit., s . G-7 . 20-23. 62; P . Dean e , W. Cole, op.
cit. s . 10. 142-152.

(;0 Tabli ca została opracow ana (prze liczenia własne) na podstaw ie danych
G. Bublota i L. Duprieza. Inne dane przytacza Sirol , według którego spadek cen
na artykuły rolne w latach 1871-1896 wynosi ł ponad 41%, w tym na produ kty
roślinne ponad 52%. G. Bubl ot, La pr odu etton agricole belge 1846-1955, Louvain
1957, s. 393-398; J. Sir c l. op. cil., aneks nr 12; L. Dup r iez, op. cil .. l. l , s . 542-547.
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Cen y ar tyku łów roln ych w Belgii w lat ach 1871-1896 obniży ły się

o pon ad 37% . przy czym ceny ziemi opłodów o 51% . a ceny a rtykułów

hodowlanych o 28% (spadek od 1877 r.). W lat ach 70- tych obniżka cen nie

była jeszcze powsz echna ani też zby t głęboka. P odob nie jak w Ang lii

najlepsz y poz iom re lacji dl a cen roln ych w stosunku do cen wyrobów

przemysłowych ma miej sce w la tac h 1877-1879. dopiero później obniża

się wyraźn ie i w latach 1894-IB96 jest niższy o 18% w porów nan iu

z końcem lat 70- tych.

Ten znaczny sp ad ek cen wywoła ł zmnie jsze nie obsza r u zasiewów.

Najbardziej zmniejszyła się up rawa pszen icy. roślin strą czkowych i Ln u.

w lat ach 1866-1895 o ponad 30° o' Area ł zas iew u jęczm i enia w tym sa 

mym okresie zmala ł o 18% . żyta O 4% . owsa nat om iast zwiększył się

o 4% . Ogóln y obszar up rawy zbóż zmniejszył się o po nad 16"10 . p rzy czym

n ajwiększy areał zajmowały owies i żyto (pr zedtem pszen ica). a więc up ra

wy paszowe. Zwiększa ł si ę nat omi ast obszar up raw roślin okopowych

i paszowych - około 18%. Ogólnie a rea ł gr untów ornych zmala ł jednak

o 13% , wzrosła jednak powierzchnia ł ąk - o 23% . Tak więc uprawa roli

w Belgii została właściwie podporządkowana hodowli . Stąd też , gd y

w 1895 r. zbio ry zbóż i strączkowych były wyraźn i e mn iejsze niż

w 1866 r .• to zbiory ziemniaków i roślin paszowych zdecydowanie więk 

sze. Ogó ln ie produkcj a roślinna mia ła wzrosnąć o 12% . Ten n iewiel ki

wzros t produkcj i nie mógł zrekompensować ogromnego spa dk u cen . Do

chody właści cie l i ziemskich. a szczególnie dzierżawców (w 1895 r. dzier

żawą objętych był o 68% ziem i użytkowej) z tytułu uprawy ziemi zmniej 

szy ły się w okresie kryzysu ag ra rnego o co najmniej 40% .

Odmienna sy tuac ja był a w hod owl i. Upadła natural nie hodow la owiec.

Wielkość produkcj i związanej z tą hodowlą w la tach 1866-1895 zmniej

szyła się pr awie t rz ykrotnie. Wzrosło natomiast w yd atnie pogłowie bydła

roga te go w tym sa mym okresie o 32°'°. Hodowl a nierogacizny zrobiła

fan tasty czny sko k w latach BO-ty ch , ki edy liczba świń wzrosła z 646 tys.

do 1163 tys. szt uk, a więc prawie 2-k rotnie. J eszcze szybcie j wzrastała ho

dow la drobiu . Według ocen Bublot a fizyczny wolumen produkcji zwie

rzęcej w roku 1895 był większy niż w ro ku 1866 o 45% . przy czym zwią

zane j z hodowlą drobiu o 136% . nier ogacizny o 145% . byd ł a o 7% . a z ho

dowlą owi ec zmniejszył się o 62°/u. Ogólni e fizyczny wolume n produkcji

rolnej miał się zwiększyć o 28%. lecz jak wiemy w tym sa my m okresie

indeks cen zmnie j szył si ę co najmniej o 32% . Ogólny bil ans by ł ujemny,

chociaż gospodarka roln a Belgii wyraźnie przestawi ł a si ę z produkcji

zbożowej na produkcj ę hodowlaną'" .

61 G . Bub lot , op. cit.. s. 28-33. 47. 387. 393-400: L. Dupriez. op . cit .. s . 507.

546-547 ; S . A nto niewski, Organizacja rolnictwa w Belgii i metody popierania jego

rozwoju, Warszaw a 1930, s. 7-18, 65-69. 154; H isroi re de la Belg ique contempo

rolne, 1830- 1914, t. I, Br ux ell es 1928, s . 259.

37



Jeszcze bardziej charakterystyczne zmiany zaszły w okresie kryzysu
agrarnego w Danii. Spadek cen zbóż byl tu rów nie wielki jak w An gli i.
Ceny pszenicy w la tach 1894-1 896 byly mniejsze n iż w la tach 1871-1873
aż o 55% (w Anglii o 58%), ceny jęczmienia o 40% (w Ang li i o 44%), żyta

o 44%. Zmieniły się relacje cen poszczególnych zbóż, w lat ach 80- tych
ceny owsa stały się wyższe niż żyta i jęczmienia. I w Dan ii upad ła , ni e
zbyt zresztą rozwinięta, uprawa pszen icy - jej obszar zasiewów zm nie j
szyI się aż o 50% . Areał upr aw y żyta nie wykazywa ł większych zmian ,
podobnie jak jęczmienia i owsa, na tomiast bardzo zna cznie wzrosła upra

. wa okopowych. W rezultacie pole pszenia uprawy ro li zbiory, za wyją t

kiem pszenicy, rosły, Wzr ost produkcji n ie rekompensował jednak strat
wynikłych z olbrzymiego spadku cen i dochody z uprawy r oli znacznie
zmalały.

Uprawa roli stała się o wiele mniej op łacalna niż h odowl a. Najwyraź 

niej świadczą o tym licz by. Gdy w 1867 r . za 100 kg pszen icy można było

dostać blisko 14 kg masła lub 27 kg wołowiny albo 600 jaj , to w 1894 r .
zaledwie 5 kg masła, 10 kg wołowiny, ty lko 194 jaj. Dl at ego też dewizą

rol ników duńskich stale się "Down corn, up h orri". W latach 1870-1900
poglowie bydla rogatego wz roslo o 31% , pogłowie nierogacizn y aż o 162% .
Podniesiono poziom hodo wli, szczególnie bydła . T ros ka o kr owy doszła

aż do przesady. Jak pod a je L . Kr zywic ki w farmach pod Kopenhagą

jed no z towarzystw akcy jnych "posunęlo troskliwość jeszcze dal ej, za
rząd tak dba o swo je p up ilk i, że wydalił n awet psy z sąsied ztwa, ich
szczekanie bowiem przestrasza ło krowy i ml eko z po wodu wzruszenia
stawało się gorszym". Mleczność krów wzrastała, w 1861 r . wynosiła ona
1000 kg od jedn ej kr owy , a w 1903 - 2500 kg. Hodowl a bydła zosta ła

przystosowana glówn ie do wyrobu masla. Od 1 krowy w 1861 r . ot rz y
mywano 31 kg masła, a w 1903 j uż 98 kg. Ogólna produkc ja ml eka w la
tach 1861-1903 wzrosła z 760 tys . t do 2720 tys., a m asla z 24 tys . do
140 tys. t, a więc blisko sześciokrotnie.

Bard zo cha rakterystyczna jest ewo lucja ekspor tu ro lnego Danii. Na
początku lat 70-·tych głównym artykule m ek spor towym było zboże, jed
nak już w 1877 r. usta je eksport pszen icy , a następnie in nych zbóż ;

w polow ie lat 80- tych 20% zapotrzebowania zbóż bylo pokrywane pr zez
import. Od końca la t 70- tych głównym artykułem ek spo r towym sta je się

nierogacizna, która j es t wywożona masowo do Nie miec, znaczenia na
biera również eksport masła . Nowym pu nk tem przełomowym sta je się

rok 1887, kiedy Niemcy zamykają granicę dl a dow ozu świń z Danii.
Od tąd cały prawie eksport kier u je się do Anglii. Wysyłane były ta m w co
raz większej ilości bekony oraz masło. Dania sta je się w latach 90-tych
największym ek sporterem masla n a świecie . S ta n gospodarki hodow lan ej
w Danii stanowił wzór dla całego świata. P r zez in tensywny rozwój ho
dow li rolnictwo duńskie wyszło zwycięsko w starciu z kryzysem agrar-
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nym, co więcej rozwój ten przekształcił Danię z kr a ju zacofanego w kra j

o najwyższym poziomie rolnict wa na świecie".

Podobną ewolu cję przeszł o rolnictwo hol enderskie, jedna k z gorszym

skutkiem. Odmienność sytuacji polegała na tym, że Holandia już przed

kryzysem ni e byla eksporter em zbóż , wywoziła natomiast zna czne ilości

masła, a szcz ególnie sera. Rolnictwo h olendersk ie znaj dowało s i ę więc

na początku kryzysu w sytuacji naj korzystniejszej. W lat ach 1869-1871

Holandia była największym na świeci e eksporterem ser ów i zajmował a

drugie miejsce (po Fran cji ) w eksp orcie masł a . ,Jed na k ta dogodna sy 

tuacja nie została w pełni wykorzystana.

W Holandii cen y zbóż spadły w jeszcze większym stopniu niż w Dan ii.

Ceny pszenicy w latach 1894-1896 były niższe niż w lat ach 1873-1875

o 57%, ceny żyta o 55%. Podobnie jak w Anglii, Belgii i Danii nastąpiło

znaczne obniżenie obszaru upraw y pszenicy i jej zb ioró w , wzrosły nato

miast zasiewy owsa. Wzrósł także a rea ł upraw y okopowych i roś l i n

paszowych. Mimo dosyć znacznego sp adku cen artyku łów hod owl any ch

wzroslo pogłowie zwierząt domowych. Jednak wzrost ten był mniejszy

niż w Danii. Pogłowie bydła rogatego w latach 1870-1900 wzrosło o 17% ,

nierogacizny o 127"/0. Mimo tego ni e zostało zaspokojone wewnętrzne za 

potrzebowanie na mięso, ponieważ w Holandii była mniejsza lic zba świń ,

a także bydla niż w Danii , chociaż liczba ludności o wi el e większa. Po

czątkowo ro lnictwo holenderskie odnosi znaczne sukcesy w rozwoju pro

dukc ji masla. Już w latach 70-tych Holandia st aj e się największym eks

porterem masła na świecie , sytua cj a taka utrzymuje się jeszcze w lat ach

aO-tych. Ekspor t ten w la tach 1889-1891 był trzykrotnie większy ni ż

20 lat wcześniej. Jednak w latach 90-tych Holandia na tym odcinku p rz e

gr ywa, jej masło było gorsze niż duńskie , a droższe niż australi js kie ,

nowozelandzkie czy kanady jskie. Eksport masla z Hol andii całkowicie

spada i w końcu lat 90-tych wraca do poziomu sprzed 30 lat. Inne kolej e

przechodził natomiast eksport serów hol enderskich. Ekspor t t en w lat ach

70-tych i 80-tych zwiększał się powoli. Już w lat ach 70-tych zdecydowa

nie większy staje się eksp or t ser ów z USA, a w latach 80- ty ch również

z Kanady. Natomiast w latach 90-tych Holandia znacznie zwiększa eks

port Serów i staje się drugim po Kanadzie ekspor te re m serów na świecieś''.

O~ J. Pedersen, O. S. Petersen , .r\n Al10lysis of Price Beha v iou r du r i llg the Pe 

riod 1855-1913, Copenhagen-London 1938, s. 33. -12 , 2-14-247 ; S. B. Clough , Tlt e

Econo m ic D eu etopm em, op. cit., s. 310 : A. Niel se n. D łi u i scti e W ir l schaftsgesch ich re,

Jena 1933, s. 419. 533 ; K . Majewski , op . cit ., s . 135-141 : S . Wojciech ows ki, Koope 

racja w ro zw oj u h isto ryc z ny m , Warszawa 1923. s. 304-305. 317-329; L. Krzywicki,

op. cft ., s . 28-30, 62, 372; H . E. Friedlaender, J . Oser-. op. ci t ., s. 215--219 : Clark

Colin. op. cit ., s . 117-118; M. Tra cy , op. ci t., s. 110- 111.

n.1 N. W. Po sthumus, 11lquiT!J i mo tne Hi sto ry oj Prices in H olla nd, t. L Le ide n

1946, s. 8, 15, 23, 64, 98-100 ; E. Baasch. op. c tt.. s. -192-495 ; K . Majewsk i, op. cit.,

s . 56-58 ; W. Malenbaum , op. cit ., s. 236-247; P Laszczen ko. R usk oie, op . cit.,

s.101-102.
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Tablica 13. Eksport serów i masla I. Ho landii w t)'s. qU

1 1869-7 11 1879-8 1 1 1889 91 I 1899 -190 1

Masło 20a 379 (,27 217

Sn 250 263 310 4G3
------- - - - --- ----
Lącanie -158 642 937 6aO

---

Charakterystyczną więc cechą stanu rolnictwa trzech omawianych
poprzednio krajów tj. Bel gii. Holandii i Danii w okresie kryzysu agrar
nego był znaczny rozwój hodowli, pr zy rów noczesnym up adku uprawy
zbóż, a szczególnie pszen icy.

Tab lica 14. Rozwój hodowli w lh-lg'ii, Holandii i Daniiw

Rok I Bvd!o rogale

IBelgia IHolandia I Dania ~ Razem

U
1870 100 100 IUO 10U

1880 111 10·1 119 III

I
1890 114 109 12fi 116

1900 133 117 1-11 130

--

Nierogacizna

IBelgia IHola ndia I Dania Razem

I

I
100 100 1UO 100
1U2 102 119 107
18-1 176 17-1 179

JI{ j l 227 26-1 209

W krajach nie chronionych bar ierami celnymi przed nap ływem arty
kułów ro lnych sp ad ek cen był największy. Większość jed nak kr aj ów
europejskich wprowadziła cła ochronne . P ier wsze do poli tyki prot ekcj i
cel nej własnego rolni ctwa przesz ły Niemcy - już w 1879 r. Wprowa
dzone od l l 1880 r. cła na wszelkie artykuły rolne, zostały n a stępnie

w 1885 i 1887 r. znacznie podwyższone. Fran cj a wprowadziła początko

wo - w 1881 r. - niewielkie cła na przywóz zwierząt i mięsa , znacznie
podwyższonew 1885 r., kiedy równocześnie wprowadzo no od r azu wysokie
cła na impor towan e z boże. zresztą podwyższone w 1887 r . Protekcję celną

wprowadziły w 1882 r . Austro-Węgry, w 1883 - Włochy i Hiszpania.
W 1888 r. do protekcjonizmu przeszło nawet państwo szwedzkies". Wp ro
wa dze nie ceł nie uchroniło żad nego z pa ń stw od spa dku cen na artyku ły

ro lne.

.. K. Rit ter . op. cit., t. II , s. 1814- 1817.

65 E. G. Nourse, op. cit., s. 262 (przel iczenia własne).

116 R. Schnerb, Ltbre -echcnpe et protectionisme, Pa r ts 1963. s. 86-88; A . Krzyża

nowski, Rolnictwo wobec polityki handlowej, Kraków 1901, s. 17, 22, 32; J. Lacaur 
Ga yet, op. cit., t. V, s . 183-184, 191; A . Robinet de Clery, La politique douaniere
de l'A llemagne tlepuis l'avenement de Caprivi jusqu'a nos jours, Paris 1935, s. 54---62.
85, 95; M. Auge-Laribe, La revolution agricole, Pa ris 1955, s. 196-200; R . Nathan,
op . cit ., s. 110-120. '

40



WC' Fran cji brak jest opr acowan ego. ogóln ego ind eksu cen roln ych , lecz
i tak częściowe ma te r i a ły wskazują na znaczny ich spadek. Wedl ug ,J. Si
rola realne ceny artykułów roślinnych w 1896 r . byly niższe niż w 1871
aż o 44% (w Anglii o 48%) . Cen y bi eżą ce pszenicy w tym sam ym czasie
spadly o 47% , świń o 35%, wołów o 20%67. Obniżka cen byla więc mni ej
sza niż w kra jac h, gdzie nie było ceł na artykuły rolne, dlatego t eż

i sk utki kryzysu agrarnego były odmienne. Areał zasi ewów pszenicy
przez długi czas nada l wzrastał, chociaż tempo tego wzrostu było nie
wielk ie, Tak by ł o do końca lat 80-tych. Przeciętny obszar uprawy pszeni
cy w latach 1880-1890 byl większy niż w la tach 1872-1874 o 2%
(w latach 1872- 1874 był większy niż w latach 1857-1859 o 4% ). W la
tac h 90-tych przeważa tendencja spadkowa, areał w lat ach 1896-1898
był mnie jszy n iż 10 lat wcześniej o 3% . Właściwie więc zmiany są ni e
wie lk ie. Wzrasta natomiast dość znacznie, szczególnie do początku lat
90-tych, uprawa owsa. Powierzchnia zasiewów w latach 1896-1898 jest
większa niż w latach 1872-1874 o 23%. Uprawa innych zbóż posiadała

we F ran cj i mni ejsze znaczen ie. Znaczenie to w okresie kr yzysu agrarnego
wyrażnie maleje. Area ł uprawy żyta zmniejszył się o 22"/0, jęczmienia

o 23"/0, kukurydzy o 12"/0. Ogółny obszar uprawy zbóż nie wyk azuje
większych zmi an, wahania są rzędu 2% . Największy był on w polowie
lat 80- tyc h, potem ni ezn acznie zma laJ. Wzrós ł natomiast poważnie areał

uprawy ziemniaków - o 35°/", obszar zajmowany przez łąki zwiększył

się o 28% . P odobna sytuacja była na odcinku zbiorów. Zbiory czterech
zbóż w latach 1896-1898 były zaledwie o l % wyższe n iż w latach
1872-1874, a m niej sze o 2% niż w latach 1881-1883. Wed ł ug J. Sirola
fizyczny wolumen produkcji roślinnej z lat 1875-1877 nie został prze
kroczony już do końca XIX w.

Taka sytuacja znacznie obniżyła dochody z uprawy roli. Wartość zbio
rów brutto pszenicy z l ha byla przeciętn ie niższa niż w la tach 1893-1897
w porównaniu z lat ami 1868- 1872 aż o 27% (w cenach bieżących). Było

to wy nikiem znacznego sp adku cen a niewielkiego wzrostu plonów. Zbiór
z l ha wzrósł z 11 do 12 q. czyli za ledwie o 9%. Podobnie było ze zbio
ra mi in nych zbóż . Tak n p. zbior y owsa z l ha w latach 1893-1897 posi a
dały wartość o 12% niższą niż w latach 1883-1887, zbiory ziemniaków
w tym samym czasi e o 18° o' Niewielki wzrost plonów w rolnictwi e fr an
cuskim zwraca szczególną uwagę wo bec szerokiego wprowadzenia ma-

6; Indeks cen J. Siro la bu dzi wiele wątpliwości. Opracowany jes t jak o inde ks
nieważony 6 produktów rolnych, przy czym są to cen y "realne". Stąd też np . cen y
pszenic y wg J. Sirola w la tach 1893-1897 były niższe niż \v latach 1868-1872 o 43°,0.
a wg Fourastle według LEn bieżących o 33°,0, a cen realnych 045% • J. Sirol, op. cit .,
s. 488--489; J. Fourast i ć , C. Fontaine. Docn meru s »ou r l'histoire et la th eor ie des
prix, Paris 1958, s . 10-13, 41---49. Ce ny zbóż według indeksu ważonego \V lat ach
1895-1904 były niższe niż w lat ach 1865-1874 o 26,5° n- J. Tn u t ain, Le produit de
l'ogriculture [rancai se de 1700 a 1958, t. II, Paris 1961, s , 188, 191.
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szy n. W la tac h 1862-1892 licz ba młockarni wzrosła pona d dw ukro tnie
(ze 101 tys. do 234 tys.), siewników pięciok rotn i e (z 11 ty s. do 52 ty s.)
liczba żniwiarek zwiększyła się z 9 tys . do 23 tys.

La ta I Psze nica Żyto l·h·c7. l1l i l~ l\ O wies I Ziemni aki

~llB7 1 12 I I

I
12

I
II

I
77

IBB8 -IB~2 \1 ,5 11.5 12 II 77
IB93 1897 12 II II 10 BO

, ~_·I_·a_b-I ;-n-,.1 5. Plony 7. 1 ha \\"I ' Francj i'"

P odobnie było z ogól ną wartości ą zbio rów brutto. Wartość zbiorów
pszen icy w lat ach 1893-1897 była niższa ni ż w lat ach 1868-1872 o 26"/0,
zbiorów 4 zbóż w la ta ch 1893-1897 \\' porównaniu z latami 1883-1887
o' 12%. Ogólni e w okresie kr yzysu agra r neg o spadła znaczn ie wartość

zbóż, warzyw, win ogron, upraw przemysłowych (wyjątek - buraki cu
krowe), na tomias t wzrosła wartość zbioró w ziemn iaków, roślin paszowych
oraz owoców. Fra ncja pod względem owoca rs twa sta ła się wzorem dla
inny ch kr aj ów. Jasne i bar dzo cha ra kterystyc zne wnioski można wy 
ciągnąć z dan ych przedstaw ionych pr zez Tou taina. Nawe t w sk ali ID-leci
wartość brutto p rodukcj i rośli nnej wykazuje wyraźny spadek. W lat ach
1895-1904 jest ona niższa n iż w latach 1865-1874 o 8% (bez owoców
o 12% ), pod czas gdy w latach 1865-1874 była wyższa niż w lat ach
1845-1854 o 58"/0 (bez owoców o 57"/0), a w lat ach 1905-1914 wyższa

niż w poprzednim dziesięcioleciu o 31% (bez owoców o 28"/0).

Tab lica 16. "'artCl ść lu-un o produkcj i roślin n ej we Francj i' "

I Indeks I Wskai nik s truktury

Ill65 - 74 / IB75 -Bł I I BB5- 9ł IB95 -19Oł I 1865 - 74 I 1895 -19Oł

I I I
Zboża 100 96 83 82 34,7 30,9

Przcmvslowc 100 ~7 I 73 63 ł,O 2,B
\Vino 100

I
71 56 63 18,6 12,7

Ziemn iaki 100 15fi
I

16ł

l
150 3,6 5,8

Paszo we IDO 119 120 /05 3ł, 1 39,2
Owoce 100 lOG

I
127 190 3,7 7,7

Ogółem IDO 101 9ł 92 100,0 100,0

l Bez owoców 100 101 93 88 96,3 92,3

I ---

Na pewn o w lepszej sy tuac ji była hodowl a, chociaż cła na import arty 
kułów zwierzęcych były niższe niż na ar tykuły roślinne. Sp adek cen był

wyraźnie mniejszy (wyjątek wełna). Ceny mięsa osiągają najwyższy po-

GS J . Fou ras tle, C. Fon taine, op. cit., 5. 10-35 ,
es J. Toutain, op. cit. , s. 6-7. przel iczenia własne.
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ziom W początkach lat 80-tych, a n ajnizszy pod koniec lat 80-tych. Naj

wyższy spad ek dotyczył wieprzowiny i słoniny . Bardzo ni ezn aczna była

obniżka cen masła i ja j .

Hodowla w związku z tym rozwi ja si ę. lecz wzrost ten był mni ejszy

niż w krajach poprzednio om awi anych. Pogłowie bydła rogatego po pew

nym załamaniu na początku lat 70-tych przez następne 20 lat rośnie .

W latach 1890-1892 jest ono przeciętnie wyższe niż w la tach 1875-1877

o 19% . potem jednak następuje spadek o 7% . Dla porównania w 1900 r.

liczba bydła we Francji by ła wi ę ksza niż w 1870 r. o 14%, gdy np. w są

siedniej Belgii o 33% . Podobne byl y losy hodowli nierogacizn y; w 1900 r .

licz ba świń była wyższa niż w 1870 r. tylko o 14% (w Belgii o 61° o).

Pogłowie owiec zaczęło spadać dość wcześnie, lecz ogranicz anie liczby

odbywało się stosunkowo powoli. W latach 1866- 1893 pogłowie zmniej 

szyło się z 30 m ln do 20 m ln. tj, o 33% (w Da ni i o 42%). Natomiast Fran

cja ma wyraźne osiągnięcia w podniesieniu wagi zwierząt. W latach

1862- 1892 waga bydła rzeźnego wzrosła o 16% , świ ń o 7% , mimo ogól

nego obniżenia średniego wieku zwierząt przeznaczonych na rzeź. Stąd

też znaczne podniesieni e produkcji a rtykułów zwierzęcych. W łatach

1862-1892 produkcja mięsa wzrosła o 34%, masła o ponad 70% . Wzrosła

także produkc ja młeka, sera. jaj. Zmalała natomiast produkcja wełny

surowej o ponad 50%, kokonów jedwabniczych o 20% (konk ure nc ja ko

konów j apońsk i ch) . Wzrastał import wel ny, znik ł eksport ja j, lecz w la

tach 90-tych udało się Francji ograniczyć import mięsa, zwiększyć eksport

masła a szczególnie sera. Ogólnie jednak wartość produkcji a rtykułów

hodowl an ych zmalała.

Rodzaj

Tahlica 17. Wartość produkcj i zwierzęcej wc Francji 'o

I

l Indeks wartości produkcji \Vskainiki S l ruk t~

. -+1_18_6_'"_-_7_4 1 8 75 -~ 1885 - 94 1.1895- 19IHI 1865 74 1895 - 1904

I
~:~~oa i jedwab : ~~ I 1l~~ I i;~ I I,:~ I ~:~ 4;:~
Mleko IUU I 13li 135 1U2 I 17,6 16.4

Masło i ser 100 91 79 100 HJG 13.3

Jaja 100 130 12li 145 4,2 5.5

Drób, skóry 100 138 139 143 I 10,G 13.7

Ogó łem 1011 I Hi 118 113 25,11 29.2

Ro ślinne 100 10I 9+ 9~ 75.0 70,8

Rolne 100 105 IOU ~_:~_ 1110,0

Przeciętnie w latach 1895-1904 produkcja a rtyku łów hodowlanych

była niższa niż w la tach 1875-1884 o 2% , spadek niewielki. lecz w latach

1865-1874 wartość ta była wyższa ni ż w latach 1845-1854 o 66%.

7U Ta mże, s . 6- 11, przeticzenia własne .
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a w latach 1905-1 914 większa ni ż w latach 1895- 1904 o ponad 38° O,

Oznacza to. że również hodowla zwierząt domowych przeżywała kryzys
agrarny. Równocześnie pewien jej rozwój nie spowodował zasadniczych
zmian w strukturze produ kc ji rolnej , nad al decydowała pr od ukc ja roślin

na. W końcu lat 90-tych pr od ukcja hodowlana d awa ła tylko 29% ogóln e
go doc hodu br ut to ro lnictwa francuskiego.

Najdobitniejszym wyrazem upadku ro lnictwa francuskiego są liczby
podane przez C. CIarka. Oto wartość produkcji rol nej w cenach stałych

w latach 1895-1899 była niższa niż w latach 1868-1872 o ponad 4%, co
oznacza rzeczywisty spadek produkcji rolne j, mimo upływu 27 la t" .

Od drugiej połowy lat 70-tych zaczęła się wyl udniać wieś fr an cuska.
W latach 1876-1901 liczba jej mieszkańców zmniejszyła się z 24 928 tys.
do 23005 tys ., co oznacza. że wieś opuściło około 4.5 mln ludzi. Na j
większy ubytek nastąpił na terenach uprawy zbożowej w pln .-wsch.
Francji np. w departamentach Hau te -Marne, Haute-Saóne. Zmniejszyla
się również liczba gospodarstw rolnych. Bar iery celne nie uchroniły rol
nict wa francuskiego od klęski" .

Drugim kra jem, gdz ie ro lnictwo było chronio ne wyso kimi cłami , były

Nie mcy. I tu nie zahamowały one spadku cen. Cen y artykułów ro lnych
przechodziły trzy fazy wahań: w latach 1874-1878 spa de k. 1879-1881
wzrost. 1882-1887 spadek 1888-1891 wzrost, 1892-1896 spadek. Spad
ki cen były coraz głębsze, a w 1881 i 1891 ni e osiągnęły one poziomu
z 1873 r. Jednak obniżka cen była m nie jsza niż w innych omawianych
dot ychczas kra jac h. Ogólny indeks cen rol nych obniżył się tyl ko o 29% ,
przy czym relac je tych cen do cen a rtykułów przemysłowych, m imo spa d
ku w latach 80-tych i 90-tych. były ogólnie korzystn ie jsze niż przed kry
zys em (w latach 70-t ych wyraźny wzrost).

Ceny ziemiopłodówspadły w latach 1874-1894 o 36%, największy był

jak wszędzie spadek cen pszenicy, o 420;.,. Charakterystyczne jest , że ceny
owsa i jęczmienia najniższy poziom osiągnęły w końcu lat 80-tych , a nie
w połowie lat 90-tych , to samo dotyczy ziem niaków. Ten stosunkowo nie
zby t w ielki spadek cen (w skali pięciol etni ej ceny ziemiopłodów były niż

sze w la tach 1893- 1897 od cen w latach 1873-1877 o 26"/0) n ie dopro
wadz ił w Niemczech do zmniejszenia się obszaru uprawy zbóż; w 1894 r .

• 1 C. CIark o op. cit. , s. 89.
re O rolnictw ie francu skim: J. Sirol, op. cit., s. 488-489. aneksy nr 2-4, 7- 11;

H. S će, ll isto ire ćc o ucmię ue de in France . t. 11, Paris 1942, s. 312-328: M. Auge
Laribe , L'evolutioll de la F rance aoricole, Paris 1912, s. 15-16, 49-57; J. H . Cl ap 
haro, Th e Ecollomic DevelopmclI t ot France and Germ an u 1815-1914, wyd. {
Cambridge 1955, s. 159. 186; S. B. Clough, France, op , cit., s . 219 ; R., Gromas, op, cit .,
s. 250-260 ; L . Knowles, Economic Development in tlle Nineeiun Century, France,
Germany, Ru ssia, and Unit ed States, London 1947. s. 58: M. Tr acy, op. cit ., s . 76-79;
A . I. Sznerson , op. cit ., s. 13, 229-242. 255-257. 324: W. F . Lewitskij, Sielskocho
d aj slw iennY i k rizis wo Fr tinc ii , 1862-]892, Charków 1899. s. -W-53, 74-83: E. Lavtsse,
Hi stoire de la France contemporaine, t. VII I, Paris 1921, s. 423--447.
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w Prusach by ł on większy ni ż w 1873 o B,50Jn, niewielk i sp ad ek m ial m ie j

sce tylko w lal a ch 189E-1897. Identycznie by lo z obszarem up ra wy żyta

oraz jęczmien i a . Area ł zasiewów pszenicy przechodzi także p odobne ko 

lej e, l ylko wz r ost był większy, a sp adek w połowie la t BO-ty ch trochę

g lębszy . Spadku w latach 90-t ych nie przechodziła uprawa owsa i ziem

niaków. Zbi or y zbóż i zie mniaków wykazywały wyraźny wzrost, co bylo

g łówn ie wynikiem p odniesienia wydajności gle by . Zbiory pszenicy z 1 ha

wynosiły: w lal ach 1881-1885 średnio 12,8 q, w lal ach 1891-1895 

14,6 q, a w następnym pięcioleciu j uż 17.1 q. Ogó lny in deks produkcji

roślinnej, według L. Duprieza. wzrósł w Jatach 1879-1897 aż o 52"10 .

co ca ł kowicie wyrównało straty płynące z obniżk i cen. Wartość produkcji

w 1894 r. był a ta sa ma jak w roku 1873. Warl ość zbiorów pszenicy

i ży ta była jednak niższa" . Oznaczało to naturalnie ca ł kowite zah am o

wanie wzrost u wartości produkc ji rośl innej . W latach 1852-1873 wzrosla

ona przeci eż aż o 86%. a tyl ko w la tach 1894-1909 o 83%. Kontrast

bardzo wyrażny , tym ni emniej ogó lnie upraw a roli w Niemczech w star

ciu z k ryzysem wyszła bez większych strat.

W jesz cze lepszej sytuacji znalazła się hodowl a zwierząt domowych.

Cen y zwierzą t najniższe były w lal ach 1886- 1888 i w p orównaniu z la

la mi 1872-1874 obniżyły się zaledwie o 18% . Większy był spadek cen

pr oduktów zwierzęcych, któr e w lat a ch 1895-1897 były niższe niż w la 

tach 1875-1 877 o 27% . Wpłynęła na to bardzo zn aczn a obni żka ce n

sma lcu (aż o 60° o), a także wełny. Bardzo wyrażne w związku z tym były

zm ia ny w sta nie pogłowia zwierząt hodow lanych. 'Zdecydowanie porzu

cono w Ni emczech nierentowną hodowl ę owi ec . Sp ad ek poglow ia owi ec

był tu największy wśród wszyst kich kra jów Europy..Jeszcze w 1873 r.

liczono 25 mln ow iec . a w 1900 zaledwie 9,7 mln sztuk, tzn. spade k wy 

niósł 61%. Proces ten był szcz egó lnie intensywn y we wschodn ich p ro

winc jach państwa n iemi eckiego. Natomiast bar dzo znacznie rozwinięto

hodowlę ni eroga cizn y i byd ła ro gatego. Pogłowie świń wzrosło w lat a ch

1870- 1900 aż o 136% , co ozn ac za, że pod ty m względem Niemcy ustępo

wały w Eu r op ie t yl ko Dani i. Pogłowie byd la w tym samym okresie wzro

sło O 20% . czyli więcej n iż w Holandii czy Fr an cji , lecz zdecydowanie

mniej niż w Belgii czy Da nii. Równocześni e znaczn ie wz rosla waga zwie 

rzą t. Tak np. w P rusach w lat ach 1864-1900 przeciętna waga krowy

wzrosła o 38"/0, świni O ponad 200;.. ow~y - ponad trzyk rot ni e. P od nie

siono po ziom mleczności krów, która w tym sa my m czasie w P ru sach

wzrosła z okolo 1100 kg do 2200 kg , czyli dw ukrot nie. Według oblicze ń

Duprieza ind eks produkcj i hodowl an e j w lat ach 1873-1894 wzrosnąć

miał jednak ..tylko" o 43°' 0 tzn . mniej niż produ k cji r oślinnej . W latach

711 Obli czenia wartości produkcji rolnej brutto zostały dokonane na podstawie

indeksów cen op r aco wa nych przez Jacobsa i Richtera oraz indeksów wielkości pro

dukcji rol nej przedstawionych przez Du pr ieza. A . Jacobs, H. Rich ler, op. cit.,

s. 74-83: L . Dupriez, op . cit ., t. I. s . 508 .
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1852-1873 mi a la on a wzrosnąć o prawie 46° II ( roś li n na o 50°'°), a w la
tach 1894-1909 o 27° II (ro ś l inna o 26%) .

Tak więc ogólny wzr ost fizyc znego wolumenu produkcji ro lnej
w Niemczech w latach kryzysu agrarnego był n i ewątpliwy . Stwierdza to
również Colin CIark, wedlug obliczeń którego ty lko w latach l B82-1895
wzrósł o blisko 25%. W rezultacie tego Niemcy przewyższy ł y Francję pod
względem produkcji rolnej . W 1882 produkcja rol na Niemiec byla mniej 
sza niż we Francji o 5%, w 1895 większa o co najmniej 23%. O lepszej
sy tua cji w rolnictwie niemieckim św iad czy również dalszy wzrost ludno
ści za t r udn ione j w rolnictwie (chociaż ludność wsi zm niejsza się) oraz fakt
decydujący: w 1895 wartość prod ukcji ro lne j brutto by la o p on ad 5%
wyższa n iż w 1882 1'."

W innych krajach Europy sy tuacja w końcowym ćwierćwieczu XI X w.
była podobna do stanu Francji bądż Niemiec. Ciężko przeżywało kryzys
ag rarny r olnictwo włoskie. Dot ych czasowe artykuły eksportowe rolne
Włoch n apotkal y na ostrą konkurencję. Indie i Ch iny wyparły z więk

szości rynków ryż włoski, w Ioski jedwab straci! swe rynki na r zecz ja
pońskiego i chińskiego, oliw a włoska na rzecz oliwy z pół nocnej Afryki.
Najdotkliwiej jednak zostala uderzona , jak wszędzie , uprawa pszenicy.
Cen y pszenicy tylko w latach 1880- 1894 obniżyły się o 40%. Areal za 
siew ów w 1890 r. był mniejszy niż n a początku lat 70-t ych o 8%, a zbiory
w lat ach 1885- 1889 były niższe o 20% w porównaniu z przeciętną lat
1870--1874. W latach 90-tych w rezultacie znacznego podwyższenia ba
ri er celnych obszar zasiewów i zbiory wzrastają. Staly jest na tomiast
spadek zbiorów kuku rydzy , a szczególnie produkcji o liwy (w lat ach
1895-1900 mniejsza niż w la tach 1879-1883 o po nad 47% ). Sytuacj ę

i w tym kraju ratowała hodowla; licz ba bydła rogatego w latach 1870
1900 wzrosł a o 62%, a nierogacizny o 43%, przy czym pogłowie owiec
pozostawało właściwie bez zmiant-.

W Szwec ji przebieg kryzysu był łagodniejszy. Nie przyniósł on obni 
żenia obszaru zasiewów zbóż. W latach 1870-1900 pogłowie owiec
zmniejszyło się o 21%, lecz li czb a bydła rogatego wzrosła o 31%, a n ie
rogacizny o 128% . Wartość produ kcji w cenach bieżących zrrmiejszyła

się ty lko w łatach 80-tych i była niższa przeciętnie w ł atach 1886-1890
o 13% w porównaniu ze średnią z łat 1876-1880 (w cenach stałych wyż-

.1 O rolnictwie nie mieckim : H. W. Fin ek von Fincken stein , Di e Entwicklung der
Landwirrschaft in Preussen und Deutschland 1800-1930, Wlirzburg 1960, s. 262-274,
313-335; R . Krzymowski, Geschichte der deu,tschen Landwirtschaft, Stuttgart 1939,
s. 219, 232, 252-253: A . Pietruszow, Agrarny je otnoszenija w Germanii, Moskwa 1945,
s . 162: K. Kau tsk y . Kuie sti« rolna , Warszawa 1958, s . 61. 68, 121, 164-166, 344-366;
K . Rilter, op. c it., s . 393-454, 1518-1519. 1533, 1593; A . Spiethoff, op. ci t ., l. II ,
ta b l. 27, 29. 34: S . Ciri acy-Wan trup, op . cit. , s . 117-119 ; Colin CIark , op. cit. , s . 90.

t s E. S ereni, op. cit ., s. 244-246, 258-259, 268-274 ; E. G . Nourse, op . ci t ., s. 262 ;
P. 1. Laszczenko, op. ci t.. s . 65; M. Bandini , Cenie anni di agraria ila Ziana, Roma
1957. s. 46, 85; K . Ritter. op. ci t ., s. 439-447, 1066, 1519, 1598.
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sza o 7% ). W lat a ch 90- t ych doc hód ro lnictwa rosnie zarówno w cenach
bieżących jak i w sta łych, mimo spadku liczb y zatrudnio nyc h?".

Głównym ogniskie m kr y zysu ag rarnego byl a więc gospoda r ka zbożo

wa Eu rop y zac ho dnie j. T am kryzys rozpoczął się najwcześniej i był naj
ost rzejszy. Największe st ra ty poniosła upra wa pszenicy. Głębokość spadku
cen ps zen icy jest też wskażnik iem głębokości kry zysu ag ra rnego.

Tablica 16. Spadek cen pszenicy w Euro pie:"

p rl.l,c i{. ln i_c _ _! 1871-8Ó 1 1881 ~89 1 1900

Ang lia
Belgia
Ho landia
Dania
Francja
\Vlochy
N iemcy
Austria
Szwecja

\ VCgry
Norwegia

100 69
100 70
100 75
100 72
100 82
\00 72
IUO 8 1
100 75

100 79
100 79

_1_~_~4

55
5G
61
61

64
73
73
il
i4
76
i6

Zdecydowanie największy sp ad ek cen psze nicy not owano w kra jach,
w których ni e byl o ceł na je j imp ort. Stąd też cen y pszeni cy w la tach
90-tych w Nie mczech, Franc ji, Austrii sta ly s ię wyższe niż w Anglii
o ponad 50% .

T ahlica 19. Relacja cen pszenic)" do cen angiclskich'"

Średnia Anglia IFrancja IXicmcy I Austria : \\'~gc)' Holan-
Italia Belg ia

dia I Dania
I

186 1-1 8i OI 100

I
123

I
109 I 84

I
92 119 128 13i I 9i

1891 -1900 100 153 157 153 141 186 134 H7 116

W Anglii r ównocze śnie najbardziej spadły ogóln e kosz ty utrzymania,
co miało niemal y wply w n a podwyżkę rea lnych pła c ro boczych. Realne
płace robotników w Anglii w lat ach 1893-1897 były wyższe niż w la tach
1870-1874 o 35%, p rzy czy m prace nom in alne wzrosłv tyl ko o 12010 . lecz
koszty utrzymania zmniejszyły si ę o 16% . In aczej bylo w Niem czech ,
gdzie wz rost płac nominalnych był w tym samym okresie większy , wy-

7G E. F. Heckscher , An Ecollomic HistOTY oj Sweden, Cambridg e 1954, s. 257-258:
Col ln Cla rk, op. cit., s . 95; K . Ritle r, op . cit., s . 439-447, 1519; W. Malenbaum, op .
cit., s. 236-239.

n K. Ritter , op. cil. , s. 234-235, przeli czeni a własne .

78 Tamże, s . 236-237.
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niósł aż 22%, lecz koszty utrzymania utrzymały się na tym samym po
ziomie, co w rez ultacie dało wzrost płac realnych mni ejszy ni ż w An glii.
Większy ni ż w Ang lii by! wzrost realnych plac we Fran cji, gdzie pl ace
nominalne zwiększyły się bardzie j niż w Niemczech, a spadek ko sztów
ut rzymania byl większy.

T abli ca 20 . Ko szt)' utrzymania n realn e place l'obOf'z c·; Q

I Indeks kOSZlÓW 1I_117.ymania I Indeks rea lnyc h plac ro!>oC';,yr:h l
Przeciętne --

--.:\ ngl;a I Francja 'Nie mcy '~J:'::' ncj a I Xicmcv I
18iO 18i! Ino 100 ion HIO Inn 100
IB75 1879 gil 95 IUI lon us IOfi

18i9 1883 93 99 102 109 118 1U3
188·1 1888 85 92 95 122 130 liG
1889 1893 8i 89 102 129 13G 118

1893 189i _ I__8_-1 8i 100 135 H I 122__,

Tak więc w kra jac h takich jak Niemcy, ciężar kryzysu ag ra nego zo
sta l w pewnej mierze przer zucon y n a ba rki kl asy robotnicze j. W zasadzie
tam gdz ie sytuacja rolnictwa była cięższa , ta m szy bciej rosła rea lna p ła ca

i odwrotnie. Zobaczyć to możemy porównując sp adek wartości zbi orów
pszenicy w poszczególn ych kr aj ach. Sp ad ek ten jest bardzo znaczny
w Anglii. na tomiast w Nie mczech ni ewi elki. Gdy w latach 80-t ych wa r 
tość zbiorów pszenicy w An glii była mniej sza niż w Nie m czec h o 14%
(zbio ry w Anglii byl y większe) , to w lat ach gO-tych ponad t r zyk rotnie
niższe .

Tablica 21. \Val"tość zbiorów pszenicy w mln marck' "

151 I 280 I In
524 -1-54 S·l7

I ~r!__ j~~ ImI

1 18il-80 1 1881-90 1 1891- 19OU I
IAnglia

Xicrncv
\\'ęgry

\Vło chy

I Fran cja

Kryzys agrarny ogarną! również kra je eksportujące produkty roln e.
Również i w tych kra jach rozpoczą ł się on od sp adku cen. W Stan ach
Zj ednoczonych ceny właściwie spad aly bez przerwy od końca wojny do
mowej. W lat ach 70-t ych zn i ż ka cen ni e przynosiła żadnych szk ód gospo 
darce amerykańskiej. Był to, jak stwierdziliśmy , okres największego roz-

ts Wed ług J. Kuczy nskiego zestawił L. Mende Ison, op, cit., s. 531-532, prze li
cze nia własne.

HO Wyli czone na podst aw ie inde ksów cen z różnych kra jów oraz danych zawa r
tych u K. Ritt era , op. cit .. s . 236-23i . 139 .

48



kwitu rolnictwa USA. Dość przytoczyć fakt, że wartość brutto zbiorów
w cenach bi eżą cych wzrosła w latach 1870-1880 o 31%. Sytuacja uległa

zmia nie już od początku la t 80-tych . Ceny spadają bardzo znacznie. Ogól
ny indeks cen rolnych w latach 1896- 1898 był niższy niż w latach
1881-1883 o 29%, ceny pszenicy spadły w podobnym okresie o 53%, ku
kurydzy o 52%, masła o 42%. Zjawiają się trudności w rozwoju rolnic
tw a. Ob szar zas iewu pszen icy przestaje wzrastać, co więcej, występują

okresy zmnie jszania się tego areału, tak np. w latach 1884-1888 zmniej
sza się on o 9%.

Kryzys objął przede wszystkim pln.-wsch. część Stanów Zjednoczo
n ych . Na ty m obszarze upadek rolnictwa był równy upadkowi rolnictwa
ang ie lskiego. W la tach 1880-1900 powierzchnia zasiewów 4 zbóż w sta
nach płn.-wsch. zmniejszyła się o ponad 12%. W Nowej Anglii w 1889 r.
zbiory pszenicy stanowiły zaledwie 14% zbiorów z 1860, kukurydzy
72%. Zm nie jsza się w ogóle obszar użytków rolnych. Upada również ho
dow la bydła rogatego. W Nowej Anglii w 1900 r. liczba byd ł a r ogatego
była mnie jsza niż w 1860 r . o 24%. Wyrób masła w stanach płn.-wsch.

w latach 1880-1900 zmnie jsza się o 23%, a sera aż o 68%. Zmniejsza
się także w tym rejonie licz ba farm i liczba osób za trudnionych w rolnic
tw ie. Rozwija się ty lko hodowla drobiu, sadownictwo i warzywnictwo.
Ogóln y dochó d z ro lni ctwa w la tach 1880-1900 zmniejsza się o 12% .

Tablica 22 . Wzrost oOO..at-u upraw w USA

Przeciętne

Pszenica
K ukur ydze
Ow ies
Bawełna

Lącwic

8"0- o

75%
82 %

100%
81 %

W skali ca łych Stanów Zjednoczonych występuje wyraźne zwolnienie
te mpa rozwoju rolnic twa, przy równoczesn ej obniżce wartości produkc ji
w cenach bieżących. Dochód brutto z uprawy 5 głównych zbóż był

w 1894 r . mniejszy niż przed 15 laty aż o 29%. Równocześnie od połowy

lat 80-tych zaczyna zmniejszać się poglowie owiec (w la tach 1896-1898
bylo ich mniej o 28% w porównani u z latam i 1883-1885), zos ta je zaha
mowany wzrost pogłowia nierogacizny, w latach 90-tych maleje liczba
byd ła r ogatego. Ogól ny doc hód brutto rolnictwa USA w cenach bieżą

cych w latach 1884-1894 zmniejszył się o 7% (w poprzednim l O-Ieciu
zwiększył się o 13% ), mi m o że dochód brutto mierzony wcenach stałych

wzró sl o blisko 10% (w poprzednim dziesięcioleciu o 53%) . Nie wdając

się w bliższe szczegóły, stwierdzić można, że ro lnictwo amerykańskie
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również musiało pokonywać znaczne trudności związane z kryzysem
agrarnymś'.

Na terenie państwa rosyjskiego ceny artyku łów rol nych wzras ta ły do
początku lat 80-tych. Po tem rozpocząl się kryzys. Początkowo bardzo
gwałtownie spadly ceny żyta, j uż w 1887 r. jego ceny lokalne wynosiły

połowę cen z 1881. Ceny ży ta spadły wówczas we wszystk ich guberniach
poniżej kosztów prod ukcji . W 1894 r. cen y ży ta stanowi ły 42% cen
z 1881. Spadek cen psze nicy by! szczególnie gwa ł towny w lat ach 90-tych .
W Odessie w 1894 p łacono za ni ą aż o 59% mn iej niż w 1880. W połowie

la t 90-tych z ko le i upraw a ps zeni cy prawi e wszęd zi e s ta je się deficytowa ,
a tylko ow ies daje zys ki. Spowodowało to znaczne zahamowanie wzr ostu
obszaru zas iewów zbóż. W 50 eu rope jskich guber niac h w lat ach 1881
1893 area ł te n wzrósł za ledwie o 1,5%. przy czym właściwie

wzrost nastąpił w tzw. gu be rn iac h ..noworosvjskich", gd zie wynosił 15% .
P owierzch nia zasiewów zbóż zmniej szyła się nat omi ast na olbrzymich
obszarach Rosji centra lne j. a także na Litwie i Est on ii. gd zie spadek ten
wyniósł 6%. Od 1883 r. rozpoczął się spa dek cen ziemi i opiat d zi erżaw

nych (nie objąl on terenów Nowej Ros ji): Krv zys agrarny równocześnie

przyspieszył proces up ad ku wie lu gos podarstw obszarniczych, P rocesu
tego nie zahamowało u twor zenie w 1885 r. Szlach eck iego Ban ku Ziem
skiego. W latach 1887-1905 szlac hta stracił a pona d 20 mln ha zie mi'",

P od obn ie było w in ny ch kra ja ch ek sportersk ich. Wszędz i e spadały

ceny . Tak np. ce ny pszen icy w Bu en os Air es w lat ach 1893-1895 by ły

niższe niż w lat ach 1886-1888 o 46% . W re zu ltacie w Kanadzie, Austra 
lii , Indiach. Algierii. Egipcie zmniejszyły się zbiory. W Austra
li i i Af ryce Południowej nastąpiło obn i żenie pogł owia owiec. W Australi i

Tablica :!:i. Zbiory pszenicy w ty..;. t

Egipt Razem

1883 188,
1888 1892
IH93 189'

11111
997
868

i \lI8
63gb

6227

1)79

fi:! I

61-1

+i9 92" 100

309 H3~3 90
327 B03G H,

81 O rolnictwie USA: His to rica l S latistics, op. cit., ~_101-109, 231- 232; G. War
re n, F. Pearsson, Whol-esal e P r ices in the United Stn tes . New York 1932, s. 30,
44---45; T re nd s, op, cit., s. 43-48, 97-\ 03, 164-180, 283-303; F . A. Sha nnon, A gri 
cuiture, op . cit., s. 246, 260, 352. 353; A. Roche sler, Poc z em u biedny jarmery, Moskwa
1949, s. 50 , 63; S . B . Clough, Histoire, op. c tt., s. 45-76, 138, 132; G . Soule, V. P . Ca 
rosso, op , cit., s. 210-211: L. Luboszyc, op. cit., s . 100-102, 134-137.

82 N. A. Jegizarowa , op. cit., passim : P . La szczenko, Historia, op. cit ., s. 86-89 ;
P . 1. Laszczenko, Ruskoje, op. cit., s. 280-296; E. S. Karn auc how a, op , cit ., s. 38:
83-85; Wlijan1e urożajew i chlben ych cen nu niekmorine st oranu r nsskopo uc rod 
nogo chozjajSLwa, Petersburg 1897, t. I , s. 466-467, t. II , s. 150: L . J u r owsky, Die
russische Getreideexport., St u t tgar t 1910, s. 12-1 6, 176- 177.
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już w końcu lat BO-tych nastąpiło zahamowanie wzrostu produkcji rol
ne j, a następnie jej spadek. K ryzys agrarny objąl więc caly świat'".

Ogó ln ie podsumowu j ąc p rzebieg kryzysu agra rnego trzeba stwierdzić

jego dość ścisły związek z przebiegiem cyklów ekonomicznych. Wyrażne

są trzy etapy k ryzysu agrarnego, pierwszy w la tach 70-tych, drugi 
w latach BO-tych, trzeci - gO-tych. Pod koniec wspomnianych l O-leci
następuje pewien wzrost cen i osłabienie ostrości kryzysu związane

z okresam i dobre j kon iunktu r y w przemyśle , po te m wraz z wy b uchem
cyklicznego kr yzysu n adprodukcj i przemysłowej nad chod zi ponown y
ostry spadek cen produktów ro lnych i nowe zaostrzenie kryzysu agrarne
go. Każdy następny etap przynosił niższe ceny i był coraz bardziej pow
szechny i niszczący. Jednocześnie kryzys agrarny wybi tnie zaostrzał pro
blem ry nk u dl a towarów przemysłowych . Przynosząc znaczne zubożenie

chłopów, fa r merów i dzi erżawców skraca ł i osłabiał okresy do brej
ko niun ktury, przyspiesza ł proces dojrzewania kryzysów, przedłużał je
i pogłębiał. Z drugiej jedn ak strony potanienie środków żywnościowych

zwiększało popyt ludnośc i miejskie j. Na obniżeniu stopy życiowej rolni
ków korzysta ło miasto.

Głównym og niskiem k ryzysu agra rnego by ła gospodarka zbożowa kr a
jów Eu ropy zachodnie j, jednak ni e był on wynik iem rozwoj u rolnictwa
tych krajów. Roln ictw o Eu ropy zachodniej przeżywało kryzys nie dlate
go, że produ kcja rolna w Europie wyprzedzała po pyt, pr zeciwn ie - podaż

nie mogła nadążać za wzrostem popytu spowodowanego m.in p rzez proces
ind us tr ia lizac ji. Długotrwały k ryzys agrarny zosta ł spowod owan y pr zez
przyczyny zewnętrzne, u pod st aw 1<: tórych l eżał rozwój kapitalizmu
w skali światowej. Był on równocześnie wyrazem konfliktu między "ame
rykańską" a "pruską" drogą rozwoju kapitalizmu na wsi, rezultatem nie
równomierności r ozwoju różnych krajów, które zetknęły się na powsta
łym wówczas jedn ym światowym ryn ku ar tykułów ro lnych. K ryzys ag 
rarny w końcu XIX w. byl więc zjawiskiem wyjątkowym, lecz w żadnej

mierze n ie przypadkowym.

K r y zys ag rarny wygasł wraz z przywróceniem względnej równowagi
między podażą a popytem na artykuły ro lne. Popyt wzrósł w rezultacie
obniżenia cen i wzrostu ludnoś ci , szczególnie w kra jach eksportujących

atrykuły rolne, podaż zmalała, ponieważ nastąpiło osłabi en i e t empa wzro
stu produkcji rolnej . Dl a zaniku kryzysu niemałe również znaczenie po
siadała obniżka kosztów wytwarzania w samej Eu r opie. Wzrost intensy
fikac ji ro ln ictwa był jedyną drogą walki z kryzysem, Podniesienie
wydajności gleb y oraz rozwój tych ga łęzi produkcj i rolnej, k t óre byly
w mniejszym s top niu narażone na zamorską konkurencj ę, był o jedyną

83 S. Ciriacy-Wantrup, op. cit., s. 401-402; L . H . D upr iez, op. cit., s. 411, 511;
E. Shann, op. cit., s. 393; O. J . Firestone, op. cit., s. 193, 198, 308; M. Becker, op.
cit., s. 251.

51



deską ra tunku dla europejskiego ro lnictw a. Nie rów nomierny rozwój kry
zysu w poszczególnych gałęziach ro ln ictwa sprzyja ł odpływowi kapitału

i pracy do hodowli bydła, nierog acizny i dro biu, do warzywnictwa i sa
downictwa. Na skutek kryzysu agrarnego dochodzi więc prawie wszędzie

do znacznego pod niesienia poziomu ro lnictwa pod każdym względem

i w każdej jego dziedzinie" .

S4 A. Run ć w icz . op. cit ., s. 37- 40, 113; L . Mendelsan, op. cit ., s . 157, L. Lubeszy ć .

op. cit. , s . 48.



ROZDZIAL II

ROLNICTWO KROLESTWA POLSKIEGO W LATACH 70-TYCH
XIX WIEKU

Wszystkie prace omawiające sy tuację gospoda rczą na zie miach pol
kich w drugiej połowie XIX w. bardzi ej czy mn iej zdecydowa nie stwier
d zają fakt istnienia kr yzysu ag ra rnego w Królest wie Polskim. Co więcej.

wszysc y także datują jego początek o wiele póżniej niż to było na zacho 
dzie Europy. W szczegółowej da cie występu j ą jednak pewn e różnice . Na j
bardzie j wyrażne są one międ zy sta now iski em Cz. Madajczyka, który
datuje początek tego kryzysu na rok 1881, a st anowiskiem 1. Pi etr zak-Pa
włowskiej, kt ór a stwierdza, że ..kr yzys rolny zazna czył się z całą siłą do
piero po 1885 r ."85. W zwi ązku z takim st anem wi edzy o początku "prze
silenia rolniczego " w Królestwie P olsk im wyłania się kilka pr obl emów
do rozstrzygnięcia. Czy rzeczywiście w latach 70-tych ni e wystąpiły

w rolnictwie Królestwa zjawiska zwi ązane z długotrwałym kryzysem
agra rnym, a j eżeli ta k, to dlaczego? J ak a była r zeczywista sy tuac ja rol 
nictwa w tym okresie czasu? Kiedy właściwie rozpoczą ł się długotrwa ły

kryzys agrarny w Królestwie Polskim i jakie były bezpośrednie pr zyczy
ny jego wy buc hu? Odpowi edzi na te pyt ania może dać przed e wszystkim
analiza ruchu cen.

Cen y artykułów rolnych w Warszawie zosta ły już zebra ne kilkakrot
nie. Współcześnie, w końcu XIX stulecia, posługiwano si ę powszechnie
notowani ami ogłaszanym i per iodycznie przez "Gazetę Handl ową "" . PÓŻ

niej , w 1932 r ., dane dotyczące cen zbóż ogł osił J. Wiśniewski , w reszcie

85 Cz. Mada iczy k, Rozwó j kapitalizmu w ro lnic twie w K rólestwi e Pol sk im , Re 
wolucj a 1905-1907 rok u na ziemiach polskich , Warszaw a 1955. s. 99- 100; L P ie
trzak - Pawłowska, K rólestw o Polsk ie w ok resie wielkokapitalistycznych przeob raże ii

gospodarczych, H istori a Pol sk i, t. III, cz. l, s. 526. S. Kem pner p i sał : "Na naszym
rynku zn i żk a uk azuj e si ę około r. 1881, a \V latach 1884-1886 przybiera coraz
większe rozm iary" - D zieje gospodarcze Polsk i porozbiorowej, t. l . Warszaw a 1920.
s. 295.

56 Por. "Ro ln ik i Hodo w ca", 1889, nr 2, 1896, nr 3; Encyk lopedia Rol nicza , t. IV,
Warszawa 1895, s . 100 ; Ekonomista 1901 T., t. II , s. 427.
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w 1949 r . wy da na została praca S. Siegla o cenac h w Wa rszawie" . Nie
stety każde z tych opracowań posiada poważne bra ki. Na jbardzie j wiary
godne notowania "Gazety Ha nd lowej" dotyczą wyłącznie ps zen icy i żyta,

po za tym pewn ym mankam entem jest fakt, że zbierano je dopiero od
1869 r . Trochę dziwne sta nowisko za j ą ł J . Wiśni ewski. Podstawą jego
obliczeń są dzienne notowania cen z pierwszego tygodn ia każdego mie
siąca zamieszczane w "Gazecie Han dl owej ". Nie wspomina on w ogól e, że

w tej że gazecie przed st awian o notow ania tyg odniowe wie lu artykułów

rolnych, a odnośnie pszenicy i żyta - także miesięczne i roczne. Ta k więc

J . Wiśniewski wykonywał w stosunk u do cen dwóch najważniejszych

zbóż powt órnie tę samą pracę , którą wyk onali już r ed aktorzy "Ga zety
Handl owej ", tyl ko trochę gorzej. Me toda określania ceny miesi ęczn ej za
pomocą średniej z l tygod nia jest całkowicie nie do przyjęcia , a oblicza
ni e z takich cen miesięcznych średniej r oczn ej n ie mu si zawsze dać wia
rygodnych dan ych . W rez ultacie o trzymaliśmy bard zo czasem zna czne
różnice w notowaniac h miesięcznych, a nawet rocznych w stosunku do
obliczeń " Gazety Han dlow ej ", szczególnie co do cen pszen icy" . Doda tk o
wą przeszkodą w korzystaniu z dan ych ,T. Wiśniewskiego jes t fakt , że wy
liczył on ceny tyl ko 4 głównych zbóż - przy ty m w la tach 1870-1893
dotyczą one ceny l korca na tzw. t ar gu Witkowskiego, a od 1894 r . 
ceny l puda na dwo rcu Ter espolskim, co znaczn ie zmnie jsza ich porów
nywalno ść ś".

Opracow an ie S. Siegla n ie posiada ograniczeń chronolog icznych i właś

ciw ie rzeczowych, nat om iast wyra ź ne są pewne nied om agani a wa rsz ta to 
we. Podstawą dl a Si egla są notowania magist r atu m . War szawy , a więc

dane urzędowena pewno mniej dokładne niż "Gazety Handlowe j"'" . Dal ej ,
jeżeli "Gazeta Handlow a" i J . Wiśniewski podaj ą ceny pszenicy i żyta

wyborowego (jeden ga tune k), to S. Siegel wy licza przeci ętną dl a ws zyst
kic h ga tun ków. Jed nak w praktyce te braki warszta towe nie dyskr yminu-

51 J . Wl ś n iewsk i . Ceny zbóż w 'Warsza wie w latach 1870-1893, "Kwartalnik
Statystyczny", 1932, L IX. zesz. :J i odb .: J . \Vi ś niewski, Ind ek sy cen łiurtountcti

w Królestwie Polskim 1894- 1913, ..Rocznik Wy ż szej Szkoły Handlow ej", 1927 i odb.:
S. Siegel, Ceny w 'Warszawie ID latach 1816-1914, Poznań 1949.

ss Tak np. cena l korca pszenicy w czerwcu 1876 r. wg J . Wiśniewskiego wy 
nosiła 9,48 rs, a "Gazety Handlow ej " - 7,99 r s, w marcu 1877 odpow iednio 9,00
i 7,90. Roczne ceny pszenicy różnią s ię w la tach 1870-1881, przy czym w latach
1870-1872 Wiśn i ewsk i podaje niższe, a w latach 1873- 1881 wyższe od notowań

"Gazety Hand lowej": szczególnie znaczne różn ice występują w latach, 1873,
1876-1 878.

59 J . Wi śn i ewsk i nie wyjaśnia również juk obliczał średnie miesięczne. Noto 
wania dzienne składały się zawsze z dwóch cen skrajnych, co stwarza różne możli 

wości interpretacyjne.
su Tak samo jak notowania "Gaze ty Handl ow ej" są to ce ny targowe, były one

j uż częściowo publikowane, por . ..Ekonomista", 1880, nr 37. Charakterystyczne jest.
że S. Siegel nie ustosunkował się do wyników badań J. Wiśn iewsk iego , a także

do notowań "Gazety Han dlow e j",
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ją wyliczeń . Wiśni ewski również pod al przeciętną cen wszyst kich ga t un

ków j ęczmienia i owsa . Cen y pszenicy podane p rzez S iegl a są bliższe

dan ym "Gazety Handlowej " niż li czb y Wiśniewskiego (wyjątek stanowią

cen y z la t 1882-1885). Co więcej, dl a a na lizy trendu cen zbóż różnice

IV wyliczeniach Wiśn iewskiego i Si egla ni e posiadają wła ściwie większego

znaczen ia'". Z tego też względu w stosun ku do cen warszawskich op arto

się na danych S . Siegl a, ni e widząc pot rz eb y no wych badań na te n te ma t.

Analiza oparta tylko na cenach w arszawski ch ni e gwarantuje jednak

rz ecz ywistego obrazu fl u kt uacji cen a rtykułów r olny ch w całym Król e

stwie Polskim, Dot ychczas nie było żadnej publikacj i naukowej dotyczą

ce j r uc h u cen na prowincji. "Ga ze ta Handlowa " czy fachowe czasopism a

rolnicze takie jak "Gaze ta Rolnicza" , "K ur ier Rolniczy" czy "Ty godni k

Rolniczy" publikowały targowe ceny w niektórych mi asta ch ta kic h jak

Plock, Łowicz, L ubli n, Włocławek czy w komorze celne j Baran (cen y

zbóż sprzedawanych do Krakowa) , lecz sporadyczność notowań un iemożli

wia sporządzanie sensownego ciągu cen. Stąd też pozostało jed ynie opar

cie się na urzędowych wykazach cen publikowanych w tzw. obzor a ch

guberni (dla XIX w . jest ich ponad 270). W lat a ch 70-ty ch ogłaszano

je dla 8 gub erni (z lukami dla niektórych lat) w postaci przeciętnych ce n

ro cznych dla całej guberni. czasami również dl a poszczegó ln ych po wi a

tów. Brak jest cen dla guberni w arszawskiej i plocki ej ' ".

Ceny podawane przez gubernatorów budzą wiele wątpliwości. Są on e

oparte o ceny targowe we wszyst kic h miastach guberni, lecz stanowią

średnią arytmetyczną przeciętnych cen powiatowy ch . Nie są one równo

cześnie w pełni porównywalne, ponieważ w niektórych guberniach poda

wano ceny jesienne, w innych przeciętną ce n jes ienny ch i wiose nnych,

w innych średn ią cen miesięcznych (częste w póżniejszym ok re sie). J ed 

nak mimo sw ych br aków obrazują on e zasadnicze tendencje ruchu cen

i są w dużym stopniu ana logicznie zbi er an e jak ceny zes tawione przez

Siegla, co ni e jest też bez znaczenia . Dlatego też cen y urzędowe podane

w sprawozdaniach gubernatorów stanowią w tej pracy , obok opracowania

Sieg la , zasadniczą podstawę do ana lizy ruchu cen w Królestwie P olskim .

III Ceny ży ta z 3-c h w ymienionych źródeł nie ' wykazują większych różnic

\Vspó ł czynn ik korelacji między indeksami ważonymi 4 zbóż w Warszaw ie obli 

czonymi na podstawie danych Sie gla i Wiśni ewsk iego \V latach 1873- 1885 wyno

si 0,97, co potwierd za ten w niosek.

es Not owania cen znalazłem w aktach Warszawskieg o Rządu Gube rnialnego .

Dotyczą one jednak niektórych tylko artykułów - groch , ziemniaki, mięso , słon i 

na, masło - i co gorsza podawane są spor adycznie, a mianowicie: luty 1865 i 1871,

wrzesień 1871. sierpień 1871, 1872, 1875, 1876 r. AG AD -RGW. W yd z. W oj .-Pol. . ref.

więzienny nr 6,1870, k . 12,1 7, nr 73/ 1871. 1\:. 163,169-178, nr 17/1872, k. 260. nr 57/ 1875

k. 5, nr 159/1876 f . k. 3. Materiały o ce na ch w inn ych archiwach powtarza j ą dane

opublikowane, por. WAP-Kielce, Rząd Gub . Ki el. Wydz. Wo j.-Pol. r ef . 8 nr 33-37;

WAP-Lublin, Rząd Gub. Lub . Kanc . Prez. nr 17/1877 . nr 17/1 878: W yd z. Woj. P ol.

re f. II nr 12211870 cz. II , Rok 1872 nr 15 cz. II i V, nr 36, 137.

55



Aby przystą pić do efek tywne j analizy fl uktuacji cen t rzeb a obli czyć

ogó lne wskaźn i k i cen artyk ułów rolnych . Trzeba opracować inde ks cen
artykułów sprzedawanych przez prod ucen tów rol nych . P ewn e prób y
opracowania indeksów ogó lnych poczyni! zarówno Siegel, jak i Wiśniew

ski. Próby Siegla trzeba całkowicie odrzucić. Ind ek sy grupowe cen
w srebrze i złocie są opub likowane tylko dla okresów 5-le tnich i zosta ły

skonstruowa ne z punk tu widzen ia spożywcy. Bardzo pom ocn e mogłyby

być roczne wskaźniki indywidua lne, lecz zos ta ły obliczone tyl ko dla cen
w złocie . Próby J . Wiśniewskiego dotyczą dopiero ok resu od ro ku 1894.

Przy opracowani u gr upowego indeksu cen artykułów ro lnych pocho
dze nia roślinnego uwzględniono cen y następuj ących artyku ł ów: żyto,

pszenica, jęczmień, ow ies, ta ta rka. groch i ziemniak i. Niestety, ze względu

na bra k notowań opuszczono ceny buraków cukrowych i rze pa ku. P od
stawą tego ogól nego indeksu stały się średnie ceny t ych ziemiopłodów

w całym K rólestwie P olsk im . Cen y taki e uzyska no ob licza jąc średnie

arytmetyczne n iewaźon e cen w 8 guber n iach oraz w War szawie. Te ost at
nie reprezentowały w tym wypad ku r uc h cen w guberni warszawskiej
i płockiej. W stosunku do cen tatarki zastosowano śred nią z 6 guberni
(m .in . bez Warszawy. u Siegla brak). Nie zas tosowano średniej ważonej,

ponieważ niemożliwe jest zna lez ienie właś ciwego mi ernika, chociażby dla
tego. źe granice gubern i (czy powia tu) n ie stanowiły przecież żadnych

przeszkód przy sprzedaży artykułów r olnych. Zresztą wszelk ie obliczenia
nie mogą rościć pretensji do pełnej ścisłości, wskazać mają t yl ko n a kie
ru nek zmian. Nie zastosowano średniej geometryczne j, tak jak to zrobił

Wiśn iewski (dla okresu od 1894 r .), ponieważ podziel am zda n ie S. Szulca,
który stwierdził, że "średnia geometryczna pr zy obliczaniu średniego

wskaźnika w ogóle jest czymś sz tucznym. n ie dającym się uwzględnić

względami merytoryczny mi't'".

Na tomiast in aczej postąpiono przy sporządzaniu indeksu ogólnego .
Inne znaczenie pos iadal spad ek cen żyta niż sp adek cen tat arki. Wobec
tego ważnym proble mem sta je się znalezienie odpowiednie go mi ernika
znaczenia r uchu Cen poszczególnych ziemiopłodów. Mier niki em tym nie
może być wielkość zbiorów , pon i eważ r ó żna była towarowość produkcj i
poszczególnych ziemiopłodów. Tylko wiel kość zbioru sprzeda ne go moźe

być miernikiem wagi poszczególnego artykuł u.

Jaka była w latach 70- tych ubiegłego w ieku towa rowość zb iorów
poszczególnych roślin? Pod tym względem zachodziła zasa dni cza różnica

między gospodarką folwarczną a drobnotowarową . Dl a gosp odar ki fol
warczne j posiadamy dość wiarygodne dane zebrane pr zez Towar zyst wo
K redyt owe Ziem sk ie. Odnoszą się one do końca lat 70-tych. Według tego
źródła towarowość l a wynosiła : pszeni ca - 83%. żyto - 61%. j ęcz

mień - 56% , ow ies - 16%, tat arka - 46% , proso - 76%, groch - 57%,

03 S. Szulc, Metody Statystyczne, wyd. 2, \Varszawa 1961, s. 389.
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rzepak - 94"10. ziemniaki - 58°/" . buraki cukrowe - 99"/0. "siano. trawy
i okopowe w calości pr awi e obr acane są na miejscowe potrzeby"". Tak
więc z punktu widzenia gospodarki fol warcznej w uwzględnionym zesta
wie ziemiopłodów brak jest buraków cukrowych.

Z wyliczeniem towarowości gospodarki chłopskiej są o wie le większe

trudności. Brak jest w ogól e obliczeń globalnych. Wyliczanie ewe ntualne j
konsumcji w gospodarce chłopskiej wedlug wyrozumowanych norm, jest
bardzo zawodne wobec wielkiego wewnętrznego zróżnicowania, a przy
tym pamiętać trzeba. że wśród chłopów byli także nabywcy artykułów

rolnych. Z wyliczonych względów musiałem oprzeć się na zebranych
w Enc yk lope dii RolniCiwa opisach gospodarstw chłopskich , drobnoszla
checkich i mieszczańskichv-. Wnioski można wysunąć na podstawie opi 
sów 37 gospodarstw. Są reprezentowane wszystkie gubernie (21 powiatów)
z pewnym uprzywile jowaniem guberni lubelskiej. Gorzej jest z reprezen
towaniem poszczególnych warstw gospodarki drobnotowarowej. Brak
w ogóle opisów gospodarstw karłowatych. co nie jest jednak ważnym

mankamentem. ponieważ ich zbiory stanowiły zaledwie kilka procent
ogólnych zbio rów. Gorze j. że także dalsza struktura zostala skrzywiona.
Stosunkowo zbyt licznie zostaly zaprezentowane gospodarstwa większe'".

W związku z taką strukturą opisanych gospodarstw, za podstawę do wy
ciągnięcia wniosków może służyć tylko stopień towarowości poszczegól
nych typów gospodarstwa nie calość prezentowanych gospodarstw'".
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,- ·,..I'a_I_)h_·c_,,_2c-4. Towarowość zbiorów guspodn rsrw drobnotowarowych w ~o

u Zbiór wiadonwści statystlJczllych odnoszących się do dób r zi emskich obctqźc

nych pożyczkq TowarzlIstwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Potskim, War
szawa 1881, s. 35-39, 43.

os Em:yklopeclin Rolnictwa , t. II, Warszawa 1874, s. 1023-1106.
~o Wśród przedstawionych gospodar-stw aż 6211'u posiada areał powyżej 20 mor 

gów. \V tym 450 ił powyżej 30 morgów.
,; Wobec słabej reprezentatywności grupy gospodarstw małorolnych (od 3 do

10 morgów) - zaledwie 5 jednostek. dla Lej grupy zmuszony byłem przyjąć stopień

towarowości według wyliczeń z grupy gospodarstw od 4 do 1'~1 morgów. co na pew 
no zawyżyło stopień towarowo ści. Liczb y w poszczególnych grupach wyciągnięto na
podstawie analizy : w grupie I - 9 gospodarstw, II - 9, I II - 9, IV -- 13.

57



Na pewno tak otrzymane da ne ni e są ścisłe, lecz w j akiejś m ier ze daj ą

przybliżony obraz towarowośc i gospodarstw drobnotowar owych , kt ór y
całkowicie wystarcza dla dalszych rozważań. Przede wszystkim można

dzięki temu obliczyć, przez porównanie proporcj i między zbiorami chłop

sk im i i szlac heckimi, ogólną towarowość zbiorów w Kr ólestwie Po lskim.
W rezultacie otrzymałem dane, które wskazują , że na zby t było przezna 
czone okolo 42"10 zbiorów zbóż i strączkowych, w ty m 80% zbio rów psze
nicy, 47% zbiorów ży ta, 43% j ęczmienia . 17% owsa, 37% tat ar ki, 48%
zbio rów grochu. Równocześn ie przeznaczono na zby t około 34% zbiorów
ziemniaków.

Dokonane obliczenia pozwalają stwierdzić stopień zależności poszcze
gólnych gr up gosp oda rs tw od fl uktua cji rynkow ych. Od koniunkt ur y
całkowicie za leżny byl byt wsze lkic h gospodarstw o pow ierzc hni powyżej

30 mórg. Równocześn ie widoczne jest, że bardzo niew ielk a była za le ż ność

od koniunktury uprawy owsa oraz w gospodarstwach drobno towa rowych
ta kże zie mmaków. Na jba rdz ie j od sy tua cji na rynku była uzależniona

uprawa pszenicy, a następnie żyta (nie liczą c bu rak ów cukrowych, rze pa 
ku i innych upraw przemysłowych) . Wsk azu je to równocześnie na stopień

zależności cen od ur odza ju lokalnego. Cen y owsa i w dużym stopn iu
ziemniaków były w zna czne j m ier ze ni ezależne od sy tua cj i na rynkach
europejskich.

•Ja podstawie towarowości zbiorów można wyliczyć propor cj e sprze
dawanych a rtykułów, konieczne dla kon strukcji inde ks u ważonego. Obli
czyć je precyzy jnie dla gospodarki ch łopskiej j est ni ezmiernie trudno,
dlatego musiałem zadowolić się wyliczeniem wielkości (w mi arach ob ję

tościowych) przez porównanie oficjaln ie podan ych zbiorów z wy liczo ny m
stopniem towa rowośc i. Rezultat y zosta ły przedstawione w za łączonej

tabel i. Inn e metody nie mogą dać prawidłowych wy ników,
•
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Tab lica 25. Proporcje zbywanych przez producentów rolnych aicmioplodów
w K r ólestwie Pobkim w latach 70.tych X IX w. w miarach o bjętościowych

I I l Z i l~mnia ·1
(;u~podarstwa O\\'il·~ I Tatarka

j

Groch l ki

I,. I I ~~ I
GO

Obsaaruiczc

Ogółem

l )ro u l lu (U w a rOw l'

Przy j ę te proporc je są natura ln ie przybliżone i przeciętne. Na pewno
każdego roku wyglądały trochę inacze j, lepszy bylby indeks ważony

o podstawie zmiennej . Uważam, że b łędy stąd wynika jące są n iewielkie,
a wszel kie próby zmian corocznych, wobec niepewności podstaw, nie pro-

58



wadzą do polepszenia ogó lnych rez ultatów"'. Po omówieniu wstępnych

za leżeń można przystąpić do przedstawi eni a opracowany ch ogólny ch
indeksów.

Tablica :W. l ndck , cen ;.<;bM w Królestwie Polsk hu w lalach IB71 IB85D•

( Waźony na podstawie nicaru iennej, średnia IBn -lfl74 l ilII)

-I-I
- --

Traylcmia
Rok lpSZ t~n i <.'a l Żyto Jc:cz mid l Owies Gryka Zbnż:1 średnia

ruchoma

I
-1-

IB71 9;' B3 79 llli 7B B7
IBn fi!) YB 111 1 Bil lU2 !)8 !:.lll

IB73 lOG HH 99 102 1U0 IU·I IOll

1874 95 Y8 lUli I lU 99 911 95
IB75 78 79 B9 I(H 31; 82 ~)()

JB7fj 8(j 811 B7 IIIB IH H9 1)1

Illn 110 H9 9·~ 110 B5 103 95

1878 102 89 B8 103 82 9ł 9~

1879 107 9G 95 117 BB 101 HIS

IB811 ua 125 113 129 105 12 1 \ 12
llllll III 120 I Oh 122 10·] 115 112
IBB2 IlU 9,] B9 I I I 93 100 1117
18B3 108 101 97 123 10'1 105 101 I

IB8·] 93 Y5 99 lU 99 97 95
1885 78 8 1 87 118 90 83

- -----

Dl a zbada n ia koniunktury szczeg ólnie is to tne znaczenie ma a na liza
cen zbóż. Sporządzony według om ówion ych za l ożeń indeks cen zbóż

wskazu je, że najwyższy początkowo po ziom cen przypada na rok 1873.
W latach 1874 i 1875 trwa obniżka cen, w skali roczne j wyniosła ona
blisko 19% , pot em jedna k przeważa t en dencja wzrostu cen, kt ór y ch
punkt szczytowy przyp ad a na rok 1880. Cen y zbóż są wówczas wyższe

niż w 1873 r., a średnie ceny z la t 1879-1881 przewyższają poz iom cen
z lat 1872-1874 o 12% . Od roku 1882 przeważać za czy na te ndenc ja zniżki

cen , s pade k ten nie był jednak ciągły , w 1883 r . ceny są wyższe niż w ro 
ku poprzednim (wyjątek stanowią ceny pszen icy). Wyrażny spadek cen

os Niemożliwe jest usta lenie corocznego spożycia producentów, jak również

corocz nej wielkości sprze dawa nyc h zbiorów. Usta lenie jakiegoś stałego spożycia

i wy licza nia nadwyżek (próbowałem) uw ypukl a tylko lata urodzaju (kiedy na pew
no spożycie producentów wzrastało, przy równoczesnym tworzeniu się zapasów
niesprzedawanego zboża) i lala nieurodzaju (kiedy spożycie producentów na pewno
malało).

tlI) Podstaw a ź ró dłowa została omów iona wyżej, pewne braku jące liczby dla
poszczególnych guber-ni interpolowano. Wobec przyjęcia proporcji wg wielkości

wyrażonej w miarach objętościowych indeks ogólny wy licz ono nie na pods tawie
indeksów poszczególnych artykułów, lecz ce n rzeczyw is tych.
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natomiast występuje w 1885 r., by ł y one niższe niż w roku pop rzed nim
a ż o 14"/0 i równocześnie takie , jak w 1875 1'.100

Ażeby bliże j określić datę decydu jącego d la rozpoczęcia się kryzysu
agra rnego spadku cen trze ba by lo zanalizować średnie ceny w lat ach go
spodarczych (l VIl-30 VI). Za podstawę posłużyły nam ceny warszawskie .
Tak odczytując ceny zobaczymy bardzo wyra źnie, że osiągnęły one na j
wyższy poziom w roku gospodarczym 1880/81, wy n ika to zarówno z da
nych zebranych p rzez Siegla , jak i przez Wiśniewskiego . Od roku 1881/82
następuje wyra źny trend spadku cen (lata 1876177-1880/81 trend wzro
stu). Czy zatem kryzys agrarny w Królest wie Po lski m rozpo czął się na
jesieni 1881 r.? Nie, tego n ie możemy stwierdzić, ceny są przeci eż nad al
wysokie, przez parę następnych lat wyższe niż do ro ku 1878/7 9 w łącz

nie, cen y w 1883/84 ustępują t ylko cenom z 1880 /81 r. Wlaściwie ka ta
strofa pr zychodzi na jesieni 1884 r . Ind ek s cen z i orn iopłod ów w Warszawi e
w roku 1884/ 85 by ł zdecydowanie n iższy niż w latach 1879/80-1883/84,
co więcej, wraca do poziomu z polowy la t 70- tych. Z analizy cen zbóż

wyni ka więc, że kryzys agrarny w Królest wi e P olsk im rozpoczął się jesie
nią 1884 roku.

Dla sporządzeni a ogólnego indeksu cen artykułów roślinnych uznałem

za konieczne oprócz cen zbóż, groch u i ziemniaków uwzględnić także ceny
slomy.i sia na, k tóre, acz ko lwiek ma ł o towarowe ze względu na swą

masę, odgrywały pewną rolę, oraz ceny chmielu, fasoli i ka pusty. Ind eks
cen słomy zas tal oparty na notowani ach z 3 guberni (radomska, kielec
ka i lube lska) i Warszawy, cen siana z 5 gu berni i Warszaw y. In dek sy
cen chmielu, faso li i kapus ty zostaly oparte ty lko na notowaniach war
szawskich. Dla wszystkich tych artyku łó w nie można znaleźć miernika
wagowego opartego na rzeczywiście istniejących stosunkach , wo bec tego
przyjęto następujące m ierniki : ceny 7 ziem iop lodów 50, słoma i sia no 5,
kapusta, fasola i chmiel 5, przy zastosowaniu wewnątrz dwóch os tatnich
grup średniej arytmetycznej indeksów cen poszczególnych artykułów .

Ogó lny ind ek s ta k sporządzony na pewno ni e jest ścisły, kon strukcja jego
jest dosyć dowolna, lecz ponieważ zasadniczy jego tr zon . ceny 7 ziemio
płodów, posiada dość solidną podstawę, również i ten indeks ogólny
posiada .w pełn i walory poz nawcze,

Dla ogól nego obrazu kon ieczne jest rozpatrzenie fl uktuac ji cen
w aspekcie terytorialnym i branżowym. Analiza ruchu cen 7 głównych

z i emiopłodów w Warszawie i we wszystkich 8 guberniach lącznie wska
zu je na wiel ką ich zb ieżność. Wspó łczynnik kor ela cji cen war szawskic h

100 Sporządziłem również podobne indeksy ważone dla Warszawy zarówno
w oparciu o dane Siegla jak i Wiśn iews ldego . Wedł ug pierwszego z tych indeksów
wnioski są takie same, v... edlug drugiego (W iśrriewskiego. ty lko 4 zboża) najwyższe

ceny miałv być w 1881 i w latach 1880-1882 , lec z różnice bardzo niewielk ie (l%) .

Wg cen Siegla ceny ziemiopłodów w latach 18"j9-1881 były wyższe niż \V latach
1872-1874 o 160."h wg cen Wiśniewskiego o 150 u (a w latach 1880-1882 o 160/ 0).
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Ta blica '27. l ndek-, CCIl ar tvku lów ro ś finuyr-h \\ K rólestwie Polskirn

(Ważony u podst awił' nica mienru 'j , średn ia 18n 18 74 _ 10U)

-IZiem -I7 a rtv- I Slo - I .. IKa- 1'a_- 1-. I 5 'rlr-I'~ roś-I T.·I.)'-

I
~~ l~ro{'h nia ki ku lów ma Si ano pu..I;) ,>o la IChIJucll ku lów linno letnia

1871 J(I~19 9f 101 I 1 ~1 3 1 89 -:- ~03-1--96----

IB72 9B 101 99 83 I 95 as 105 113 9.\ 98 99

1673 98 9+ 102 11,[ 101 lI6 9+ 101 101 102 100

187·\ 10·\ 105 99 103

110

'\ 129 101 86 IlH 100 98

IB75 IIH lIO 83 I·H 131, 129 96 1+1 131 91 9·1

1

1876 101 75 87 I·HI 113 B9 75 132 113 92 96

1877 9+ 93 101 135 1 113 12B 8 1 137 120 10+ 97

1878 91 82 92 110 101 132 90 Ifl 112 95 100

1879 97 93 99 13:1 107 :1Il 10:1 130 11+ 102 107

1

1880 125 119 121 131 116 139 117 1+[ 128 123 II ,}

1681 119 97 112 1+6 1+5 liG 115 15" 137 117 11,[

1882 97 8+ 97 Ifli 1+5 I IM 101 163 134 103 I II

I 1883 112 120 108 1 150 15f 103 liG 169 Ifl 113 108

1

188,' 107 108 100 131 13f I 162 107 192 1-12 107 10f

1885 93 75 82 122 13+ 13f 98 19G 136 91
-

i pozawarszawskich W latach 1873- 1885 wynosi aż 0,96. mniejszy on jest

między poszczególnymi guberniami , np. między gubernią radomską a lu 

belską wynosił 0,70. Świadczy to o wspólnym rytmie w r uchu cen

w całym Królestwie, a także o przeważającym wpływie cen warszawskich

na kształtowanie się ich poziomu na prowincji 10'.

Mimo wspólnych tendencji istniała nadał pewna specyfika w fluktua

cji cen poszczegółnych artykułów rołnych . Chciałbym zwrócić uwagę

tylko na niektóre momenty tej specyfiki. W latach 1879- 1881 najwyższy

poziom osiągają ceny żyta. jęczmienia. owsa , grochu i fasoli . w łatach

1880-1882 - ceny pszenicy i tatarki. Natomiast ceny innych ziemiopło

dów wykazują najwyższy poziom w latach póżniejszych, a mianowicie

w latach 1881- 1883 - cen y słomy i siana, w latach 1882-1884 cen y

ziemniaków, a dopiero w latach 1883- 1885 cen y chmielu i kapusty. Naj

wyższy stopień wzrostu w porównaniu z latami 1872- 1874 wykazały

ceny chmielu - aż o 8Eu/o. następnie ceny siana i słomy - o około 47"/u.

Znaczny wzrost był również cen kapusty - o 33%, owsa - o 230 o.

Wzrost cen inn ych artykułów był mniejszy. Cen y żyta i grochu wzrosły

o 14%, pszenicy o 13%, fasoli o 12%. zaledwie o 5% podniosły ceny

jęczmienia, o 40% - ziemniaków, a tylko o 1% tatarki.

Bardzo charakterystyczny jest stopień współzależności wahań cen

poszczególnych ziemiopłodów. Najbardziej zintegrowany był ryn ek psz e

nicy. Mimo zrozumiałych różn ic w poziomie cen w poszczególnych guber-

lOt Wszędzie indeksy ważone wszy st kich ziemiopłod ów, ceny warsz awskie we

dług S. Sięglu . \ V Warszawie wzr ost cen był większy niż na pr owincji.
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ni uch, ni e ma wla ściwi e żadnych różnic w rytmie ruchu cen . 1 tak współ

czy nnik koleracji cen psz eni cy między Warszawą a gubernią lubelską w la
tac h 1873-1885 wvnos i ł 0.91. a między gubernią lubelską a radomską 0.81.
Bardzo znaczna była również kor elacja cen żyta , trochę mniejsza grochu,
tal arki i jęczmienia . Tak np . współczynnik kor elacji cen latarki w gub er 
ni r adomskiej i siedlecki ej wynosi 0,75, radomskiej i lubelskiej 0,82.
Ciek aw e, że wsp ół zależno ś ć cen jęczmienia między gubernią radomską

a piotrkowską była większa niż między gubernią radomską a Warszawą ,

czy między gubernią radomską a lube l ską . Bar dzo znaczne związki byl y
między cen ami w Warszawie i w gu berni piotrkowskiej , natomiast sto
sunkowo nieznaczne między innymi rejonami. Badanie korel acji cen owsa
wykaza ło. że była ona większa między poszczególn ymi guberniami, niż

między Warszawą a prowincją , co ws kazu je na nieza leżność ry nk u owsa
w Wars zawi e od jego zbiorów w Królestwie. W mniejszym stopniu zja
wis ko to występowało w ruchu cen siana, gdzie np . współczynnik korela
cji w lat ach 1874-1883 w guberni siedleckiej i kaliskiej wynosił 0,77,
radomskiej i lubels kie j 0,84, lubels kiej i siedleckie j 0,82, wo bec 0,69 mię

dzy Warszawą a gubernią siedlecką i 0,54 między Warszawą a guber
nią radomską . Brak współzależności było w fluktuacji cen slomy.

gubern ia

w sp ólcavnnlkl korelacji cen w la tach 1873 _ 1885102

n .29

0.34

I I
Słoma

0 ,69

0,77
0,85

0;97
0,90

0,42
0,35

0 .91l
0,96

1
1::zc- I Żvto I Jr.c-/. ~ II O wies I Ziem- Groch
mea 'tUlen niaki

: - - o.zaTo.~ I "." 0.>0

0..91 O,8li O,ti-ł- (1,01 0,5'1

0 .97 I 0,74
0,96 0,78

Ośrodk i

\\rarszaw'l

lu bel-ku
\\'arszawa - gu lx-ruia

ra domska
\\rarsza wa gubern ia

piotrk owska

\\"arszawa - prow incja
Gube rnia radomska

Tablica 28.

1 11Ld~ka

Rad omska - piotrko wska
Lubel ska - piotr-ko wska

0.8 1
0,95
U.9 1

0,73
0,85
0,76

0,37
0,8 1
0.62

0,63

0,43
0,64

0,32
0,58
0,87

0,55 0, 21

Przeciętnie w latach 1873-1885 najwyższe cen y byly w guberni
piotrkowskiej. jednak cen y ziemniaków najwyższe były w Warszawie,
owsa w guberni łomżyńskiej. Ogólnie najniższe ceny były w guberni
lubelskiej, lecz cen y jęczmienia - w suwalskiej, owsa - w r adomskiej.
Ch arakterystyczn e, że ceny owsa w Warszawie były niższe niż wynosiła

średni a krajowa.
Analiza ogólnego indeksu cen artykułów roślinnych wskazu je na te

same tendencje, które można zauważyć w r uch u cen na zboże . W latach

102 Wszystkie obliczenia współczynn ików korelacji własne, ceny wars zaw skie
wg Siegta , cen y \V guberniach wg "obzorów".
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1880-1882 są one wyższe niż w la tach 1872-1874 o ponad 14°10' znacz

ny spadek m a mie jsce w 1884 r., a szczególnie w 1885.

Wszystkie indek sy zosta ły op racowan o na podstawie ce n nominal ny ch .

Czy jest to słuszn e? W omawianym okresie miały miejsce ważkie zjawi

ska wa lu towe. W lat ach 1876-1878 następuje znaczny spadek wartości

rubla . od roku 1881 zaczy na się obn iżka wartości sre bra (ceny notowano

w r ublu sre brnym). d la tego nie którzy bada cze (np. S. Siegel) uważają,

że "wierny ob raz rozwoju cen" mogą dać ty lko ceny podawane w złocie .

FluJ<tuaeja cen w zlocie w Królestwi e P olskim daj e p rawie ca łkowicie

ide ntyczny obraz jak na zac ho dz ie Eu r opy . Wskazywałaby, że stały spa

dek cen, a więc i kryz ys agra rny , rozpocząl się ju ż w 1875 r., pewien

wzrost cen w 1880 r. ni e doprowadził do poziom u z początku la t 70-tych.

Wed ług in deksu w zlocie ceny 4 zbóż w War szawie w łatach 1880-1882

były niższe niż w latach 1872- 1874 o 13% , gd y według ce n nom inal nych

wyższe o 16% , a w ł atach 1882/ 84 odpowiednio niższe o 28°'0 i rów

ne poziomowi z la t 1872- 1874. A więc otrzym u je my całkowicie inny

obraz niż na podst awie cen nominalnych. Jed na k wyciąganie takich

wnio skó w jest całkowici e fałszywe. Spadek cen ziemiopłodów w zlocie

Tablica 29. Relacj a cen ziemiopłodów do cen produktów pn~I~l1Iy_.;lowych

- 1872 - 187-+= 1001113

100
100

99

97
9,
97
9B

102
JOB
lUB

IOh

10+
lO:!

102

98
IUIl

102
94

9·'
10+
93
98

11+
112

99
lOB
105
9:1

roczna

Re-lacja cen ano rośfin.

tło cen

pracmysłowvch

93
98 98

102 ibn
100 9G

85 92
9 1 93

103 gr,

93 98

97 101

113 107

II I 107

97 103

I ~~__I__~: __1-

Rok

Indcks n nIlRt'1 acja ('e ll :f.1>07.a dl) cen l
a r t , prze- art,

mvsłowych praemysłowl ch 1-------;------,
1
1872 1874 = I roczna travlcmia

100

W7 1 1- 9-1

1872 100

1873 I 102
18H 98

1875 96

1876 I 98
1877 100

1878 102

1879 104

18BO 107

188 1 10:1

1882 104

1883 105

1884 102

~_97

103 Cen)' artykułów rolnych w całym Królestwi e, ceny produktów przemysło

wych w Warszawie . Wśród artykułów przemysłowych nie ma niestety cen odzieży

i obuw ia, nie uwzględnił ich S. Si egel, z kon ieczności zastąpiono je skórą wołową

i płótnem lnianym .
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wyraża bezpo średnio tylko fakt. że cena zboża z Królestwa Po lskiego
obniżyła się, lecz tylko z punktu w idzenia rynku międzynarodowego.

Rzeczywistej odpowiedzi na pytanie, czy sy tuacja ro lnictwa w Królestwie
pogorszyła się, m usimy szukać w realnej sile nabywczej artykułów sprze
dawanych przez producentów rolnych mierzone j stosunkiem do cen
artykułów przez nich zak upywanych.

Lista produktów przemysłowych zakupywanych przez producent ów
rolnych została ograniczona do następujących 11 towarów: wódka-okowi
ta, piwo dubeltowe, płótno lnian e, skóra wołowa, ś wieca łojowa, na fta,
wapno, żelazo, gwożdzie, sól i cuk ier. Wobec br aku jaki egokolwiek mier
nika waż ności towarów in deks pr oduktów przemysłowych zos ta ł sporzą

dzony nieste ty pr zez obliczenie średnie j arytmetyczne j in dek sów indy
widualnych. Ceny zostały zaczerpnięte z pracy S. Sieg la .

Porównanie r uch u cen ziemiopłodów do cen produk tów przemysło

wych wykazuje do bit nie. że nie może być mowy o spadku cen w latach
70-tych. Wybitne obniżenie relacji na niekorzyś ć ziemiopłodów występuje

tylko w 1875 r. (zboża aż o 15"/0), następnie wyraźny jest wzrost. Relac ja
cen artykułów roślinnych do cen produktów przemysłowych była w la 
tac h 1880-1882 o 8% wyższa na korzyść artykułów roślinnych niż w la
tach 1872-187410' .

Główne znaczenie dla badania koni unktury w Królestwie P olskim ,
szczególnie w związku z kryzysem agrarnym, posiada ana liza r uch u cen
artykułów roślinnych, lecz n ie można zapominać o fluktu ac jach cen na
artykuły związane z gospodarką hodowlaną . Sporządzenie in deksu tych
cen jest jeszcze bardziej utrudnion e niż indeksu a rtykułów roślinnych .

Brak całkowicie sy stematycznych notowań o tych cen ach na r ynkach
prowinc jonalnyc h, posi adamy tylko dane zebrane d la Warszawy przez
S. Siegla. Był to ry nek wyrażnie dominują cy , dlatego nie ma wielkiego
błędu w oparciu się o te ceny!05.

Indeks cen zwierząt rzeźnych (woły, cielęta, barany, wieprze) został

oparty o ceny l szt uki; co niestety nie uwzględnia zachodzącego w tym
czasie procesu wzrost u wagi zwierząt i na turalnie obniża trend cen. Pod
stawą dl a miernika wagowego stała się struktura produkc ji mięsa osza 
cowanej przez T. Sobczaka dla roku 1870 i 1888. Przyjęte proporcj e są

następujące : ceny wołów 6, cieląt - 3. bar anów - 2, n ierogacizny - 710".

Hl·l Wzrost relatywnych cen ziemiopłodów potwierdza porównanie ich również

7. cenami artykułów bawełnianych w Lodzi (materiał użyczony mi przez I. 1hna 
Łowicza).

10:; W niektórych wypadkach jest to jednak nieco ryzykowne, np. w stosunku
do wołów są to ceny importowanego bydła stepowego .

lOG Są to proporcje przeciętne z roku 1870 i 1888. T . Sabczak, 'Wzrost ludności

a warost produkcji rolnej tv Królestwie Polskim w X IX wieku, "Kwartalnik Hi
storii Kultury Materialnej", 1965, t. XIII . nr l, s. 114. Proporcje rzeczywistej kon
sumpcji mięsa w Królestwie wyglądały trochę inaczej. Sprowadzano wiele wołów

z Ukrainy i Polesia, natomiast niemało w ieprzów wywożono do Niemiec. Dla
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Tabli ca 30. Indeks cen zwierząt rze źnych w \Var~zawic - 1872 - 1874 = 100

----- -I
ludeks

Rel acj a cen
Ind eksw \\'a r.;zawic ce n

Rok ważony

4 zboża: zwie rzę ta

roczna I l n~y l c lll i'l woły I cielęta I barany I wieprze

I I I
1870 81

I
100 107 90 78 81 ił

1871 94 97

I

97 94 88 73 10·1

iR72 104 94 98 104 86 103 113

1873 102 102 100 101 112 108 9G
1874 94 I 104 99 95 I 103 89 92

1875 91 90 98 101 79 84 90
1876 90 101 101 100 81 73 90
1077 90 112 104 102 79 66 92

1878 97 100 104 114 87 68 95

1879 103 99 102 133 88 82

I
90

1880 116 108 104 154 94 99 97

188 1 116 lOG 103 157 89 99 98

1882 107 94 98 136 OG 9G 95

1883 107 94 94 141 89 85
I

92

1884 104 94 91 132 93 89 90
1885 101 84 I 129 I 91 79 I 87 I

Ceny zwierząt rzeźnych w Warszawie wykazują podobne tendencje.
aczkolwiek ceny wołów rzeźnych kształtowały się dość odmiennie niż

wszystkie inne. Ceny wołów wzrosły bardzo znacznie. były w latach
1880-1882 aż o 49% wyższe niż w latach 1872-1874. Natomiast ceny
cieląt w tym samym okresie były niższe o 9% . baranów o 2% . wieprzów
o 3%. lecz w porównaniu z poz iomem z połowy lat 70-tych ceny cieląt

wzrosły o 14% . baranów o 42%. wieprzów o 7% . Ogólnie według indeksu
wa żonego ceny zwierząt rzeźnych w stosunku do cen z lat 1872-1874
wynosiły: w latach 1875-1877 - 90% . a w latach 1880-1882 - 113%.

Relac je cen zwierząt do cen zbóż w Warszawie wykazują niewielkie
zmiany. ulegają pewnej poprawie na rzecz cen zbóż. Charakterystyczny
jest natomiast relatywny wzrost cen zwierząt od 1882 r .• a następnie

w 1885 r.

Inaczej na tomiast wygląda rez ultat porównania ruchu cen nabialu
z cenami ziemiopłodów. Z cen nabiału dysponowałem tylko cenami war
szawskimi - jaj. masła. młeka. Indeksu ważonego nie udało mi się skon
struować. d latego posługuję się tu indeksem nieważonym, sporządzonym

przez wyliczenie średniej arytmetycznej indeksów indywidualnych. Cen y
nabiału. szczególnie jaj, wykazują znaczną stabilność. wahania były nie -

porównania: Board oj Trade przyjmuje dla Anglii proporcje następujące: wolow i
na 10, baranina 6, wieprzowina 4.
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wie lki e. Stąd też i różnice między fl ukt uacjami poszczególnych pro d uktów
są niewielkie. Wyjątek stanowią la ta 1875- -1875, kiedy na stępuje wz ros t
cen mlek a. a spa dek cen jaj i masła. W związku z tym relacja cen ziemio
płodów i cen nabiału wyk azuje ruch cen tych pierwszych . A więc w poło

wi e lat 70-tvch spadek relatywnych cen na niekorzy ś ć ziemiopłodów .

wzrost na prze łomie lat 70- tych i 80-tych . a na stępn i e znów spadek.
Wskazuje to wvrażnie na dobrą koniunkturę dla uprawy zbóż. Podob nie
ja k w r elacj i ce ny zbóż a ceny produktów przemysłowych. cen y zbóż

a ceny zwi erzą t hodowlanych. również rel acja ceny zbóż a ceny nabiału

wykazuj e w 1885 r . znaczny spadek na niekorzy ść cen zboża. W stosunku
do cen nabiał u ceny z bóż w 1885 r . spad ły. w porówn aniu z rokiem po
przednim. o 70/0 • do cen zwierząt rzeźnych. a także produk tów przemysło

wy ch 012%.

· r~l b l i (" 1 :J l. Indeks er-n nahinłu w \\'arsl'::lwic lUn IUH - 100

Relacja cen

Rok
Indeksy o-n " \\'arszi\ wil -:

·l x boż u unbia ł

- ---
mh-ko llla~lo jaja ł ą czn i c ' rocznic rravk- mia

1870 115 88 90 9ll 8:1 90
18/ 1 !I-I 92 92 92 99 93
1872 103 99 98 100 98 ro I
1873 92 101 99 98 JOl i 100
1874 105 100 103 In:! ~G 9·l

1875 113 !I-I 9M 102 80 89
1876 113 93 93 IDO 91 91
IBn III 93 9+ 99 102 96
1M/H 10i 95 10:J I O~ !lI) 100

18/9 105 92 lOł 10 1 101 103
IB80 lOB 10(i 118 III 113 107

1881 11(1 118 Iltl 115 108 10·1
1882 lIIi lO:l 110 1111 92 97
1883 IIł lOg III 112 90 90
W8ł 110 119 IIIB 112 BB 87

I 1885 105 102 UH IU·I 11 2
----

Pozostał nam jeszcze jeden ważny artykuł sprzedawany przez produ
centów ro lnych - wełna (inne m usimy z powod u braku materiałów

opu ścić) , Notowania S. Siegla wydają si ę nie bardzo m iarodajne, ale jedy
nie pełne. Ru ch cen wełny był podobny do fluktuacji innych cen ro lnych.
trzeba tylko stwierdzić. że poziom cen wełny był j uż trochę niższy na
początku lat 71J-tych n iż w połowie lat 50-t ych , a także , że zn aczny sp a
dek cen wełny rozpoczął się już w 1883 r . Relacja cen zbóż i wełny nie
wykazuje większych zmian.
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Tablica 32. Ceny wuln y \\I Wa rszawio

I
Ind eks

I
Relacja

Rok
cen

,~ zbo ża - wcina

I roczna I tra ylemia

1870

I

9G

I
85 90

1871 91 100 93
IB72 10·1 95 98
1873 I 105 I 98 IDO
1874 91 I 107 98
1875

I
B9 90 IDO

187G B7 10+ l OG
1877 B2 123 106
187B

I
lOB 90 lOS

IB79 IDO 102 99
18BO 119 105 lOS
1881 113 109 102

I
IB82

I

III 91 102

1883 95 lOG 100
1884 97 102 101

I 1885 8R 96

Na podstawie do tychczas omówionych 20 indeksów indywidualnych
i indeksów grupowych można sporządzić ogól ny indeks cen artykułów

rolnych . Natura ln ie zdawać sob ie trzeba sprawę. że indeks taki daleki
jest od doskona łości. B rak uwzględn ienia r uc h u cen jeszcze kilku co naj
mniej artykułów. takich jak buraki cukrowe. len. uprawy ol eiste. czy
rośliny paszowe. Warzywa i owoce reprezentu je tylko kapusta, br ak
uwzględnienia cen ptact wa domowego. J ednak jest to br ak chyba naj
mniej ważny. zasadnicza reprezentatywność została zachowana.

Drugą wątpliwość stanowi wiarygodność indeksów indywidualnych.
Nie mogły być on e oparte na jed nak ow e j podstawie ; 8 indeksów oparto
na cenach warszawskich i prowincjonalnych (przy tym nie zawsze z jed
nakowej liczby guberni), w 1 wypadku wyłącznie prowincjonalnych. dl a
11 artykułów są to ty lko notowania warszawskie. Z drugiej strony nie
zbyt pewne wydają się same no towan ia pod względem ich prawidłowości :

wszystkie dotyczą danych zbieranych urzędowo . lecz nie zawsze jednako
wo. Mimo tych wad wy daje się. że nie fałszują one głównych tenden cji
w r uc h u ce n.

Trzecim zarzutem może być konstrukcja indeksu ogólnego. Jest to
sprawa na j trudniej sza. Przybrał on postać indeksu ważonego o podstawi e
niez rnien ne j , co już może bud zi ć wątpliwości. Co gorsza jedn ak . proporcje
znaczenia poszczegól ny ch artykułów nie zawsze zostały oparte na
podstawach mających oparcie w konkretnych danych. Tylko na przesłan

kac h logiczn ych oparto zasadniczą proporcję: artykuly roślinne - zwie-
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rzęta - nabia ł - wełna . Przybrała ona taką postać: 6 - 2 - 1 - 1' 0'.
Takie proporcje dają przewagę produkcji roślinnej. co wy da je się jednak
całkowicie uzasadnione. Tak więc konstrukcja indeksu ogól nego wy daj e
się dosyć dowolna, jednak jestem zdania , że lepsza taka niż rezygnacja .
Co więcej uważam, że taka konstrukcja ma dość solidne podstawy. Dzięki

przyjęciu takich metod obr az daleki jest od ideał u, lecz na pewno lepszy
niż przy indeksie opartym na zwykłej średniej arytmetycznej , przy któ
r ym w wyp adku szczególnie niskich czy wysokich cen kilku nawet
mni ej ważnych a rtykułów następuje całkowite wykrzywienie obrazu fluk 
tuacji cen 'o,. Równocześnie można stwierdzić, że dla głównych produk 
tów rolnictwa proporcje zostaly usta lone na podstawie danych zbliżonych

do rzeczywistości , co gwarantuje ogólną prawidłowość calego indeksu
ogólnego. Dlatego też uważam, że mimo swych wielu wad in deks ten jest
wystarczająco poprawny, aby na jego podstawie formulować prawidłowe

wnioski.

Tablica 33. Indeks Cen art ykułów ro lnych
w Kr ólestwie Polskim

I

-
lude ks wa żouv o podsrawic stalej

IBn - IAH = 100
-----

Rok
Królestwo Po lskic \\'arszawa

artyku ły Izwierzęta I
ro śl inne i a rt . ogółem ogółem

ho(lowl~u'

IB7 1

I
9(j 93 95 96

1B72 9B 103 100 99

1B73 102 101 102 102

I
IBH

I
100 96 9B 99

1875 9 1 93 92 93

1876 92 92 92 93

1877 104 9 1 99 98

187A I 95 100 97 99

IA79 102 102 102 102

I1880

I
123 115 120 120

1881 117 115 liG 121

IA82 103 109 105 10+

1883 I 113 105 110 109

I18A+ 107 105 106 106

1885 91 98 9+ 93 I-

lU. Board oj Trade przyjmuje dla Anglii następujące proporcje: artykuły roś

linne - 118, zwierzęta - 104, nabiał - 50, lecz to są wskaźniki struktury spożycia.
to 8 Indeks ważony i nieważony - różnią się bardzo znacznie w latach 1875,

1885 i 1884, kied y indeks nieważony wyrażnie przewyższa ważony. Było to rezu l
tatem bardzo w ysokich cen słomy. siana i chmielu w 1875, kapusty i chmielu 
\V 1884, siana, kapusty i chmielu - w 1885.
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Co wykazuje ogól ny indeks cen artykułów produkowanych przez rol 

nictwo Królest wa P olski ego? W pełni potw ierd za pierwsze wnioski : dość

znaczny spadek cen nomina lnych i re latywnych w latach 1874 i 1875

z u trzymaniem n isk iego poziomu w 1876, następnie ceny rosną, przekra

cza jąc w r oku 1879 poziom z 1873. Szczyt cen miał m ie jsce w latach

1880-1882. Za czynaj ą spadać w 1882 r. . lecz do 1884 r. włącznie utrzy

mują po zio m wyższy ni ż w 1873 r . Zn aczne obniżenie cen w 1885, do

prowadza je do stanu z la t 1875-1876.

T a blica :H. l udeks.. relatywnych cen artykułów rolnych

w Królestwie Polskim
,--------.-------,

I
., I Zwi"rr~'la .\". ro lne I

An . roślinne i a rt . hodow. Art . ruln e I a prod.

Rok a zwierzęta a prod. a prod. przemysłoweI
Ii nrt . hOciow·1 przcruyslowc p"wny, lowc w Wamawi•.!

: ~~ ~ I~~---I I ~; :~(~ I ~~
1873 101 99 100 100

1874 104 I 9Y 101 IUI

1875 98 97 96 97

1876 IUO I 94 9ł 95

18i1 114 ~J1 99 98

1878 95 l 98 95 97

1879 100 98 98 98

1880 107 107 112 112

1881 102 III 112 117

1882 9ł 105 101 101

1883 108 100 105 104

1884 102 103 104 105

1885 93 10I 95 95

P r obl em cen jest ni erozłącznie związany z kwestią ryn ków zbytu. ryn

ku wewnętrznego i zewnętrznego . Na r ynku kra jowym niewątpliwie do 

minu j ącą tendencją był wz ros t jego chłonności. Rośnie szy bko ogólna

ludność Król est wa P olski ego. W latach 1870-1885 wzrosła ona z 5.9 mln

do 7,7 m ln , tj . o 30% . J eszcze szy bcie j ros ła ludność miejsk a. Ludność

m iast w ty m okresie wzrosła z 912 tys. do 1354 tys., tj. o ponad 48%.

Na jszy bszy by ł wzrost mi as t największych. w latach 1865-1885 liczba

mieszkańców Wars zawy i Łodzi zwiększyła się z 270 tys. do 520 tYS.' 09

Największym wewnętrznym rynkiem zby tu była Warszawa. Równo

cześnie stanowiła on a wielki ośrodek prze ładunku wszelk ich artykułów

ro lnych. Nie można obliczyć ogólnego dowozu zbóż do Warszawy, na

\ 011 A . Krzyża nowsk i i K . Ku man iecki, Statystyka Polski, Kraków 1915. s. 6. 88;

"Rocznik Urzędowy Kr óles tw a Polskiego na rok 1866", dodatek nr 3; St.alistika

Rossijskoj l nusierii , t. l, Sbornik muiedierui po Rossii za 1884-1885 gg., Petersburg

1887, s. 10.
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skutek br aku danych o dowozie Wis ł ą . Przeciętny. tylko kolejowy. do
wóz zbóż do Warszawy na własne potrzeby na początku lat 80-tych
(średnia roku 1880 i 1882) wynosił 595 tys. q. a mąki 189 tys. q. Dru gim
wie lkim rynkiem zby tu by ł okręg ł ód zki. Ilustra cj ą wzrostu ch ł onności

tego r ynku jest dowóz kolejowy. W 1873 r . wyrażnie nie wystarcza temu
okręgowi naj bliższa okolica i dowóz kołowy. a w końcu lat 70-t ych sta je
się Łódź wie lkim punktem dowozu wszelkich artykułów rolnych. W la
tach 1880-1884 dowóz zbóż i grochu jest blisko pięciokrotnie większy

niż w latach 1872-1876. dowóz mąki i kaszy ponad trzykrotnie, a n iero
gacizny blisko dw ukrotnie większy.

Tn.blicn. :.i5. Kol ejo wy dowóz a rtykułów roln ych do Lod ai' !"

Srednia Zboże i groch i\'1" ka i kasza Xicrogaciana I

z lal " tys. q w tvs , q w tys. sztuk

1868-1B72 5
1872-1876 '27 II 15.~

1876- 1880 8+ III 23,7
1880 -1 88+ 129 36 29,3 I

Poza tymi dwoma ośrodkami do początku lat 80-tych inne ośrodki

miejskie zaopatrywane były przez rynek lokalny. Ujemny bilans kolejo
wy posiadała tyl ko Częstochowa, do której dowożono w latach 1880-1884
przeciętnie 34 tys. q zboża . Zagłębie Dąbrowskie posiada ł o na początku

lat 80- tych nadal dodatni bil an s z bo żowy, wed ług dan ych kolej owych
i celnych, średnio w lat ach 1880 i 1882 wywożono z niego 91 tys. q zbo
ża (głównie pszen icy ). Rejon Zaw iercie-Myszków wywoził pszenicę i żyto

w dużych ilościach. Sytuacja zmienia się dość zdecydowanie pod koniec
omawianego okresu. W latach 1884 i 1885 dowożono już do Zag ł ębia Dą

browskiego przeciętnie 44 tys. q zboża. Powstal więc trzeci duży ośrodek

wewnętrznego rynk u zbytu na artykuły ro lne - Zagłębie Dąbrowskie

wraz z Częstochową (ł ącznie do wóz w latach 1884 i 1885 średnio 65 tys . q
zboża) " ! '.

Na wahania popy tu na artykuły ro lne wpływała niewątpliwie kon iun
ktura przemysłowa. W omawianym okresie w K rólest w ie miały mie jsce
dwa kryzysy nadprod ukcji. P ierwszy z nic h trwał w latach 1875-1877,
na jwiększe rozmiary przyją ł w 1876. Szczególni e os tro przebiegał on
w przemyśle bawełnianym . gdzie licz ba zatrudnio nych zmniejszyła się

o 20% , wartość produkcji brutto spadła o bli sko 18% . O sy tuac ji w Ło:l zi

pis ano: "Straszliwa nędza. jaka panuje wśród robotników przemysłowych

tlO Obliczone wg Sprawozdań zarzqdu drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiejza lata
1868-1884, Warszawa 1869-1885.

tli O dowozie kolejowym w ogóle: Swiedienija o dwiżenii towaroW po żeleznym

i wnutriennym wadionym putiam, za lata 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1885, Statisti
czeskij Sbornik Ministerstwa Putiej Soobszczenija, t. III , VI ! IX , X I, X IV, X VI.
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tego mi asta i okolic, spowodowan a ograniczenie m lub n aw et całkowitym

pr zerwaniem pracy w niektórych fabrykach , wz rasta w bard zo wid oczn y

sposób niem al z każdym dniern"! " . Zmn i ejszyła się także produkcj a hut

nictwa. Według nie zbyt wia rygodny ch dan ych urzędowych og ólna war

tość produkcji brutto całego przemysłu Królestwa by ła mn iejsza o 7°'°

niż w roku poprzednim. Był to pi erwszy ogólny kr y zys nadprodukcji

w Królestwi e Polskim.

J ak można sądzić z tych faktów kry zys w przemyśl e spowodowa ł ni e

wątpliwi e pogłębi eni e sp adku ce n, który rozpoczął się w ro lnic tw ie

w ł 874 r. . a jego zanikan ie w 1877 r. podwyżyło wzrost cen. Ch arakter y

styczny jest też spadek dowozu kolejowego zbóż do Łodzi w lat ach

1875-1876. Nie można jednak stwierdzić wyra żnie wpływu kr vzysu nad

produkcji w przemyśl e na rozpoczęci e sp adku cen roln ych .

Trochę odmienny był wpływ następnego kr yzysu w przemyśl e z lat

1882-1884. Głównym ośrodkiem kryzysu było hutnictwo, produ kcj a su 

rówki zmniejszył a się o 13° '0. st ali o 56" O, Wyg as zono całkowi cie 13 pr y

mitywnych wielkich pieców. Ciężki był również kr yzys w przemyśle wel 

nianym, gdzie liczb a zat ru d niony ch spadła o 21° 0 11".

Niewątpliwie kr yzys ten poprzez obniżeni e popytu przycz yni! się do

pogłębienia spadku cen na arty k u ły r olne w 1882 r. , lecz bard zo charak

terystyczne jest. że i w tym wypadku zapo trzebowan ie na ryn ku we w

nętrznym ni e decydowało o poziom ie cen. W 1885 r. kr y zys w prze

myśle ustąpił , lecz spadek cen na artykuły pogłębi! się. Świad czy to

o wadze r ynku zewnęt rznego dl a ro lnictwa Królestwa Polsk iego.

Ustaleni e dokładnego obrazu handlu zagra n icznego artykułami r olny 

mi Królestwa Polskiego w okresie lat 1865-1885 jes t ni ezmi ern ie utrud

nion e. Do analizy potrzebne są n astępują ce dane: wywóz i pr zywóz

Krółestwa Polsk iego przez komo ry celne z Prusami i Austrią , obrot y

w handlu z cesarstwem or a z tr an zyt z i do cesarstwa. J eżeli chodzi

o pierwsze szeregi dan ych to spraw a jest w zas ad zie n aj ł a twiejsza . acz 

kolwiek i tu są braki . Do 1874 r . są dane tylko o ważnie j szych komorach

celnych , później o ws zystkich komorach cel ny ch. lecz bez in nyc h punkt ów

celn ych ("zasta wy")!". Pełna statystyk a jest dopi ero od 1883 r . Brak i

1Il! .. Nasz Wi e k", 1877 , nr 23. cy t. Z41 L. Mend el son , op. ci t ., l. II , s . 112.

113 Dane lic zbowe o kryzysach w przemyśle : J . Łukasiewicz. Przew rót tech

niczn y w przemyśle K ról estwa Polsk iego, War szaw a 1963. s. 180. 182. 185. 195. 215,

~1 8. 227. 255.
11-1 "Zas tawy" były dość liczne, a niektóre z nich miały dość znaczne obroty

jak np. Baran, Bogu sze , Podgr abów. Dla uzupełnień wykor zystan o da ne o wywozie

przez całą granicę z Pru sami. przez odjęcie wywozu komór na północ od Niemna .

Ob zor um ieszn iej tor gowli Rossi i, za lat a 1874--1 878. 1880-1885; Sw ied ie nij a

f) w niesz niej tor!1ow li po .Jew ropej sk oj gra nice l o ramożll ych zborach , za 1890 L ,

t. I, Petersburg 1891, s. XII-XXII; S uriedie niic o w ywozie i wwozje chleba, Do

peł n ienie k Siotisticzesk om v S bonzi ku taimsterstioa Sooo szcze niia, t. I-IV, Pe

tersburg 1884-1 890.
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trzeba uzupełniać szacunkami. Pewną trudność stanowi niejednolitość(do
1884 r. włącznie) jednostek miary, przy tym wszystkim trzeba pamiętać,

że wywóz artykułów rolnych nie podlegał ocleniu, stąd też statystyki cel
nej nie można uważać za dokładną. Tym niemniej począwszy od 1874 r.
możemy mniej więcej dokładnie ustalić wywóz i przywóz przez komory
celne. Gorsza sytuacja jest przy ustala niu han dlu z cesarstwem. Jesteśmy

zdani wyłącznie na statystykę kolejową . tzn., że miarodajna może ona
być dopiero od 1873 r. , kiedy Brześć otrzymał połączenie kolejowe z Ki
jowem. Dane urzędowe zbiorowe o ruchu towarowym na kolejach były

wydawane w tym okresie co 2 lata (od 1876 r.) i obejmowały tyl ko nie 
które artykuły. Dane te mogłyby być u zupe ł n ione sprawozdaniami zarzą

dów linii kolejowych, jednak nie mogłem znaleźć pełnych ich kompletów
(np . brak w ogóle sprawozdań linii petersbursko-warszawskiej), a niektóre
z nich nie mają prawidłowej konstrukcji!".

Najgorzej jest z danymi o tranzycie. P u bli kacjc urzęd owe nie
uwzględniają ich wcale, sprawozdania zarządów linii kolejowych posia
dają pewne informacje, lecz nie zawsze w formie jednoznacznej . Kole
jowe dane o tranzycie są najczęściej zaniżone, ponieważ obejmują tylko
tranzyt bezpośredni za granicę, na tomiast n ier zad ko ekspedycja za gra
nicę odbywala się na stacji granicznej, czy po przeładunku w Warszawie.
Te trudności w obliczeniu tranzytu sprawiają, że najwiarygodniejszy jest
bilans obrotów, a nie pozycje eksportu i importu. Szczególnie dotyczy to
lat 1876, 1878, 1880, 1882, 1884 i 1885, dane z innych lat mogą zawierać

niew iel kie blędy ! l6.

Na początku kilka niezbędnych zdań o okresie lat 1865-1873. Po re
formie rolnej do końca lat 60-tych , następuje bardzo znaczny spadek
eksportu zbóż, przede wszystkim żyta. Od roku 1870 eksport zaczyna
rosnąć, sta je się wyższy n i ż przed 10 laty, lecz dotyczy to głównie żyta.

Nowym zjawiskiem był natomiast doplyw zboża z cesarstwa rosyjskiego.
W latach 1871-1873 przez linię Terespolską przywożono przeciętnie

367 tys. q zboża, co stanowiło 16% eksportu zbóż z Królestwa Polsl<iego.
Po uwzględnieniu tego przywozu bilans zbóż wynosił na początku lat

11.. Swiedieniia o dwiżenii towarów, op. cit ., t. III. VI, IX, X I, XIV, XVI; Zgro
madzenie ogólne zwyczajne akcjonariuszów drogi żelaznej Warszawsko-Terespol 
skiei, Sprawozdania za lata 1871-1885, tabl. XI i XVIII, Wa r sza wa 1872-1886;
Otczot prauiieniia Obszczestwa Priwislansko; Zeleznoj Doroai, za lata 1879-1885,
Warszaw a 1882- ] 886.

116 We wszystkich obliczeniach wykorzystywano \V.\V. źródła, odrzucono całko

wicie obroty przez Grajewo, obroty przez Wierzbołów tylko dotyczące guberni
suwalskiej . Wyk or zysta no rćwnież I. Kostrowicka, Eksport roślinnych produktów
z Królestwa Polskiego w latach 1816-1864, "Zeszyty Naukowe SGPiS", 1962, nr 37,
s. 143-164. Dane w czetwierliach wszędzie przeliczono wg norm urzędowych

tj. l czelwiert pszenicy = 10 pudów, żyta -= 9 pudów, jęczmienia = 8, owsa = 6
pudów, co nie jest dokładne.
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70-tych przeciętnie o koło 190 tys. t. tzn . kszta łtowa ł się na poziom ie

szczytowych lat przed reformą rolną.

Ta blica 3G. \\'yw<JZ gló\\Il )'ch z bó:l

cksportowvch z Kl ó~c" t \\ a l'l ll.'ikit'go

w tvs . lo n

Interesu je na s przed e ws zystkim kształtowanie się ekspor t u rolnego

w la ta ch 1873-1885. Rozp atrzm y ten problem szczegółowi ej. Interesują

ca jest naturalnie te ndencja tego eksport u. dlatego aby wyeliminować

wpływ ewentualnych nieurodza jów zas tosowano wszęd zi e w tabli cach

trzyletnią średn ią ruchomą. Wartość ekspo r tu i bilansu oblic zono według

cen wa rszawsk ich ; ni e jest to n aj szczęśliwsze . lecz w tym wy padku służy

do ogólnej ori entacji. Tz w. ceny ce lne, o kt órych będę jes zcze pisał , ni e

ste ty urywają się na ro ku 1881. W zasad zie wyrażaj ą te same ten d en cje.

aczkolwiek wz rost cen cel nych jes t mniej szy"'.

Tabli ca 37. Eksport zb6ż z Królestwa Polskicgo w latach lB72 -188511~

I
P.~zcn ica l 7.yto Innt"

w tys. ton

100
106

101

112
134
151
136
123
133
147

13·1
100

100
97
67

92
130
145
12 1

101
113
107

102
80

100

103
89

88
105

112

95
85

99
113
108
79

100
116
150
183
212
258
249
232

229
255
2 15
163

233
2+6
235
261

312
353
316

287
309
342

312

233

Ral.(~m ; I nd('k~ 1872 1 87 · ~ = 100 I

- pS7-cni ca l żyto I inn e I razem .1

25

I 2+ I
16

I

23

~~ I

I
~~ I
26
25

20 I

15 1
156
133
133
158

I G9

143
129

1-19
170
163
119

57
66

86
105
122
148
143
133
132
1·16
124
94

Przeciętnie

rocxnie

1872- 1874

1873 - 1875

1874 -1876

1875 -1877

1876 -18 78

1877 - 1879

1878 -1880

1879 -188 1

1880-1882

188 1- 1883

1882-1884

1883 -1885

11> Tak np. wg cen ce lnych ceny psz enicy \V la tach 1874-1 876 wynosiły 10,26 rs

za l czetwiert, a w latach 1880 i 1881 - 13,37, a w W ar szawie 11,43 i 15,44 (wzrost

o 30~ 'u i o 350/ u), ceny ży ta wg ce n cel nyc h w tym samy m okres ie wzrosły o 2511/0.

w Warszaw ie o 4711O.

115 Tabli ce obejmują oprócz zbóż, także groch.
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Tablica 38. \\'a rto ~(: ekspo rtu zbóż 7. Kr ólestwa Polskiego

100

~I

Praec ię tua I W mln rs Indck~ 18 72 - 1874-
1__l"o cz~ p:';7.{"ni ca! żyw I inne J l·a :r.( ·~ PS7.l'I~'1. 1 Ży lo _in_n_"-+- _

1872 1874 4.8 9.9 I A
W73 1875 .1.7 9.H 1.6
1874 1876 5.9 7.0 0.9
1875 1877 7.9 7.,1 1.3 1

IBi G W7n 10.1 9.0 I.U
1877 1879 12.8 9.7 z.o l
1878 1880 12,6 9.0 I.HI
1879 18BI 12.2 9,2 1.0
1880 1882 12,0 10 .3 I.B
1881 1883 12.7 IO.B 1.6

: ~:~ :~:~ I I~:~ ~ : :; ::~ I

I ll,1
Iti .l
H ,4
IG.G
20.9
2-1-.5
23,4
23,0
2·ł , I

25. 1

21. 3
15.2

100
99

124
165
2 10
268
263
25+
~H9

263
2 12
1·111

100
99
77
75
91
!JB
91
9:1

ICH
110

97
70

100
115
fi3
8B

12'~

139
124

108
122
113
105
85

100

IUO
89

IU3
13U
152
145
1·1:1
150
156

132
9-1

Według przeprowadzonych badań eksport zbóż w ł a ta ch 70-tych wy
rażnie wzra sta. w ł atach 1877-1879 był on wagowo i pod wzgłędem war
tości o ponad 500;. większy niż w łatach 1872-1874. Ten wysoki poz iom
utrzymuje się do roku 1883 włącznie (w latach 1880 i 1881 był mni ejszy
z powodu nieurodzaju). Zdecydowany spad ek ekspor tu nastąpił w 1884 r.
(164 tys . t wobec 339 tys. w r. 188:!). Jednak wzrost eksportu dotyczył
tylko pszenicy. poziom ekspor tu innych zbóż utrzymuje się właściwie
bez zmi an przez ca ły okr es. Wzrost ekspor tu psz enicy był bardzo znaczny.
w końcu lat 70- tych był ponad 21/,~krotnie większy niż na początku la t
70-t ych . Zmi enia się struktura ekspo r tu zbóż. wzrasta wyrażnie znacze
nie wywozu pszenicy.

Ta bli ca 39. Srr uktura d;..<;IJ0 l"l U zhÓj',
z Królest wa Pol skivgc w o u

przl~---;:...enico1 /~V~IIl ::-:-bo ża l
- -1-

1872 1870
1876 - 1880
1880 - 1884

31.1;
·12.0
42 .0 1

61.3 7.1

-1-8 .2 _1__~~ ~_50.0 ~

Według cen celny ch wartość eksportowanych zbóż i groch u wynosiła :
1874 - 16.9 młn . 1875 - lU. 1876 - 13.3. 1877 - 19,4, 1878 - 21,2.
1880 - 17,3. 1881 - 19,1 mln rs . Są to cen y. szczególnie od 1877 r .. niż
sze od pod awanycht !''.

1111 Tak np. w latach 1874-1876 celne przeciętnie 13,8 m ln rs. a warszawskie 14,4,w latach 1876-] 878 ce lne 17,9, a warszawskie 20,9 ml n rs.
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Tublica +0. lruport z.hOż do Królestwa Polak iruc w la tuch 18 75 1885 w tys. lan u II

P rz ecięt na P.' ZI·- .1 '.'('1. '---1O~"""" I (""0"1. \\"~~;(-, -,---

I I
Ży t o mień c ' IR a zem / Ind"k.. I I Indeks

~n:I__ Ili~ . w mili rs

1875 - 1877
18 76 -1 878

1877 - 18 79

18 78 - 188U

1!l79 -188l

188l1-1 882

188 1-1 88 3

1882 - 18S+

1883 -1885

4,8

8 ..1

10 ,0

10,3

7.9
lll, li
11.5

13.'1·

I I.H

39 .3

'11,3

3+,7

27,4
17,2

15.2

ia.s
:łG.5

'25.7

9,lI

1O,li

IO,S

IU,G
8, lI

6.9
5.6

fi.7
7.4

18,3

22 ..1

~H.2

29,li

3li ,2

38 .7

+1.3
50.+

47.7

lI,8

lI,5

lI,8

l ,lI

1.1

1.5
I ,B

2.0

'2.0

7'2.'1
B3.3

8l1.2

78,9

70 .'1
72,9
78 ,7

!J9,( j

~H.G

IOli

115

III

109
!Jfl

101

109

137

131

'1.1

'UJ

-ł.i

:i.1I
. ~ , 7

·t,9

5.0
5.~ 1

5.1i

IOli

119

115

12'2

115
1211

1'2'2
1·13

13!l

Import zbóż do Królestwa Polskiego \V drugiej połowie lat 70-tyeh

wyrażnie wa gow o m al ej e. n atomiast na początku lat 80- tych wzrasta.

Było to wy ra ze m tendencji dw óch głównych wwozowych zbóż: ży ta

i owsa. Im por t owsa prz ez cały czas szybko wzr ast a , w lat ach 1882- 1884

był on blisko 3-krotnie wyższy niż w latach 1875-1877. n at omi ast imp or t

ży ta w końcu la t 70- ty ch wyra źni c się zm nie jsza . a potem trochę wzra

sta. Zmi en ia się st r ukt ura importu zbóż . gdy w latach 1875- 1879 wagowo

udział żyta wynosił 48,2% , ow sa 27,4% . pszenicy 10.0% . jęczmien i a

13.3"10. to w lat ach 1880-1884 przec i ętnie żyta - 24,1"10 , owsa 52,3"10

a jęczmienia - 9,6%. Posiada ło to zn aczn y wpływ n a bil ans zbożowy

Kr ólestw a Polski ego .

Tablica 4 1. Bilans zbożowy Królestwa Po lskicgo w lat ach 1875-1885 w 1y... lon

Praccięma Psac- IZyto I J, cz-
10wi"1 R aze m I I\Va"o,,' Il ude ks f

nica mień
Gruch In deks

roczna
w mln z ł

18 75 -18 77 100, 1 93,4 3..4 1- 8,0 G,7 188 ,8 IlIlI 12,5 IOli

18 76 -18 78 113,3 116.3 - 3,+ 8,+ 10,2 228.lI 121 16.lI I ~B

18 77 - 1879 137,9 13+,0 - 3.3 - 9,8 11,8 270.6 1+3 19.8 158

1878 -1 880 132, 7 116 ,3 - 3,6 1 17,9 1 9,0 236,5 125 18 ,.1 147

187 9 -188 1 125, 3 111,+ - 1,3 - 28 .3 l 7.4 2 14.5 11+ 18,3 l -Hi

1880 - 1882 120,9

I: ~~ :~ I
- 2.1 - 32,b io.o 233.9 12+ 19.2 15-1

188 1 1883 135,0 - 3.6 1 35,5 9,0 2G3.3 139 zo . ł 161

1882 -IS8·} 110,1 136 .1 + J ,G - +6,0 8.5 210 ,3 II I 15,4 123

1883 -1885 8 1,9 93,5 - 0,2 - 4-I,G G 'J 136,8 72 9,G li
- --

Charakterystyczną cechą bilansu zbożowego był sz yb ko i sta le rosnący

defic yt ow sa, kt óry w latach 1882-1884 wynosił 46 t ys. ton wo bec 8 tys .

w lata ch 1875-1877. Wartościowo bil ans zbożowy był w lat ach 1877

1883 n a zdecydowanie wyższym po zio mi e n iż w latach 1872-1 876. Ka ta-

1l!C1 Do roku 1874 włączn ie Tere spolska li nia kole jowa podawała tylk o ł ą c zne

przewozy zbóż.
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strofa przyszła 'Y 1884 r ., kiedy eksport gwa łtownie zmalał, a impor t
znacz nie wzrósl-".

W wydawnic twach minist erst wa komunikacji pr zeds tawione są bilan se
zbożowe Króleswa dla lat 1878 (częściowy), 1880, 1882, 1884 i 1885. Nie
stety dan e te nie mogą być uznan e za wiarygodne. Za najbard ziej bała

m utne tr zeba uzna ć liczby dotyczące j ę czmienia , pon i ewa ż 1 cze tw ier t
jęczmienia przy wywozie za granicę liczono za 10 pudów, gdy faktycznie
ważył około 8 pudów . Inne da ne też muszą bud zić wą tpl iwość , skoro np.
podano, że Królest wo posi adało w 1882 i 1884 r . dod atni bil an s kukury 
d zy wynoszący pona d 30 tys . q.

Tab lica 42. nilans zbożowv K róles twa Polskicgo według da nych urzędowych w In. l onl~ ~

I

Pszenica

I

L.YIO

I
.l ( ~ I. Jll i {' li

I

Owies I l. 'I<7.n;O

I I I
--

R ok Min. wlas- Min . I wlas - ~Iin. I włas- ~I ill. włas - Min. wlas-

Ko m. IH' Kom. nc Kom. no Ko m. nc Ko nt. ne

I
- 23,+ I1878 150,+ 136,0 112,+ 123.7 - 6,9 - 26,2 - 9,B 213,2 2+3,0

1880 98,7 98,3 85,0 86,0 - 1'6 1 - 2,0 - 35,G - 36,7 146,5 145..6
1882 156,6 150,7 203,9 204,7 + 19,9 + 1l,5 - :l:3 ,5 - 19,7 356,9 344,2

188·1 62.,4 39,3 66,2 1;4,+ - 1,3 - 5,ti - 1l5,3 - 72, 1 +2,0 26,0
1885 67,0 68,0 8ti,+ 77,0 - 0,6 -+ 2,1l - 19,0 - 15,9 133,8 131,9

-----
Dl a pełnego obrazu koni eczne jest uwzględn i eni e te nde nc ji obrotó w

prod ukta mi zbożowymi. Wywóz mąki z Kr ólestwa Polskiego nig dy nie był

znaczny, tym niemniej do 1880 r . sporo mąki żytniej ekspor towa no na
zachód, a trochę mąki psze nne j na wschód , sprowadzjąc stam tąd ni ewieI
Id e ilości mąki żytnie j . P o ro ku 1880 sy tuac ja zaczyna się zmi eniać . Na j
pier w dość dużo mąki pszennej sprowad zano z Austr ii, a w 1884 r . roz
począ ł się masowy napływ mąki pszennej z Ukrain y. Bil ans mąki stał się

wyrażnie u jemny. S ta le natomi ast uj emny był bilan s obrotów kaszą .

K rólestwo przywoziło z cesarstwa zn aczne i lo ś ci, kaszy jagl an ej i tat ar
czanej. Stale doda tn i był bil an s otrąb , eks por t ich na zachód wzrósł

szczególnie w lat ach 80- tyc h. Ogóln y bil an s produktów zbożowych był

sta le uj emny , n ieznaczn ie w lat ach 70-tych , wyraźnie od początku lat
80-tych .

Ogólny bil ans obrotów zbożem i produ ktami zbożowym i w omawi a
ny m okresie uleg ł zdecydowa ne j poprawie. Na początku la t 80-tych był

1~1 Według cen ce lnyc h bilans kszta łt ował się następująco: 1875 - 8,2 ml n rs
(wg cen warszawskich 7,9), 1876 - 9,5 mln (11,0). Wszędzie nie uwzględnia no

danych o obrotach \V handl u prosem (brak dan ych). W 1884 r. był d uży imp ort
prosa z Rosji , jego wartość przekroczyła 1,5 mln rs.

12:'! Dane z 1878 r. nie porównywa lne, urzędowe bez guberni suwa lsk ie j, co ma
d uże znaczenie dla bila nsu jęczmienia i owsa (guber nia ta była znacznym ekspor
terem, szczeg ólnie jęczmienia) . Swicdienija o wywozje Ż wwozie chle ba, op, cit.,
t . I-I V .
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Tablica ·l3. Bilans zcwnęrrancgo handlu produktami xb c źowymi w mln rs

prJ:CCit;tniC- -j- - - . ~-Ląc~;- biJ;~1

rocauic ~t1~ Kasza I~r\'h~ Lącanit- I 7.bÓż i produkt/lw

IR75 18i7 + 0,2 0,5 O, I 0,2 12,3 I 100

IB76 -1878 + 0,2 - 0,.1 0, 1 0,1 15,9 129

1080 -1882 - 0,2 0,6 0 ,2 - 0,6 18,'i 151

1881 IB83 - 0 ,'1 - 0,7 t 0.2 - 0,9 19,2 156

1882 -18Bf - 1.7 - 0,7 ' 0 ,3 - 2,1 13,3 108

W83 - 1885 2,+ - 0,6 " 0,3 - 2,7 6,9 56

wartościowo o około 50% wyższy niż w połowie la t 80-tyc h . Roln ict wo

Królestwa Po lsk iego nie mogło więc narzekać na brak rynków zbytu .

Również i pod tym względem rok 1884 był r oki em przełomu, po raz

pierwszy w swej historii Królestwo Po lskie miało wówczas ujemny (n ie

znacznie) bilans w handlu zbożowym , By l to niewątpliwi e wyraz nieuro

dzaju i wzrostu uprzemysłowienia kraju . Równocześnie wchodzily na

pewno w grę utrudnienia w eksporcie na zachód, mimo b rak u zboża 

ceny są stosunkowo n iskie.

Bila ns innych artykułów roślinnych był stale dodatni, zmienia się tyl 

ko cha rakter eksportu tych produktów. W la tach 70-tych eksportowano

znaczne ilości ln u i nasion oleistych (siemię lniane, rzepak). Od początku

la t 80- tych wywóz ten m al ej e, nabiera zaś znaczenia eksport nasion

roślin paszowych (w 1885 r . - ponad 63 ty s. q) .

Dla ro lnictwa Królest wa Polskiego duże znaczenie posiadał również

Tablica -1-4-. Eks port zwierząt hodowlanych do Prus i AlIslriim

----I - U-ydlo I \Vartość wyw ozu I

I
Nicr ogacizna I'b I ,K,' o nic I' Pt actwo ,I 1

R ok I .aranv ceny ce ne

tys. szt. / ind eks ly~ . sz l. j tys. sa r. in deks~~ l w mln rs I indd s

~---::- I ---=- I 3 1 3, 1 55 188 3i 1,6 32 I
1875 149 I 93 oH 3,f Gl 267 52 2,2 f4

18i6 129 81 5f f,O 71 208 fi 2,i 53

1877 189 119 100 0,0 I 3i 5 73 3,5 69 I
1878 2 17 13G 112 5,3 95 '15+ 88 3,8 75

1880 212 133 +6 1,8 32 ·123 83 f ,6 9 1

:::~ : ~: ~~ ~ ~:~ ;~ :~; ~~ ;:~ I ~~
1B83 159 100 5,6 100 513 100 5,0 100

1883 296 100 18 If,; 100 882 100 8,3 1 100

1884 23f 79 19 12,1 82 B8i I 101 5,6 68

1885 lfi; f9 2 1'1,0 ~5~__I _lf_~ _~_

12:1 Eksport cieląt i baranów łączono w jednej pozycji, eksport wołów, krów i ja

łówek był znikomy. Ceny celne nierogacizny (z prosiętami) w latach 1875 i 18-76

bardzo niskie , około 10 rub li, gdy w Warszawie naj lichszy wieprz kosztowal 20 rubli.

Czyżby wywożono prosięta?
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eksport zwierząt hodowlanych. Niestety trudności w obliczeniu wiel
kości i wartości tego eksportu są jeszcze większe niż w stosunku do zbóż.

W szczególności daje się odczuć brak pełnej statystyki eksportu do 1882 r.
włącznie. W eksporcie zwierząt rogatki ("zastawy") celne odgrywały

o wiele większą rolę niż w wypadku zboża (np. w 1883 r. przez nie
przechodziło ponad 40010 ekspor tu świń czy gęsi). Dl at ego dane do 1882 r.
są nieporównywalne do liczb późniejszych,

W latach 70-tych następuje bardzo znaczny rozwój eksportu zwierząt

na zachód. Pod względem wartości w latach 1874-1880 wzrost był prawie
3-krotny. Głównym artykułem eksportowym była nierogacizna, gdzie licz
bowo wzrost był dwukrotny (do około 300 tys. sztuk), a wartościowo

ponad trzykrotny (eksport nierogacizny stanowił ponad 76% ogólnego wy
wozu zwierząt pod względem wartości). Do ·końca lat 70-tych rozwijał się

także eksport baranów i cielą t, a także koni i p tact wa do mowego. W la
tach 80-tych sy tuacja ul ega zmianie, następuj e spadek ekspo r tu przer
wany tylko w 1883 r. Szczególnie gwałtown ie spada eksport nierogacizny ,
w 1885 r. wynosi tylko po łowę w porównaniu z 1883. Ty lko eksport dro
biu nadal wzrasta. W porównaniu z eksportem zbóż wywóz zwierząt ho
dowlanych wzrastał szybciej. W latach 1878- 1880 byl on pod względem
wartości wyższy niż w latach 1874-1876 o ponad 90%. gdy wartość

eksportu zboża w podobnym okresie o 70%. W roku 1883 wartość ekspor
tu zwierząt stanowiła 35°10 wartości eksportu zbóż (w latach 1874-1876
zaledwie 24"10) . Impor t zwierząt z zachodu był znikomy, artykuły ro lne
importowano prawie wyłączn ie z Rosji.

Tablica +5, Dowuzy zwierząt linią kolejową \Varszawa -Ikl.dt w tys. S7.t. I:.!1

Rok

1871
1872
1873
187'ł

1875
187!1
18ii
187B
1879
1880
1882
1883
1884
1885

Wol)"

26.3
26.0
~2,0

52.7
~9,3

5'1,5
G2,8
~,9

51,9
52,2

60.~

62,2
71,3
65,7

I Krowy

0.8
1.1

Ui
0.2
1.1
1,5
Ui
0.7
0.1
O,~

0.5
O·,
0,5
0,1

Cielęta

o
I

I

I
7

12
13
8

8

Swiuic

l
8

20
15
21
30
·~9

~8

~7

45
~5

~2

27
37

Konie

0.2
u.~

0.7

0.5
0.7

2.7
0.7
1,3
0,8
0,6
0,7

1.6
1.6
1,0

124 Wg sprawozdań zarządu lin ii krowy łą czn ie z cielętami , dowóz baranów
i owiec był znikomy, przewozy ptactwa podawane w pudach, prze liczano dla po
równywalności według norm)' l sztuka - około 3 kg.
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Importu z cesarstwa też ni e można dokł ad n i e obliczyć. Br a k jest peł

nych dan ych z li'nii pe te rsburskie j (by l t ak niewie lk i. że można go opuś

cić), natomiast dowóz łinią nadwi śla ń ską , większy. by ł klasyfikowany

wed ł ug in nych kryte r iów -- "duże byd ło " , "małe bydło " (cielęta , świnie.

baran y). Główną linią d owozową była kolej t er esp olska.

Dla otrzymania pełnych li czb ekspo rt u trzeb a zastosować klasyfikację

i nną: "d uże bydlo" i "mał e bydło".

Tablica ·lIi. ()~blny import zwierząt hodowlanych \\ lp .

,

- Rodza j -

Bydlu ro~a li ' I)('i'.

I
ck-lat

Cid\'lil . nu-roga-

~~~.

1878 1 ~79

1 ,;5,6 52. 1

55 ,:;:1

65.7 U,H fi 1.9

53 14 3(;

1885

!1·ł.(J

Tak wi ęc w lat ach i O-ty ch równocześnie ze wzrostem eksportu na za

chód następuje wzrost importu ze wsc hodu. Inny jedna k on miał charak

ter . na zac hód wywożono głównie nierogaciznę. ze wschodu sprowadzano

woły rzeźne. Ogólny bil an s jest trudny do obli czenia . do r oku 1882 włącz

nie można tylko określić go w wie lk im przybli żeniu . Wyrażni e do da tni

był bilans ni erogacizn y , koni i ptact wa domow ego, zdecydowanie u jemny

wołów-". Ogólny bil an s właściwie się równoważył. z l ekką przewagą n a

korzy ść eksp or t u , np . w ł atach 1874-1876 wartość importu około 3.4 mln

rs, a eksportu okoł o 3.5 młn rs. Sytu acj a poga rsza się w ł a tach 80-tych.

d ecydująca zm iana nastąpiła w roku 1884, kie dy tylko wartość importu

wołów przekroczyła zdecydowa n ie całą wartość eksportu.

Tablica ·~7. \Vartl'~( impor ru \,-ol{",' w rr-nacb

warszawski('h \\ 1111n r~

1117 1 1873 2.2

l l H~ - IU7G-3,G

187h 187B -L I 16B'2: 1884 i.h

111711 188ll 5.3 11183 IIIRS s.:

Wzmagał się również eksport nabi ału . Ekspor towano na zac hód masło.

a szc zególnie jaj a . Ek spor t masła wzrósł szczegółnie znacznie. lecz i tak

ni e osiągnął większego znaczenia . Wynosi ł on przeciętnie w latach

1874-1876 około 0.7 tys . q a w łatach 1882-1884 już blisko 4,4 tys. q

czyli ponad sześciokrotnie więcej. P od względem wartości o wie le więk-

l :tli Tranzyt \V handlu zewnętrznym zwierzętami odgr-ywał niewielką rolę. Tak

np. w 1878 r. na ogól ną liczb c 217 tys . sztuk świń wywiezionych przez komory celne

kolejam i wy eksport ow ano tylko 37° II. a w 1884 całego eks portu zaledwie BO/u.

a z gu berni kali ski ej - 2711/u. Eksport ptactw a koleja mi był w tym czasie bardzo

mały (w 18B5 - 2.8° /0 ) .
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szy był ekspor t jaj , których wywieziono w lat ach 1874-1876 okol a
25 mln sz t uk, a w latach 1882-1884 blisko 90 mln. Z cesar stwa importo
wa no maslo w takich samych ilościach w jakich je ek spor towa no, do ch o
dzi ł do tego p ewi en impcrt -sera z zachodu. Łącznie bil ans masła i sera
był trochę uj emny (okolo 100 tys. rs). Natomiast import jaj był ni ewiel
ki - kilka milionów sztuk.

Rok

T ablica 48 . Eksport i import masła i jajUll

Ekspor t 1 \Va rtoś(: razem -1_ Import _ I

masło I j aja !Wg cen warszaws kich masło I jaj a

tys. fI ind~ mln SZlo l in~ks w mln rs ~~ q mln szt.

'; ,9 I 0,7
:1,6 2,7
5.4 3,2
5,9 3,5

3.5 I 4.6
'~,3 2, l
4,7 2,0
3,7 2 ,2

_gI n

IG
19
29
66
72
52
40
69

100
100
107
86

25 0,2
29 0.3
40 0,4
83 1,0
93 1,0
5·1 0,8
39 0,6
71 1.0

100 l ,,)
100 1,8

tl ....:::_~_'-__

17.4
20.3
27.9
58,7
65.6
38. 1
27.5
50, 1
70,5
93,3

105,3
92, 1

18H lU fi
IB75 0 .11 14

1876 1.2 26

1877 3.4 73
1878 2,9 62
IU80 3, 1 G7

1881 1,8 39
1882 3,3 72
1883 4,6 100
1883 4,9 100

J::: ~:~ I ~
Bardzo charakterystyc zn y był st al y wzrost eksportu ptactwa i jaj,

świadczący o rozwoju hodowli drobiu i o dobrej koniunkturze z nią zwią

zan ej . Eksport drobiu i jaj nie ulega zalamaniu w latach 80-tych i jego
wartość w lat ach 1883-1885 była ponad trzykrotnie wyższa niż przed
10 laty , osiągnęla poziom powyżej 2 mln r s. Ch arakterystyczne, że eksport
jaj do roku 1876 szedl wylącznie przez Michalewice (na Kraków), w po 
łowie la t 70-ty ch obejmował około 60% całego eksp or tu , dopiero póżniej

ekspor towano więcej przez inne r ejony (lecz aż do 1884 r . stanowiły on e
największy punk t eksp or t u jaj). W lat ach 1878-1884 przez komory i ro
gatki ce ln e na linii Michalowice-Modrzejów przechodziło 37% eksp or tu
jaj. Wielkie zna czenie dl a tego wywozu posiadał także rejon Szczypior
no-Pra szk a (ekspor t na Ś ląsk]. Przez cały om awian y okres co najmniej
polowa eksportu jaj by la kierowana do Galicji . Natomiast eksport ptac
tw a szedł z gubernii kaliskie j (w latach 1883- 1885 - około 35% eks
portu) or az z ziem i dobrzyńskiej (ok olo 21%, lecz w latach wcześniejszych

więcej) . Lubicz, a póżniej Słupcza byly największymi ośrodkami ekspor t u
żywego drobiu . Również S lupcza był a największym punktem wywozu
masła.

12& Eksport i import jaj po odliczeniu tran zyt u. Cen)' warszawskie minimalne,
nie różniły s ię one znacznie od celnych, np. w 1875 wartość wg cen celn ych
eks portu masła i jaj - 210 tys. rs . wg min imaln ych cen wa rsz awskich - 239 ty s.,
w 1878 - 959 tys. i 1043 tys. rs .
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Z innych produk tów zwierzęcych obroty w ha nd lu mięsem były ni e

wie lkie, przeważa ł impor t z Rosji, natomiast znaczny był przywóz łoju

zarówno ze wsc ho du jak i zachodu. Bardzo na tomiast trudno określić

rzeczywis te wielkości impo rtu wełny . Handel wełną był wie lostronny.

Wełnę wywożono na zac hód i wsc hód. przywożono ze wschodu i zac hod u.

Brak ozna czenia tranzyt u. Ze względu na różnorodność gatunków us ta

lenie wartości jest bard zo ryzykowne. Bez badań szczegółowych można

ty lko określić zasad nicze ten den cj e. P rzez cały omawiany okres bil ans

ha ndlu z zachodem (do 1884 r . włączni e) był doda tni za równo ilościowo

jak i wartościowo. Przełom następuje wyrażnie w 1885, k iedy import

przeważa zdecydowani e ekspor t. Na tomiast bilans han dlu wełną ze wscho

dem był stale uj emn y. Ogóln ie do 1881 r . włącznie bilans był zdecydo

wanie dodatni , w lat ach 1882-1884 bil an s równoważy się, a w 1885 r .

by ł już zdecydowanie uj em ny.

Ta blica 49. O bro ty w zewnętrznym hand lu łoj em i wdnąl:l1

Rok I Ł ój - import w tys . q IWartość I \Vcł n a w ty !'. q

zach ód I wsch ód I razem w mln rs ekspert I im po r t I bila ns

1874 18, 7 24,3 43.0 1,5 25,7 7,8 n.s
1875 30,5 18,8 49,3 1,8 23 ,6 14,9 8,7

IB76 4,4 29,0 33.4 1.2 46,3 9 ,2 37,1

IB7B 1,2 3 1,.1 32.6 1,2 24,0 19,2 4,B

18BO 30,7 13,B +4,5 1~5 42,0 22.7 19,3

IBB2 IB,7 19,9 3B,6 1,5 33,0 32,4 0,6

IBB4 IB, I 13,4 31,5 1,'1 ·11,1 38.2 2,9

1885 0.4 33,4 33,B l '} 29,0 68.2 - 39.2

T a blica 50. Eksport artykuićw żywnościowych zbywa nych przez rolnik ów-"

, Zboże i groch I Zwierzęta' I Nabia ł I Razem

Przeci ętna w 0110I i n - Iwska - w 0110I in- Iwska- w mlnI in - Iwska - w mln I in-

n dcks ź n i k TS deks źnik rs d cks i nik TS deks

1874-1876 14,4 100 I 78 I 3,5 I 100 20 0,4 100 2 18,3 100

1875 -1877 16,6 115 76 ·1,5 129 2 1 0,7 178 3 21,8 119

1876-1878 20,8 145 76 5,3 153 20 1,0 26 1 4 27, 1 148

1877-1879 24,5 170 77 5,8 167 19 1,3 324 + 31,6 172

1878 -1880 23,4 163 75 6,7 192 22 1,1 291 3 3 1,2 170

1879- 1881 22,9 159 77 5,8 165 20 0.8 216 3 29,5 161

18BO -1882 24,0 167 78 5,5 158 19 1,0 252 3 30,5 167

18BI -1883 25,1 174 77 5,8 165 19 1,3 326 + 32,2 176

1882- IB8+ 21,3 1+8 72 6,2 178 22 1,.7 43 1 6 29,2 160

IB83 -1885 15,2 I 106 65 6,2 175 27 1,8 458 8 23,2 127

121 Wartość Importu łOJU wg minimalnych cen warszawskich. Dane o eksporcie

i imporcie wełny (bez tranzytu) mają charakter przybliżony.

128 Tabl ica przedstawi a wartośc i przybliżone i niektóre dane mają charakte r

szacunku. Tablica nie zawiera danych o eksporcie wyrobów mącznych, inn ych arty

kułów roślinnych poza zbożem i grochem oraz mięsa.

• - K rvays ~ ~ra r n ,. 81



Ogó ln ie charaktervzując ekspor t artykułów ro lnych można wyrazrue
stwierdzić w omawianych datach t rzy okresy: okres pierwszy - lata
70-te szybki wzrost eksportu w każdej dz iedzinie, okres drugi - początek

lat 80-tych stabilizacja na wysokim poziomie. ok res trzec i - od polowy
lat 80-tych (rok 1884 lub 18H5) zdecydowa nv spadek eksport u.

.Iak ksztaltowa ł się w K ról estw ie Polski rn IV lat a ch 1870-1885 obszar
uprawv zbóż'! Dla okresu tego br ak jest danych o powierzchn iac h po
szczególnych zasiewów. .Iedvnymi orien tacv jnv mi li czbami są dan e o wi el
kości zasiewów podawane w sprawozdaniach gube rnatorów. Dan e te
zbierane pr zez apara t ad ministracy jny. chociaż bardzo szczególow e, bud zą

wiele wątpliwości. Na t ura lnie stopień ich wia rygodności jest kilkakrot
nie mnie jszy n iż podawanych IV tychże sprawozdaniac h Cen. W ogóle
w tym okresie może być m owa ty lko O li czba ch przybli żonych . Obok
wad w zbieraniu da ny ch dochodzą niestety stosunkowo liczne bł ędy ra 
chunkowe. Niektóre z nich można usunąć stosunkowo lat wo (su mowa nie
w sprawozdaniach gubernatorów), in ne wymaga j ą wiele pracy (licz by
dotyczące gmin), jeszcze inne, chociaż oczywis te ni e mogą być poprawio
ne (np . po rnvlki w przeliczeniac h korcy na cze rtwiertie) . Tym niemniej
z danych o zasiewach ze sprawozdań guberna torów można korzystać b ez
obawy zro bienia większych błędów, Nie są one te nde ncy jnie wy krzywio
ne. ta pon i ewa ż m etody zbierania ni e u l egaj ą zm ia nie . ana liza dyn amiki
zasiewów może być całkowicie prawidłowa.

Dan e o wysokości zasiewów są pod awan e w r osyj sk ich mi ar ach obję

tościowych. Dla uzysk a nia obszaru zasiewów koni eczn e jest przyj ęcie

pewnych norm wysiewu na j ednostkę p owier zchni. W rzeczywistości nor
my te ulega lv zm ianom. Nie stwierdzono w tym okresie zm ian zasad ni
czych. Istniała co pr awda ten den cja do obniżania się no rm wysiewu
\V związku z rozpowszechnianiem się siewników, lecz proces ten przebi e
gał bardzo powoli i by ł niwelowany całkowicie przez zachodzące zm ia ny
własnościowe na korzyść ch łopów. W gospodarce chłopsk iej sia no trochę

gęście j niż na folwarkach. Większe znaczen ie posia da ły pr zyp adkowe
zmiany norm wysiewu powodowane szczególnie przez nieu rodza j, k tór y
je zmniejszał w ro ku następnym. J ed nak coroczne normy wysiew u są ni e
do obliczenia, ko nieczne jest przyjęci e norm stałych. Dla ochrony przed
rażącymi b ł ędami zastosowano 3-letn ią średn ią ruchomą.

Przyjęcie określonych norm nie jes t sprawą prostą. W rzeczywistości

st osowano różne. in ne by ł y postu lowane pr zez agronomię. inne prakty
kowane w rzeczywistośc i. Zależały od gl eb y , region u, własności, możli

wości, zwycza jów i jeszcze in nych czynników. Dla tego p rzyj ęc i e jedna 
kowych norm dla ca lego K r ólestwa P olsk iego sprawę upraszcza i daj e
w rez ultacie da ne przybliżo ne , właściwie or ie ntacy jne. Za nor m y przeli
czeniowe przyjęto wysiew na l morgę: pszenicy i ż vta - l korzec , jęcz

m ieni a - 1.171 korca . owsa - 1.367. ta tarki - 0,745 kor ca oraz zasa
dzen ie 6,83 korcy ziemniaków. Normy wysiew u pszenicy, ży ta i jęczmienia
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właściwie ni e bud zą żadnych wątpliwości, aczkolwiek podawane są inne.

J. Kost row ieka przyjęła dla żyta zaledwie 0,773 korca, wydawnictwo To

warzystwa Kredy towego podaje, że w końcu lat 70- tych nawet Iolwarki

wysiewały 1 korzec na morgę . Największe rozbieżności dotyczą owsa,

a szczególn ie ziemnia ków. J. Kostrowieka przyjęła dla owsa jako normę

1,041, co t r zeba ca łkowicie odrzucić, sko ro wszystkie źródła podają mi 

nim um 1,25 (Tow. Kred . Ziem.) a maksimum dochodzi do 1,49 korca.

P odo bnie wygląda sytuacja z normami sadze nia ziemniaków. J. Kost ro

wieka poda je za ledwie 3,64 korcy, inne źródła od 6,8 do 10 korcy. Przy

jęta dl a ziemniaków norma 6,83 kor cy wydaje się zaniżona, lecz niektóre

licz by każą sądz ić, że taką normę stosowano przy przeliczeniach dokony

wa nych w sprawozda niac h guberna torów rw, Czy nal eży wo bec przytoczo

nych argumen tów odrzucić wy liczenia obszaru zasiewów żyta, owsa, ta

tarki i ziemniaków doko na ne przez T. Kostrowl eką d la lat 1863-1 864 ?

Na to pytan ie odpowiedzieć nie mogę, chociaż wydaje mi się, że w sto 

sunku do owsa i ziemniaków da ne te, ja ko wyrażnie zawyżone, są nie

do przyj ęci a .

Tablica 51. Xormv wysiewu na I morg~ w korcacht-"

Źródło lPsze nical Żyto IJęC7.m ien i ITalaCka/
Ziem-

Owies niaki
I I

I I
l " Kostrowieka 1,0 0,77 1,17 1,04 O,GG I 3,64

Kalendarz Miącavruskicgo 0,9 0,9 1.1 1,3 1 0,G5

I
8,0

Kalendars: Strzeleckiego 1,03 0,81 1,1 1,+ 1 0,50 6,8

I Enqklopulia Rolnictum 0,97 1,0 I 1.1

I
1,3R 0,7 10,0

IAnkie ta E"C)·k1. RolnictumI 1.05 LI

I

1.2 1,48 0,9 8,3

Obzor gubiernii imr-

s:awslw; w 1881 0.99 1.02 1.19

I
1,49 0,79 7,97

G ubernia grodz ic liska 0,85 0,96 1.06 1.5G 0,65

Obliczon e wyżej omówioną metodą obsza ry uprawy zbóż zawierają

dwa ty py przybliżeń: wielkość wysiewu i no r my wy siewu. Zrozumiałe

więc jest, że otr zyman e tak liczb y mogą orientować ty lko co do ogólnego

poz iomu areału oraz wskazywać na zasadniczy trend rozwojowy. Nie

mogą w żadnym wyp adku pretendować do ścisłości.

129 W guber ni ka liskiej przeciętna wy liczona ze sprawozdań gubernatora z lat

1874-1885 wyniosła zaledwie 5.5 korca. lecz w guberni warszawskiej średnia z lat

1877 i 1881 po nad 8,4 korca.

no r. Kostrowieka. Produkcja " oś lin Jla ID Królestwie Polskim (1815-1864), w: Stu

dia z d zie jów gos poda rs tw a wiejskiego, t. IV , zesz. 2, Warszaw a 1961, s. 86: Kalen

darz Rolnic z y ' wyd. przez A. Miącayńskiego, na rok 1870. na rok 1871 część I: Ka

lendarz Rol nicz y wyd. przez A . S trze leckiego na rok 1876, część III; Encyklopedia

RoLnictwa, op. ctt., t. l. s. 1023-11 06 (ankieta), t. III , s. 448. t. V, s. 34 :

Swod statisticzeskieh swiedienii po ::.iel.o;;komu ch ozitustun: Rossii k koneu XIX w.,

t. l, P etersb u r g 1902, s . 144-147 (gu bernia grodzieńska średnia z lat 1881- 1900);

Zbiór wiadomości, op. cit., s . 27; Obzor Warszawskoj gubiernii, za 1877 L , S. 5. za

1881 r ., s. 1.
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Zasadniczy wniosek ana lizy otrzymanych liczb jest jasn y - nastąpi ł

znaczny wzrost area ł u uprawy zbóż. Obszar upraw y pszeni cy w latach
1882-1884 wynosił przeciętn ie około 585 tys . ha wobec 480 tys. ha w la
tac h 1867-1870 co oznacza wzrost o 220;." wedłu g ni ezbyt porównywal
nyc h da nych w porów na ni u z latam i 1863-1865 (358 tys. ha) wynosi ł o

aż o 63% więcej. Wzrost ten nie by l równomierny w czas ie. W połowie

lat 70- tych n astępuje wyrażn ie zaha mowa nie, natomiast w latach
187E-1883 wzrost obszaru mial wynosić :31% (w latach 1872-1874
o 34% więcej niż w ł ata ch 1863-1865). Na jszybszy wzrost nastąpił

w gubern iach płn .-wsch . (suw alskiej , siedlecki e j i łomżyński ej), w guber
n i płocki ej wzrost był minimalny , a w gu be rni piotrkowskiej obsz ar
uprawy pszeni cy , w omawi an ym pi ętnastoleciu , skurczył si ę o 10% . Na
s tąpi ł wyraźny wzro st ud ziału gu ber n ii wschod nich w ogólnym obszarze
zasiewów psze nicy. Gd y w latach 1867-1870 największy areał posiadała

gubernia płocka. w lat ach 80-tych na pi erwszym miej scu znalazła się gu 
bernia lubelsk a . Dużo pszenic y uprawiano także w gu bern i kaliskiej .
Na jm nie j up rawian o pszenicy w gub erniach suwa lskie j i piotrkowskiej .

Ta blica 52. Obszary up raw zbóż w Królestwie Polskim w lata ch 1867 I Bll5 1 3 ł

Pszeni ca ŻytO

I
in-

dck s l

Tatarka I Razcm

tys. I in- 'YS' 1 in-
ha ~ks ha dl'k.S

2 11 1Il1 13583 98
:l1l7 99 359 1 99
209 100 3640 100

207 99 366 1 101

2011 100 30GB IUI

2 11 101 3698 102
2 1!'", 103 :n 49 103

211 łO I 3784 104

211 101 3820 105
209 100 :i8 13 105

:!lti 103 3B57 lOG
22 1 106 387H 107

'1.'2:1. IUh :i9(H 107

22 1 ~.[;_!.?:.:~_~8J

(h, ,,·, I
'Y" I t n
ha deks

I
I

9:~ 905 99

100 893 97
100 91G lon
100 927 1(1 1

101 927 10 1

103 '\22 lUI

104 931; 1112

1(J:l 956 10-l

10:J 97:1 lOb

104 959 10.')

107 956 104
lOB ~H~l 10+
110 9S!1 10;-'

I I~ 965~

354

:180

381

382
385

394

39li
392

393
:i 9(j

407

·fl l
4 18

4 19

tvs , in
ha I dc ks

1633

1632
Ill54

l G71
1676
Iti95
liOI
17lU

l i0 9
1708

1716

1718

1720 I
1 1722

100

lUO

10U

99
91l

!:m
1U4

107

I I I

113

I ii

121

122

123

tys .

ha

.'">62
5i9
.'J85
589

480

479
480

47+
+72
·n 6

50 1
515
53·~

541

IB67 1870 I

1871- 1873
lB72 - IB7+

1873 1875 \
187+ 1876

1

1875 1877
187fi - 187B I
1877 IB79

1878 -1880
1 1879- 188 1

1880 - 1882

1881- 1883

1
1882 - 18841
1883 -1885

m Obszar zas iewów jęczm ienia i tatarki bez gu ber ni kaliskiej (brak dan ych
od 1874 r .), Jak stw ierdzono, podstawą źródłową są "Obzory" z 10 guberni za lata
1873-1885, dla la t wcześn iejszych : W. Zal ęski . Stat ystyka porówna w cza K ról estwa
Polsk iego, Warszawa 1876, s. 112-123, uzupełniono na podstawie : Sbornik sw iedien ii
po depart amentu ziemlewladienija 'i sielskoj promyszlennosti, Petersburg 1879-1880,
t. I , s. 28- 31. 44-45 . t . II . s . 30-33, 46-47. Dla konfr on tacj i w ykorzyst ano: I. Ko
strowicka, Produkcja roślinna, S. 88-106; S . Kosaut sk i. Rozwój ekonomiczny Kró
test usa Polskiego w ostatn im trz ydzies toleci u (1870-1900), Warszaw a 1905, s. 338;
L. Janowicz. Sta t ystyka K rólestwa Polskiego, "Ekonomista", 1905, t. 2, zesz. 3,
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W przeciwieństwie do psz en icy obszar uprawy żyta zmieniał się po

woli . Na początku lat 80- tych by ł on w K rólestwie Po lskim za ledwie

o 7% większy niż w połowie lat 60- tych l3 ' . Największy wzrost dokonał

się w gube rniac h północnych : suwalskiej, łomżyńskiej i płockiej . Na po 

czątku la t 80- tych następował powolny spadek areału uprawy żyta w gu

bern iach lubel ski ej i ka lis kie j.

O wie le szybszy niż żyta był ogó lny wz rost w dwudziestoleci u p o re

for m ie zasiewów j ęczmieni a . Wyni ó s ł on około 33%. pr zy czym w pier w

szy m dzi esi ęciol eciu 20"/0, w następnym 100' 0 .

Areał zas iewów j ęczmienia kształtowa ł się ba rdzo odmiennie

w różnych rejonach Króles tw a Polskiego. Znaczny spadek obszaru upra

wy za notowa no w guberni pio tr kowskie j i płockiej (o ponad 25% ). Na 

tomiast bard zo duży był wzrost zasiewów w guberni suwalskiej

i łomżyński ej (o około 60% ). Co więcej . j e śli byśmy odliczyli te dwie

guberni e, w reszcie Król estwa areał upra wy j ęczmieni a począwszy od la t

70- ty ch n ie ulegał zmianie. Podob ni e jak pszenicy . następowało prze

mieszczenie na wschó d upr aw y j ęczmieni a . Gdy w końcu lat 60-tych

w 4 wsch odni ch gube rniach (lubelska . sie d lec ka , łomżyńska, suwalska)

z najd owało się 34% ogó lnego obszaru up r awy j ęczmien i a , to w latach

1883-1885 około 45%.

Ob szar uprawy owsa zwiększał się ty lko do końca la t 70- tych. potem

nastąpiło wyraźne za ha mowanie wzrostu, a nawet pewien sp ad ek. Ogólny

wzr ost w ciągu dw udziestolecia był niewielki . wynosił około 80/ 0 • Zm niej

szenie zasiewó w owsa wystąpiło w gu berni lubelskie j. a szczególnie płoc

kiej, największy wz ro st w ka liski ej i suwalskiej ; specjalne zmiany w roz

mieszczeniu uprawy owsa ni e nastąpi ły.

Zn a czny wzrost areału w dwudziestoleciu po reformie mial wystąpić

w zasi ew ach tat ark i. wy no sil on podobno około 40% . P odob n ie jak w wy

pa dk u pszenicy zwiększenie nastąpiło w pierwszym l O-Ieciu aż o 30%.

w następnym - tylko o 6% .

Stały wz ro st upraw y zbóż by ł więc niewątpliwy. Ogólny wz rost

5 głównych zbóż w ciągu 20 lat po reformie ro lnej wyniósł blisko 180/ 0 •

z 3366 tys. do 3961 tys . h a. W cią gu pi erwszych 10 lat ponad 9%. w ciągu

następnych o 7% . Również niewątpliwa jest prawidłowa zmiana struk-

s . 101 ; Enc yk lopedia Rolnictwa, t. I (L . Górski. Słowo wstępne ) s . VI-V II ; "Eko 

nomista", 1873, nr 33; Ka lendarz Polski Ilust row any J. Jaworskiego. za lat a

1873-1 877, część in tor.: "Gazeta Hand lowa " , 1873. nr 47. 65. 82. 129, 145, 150 or az

1879, nr 278; "K urier R oln iczy", 1873. nr 34, 36.

123 Wszędzie obszar sprze d refo rmy przyjęto z 1863 r. według : Kalel/ela rz Pol 

ski J. Jaworskiego, 1866, Dział Infur m., S . 20; W trakcie pisania niniejszej pracy

ukaza ł się artykuł K. B iel eckiej , któ ry zawiera ob liczenia areału zasiewów na ogół

prawidłowe, chociaż nie pozbawione błędów . K. Biel ecka. Przemiany struktury rol 

niczego użytkowU'Ha ziem.i w Królestw ie Polskim w latach 1863-1913 w świetle

materiałóu' statl/stycznych , "Kwartalnik Historii Ku ltury Materialnej" 1966, t. X IV,

s. 491--517.
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tury zasiewów zbóż. Zd ecydowanie najszy bciej wzrasta ł obszar upr awy
pszenic y, na jwolniej natomi ast ży ta. W związku z tym areał zas iewów
pszenicy , który tuż przed reformą obejmowa ł około 10,5% obszaru upr a
wy 5 zbóż , w la tach 1883-1885 objął już 15% . Najwięcej wzrosła po
wierzchnia uprawy zbóż w najbardzie j zacofanych re jonach Królest wa.
W gube rn i suwalskie j była ona w ł atach 1883-1 885 o oko ło 28% więk

sza ni ż w intac h 1871-1873.

Tablica 53 . Tempo waros tu areału uprawy zbóż

w Króles twie Polskim

Pszenica
Zyto

Jęc-·m1 ie ń

Owic.':
Talarka
Lącanie

Lata 1863 I Lala 1872/74 I Lal a 1863 I
1872/74 - 1882/84 1883/85

przyrost p'J.:yro .~ t prl.y rosl

w lys . ha l \\'-o::-r~~IYS. hal w °D w tys_ ha l w 00

------i---'-'------7- - -, -II -1-
127 :16,0 105 2 1,9 2% b(; .8
4U :2. ,."") 66 -ł,O 108 (},7

74 20,4 4b 10,7 120 33.5
32 3.6 43 '1,7 81 9,2
·19 30,G 13 b,.1 62 38.1

322 9)") 273 7,4 606 17,7

Tablica 54. Struktura zasiewu 5 zbÓż

1 1872-741 1883-851

1

13,30U I 14.8°,

11,6° 0 l 12,0 ° 0

44.8~u I 43,5 ° 0

I
24,8 °0 2....3°0
5,6~u 5,3 l}o

1863

1O,5°u

10,5%
47,9 '}o
26,3° u

"',B~o

Zboit·

Pszenica.
JęC'J.:micli

I
Żylo

Owies
T alarka

W sprawozdaniach guberna torów znalazły się pew ne. acz fragmenta
r yczn e, bezpośrednie liczby dotyczące obsz aru up rawy zbóż. Dla gube rn i
warszawskie j są to dan e z lat 1877 i 1881. Wynika z ni ch , że obszar zas ie
wu zbóż i strączkowych był w 1881 r. większy o 12% ni ż w 1877 r . Pełne
dane z lat 1874-1885 zawierają sp rawozdania gubernat ora kaliskiego.
Wyka zują one, że w ł atach 1874-1881 areał uprawy zbóż i strączkowych

zwiększył się o 24% (w lat ach 1881-1883 był o 14% większy niż w lat ach
1874-1876). w następnych latach następowało zmnie jsze nie obszaru za
siewów!" . Wska źniki wzrostu w tych guberniach sugerują jed nak szy bsze
tempo wzrostu niż omówione dl a ca łego Kr óles twa, lecz by ło to wyni
kiem zwiększen ia się areału up ra wy innych nie omó wionyc h tu zbóż,

133 Poza rokiem 1877 \V guberni warszawskiej brak \V tyc h sprawozdaniach po
działu na poszc zegó lne zboża .
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a szczeg ólnie groch u. I tak w gubernii ka lis kiej wg m ia r objęto ściowych

wy siew pszen icy w latach 1881-1 883 był większy n iż w latach 1874-1 876
O 39u u, ży ta mniej szy o 2u/u. owsa większy o 9% . a innych z bóż i s trącz

kowych o 54u/u.

Tubl ica 55. Ob~zar uprawy zie mniaków w K rólestwie Po b kim l::l l

Śrr'ci nia Średni'l

1 18b:1
1867 - 1870

1

1070 I Bn

1Il7 1 W73

1872 1874

I 1873 1875

1874 -1 876

IAi5 -lBi! I

5U2

4l l

+~J1

-HIi
:)01

515

509

5U9

100

B4
~B

!19
100

103

1U2
IOl

IBi h
IBn

IB7B
l H 7 ~1

WBO

IBRI
IBR2

1883

IB711

I B 7 ~

IIl1lu

IBBI
1882

IBB:1
1884

IHH5

5 1'1
538

51il

577

592
sos
61H

627

IlH

107
112
li S

I l ll

111
123

125

Obszar uprawy ziemnia ków wzrasta dopiero od końca lat 60-tych.
Ogólnie w zrost wyniósł 25% . Tempo wz rostu było więc szyb sze n i ż zbóż

ogóle m , lecz wspomnieć trzeba . że t empo wz rost u a reału up raw y pszenicy
było szybsze niż zie m niaków. W zros t area ł u ziemniaków dotyczył wszyst
kic h gu be rn i poza pi ot rkowską , największy był on w guberni łomżyń

ski e j i radomskie j , znaczny także w wa rs zawskie j i ka liskie j . Wedł ug po 
danych liczb bezpo średni ch , ob szar upra wy zie m n ia ków w guberni war
szaw sk ie j t yl ko w la tach 1877- - 1881 wzrós ł o 43u,u, w g ub erni kaliskiej
w la tach 1874-1876 - 1882- 1884 o 23% .

.Jeszcze szybciej wzra sta ł a up ra wa burak ów cukrowych. .Iej obszar
w 1885 r . był większy n iż w 1865 r. o blisko trzykrotnie (18 64/66 
1883/85 + 174° o) przy czym ty lko w lat a ch 18n - 1885 aż o 75°/0 (w po 
prze d n im dziesięciol eci u + 69U/ u). Głównym rej on em upraw y bu raka cu 
krowego była gubernia w arszawska. lecz na js zybszy wzrost w la t ach
1873- 1885 dokonał się w guberni lubelsk iej . płock i ej i ki el ecki ej . W la
ta ch 1873-1875 na gubernię warszawską przypadał o ~8.2°,u ogólnego
obszaru plan tacji buraka cuk ro wego. a w latach 1883-1 885 - 55. 1u o.

na tomia s t udzi a ł gu be rni kieleckie j. rad omskiej. lu bel skiej i pł ock ie j

I~~ Wg I. Kos trowickie] średn i obsza r upr aw y ziemniak ów \V latach 1862-1 864
wynosi ł 484 ty s . ha . Nat omiast \V ZarlJsie hisl.Orii (J osp odars twu wiejskie go uważa

s ię, że obszar ten wynosił \V 1862 1'. - 279 tys . ha (Kostrowicka , w 1862 - 440 tys . .
ha). a w 1871 - 507 ty s. ha (wg moic h wy licze ń 499 tys. ha). Janow icz jako prze 
ciętną dl a lat 1871-1 875 po daje 531 tys . ha (wg moich wyliczeń - 503 tys . ha ).
Oprócz wym ienionych w przypisie 131: Z arus hisrorii gospoclarsrwa wi ej skiego. t. I I.
Warszawa 1965, s . 430; H. Kontra. Rozwój ro lnictwa i przemysłu, w: Rocznik zbio
row y prac naukowych 110 rok 1879, Warszawa 1879. s. 3-3: I. Poznańsk i j , Proizuio
dilie ln Yia sil.y Ccrst uiu Pol sko go , Warszaw a 1879, tablica do s. 14.
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wzrósł z 11,8 do 23,8% , innych 4 gu berni (bez suwals kiej , gdzie buraka
n ie up rawi ano) zma la l z 29,0% do 21,0% (wśród ni ch dcali ska 14,4%
i 10,5% ).

T abli ca 56. O bszar uprawy buraków
cukrowych13:>

Praccięmic I Tys . hn I Indeks

1864-1866 18,0 60
1873-1875 30,2 100
1882 -188'} H .2 H6
1883-1885 49.4 1613

Brak jest prawie kompletnie da nych o uprawie in nych. poza wymie
nionymi, roślin, dlatego nie można obli czyć wz ros tu obszaru zasiewów
ogółem. Pełne dan e posiad am y tylko odnośnie gu bern i kali skiej , gdzie
w latach 1881-1883 był on większy niż w latach 1874-1876 o 15,5% ,
przy czym innych upraw, poza zbożami, strączkowymi i ziemniaków.
o 13% . Dla całego Królestwa ilustracją zmian może być suma areału

upraw 5 zbóż, ziem niaków i burak ów cukrowych. W ciągu 20 lat po re
formie obszar tych u praw wzrósł o 18% , w ty m przez pier wsze lU lat
o 7%, a następne o 10% .

Tablica 57. O bszar uprawy 5 zbóż i ziemniaków w Królestwie Polskim

Przec i ętna ITys. ha l Indeks 1 Przecięt na IT ys. ha i l nd ek< I
1867 -1870 4005 97 1877 - 1879 ·1322 10·1
1871- 1873 ·1088 99 1878 - 1880 438 1 106
1872- 1874 ·1141 100 1879-188 1 4390 106
1873 -1875 4 176 101 1880 -1 882 4+ 19 107
1874 -1876 4177 101 188 1- 1883 H83 108
1875-1877 4207 102 1882-1884 ·1522 109

I 1876-1878 42GB 103 1883-1885 4543 110

Zwiększania obsza r u zas iewów dokonywa no dwoma drogam i. Po
pi erws ze rozszerzano powierzchnię gr un tów ornych. Brak jest w pełni

wi arygodnych danych o obszarze gruntów ornych . Źródła stosu ją różne

ts S Dla lat 1864-1 866 L Kostrowieka. Produkcja , op . cit., s . 31; S . Koszutski ,
R ozw ój, op , cit ., s . 338 ; Dl a la t 1873-75: 1. P oz.nansk ij, op. ci t., s . 18; Dl a la t
1881-1885: Sbornik sunedienii po Jew ropejskoj Rossii za 1882 u-, Pe tersburg 1884,
s. 233; Sbornik swied ienij po Rossii ze 1883 a., "Static ze skij Wremiennik", 1886.
se ria III , t. VIII , s . 254: Sborn ik sw iedi enij po Rossii za 1884-1885 gg.) Statistika
Rossijskoj lm pierii , t. I, Petersburg 1887, s . 164--1 65; Sbo rni k swiedien ij po Rossii
za 1890 o-. Statistika Rossijskoj l tiiuier ii, L X , Petersburg 1890 , s. 126-127 ; "Jeże

godn ik Ministerstwa Finansów", t. IV~ s . 453, t. XVI , s . 732- 733, t. XV II , s. 704
705; AGAD-KGW ref. 2 nr 354/l88~ r . k. 9, nr 496/ 1884 k . 20.
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kryteria zaliczania do tego obszaru. Dotyczy to og rodów. sadów, chmiel
ników i winnic, te kategorie raz są zaliczane, raz ni e. P owi erzchnia sa
mych tylko ściśle gruntów ornych (bez ogrodów) wynosiła w 1863 r . 
5890 tys. ha. w 1877 r. - 6370 tys ., a w 1887 r . - 6450 tys . ha l3 6•

Oznacza to wzrost w ciągu 24 lat o 9,5%. Dla interesującego nas okresu
jest to licz ba za niska. W 1884 r . areał gr untów ornych wynosił więcej

niż 6450 tys. ha . O wspomnianym zaniżeniu świadczą pewne dane szc ze
gółowe zaczerpnięte ze sprawozdań gu bernatorów. Według tych spra
wozdań w latach 1870-1885 obszar gr untów ornych wzrósł co najmniej :
w gube rni pio trkowsk iej o 9%. warszawskie j o 10% , lubelsk ie j i płockiej

o 11% , kaliskiej o 14% , kielecki ej o 15% 137. Dlatego można z całą pew
nością uzn a ć, że w la tach 1870-1885 a rea ł gr un tów ornych wzrósł o oko 
lo 10% . J ednak ten wzrost dokonywał się głównie na początku omawia
nego okresu. Mimo pewnych zastrzeżeń co do dokładności danych wymo
wa liczb jest całkowicie jasna: w latach 1863-1877 wzrost o 8,2% , w la
tach 1877-1887 o 1,2% .

Drugą drogą powiększania obszaru zasiewów była lik widacja ugorów .
Było to związane z przechodzeniem od gospodarki ugor owej do bezugo
rowej , Upowszechniały się systemy wielopolowe i płodozmian . Jednak
płodozmian (stosowany tyl ko na fołwarkach) upowszechniał się bardzo
powoli. Przez cały omawiany okres posiadał zdecydowanych przeciwni
ków. S. Rewleński w "Gazecie Rołniczej" w 1874 r . pisał: .Plodozmian...
mia ł być niewyczerpanym ź ró d łem podwojonych i potrojonych doc ho
dów; rezultaty jedna k w rzeczywistości otrzyma ne nie odpowiadały na
dziejom..... Przy czyny ... zależą ... od błędnego pojmow ani a eko nom icznych
wa r unków gospodarst wa , k tór e jak u nas, przeważnie musi mieć charak
ter ekste nzywny". A. Ma kowiec k i w tymże czasopiśmie w 1876 r. stwier
dza wp rost : "Pomimo, że wielu już u nas przeciw ugorom pisało, cieszą

się one u nas ogó lnym uzna niem". Jeden z autorów Encyklopedii Rolnic
twa w 1879 r . pisał : "Z tych powodów nałeży powątpiewać. czy korzyści

płodozmianów wyżej podanych będą dosyć wysokie, ażeby dl a nich nas ze
tańsze, dostępniejsze i jak mniemam, pewniejsze gospodarstwo ugorow e

130 1. Koslrowicka, Produkcja, op . cit ., s . 14, 87 (rok 1863); Swiedi c/lio o zicmle
wladenii w priwislanskich gubierniach, "Sla tisticzeskij Wremiennik" 1886. seri a III.
l. X IV, (rok 1877); Statistika Rosijskoj l m pieri i t. XXIII. ogólne wnioski. tab . V.
Petersburg 1893 (rok 1887). Dane za rok 1865 podane przez kal endarz J . Jaw orskiego
na rok 1868 (pow tórzone przez W ojenno- S tat ist iczesk i j Sbornik, t. I V , pod red .
N. Obru czewa, Petersburg 1871, s. 230 i późn iej przez Załęskiego i innych) zawyżono

poprzez włączenie ogro dów, sadów i zabudowań . Dane za rok 1870 (W. Za leski. Sta 
t ystyka, op. cit., s. 103) nie obejmują ogrodów. lecz zawierają błędne dane co do
poszczególnych guberni (powierzchnia gruntów ornych ogółem 6310 tys. ha , trochę

zawyżone). Według "Rolni ka i Hodowcy", 1889, nr 33. s. 386. obszar gr untów or nych
w latach 1860-1886 zwiększył się o 22u,u. Por . też H. Konitz, op , ci t ., s . 2.

m Obok ..Obzor ów " także: "Ekonomista", 1871, s . 155, 311, 394, 656 oraz 1873.
s. 334, 414, 525.

89



zarzucie Tak pisali rolnicy na ogól światli; powszechną opinię konser
watywnych ro lników do bitnie wyrażaI jeszcze w 1890 r. F . Wilkoński:

"Gospodarstwa czysto rolnicze. eksportujące ziarno i produkta hodowli
zwierząt domowych... bez ugorów obejść się nie mogą". chociaż "w epoce
naiwnej wiary w wszechpotęgę nowoczesnej agronomii zaprzeczono ugo
rowi racji bytu""". Dlatego z wielką ostrożnością należy odnosić się do
twierdzeń o szybkim rozpowszechnianiu się systemu płodozmiennego na
ziemi folwarczne j. Zdań takich nie brakuje nawet w żródłach XIX-w iecz
nych. Tak np. już w 1874 r. gu be rnator płocki stwierdza: "W licznych
majątkach obsza rniczych. gdzie ch łopskie serwituty ... ni e stawia ły prze
szkód. trójpolow e gospoda rs two u stąpiło m iej sca rac jona lnem u płodo

zmiennem u sy ste mowi ". W 1878 r. stw ierdzono. że system te n wp rowa
dzono j uż w 446 majątkach - tzn. wokoło 45"" 11 fol wa r ków liczących

ponad 200 m ór g. P odo bne zda nia zna jdziemy o gubern i lubelsk ie j . "Ga 
zeta Ha nd low a " w 1873 r. o guber ni warszawskiej p isała: ,.W wielu
miejscowościach ist nieje dotąd daw ny system gospodarstwa - trzypolo
wy. lecz w dobrach folwarcznych prowadzi się już gospodarstwo plodo
zmienne. System ten rozwinięty jest najbardziej w powiecie sochaczew
skim. najmniej w nowomińskirn'ut? . .Jednak faktyczną istotę tego systemu
..plodozmiennego" możemy bardzo łatwo rozszyfrować. Wyrażn ie to wi 
dać na przvkladzie gubern i radoms kiej. Oficjalna pu blikacja stwierdziła .

że w 1880 r. w guberni ra domskiej 53°10 majątków stosowało płodozmian .

a 47% trójpolówkę. Równocześnie zaś pisano: "płodozmiany. w których
czysty ugór wy nosi ty lko I/lO a lbo l / II część. albo taki e. w któ rych w ogó le
n ie ma czystego ugoru. mało rozpowszec hn ione". Najczęściej spoty ka na
była sześciopolówka z ugorem. Ta k więc do syste m u płodozmiennego za
liczan o każde ods tępstwo od tró jpolówki ugorowe j; za ta k rozumiany m
płodozmianem kry je się w zdecydowane j większości wielopo lówka. W gu
berni radomskiej w 1880 r. na 962 majątków 47"10 stosowalo więc nada l
trójpolówkę ugorową. reszta przesz ła na system wielopolowy i płodo

zmienny . Klasyczną tró jpolówkę stosowało jeszcze większość gospodarstw
w powiecie radomskim i koneckim, a prawie polowa w powiecie kozie
nickim. Wielepolówka przeważała w majątkach powiatu opoczyńskiego,

ilżeckiego, opatowskiego i sandomierskiego""

Natomiast częstsze by ly wy padki gospoda rowania bezu goro w ego wśród

chłopów. szczególn ie bied ni ej szych . Nie był to wyraz świadomego dążen ia

I:\S "Gazeta Rolnicza", 1874, nr 50, s. 394, 1876. nr 4, 1890. nr 3. s. 25- 26: F;IICII

k lopedia Rolnictwa. t. V, W arszaw a 1879, s. 629 (au tor S. Z.).

13:1 "Gazeta Handlowa" 1873, nr 158; Obzor płockoi gu biernii. za 1874 r., s. 3.
za 1877 s . 3. za 1878 s. 3: Pam iat na ja Kniżka Lublinsk oj G u bie rnii na 1884 g, Lub lin
1884. s. 145.

1111 Matierialy dla stalisLiczl!skogo opisanija RadoTJlskoj gu viernii, t. II. Radom
1882, s .29-36. Wed ług innych źródeł w 1877 1". w guberni wszelkich majątków po
wyżej 100 mórg było tylko i51 - Swiecliellija o ziemlewlaclienii, op. cit., s. 193.
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do stosowania postępowych me tod uprawy roli , n ie oznaczało to wprowa
dzania systemu płodozmiennego. Był to wyraz nędzy. która zmuszała

ch łopów do wvk orzystama każdego kawałka ziemi i stosowania trójpo
lówki bez ugorowej . . J. Korobicz pisał w 1873 r. , że włościanin ,.jął się

dw upolów ki i ziem i wypoczynku, ani umocnie nia nie daje. Co w tym
rok u jest po:l oziminą. na tym w roku następnym będzie jarzyn a . i tak
następuje jedno po drugim". H. Kon itz w końcu lat 70-tych stwierdzał:

"W bard zo małych osadach niemożebnym jest ni e ty lko płodozmian, lecz
nawet trzypolowy system, gdyż właściciele tych gruntów zmuszeni są

corocznie obsiewać całą przestrzeń. nie zostawiając nic odłogiem " .

W Encyklopedii Roln ict.wa tak opisano sy t uację w okolicy Szczebrzesz yn a
(początek la t 70-tyehl : .,Gospodarstwo trójpolowe n iezn an e jest u wł oś

cian w te j okolicy i nie da się zastosować ; w ugorach sieją oziminy o t vl e,
o ile d la braku nawozu lub ziarna do siewu nie zdołają obsiać całego

gruntu"!".

Dokładne omówienie procesu likwidacji ugorów ni e jest możliwe. Ma
my tylko nieliczne dane dotyczące guberni kaliskiej zawarte w spraw c
zda niach guberna tora.

Razem

sit·w)"

I )'s.ha l~\a ~f)"

592 I 99 -:.3
6+8 fi7 9,3

10,2
5 .0

3;

18

3U7

341
64 I 18.4
·19 13.;

285
317

1878
1883

Tablica 58. Likwidacja ugorów w guberni kaliskiej
- ---;--;;:- ----

Świadczą one o szybkiej likwidacji ugorów w latach 1878- 1883.
zwłaszcza w gospodarce drobnotowarowej. Og ólne dane dotyczące całego

K ról estwa można przedstawić dla rok u 1863 i 1887. Według obliczeń

1. Kost r ow ickiej w 1863 r . okola 18.4% ziemi uprawnej było objęte rota
cją bezugorową (27,2° o ziemi uprawnej było pod ugorami), w 1887 r .
procen t ten wzrósł do 42.00 o (ty lko 19,3"10 ziem i ugorowało) . Tak więc

IV omawianym ok resie dokonał się zasadniczy postęp w rozpowszechnie
ni u wielopolówki i systemów bezugorowych. Systemy te upowszechniły

się najszerzej IV płd.-zach. części Królestwa. W 1887 r. w guberni ki e
leck iej by ło ty lko 10,5% ziemi ugorujące j , w ka liskiej - 12,8"10 . w piotr
kowskiej - 14,0° o. W tych guberniach przeważało już zdecy dowa nie
stosowanie wielepolówek i systemów bezugorowych (oprócz powiat ów

IH "Gaze la Rolnicaa" 1873, nr 4, s . 27: H. Konilz, op. cit ., s. 11: Encyklopedia
Rolnictwa , op , clt., s. 1050, nr 34 ankieto wane gospodarstwa (pon iżej 50 morg ów)
w 13-u nie stosowano ugor ów.
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brzezińskiego i rawskiego, ale z opoczyńskim i ko ne ckim). Klasyczn a
trójpolówka dominowala natomiast dość wyraźnie w przeciwleglcj części

pln.-wsch. W guberni siedleckiej ugory stanowiły na dal 25,3% ziemi
ornej. w łomźyńskiej - takźe 25,3%, suwals kie j - uż 30,4% .

I
-1-

II Gubernia

IKielecka

Kaliska

I Piotrkowska
Lubelska
\ Varsza \\ ska

IRadomska

Plocka

I
Łomżyńska

Siedlecka

I
Suwalska

Razem

-----

I
Ugory w ':11 'l,jl'llli Ornl"j

chlup1'ka J inne' r razem- ,---,
5,2 16,.) 10,5
7,2 17.7 12,8

10,3 18,9 ]+,0
13.2 21.9 7.2
15,5 19.2 17.5

16.0 21,3 ra.s
19.5 25.6 23~(j

21.6 27,9 25,3
23.5 :0, 0 25.3
31,f 27.2 30 .')

J6.7T22,j-19.3

Rezultatem zwiększenia obszaru zasiewów poprzez likwida cję ugor ów
i ogólne zwiększenie gruntów ornych był wzrost zbioró w. Dan e o wie l
kości zbiorów są zawsze na jbardzie j dyskusyjne. Dokładne zresztą okreś

lenie bylo dla XIX w. właściwie niemożliwe na skutek br aku prawidło

wyc h met od . W Kr ólest wi e P olskirn dochodziło do tego: br ak odpowi ed
n ich organów sta tystycznych, niefachowość org anów admin istr acy jny ch,
nieufność właścicieli do uj awniania faktycznych zbiorów . Dan e o zbio
rach są więc pomniejszone. lecz porównywalne, co zapewnia nam możli

wość wykrywania kierunku zmian.
Dane o zbiorach były podawane w sprawozdaniach gub ernat orów

w czetwiertiach, wy daje się słuszne przeliczen ie tyc h mi a r objętościowych

na metryczne wagowe. Zrozumiałe jest, że corocznie jedn ostkowa wa ga
zbóż czy ziemniaków zmienia się , l ecz można przyjąć przeciętną , kt óra ni e
zmie nia się szy bko. Przyjęto następujące współczynniki wagow e cze t
wiertii pszenicy - 160 kg, żyta 152 kg , j ęczmienia 132 kg, owsa 94 kg.
ziem niaków 166 kg. W stos unku do norm przyj ętych przez I. Kostrowleką

czy T. Sobczaka rozbieżności nie są zasadniczo duże. Równoważniki te
oparto o normy współcześnie przyjęte .

1J2 Obliczenia własne wg: Statistika Rossijskoj I mpierii, t. X X II I, Pet ersburg
1893. zeszyt 51-60. passim. Por. AGAD- KGW wydz. Stat . Rok 1886 nr I , 2: J . Łu

kasiewicz. Uwagi na temat systemów ro lniczych w K rólestw ie Pol skim w d rugiej
połowie X IX wieku, "Kwartaln ik Historii Ku lt ury Materialnej", 1965, t . XIII , nr 3,
s. 571-582; I. Kostrowicka, Postęp agTotech n iczniJ w Królestwie Po l sk im pTzed
1864 T.. "Zeszyty Na ukowe SGPiS", 1957, nr 5, s. 237-271; Z aTYs hi stor i i gospoda r
stwa wiejskiego, t. II , s. 419 (J. T opolski ).
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Tahlica GO . \\':-.półc.lynn i k i W;l gO \'C l korca w kg! as

I I
----

t . Kostro - Xormv
wieka

T_ Sobcaak Encvklopcdia

~~';'-I- - I- - - I
Pszeni ca 100,.1 95 911 9B

Żyto ~.3 90 !H- 1)2 .7

Jęc.lOl i Cl'I 73.0 80 111.8 BO , ~

Owies 5·H 56 57.5 57.3

Ziemniaki 105 .h IOfi 97.2 101.2
- ---

Oparte o te równoważnik i i liczby zawarte w sp r awozdan iach guber-
nator ów dan e o zbiorach t rzeba, w większym jeszcze st opn iu niż da ne
o area le zasiewó w, traktować jak o wielkości or ientacyjne.

Tablica 61. Zbiory 4 zb óż w Królestwie Pcl skim'"!

W tys . t Indcksv

Przeci ętni e Ip':c- I jęcz - I -1--1 psav- Ij ęcz- I
żyto I . , l ow ies r-azem - żyto . . I ow ies I raze mmea nucn _1__ mea nuen

I
' -- I

1863 - 1864 3 19 1000 275 4-:l:l 20l ti 79 BG 98 i4 83
1867 - 1870 376 1149 280 589 2394 93 99 100 103 99
1871 - 18 i 3 I 36i 1114 292 (i II 2384 91 9G 105 107 99
1872 -1874 404 J162 279 572 2417 100 100 100 lUD 100
1873 - 1875 422 1221 259 5 19 242 1 104 105 93 9 1 100

1874 - 1876 ·\3 1 1254- 263 SI7 2465 10i 108 94 90 102

1875 - 1877 ·fl 5 128 1 275 551 1 2522 103 110 98 96 10·\
1876 - 18711 ·151 1333 306 GIS 2705 112 115 110 107 112

1877 - 1879 HO 1370 299 6 111 27:l' liG lIR l Oi 1011 11-1

1878 - 1880 491 1315 3111 fi:tJ 2757 121 11:1 114 III 114
18 79 - 1881 ·198 1324 355 G53 2830 123 114 120 114 117
1880 1882 552 1424- 375 li95 3Q4{i 13G l ') '} i:J4 121 126

1881-1883 557 !·Hi{j 380 711 3 114 138 l:lti 136 124- 129

1882 - 1884 57:i 100·\ 382 i 03 31112 14-2 129 137 123 131

1883-188S 558 1·151 3G5 682 305G 138 12:1 131 119 126

Zbiory zbóż wz rosly zna cznie, bardziej niż zasiew:v. Największy wzrost
dotyczy! zbiorów pszen icy: w ciągu dw udziestolecia o 75% (obszar zasie
wów o 63% ). W ciągu teg o okresu zbiory owsa miały wzrosnąć aż o 62% .
żyta o 45% , j ęczmienia o 33% . W ciągu dziesięciolecia , 1873/75-1883/ 85.
najwięcej wzrosły zbiory pszen icy i jęczmienia , na jmniej - owsa. Ogól
nie zbiory 4 zbóż w ciągu 20 lat po reformie miały wzrosnąć o ponad
50% , gd y obsza r zasiewów zwiększył się o 17%.

W pi erwszym dziesięcioleciu po refor mie zbio ry 4 zbóż wzrosły o 20° O,

113 I. Kostrow ieka . Produkcja , op . cit. , s. 86: T . Sobczak , WzrOSI ludnośc i, op.
cit., s . 104 .

lU Jęczmień bez guberni kalisk iej . P rz y obliczaniu zbior ów wykorzystano te
same źródła co pr zy oblic zaniu obszaru zas iew ów (przy pis 131).



gdy obszar zasiewów o 9°/11• w drugim - zbiory o 26%, a a reał up rawy
o 70 o. Ogólni e więc pl on y wzrosły w ciągu 20 lat o 29"10. przy czy m
w pier wszy m dziesięcioleciu o 10% . w następnym o 18% . Bar d zie j wia
ry godne dan e d otyczące przeci ętnych z lat 1867-1870 i 1883- 1885 wsk a
zu ją. że największy' był wzro st pl onów psz eni cy i żyta, naj mni ej szy owsa.

Ta blica t i :ł . Wzru:< 1 plonów zhbż

w lalach IllU7/i G IB03/HSw

Zlxl:lt'

_ \\'7. rCls t~ 1

o bszarv
uprawy zbior ów I plonów

Pszenica '1'1..7 ·HlA 20.9
Żyto 5.5 11>.:\ 19.7
J \'("z ll, il'II 18A :ln .4 10. 1
OWil'S f).{i 15 .() 11,-1
.\ zbo i:a 9.(j 27.6 16,4

Inacze j przedstawiała się sytuac ja w uprawie ziemniaków, których
burzliw y ro zwój w tej dziedzin ie mial mi ejsc e w pierwszym dziesięciole

ciu po re for mie. kiedy zbiory wzrosły blisko dwukrotnie.

Tablica 63. Zbiory ziemniaków w K ról es twie Polski m H',

IR<l:l lłHi4 \690

1864 1866 1734
1868 1870 3239
1869 1871 309t1
187U-1872 3 114
187 1 1873 3057
1872 187·\ 3298
1873 1875 339n
1874 1876 H36

51 18 75 1877

53 187(j 18i M

9B 1877 1879
!H 1878 - 1880
94 187!! 18BI
93 1880 11182

lnu 1881 1883
\1)3 1882 1884
104 1883 - 1885

36 15
36G5
3548
34ł2

3737
·W46
3852
3775
ł038

Dane o zbiorach buraków cukrowych są aż do początków lat 80-tych
wyrażnie zan iżone (ak cyza od przerobu). tym bardziej. że brak jest pel
nych dan ych o zbiora ch. dysponuj em y liczbami o ich przerobie przez cu
krownie. W rez ulta cie otrzvma my wzrost zawyżony . lecz trend zna czne go
wzrostu zbiorów nie ul ega wątpliwośc i . by ł on większy niż zwiększenie

Ił!> W połowie lat 70-t ych był znaczny nieurodzaj .
n e Oprócz ws po m n ianych w przyp isie 134 materiałów wyk orzyst ano także :

B. Baranowski. Począ tk i i rcrpouss zecn nten ie upraw y ziemniaków na ziemiach środ

k ow ej Po lski, Łódż 1960, s. 65-65; G. Simonianko. Srawnirielnaja St atistika Carstwu
Pol sk oao. t. L Warszawa 1879. s. 29.

94



obszaru uprawy . W całym dwudziestoleciu po re for mie zbiory mia ły się

zwiększyć aż pięciokrotnie . przy czy m w drugim d ziesięc i oleciu t en wzrost
miał wynieść + 150 11 11 .

Tahlica IH . Przl'n'lll hllr'lkc'l\\' rukru wvch w Króh-st wir- PCJI.~k itll u ;

I
- -

Przeci ętna T y.., 1 i nc1t- b Przeciętna r~ " . 1 ln dck..
_1_- __

1865 IHli 7 HU GIl 1876 IH7H 3·11 117
1867 IBti9 272 93 IH77 IH79 339 116
1869 IH71 30H 105 IR7H I HRO 3'Hi 119
IH7 1 IH73 11i7 92 11179 1Il11l 377 1'2!l

IBn IIl H 270 !13 IIl RI IHH2 +93 11;9

1073 1875 267 !11 IH81 -1883 562 193
IR7·1 ł B 7 6 192 100 1882 IRR·! GlU 111
1875 1877 32;) II I 1883 IR85 675 232,- - - - -------

Na problem zbiorów zwróciłem mniejszą uwagę, pon iewa ż były one
w tym okresie nada l w duże j mierze nieza l eżne od świadomej dzi ałalno

ści ludzi. Ogó lny obraz rozwoju zbiorów ro lnych może nem d ać wy l icz ę 

nie ich wartości wed ł u g cen stałych . Dokonano tego w tabli cy za m iesz 
czon ej poniżej . Tak więc wartość brutto zbiorów według ce n sta łych

w lat ach 1882-1884 był a o 29% wyższa niż 10 lat wcześniej , przy tym
zbiory zbóż i strączkowych wzrosły o blisko 32%, a zie m nia ków i bura
ków cukrowych o pon ad 2911,11, Rozwój roślinnej produkcj i rolnej by ł

niewątpliwy .

Ten znaczny wzrost zbiorów był większy niż zwiększenie obszarów
zasiewów, co świa dczy o r ównoczesn ym procesi e podnoszenia wyda j ności

gle by . o wzrości e plon ów. Obliczon a według wielkości zasiewów i zbiorów
średnia wydaj ność w latach 1881- 1885 była wvż sza niż w latach
1871- 1875 w stosunk u do żyta o 21°'11, j ęczm i en ia o 27°'0' ow sa o 20% .
ps zenicy o 11u II . ziemniakó w o 7°/n.

Liczby te dość wyra żni e pokazują p ewne główne tenden cje. Na pewn o
wzrost plonów pszenicy by ł h am owan y pr zez obejmowanie pod uprawę

ziem i coraz mniej ur od zaj ne j (wz rost areału pod uprawę pszenicy był

największy) . na to miast pr awd opodobnie uprawą zie m niaków oga rniano
gr unty tak mało żyzne (a ni e nawożone) , że w czterech północnych gu
berniach (suwa lska, ł omżyńska , płocka i wa rszawska) nastąpił na wet
spad ek plonów ziemniaków. Wyli czon e wska źnik i wz rost u na ogól wier
nie przedstawiają sytuacj ę , ni estet y bra k jes t tej pewności co do wsze l-

IH Opr ócz wym ie nionych w przyp isie 135 wykorzystano dla lat 1867- 1880:
lstor ik o- S tall st ic ze sk i j cbeor promweztcnocsti Ross ii , t. II część 3. Petersburg 1886.
s. 15: dla lat 1881-1 883: Encuklopedia Ro lnicza , l. II s. 533; K a[e ndarz d la cukrow
ników, na r ok 1883, s. 363, na rok 1883/84 , s. 381- 382 ; ..Przegląd Tech niczny" , 1885 .

t. XXI . s. 71: J. Lu kasiewi ca. Prze w rót , op. cit., s. 284, 372; J . Piase cki Cnkroto
nict w o, t. t. Warszawa 1894 , s. 41.
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Tab lica 115. \Vanośc brutto zbior ów wed ług ren smlvch w Królestwie Polskimu~

,
IZ icmni" ki i bu r . Wkr' j Lącanie

Przeci ę t ne
, Zboża i srrącakowr-

~~ill~'b I-\~ ,::-r-indck:- --;-mln rs I indeks
--

1863 i 186-4- 128 .5 82 ~5 ,7 52 15-t.2 75
1867 1870 153,6 HB 'H,O 90 197,11 9G
1871 1873 15+.1 !lB ·Ei,7 93 199.11 97
IRn -1874 15G.5 100 49 ,1 100 205 .·~ 100
1873 - 1875 156 .0 100 50,4 103 206. 4 IUO
187·~ -1876 tSS,2 101 5 1,3 104 209,6 102
1875 -1877 161,5 103 54,2 110 2 15,7 105
1876 - 1878 173.9 I I I 55,0 112 22H.9 II I
1877 - 1879 178.2 11·\ 53.4 109 23 1.G 113

1878 -1880 179.7 115 5 1.9 1O1l 23 1.6 113

1879 - 18111 184.7 118 57,2 116 H 1.11 118

1880 -1882 199.7 128 GI,8 126 261 ,lj 127

1881 -1883 204, 0 130 61,2 125 265,2 129
1882 -1884 20(j,2 132 59.2 121 265, 4 129
1883 - 1885 200,1 128 63.5 129 263,7 128

1- 26,8°0 + 4. G ~tl + 2 1 ,2 ~o + 31,G% + 22 ,fi ~~ + 7,3%

-'- 3 9~ ; I
-1 59~o

, R8°0

+ 58.0

I
pS"cnica

zLiord area ł

Gubernia

I
Suwałki
Lom ż..1.

Sied lec

I l. u blin
Rado m
Kielce
K.ali s7.
Piu trków

\ Varsz3wa

I
Ploek

Ogók lll _

kich lic zb bezwzględnych. Owczesną miarą urodzaju był stosunek zbioru
do wy siew u mi erzon y w zia rnach plonu, później cor az bardziej kryterium
tym st al się zbiór z jednostki powierzchniowej . Przedstawiam tu wł asne

wy liczenia obu wskaźni ków. Są to naturalnie dan e przybliżone .

U!i Tablica orientacyj na. 'Wszędzie przyjęto ceny przeciętne w Król estwi e Pol 
sk im w latach 1875-1879, wyją tek ceny buraków cukrowych gdzie podstawą była

średnia cena z lat 1875/76 - 1877/78 z 5 cukrowni podwarsza w skich (A. Wrolnowski,
Bibtiot eka W ar szaw ska, l . III, 1879, s. 11). W w ypadku buraków cukrowyc h przyjęto

zamiast zbiorów, trochę mniejszy przer ób. Wa rtość zbior ów inn ych, poza s -ct oma,
zbóż i strączkowych otrzymano mnożąc zbiory przez ceny grochu.
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Bezpo ś rednio po reformie, w rezult acie znacznego rozsz erz eni a areał u

upraw, następuje spadek płonów psz enic y, żyta i ziemniaków. Płony psze
nicy przekraczają poziom sprzed re formy - w połow ie Jat 70-tych,
żyta - w końcu lat 70-t ych, natomiast płony ziem niaków w całym bad a
nym okresie nie wróciły jeszcz e do poziomu z początku lat 50-tych. Zała

manie plonów zbóż jarych następuje dopiero w początkach lat 70-t ych,
nieznaczne dl a owsa, większe dla jęczmienia. W pierwszej połowie la t
HO-tych plony pszenicy były o 12% wyższe niż przed reformą, żyta o 9% ,
jęczmien ia o 17% , owsa o 23% - ogółem zbóż wyższe o 13%, a ziem
niaków niższe o 5%.

Tablica G7. Plony w Królcslwit: Polskim ll ll - przeciętne

Ip>zcnical ŻytO IJ,czmid.1 T ;llo,kal Owie s I Ziem-
I ..a ta Zboża

niaki

I I I I
5,8IR57- 18G4 5,0 'f ,7 '~, 6 3,7 I 4.5 4.G

IRG7 - IR71
I

·ł .5 -f.3 ·~ .fi 4,0 f .fi 4 .f 5.2
IRti9-IB73 4,G f .3 f.7 f .O -.s '; ,G 5.f
1871-IB75

I
f ,B f, 3 f .3 3.·f ·f.f ·I .f 5.2

IB73-IB77 5,\ I ' ł , S f.2 3,7 f ,2 ·ł ,5 5,5
1B75-IR79

I
5,1

I
4,7 'f.'1 'f, 1 f,4 't,G 5,5

IB77-188 1 5,3 f ,7 f ,B 4,,1 f.R 'I,B 5,5
1879-18B3 5,4 f ,B 5,2 f, 4 5, 1 'f,9 5,0
IBBI -IR8S I 5,6 I 5,1 5,f +,f 5,3 5,2 5,5

Przez cały czas zdec ydowanie najwyższe plony zbóż były w guberni
p łockie j , gdzie byl a stos unk owo wysoka kultu ra rolna i dużo folwarków.
Niskie plony notowano w guberniach: piotrkowskiej, siedleckiej i łom

żyńskie j .

Gubernia

Suwa lska

Łomżyńska

Siedl ecka
Lubelska

Radomska
Kielecka

Kali ska
Pio trow ska
\ \rarszawska

Pło cka

Raz em

1~ 1l Obliczenia własne. oprócz materiałów wymteruonych w przypi sach 131, 134.

146, wykorzystano także : Trudy WOTszawskogo Statisticzeskogo Ko miti eta, t. XIII ,
Warszawa 1895/96, s . 146-163. Plony mierzone w "ziarna ch", co oznacza stosunek
zboża zasianego do zboża zebranego.
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.Jak wspomniano. plony te są zaniżone. Według danych Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego w końcu lat 70-tych plony w folwarkach był y

następujące: pszenica 7.9. żyto 6.1. jęczmień 7.4. tatarka 5,3. ow ies 5,5.
ziemn iak i 6.8. Natomiast według ankiety przeprowadzonej w początkach

lat 70-tych przez Encyklopedię Rolnictwa w gospodarstwach chłopskich

osiągano następująceplony przeciętne: pszenica 6,7, żyto 5.3, jęczmień 6,6.
tatarka 3.7. owies 5.7. ziemniaki 6.6. Oznaczałoby to, że w la tach 70-tych
przeciętne płony winny kształtować się wokół licz b następujących : psze
nica 7.3, żyto 5.7. jęczmień 7.0. gryka 4.5. owies 5,6. ziemniaki 6.7. Róż
nice są duże, lecz można przypuszczać. że dane zbie rane pr zez insty tuc je
społeczne nie uwzględniały la t nieurod zaju. które w tym -czasie zdar zal y
się jeszcze dość często. Do n ich nal e ż a ły dla zbóż lat a: 1874, 1875, 1879.
1880. 1883.:

rab lica tig. Zbior-y z l ha \\' q w Królcs(wit· Pohkim lS D

I Jęczmi('ll Owies I Ziem
niaki

1863 i 18tyl
1867- 1870
1871-1875
1873 1877
1875 -1879
1877 1881

1

.. 1879 1883
~88 1 - 1885

8 .9
7.8
8,3
8,8
9,0
9.2
9,.1
9.8

7.9
7.0
7,1
i ,.~

7,7
7.9
8, 1
8.(j

{I,2

6,5
6.1
5,9
6.1
G.?

7.1
7.3

62
69
63
68
fi8

68
62
6B

Wpływ przyjętych norm wysiew u i równoważników wagow ych na
obliczenia zbiorów z 1 ha jes t ba rdzo znaczny. Można otrzymać różne

liczby. Wydaje mi się. że wy liczone tutaj wskaźniki oddają rzeczywis te
stosunki dość prawidłowo. W latach 1881- 1885 osiągnięto prawdopodob
nie następujące zbiory z 1 ha : pszenica 9.8 g. żyto 8.6 g. jęczmień 9.0 g.
owies 7,3 q. ziemniaki 68 g . Bezpośrednie dane urzędowe są podobne.
Tak np. w guberni .r adomskie j w latach 1882- 1885 przeciętne zbiory
z l ha wynosiły: pszenicy 8.9 q. żyta 7,6 g . jęczmienia 8.3 g . owsa 6,7 g.
ziemniaków 58 g. Według szacu nków departamentu rolnictwa (na podsta
wie korespondencji) w la tach 1882-1885 przeciętnie zbierano w K róle
stwie: żyta 8,8 g (w 1883 r. za ledwie 6,5 gr. pszen icy - 11.0 g (w 1883 
7,9 g), j ęczmieni a - 9.7 g , ow sa 7,1 g, ziemn ia ków - 91.6 g (w 1883 
60,6 g). L. Górski uważał, że w 1880 r. (rok sł abego urodzaju) zbior y
psze ni cy z l morg i wyniosły 6 korcy (tz n. 10.5 g z l ha). a żyta - 5 kor
cy (t j. 8,3 g z ha). Ba rdziej skompli kowana jest spraw a z ziemniakami.
W tej dzied zin ie rozbieżności są ogromne, wed ług dan ych gu bernatora
warszawskiego zbiory te wy.niosły w 1877 - 84 q, w 1881 - 89,5 g ,

lS11 Obliczenia własne. wg przyjętych uprzednio norm.
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lecz na podstaw ie liczb podanych w sprawozdaniu gubernatora kaliskiego
w la tach 1875-1879 średnio miano zbierać 61 q . a w latach 1881-1885
za ledwie 52 q z 1 ha. Gubernat or radoms ki notuje dl a 1870 r . - 50 q,
dla 1885 - 69 q. .Jednak oceny n ieurzędowe były zdecydowanie wyższe.

Wg Encyklopedii Roln ictwa w la tach 70-tych przeciętne zbiory wyno
siły co naj m ni ej 100 q z 1 ha (55 korcy z morgi), wg Kalendarza Strze
leckiego zbiór z 1 m or gi co na jmniej 50 korcy, tzn . ponad 90 q z 1 ha.

Wzro st plonów był wyrazem polepszeni a się m et od uprawy ro li. Duże

znaczenie posiadał postęp w nawożeniu pól , któ ry zaznaczy ł się wyraż

nie w początkach lat 80-tych . Nawożenie do t ego okresu było bardzo
słabe. Wed ług badań Towar zystwa Kredytowego Ziemskiego w końcu

lat 70-tych rocz nie ty lko 15% gruntów ornych w folwarkach było nawo
żone; najwi ęcej w guberni kaliskiej - 19% , na jmn iej w lubelskiej 
10% . Chłopi na wozili coroczni e 1/6 lub 118 pól. S tosowan o prawie wy
łącznie nawóz naturalny , chociaż zdarzały się wypad ki nawożeni a wap
nem, marglem , kościami pa lonymi, tor fem. Wspominają o tym m.in . gu 
bernatorzy lubelski i łomżyński. Folwar ki na zachodzie kraju zaczynają

używać nawozów importowan ych , takich jak guano. W la tach 70-tych
import guan o był minim aln y (w latach 1874-1878, przecię tnie '303 t),
od początku lat 80- ty ch bardzo zna cznie wzrasta. Gd y w 1878 r. wynosił

on jeszcze zaledwie 372 t , to w 1884 już 1899 t , czy li 5-k ro tnie więcej.

Tablica 70. Import nawozów do K rólestwa Polskicgo
wt

Średnio rocznic

Guano

Saletra chilijska

I 187G- 78 11880 - 82 1 1883 - 85

I
300 I 8N I 1628

217 57·},

St osowanie guan a było ter ytorialnie bardzo ogr aniczone. Wlaściwie uży

wano je ty lko w gube rn i kaliskiej . J eszcze w latach 1882-1884 na ko
mory tej guberni przypadało ponad 41% całego importu K rólest wa
(w lat ach 1874-1 875 aż 69% ). Przyjmując . że tylko majątki obszarnicze
(pona d 400 mór g) używa ł y tego nawozu , w 1874 r. na 1 ha ziemi ornej
w ty ch majątkach guberni kaliskie j przypadał o przecię tnie 0,8 kg guana,
a w 1883 - ponad 2,3 kg. P oza gubernią kaliską stosowanie gua na było

1S1 W żadnym wy padku nie można się zgodzie, że na początku lat 50-tych zbio 
ry owsa z 1 ha wynosiły zaledwie 4,4 q, jęczmienia 7,3 q, żyta 6,2 q, ziemniaków
37 q. ja k po da je I. Kostrowicka (P rodukcja op . ctt .. s. 88, 98-100). God w sie!sko
ch ozjajstwien"om otn oszenii , l. II I cz. l , 1882, s . 7- 23, t . III . 1883. s. 9- 25, 34-35,
t. II I cz. l , 1884, s. 50- 51, 90, 172-173, t. III , 1885, s. 56- 57, 95, 162 (wy d. depo rol
nictwa, tu podane coroczne wagi 1 czetwiertii); Obzor Radomskoj gubiernii, za lata
1E82-1885; Obzor Warszawskoj gubiernii, za lata 1877 i 1881; EIlcyklopedia Rolnicza ,
t. I , s. VI-VII (art, L. G órski ego).
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nada l min imalnie (w 1884 - oko lo 0,4 kg na 1 ha ziemi orne j obsza r n i
czej). chociaż w latach 1878-1884 imp ort przez wszystkie kom or y K ró
lestwa, bez komór ka liskich, wzrósł aż ośmiokrotnie (przez kal iskie trzy
krotnie)'''.

Równocześnie na początku lat 80- t,,'ch rozpowszechni ły się tzw. nawo
z~' zie lone. A. Wieniawsk i w po czą tkach XX w. tak o nich pisa!: " Rozpo
wszechniły się one do piero między 1880 a R~-tym ro kiem... Wprowadz eni e
zielonych nawozów stanowiło znaczny postęp. Podn i osł y one zna komicie
wydajność pól słabszych, suchych , niezdoln ych opłaci ć nawożeni a obor
niki em , który zużytkowano na lepszych i bliższych pol ach. Byl to czynnik
szczególne j wa gi, wo bec forsownego w tym okresi e wyrębu lasów... Znacz
ne przestr zeni e pol eśn e jed yn ie d zięki nawozom zielonym na użytki go
spodarstwa zamienione być mogły ""' .

Wyrazem postępu w rolnic tw ie by le także zapoczą tkowanie i rozwój
p rac melioracy jnych. Ogól nie były to jeszcze obsza ry niewielkie, głównie

drenowano pola uprawne,

Tablica 71. Pra ce mrlior:'r~jlH' \\ Krók o;lWic" Po\"kim
w ha l :' 1

Praecięuic lIrenuwn-

roczne nic pól

I
--I

OSIl'i.za·

nic' łąk

Xnwad
nianie

łąk

1B74 - IBi G % 0 15R · I-~ 500
IU7ti IUi 8 557 ~ l :\7 lil :l
11I711 -1 8BO i 15 51 li9 1135
lllUU 111112 546 97 1I1 7:lli
IBU2 - 11184 55i Ui::! 2U7 921;

Jed nym z decydujących czynn ików popraw)' uprawy roli był wzrost
używania maszyn i ulepszonych na rzędzi ro lniczych. Pomyślnie rozwija Ja
się ich produkcja w Królestwie Polskim . P oza Warszawą w 1871 r. mi ało

być 26 zakładów do prod ukcj i maszyn i narzęd zi ro lniczvch zatrudniają

cych 215 robotników, a w 1880 r . j uż 52 zakłady z 1400 robotników,
Wartość produkcji maszyn i narzędz i ro lniczych tylko w latach 1876
1879 wzrosla z 646 tys. do 1125 tys. rs, czy li o 74% . W 1879 r. wy p rod u
kowano w Królest wie 375 żniwia rek . 1150 młockarn i , 594 si ewników,

1$2 Zbiór wiadomości TKZ, op. cit.. s. 25: Pamiatna ja Kniżka Lublinskoj gu
berni na 187 1 g.. Lubl in 1871. s . 127-128; O tiaor LomżYll skoj f)u bie rn ii, za lat a 1881
i 1885, op. cit.: Obeor w nieszn iej to rq ousl : Rossii, za lata 1874-1885.

153 Ks ięga Jubileuszowa "Rolnika i Hod ow cy", 25 lat rolnictwa polskiego. W ar 
szawa 1908, s. 129-1 30; Stosunki rolnicze K ról estw a K ongresow eg o, War szawa 1918.
s, 289.

a# Ks ięga Jubileuszo wa, op. ci to (artykuł W. Kąkolewskiego i N. Wiszniew skie
go), s . 196.
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1052 wia lni. 609 pługów wieloskibowych. 4670 sieczkarni. Równocześnie

Królest wo Polskie importowało znaczne ilości maszyn rolniczych (tranzyt
i eksport n ieznan y). Imp or t rośnie szybciej niż produkcja. w latach
1874--1 880 jego wartość zwiększa się z 208 tys. do 797 tys. rs.

Stosowani e maszyn rolniczych by ło popierane m.i n . przez udzielanie
pożyczek na ich zakup pr zez Bank P olsk i, W lat ach l B75-1880 pożyczek

t aki ch ud zielono na sumę 633 tys. rs, przy tym w latach 1875-1 877 
341 tys. rs, a w następnym trzyl eciu - 293 tys. rs. W ciągu 5 lat.
1875-1 879, za pośrednictwem tego kredytu zakupiono m.in. 219 żniwia

rek, 42 kosiarki , 786 młockarnie , 369 siewników, 282 wialnie - og ó
lem 5194 ma szy ny i narzędzia rolnicze-w.

Brak jest peł nych danych o konkre tnym zas tosowaniu maszyn w rol 
nictwie. J edyn a ogólna statystyka pochodzi z polowy la t 70-tych i doty
czy tylko silników par owych. Wg tej niepełnej st at ystyki w 1876 r.

w rolnictwie Królest wa używano 93 silników parowych (w tym 88 loko
mobil e). Wszystkie one służyły do omłotu zboża, co oznacza, że w Króle
stwie było czy nnych 93 młockarni parowych. Najczęściej występowały

one w guberni warszawskie j - 28. płockiej - 17, kaliskiej - 13, kielec
kiej - 11; ł ącznie w tych 4 guberniach występowało 85°,0 ogólnej licz
by 156. P ewn e dane posiadamy z guberni płockiej i radomskiej.
Według danych (niepelnych) urzędowych ogólna wartość maszyn

i ul epszonych narzęd z i ro ln iczych w guberni płock iej w lat ach 1876-1882
wzrosła z 0,6 mln do 0,9 mln rs tj . o 46°' 0, Maszyn y były używane pra-

Tabli ca 72. ~laszYll) roln icze w gubern i płockiej
--- -

ZakupStall
Rodzaj w 1876 r. " la ra ch Lącanie

181i - 1882
-----
Lokomobile 22 18 -1<)

Żniwiark i li3 32 9:1
Młockarn i e parowe 13 :W 33
Młockarnie konne 912 299 1111 ISieczka rnie kom u: 7-!6 223 969
Sieczka rni e rę cz n e 3 1 :~ 2 1 244 '137fi

Pl ugi udoskona lone 100 12 3336 13 3411

wie wyłącznie przez maj ątki obszarnicze . W koń cu 1879 r . gospodarstwa
chłopskie ni e posiadały żadnej lokomobi li , młockarni parowej, żadnego

tSS Sbornik swiedienii po depo zeml., op. cit., t. I s. 50-51, t. III (Petersburg
1881) cz. 1, s. 75. cz. 2, S. 136-151. 158-161: ISLO ri k o- S ta ris t icze sk ij cbzor, op. cit.,
t. I. C; Z. l , s. 144- 145 . Encuk lopedia Rolnicza, t. I II s. 15 : pomuitno ia Kniźk:a Radom
sk oj gub iernii na 1872 o-, Radom 1872, za ł. nr 3; J. Łukasiewicz, Przewrót, op. cit .,
s . 265-266, 365.

l S I} Ma ti e riCl l y d la statistiki paT~wych dwigalielej w Rossiisko] hu pierii, Pe
tersburg 1882, s. 2-3, 8-9.
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siewnika czy kultywatora . Na ogólną liczbę 1036 młockarni ty lko 42 nal e
żaly do chłopów, na 910 sieczkarni konnych tylko 8.

Przyjmując, że zakup oznacza równocześnie takie samo zwiększenie

liczby narzędzi rolniczy ch spróbowałem oznaczyć stopień zmechanizowa
ni a gospodarki obsz arniczej w guberni plockiej. W 1877 r. było w tej
gube rn i około 1000 majątków obsz arniczych (o obszarze ponad 200 mórg).
Oznacza to , że w końcu 1879 r. co najmnie j 3,2% majątków posiadało

lokomobilę, 8,1% u żywa ło żniwiarek, 100% posiada ło młockarnię, 90%
sieczkarnie konne, 27% siewniki, 61% wia lnie . Ude rza powszechność

młockarni. Dziwić może n iew ielka li czba siewników, p rzy stos unkowo
niskie j ich cenie. W 2 połowie lat 7D-tych przeciętne ceny w guberni
płockiej kształtowały się następ ują co : lok om obil a - 3450 r b, żniwiarka

325 rb, młockarnia parowa - 1910 rb, młockarnia konna - 255 r b ,
siewnik - 53 rb , wialnia 26 r b, sieczkarnia konna - 67 r b. Nie cena
więc wpływała na rzadkość siewników. Najbardziej 'zmechan izowany był

omłot ziarna i jego oczyszczanie. W końcu 1879 r. w guberni płockiej na
maszyn y związane z omłotem przypadało 60% ogólnej wartości maszyn
rolniczych, na maszyny i udoskonalone narzędzia związane z uprawą

roli - niecałe 15% . ze sprzętem zbiorów - 3,5% . Tak więc tylko niecałe

20% wydatków inwestycyjnych było przeznaczone na zakup maszyn
związanych z uprawą pól i sprzętem zbiorów, cała reszta szła na obróbkę

zebranych zbiorów. O tym samym świadczy struk tura produkcj i maszyn
rolniczych w Królestwie w 1879 r. : 1150 m łockarn i , 1052 wialni , 4670
sieczkarni, a ty lko 594 siew ników, 609 plugów wieloski bowych i 375 ż ni

wiarek t-".
Dane z guberni plockiej wydają się zaniżone przy porównan iu z gu

bernią radomską . W guberni radomskiej już w końcu 1880 r. miało być

343 żniwiarki (i 89 kosi arek). co oznacza, że znajdowały się one w co na j
mniej 34,5% ogólnej liczby majątków obszarniczych (najrzadzie j stoso
wa no je w powiecie koneckim i opoczv ńskimp-s.

Ogólne zbiory rolnictwa Królestwa Polskiego w ciągu omawianych
15 lat wyrażnie wzrosły zarówno w rezultacie zwiększenia obszaru za
siewów, jak też podniesienia kultury rolnej. Dla oceny sy tuac ji w rol 
nictwie rzeczą najważniejszą jest analiza jego dochodów. Pierwszym
krokiem zbliżającym nas do tego celu jest obliczenie doc hodów bru tto
z up rawy r oli czyli wartości zbiorów według cen bieżących . Niestety mu
simy i tym razem ograniczyć się do części t ych zbiorów. Wzięto pod
uwagę zboża , strączkowe i ziemniaki. Wydawało się koni ecznym oblicze
nie wartości zbioru według cen w latach gospo darczych, co mogło być

dokonane tyl ko w oparciu o ceny warszawskie.

'" A G AD - Kanc . Gub. Płock nr 3956/1880, nr 4603/1884 nlb; Obzor Placko;
gubicrnii, za lata 1877-1883, s. 4-7; Sb or nik swiedienii po depo zeml., op , cit ., t. I II,
cz. 2, s . 166-169.

l S8 l\1at ieTialy dla stat . opi s. Rad . gub ., op . cit. , t . II, s . 57-58.
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Tab lica 73. \\'arto sl: zbior ów bruuo w K rólestwie Polskim \, cenach hirż=! C)rh \\ mln HP8

Ruk Il: nica-I?yto IJ ęczmieńl Owies lmu- Zboża Irllclcbl Zit'I:-1R azem IJlldcksll
I i su-ącz. nink i

186·f -1-16, 7 I 32,0 I 9,7 I 14,2 6,7 79,3 +f 23,5 1102,8 4 1
1867-70 30,0 61,0 15,0 31.0 14,0 151,0 8·1 +2,0 193,0 77

1871 30,0 61,5 16,3 33,6 16,8 158,2 88 62,2 220,+ 88
18n 30.8 61,4 16,9 32,9 15,5 157,5 88 48,1 I 205,6 82
1873 33,8 70,!} 18,6 37,8 18, 3 179,4 100 70,3 I 249,7 100
18H 30,.1 62,3 13,4 ' 28,3 18,3 152.7 85 65,9 2 18,6 88
1875 27,8 62,5 12,0 26,3 17,3 145.9 81 51,1 197,0 79
1876 33.6 72, 1 15,6 3 1,6 17, 9 170.8 95 63,6 234,4 94
1877 '10,9 79,8 15,7 30,8 19,7 186,9 104 70,5 257,+ 103
1878 39,5 70,7 17,0 35,5 2 1.2 183,9 103 6 1,8 245,7 98

1879 46,9 91,8 18,4 39,0 24,3 220,4 123 69,2 289,6 116 1
1880 47,4 100,4 24,7 +2,4 29,8 2+f,7 136 85, li 330,3 132
1881 49,6 94,2 22,1 43,.f 30,5 239,8 134 65,5 305,3 122
1882 5 1,6 85,8 23,3 42.7 27,7 23 1,1 129 78,4 309,5 124
1883 43,3 83,2 22,6 39,0 30,5 218,6 122 91,6 310,2 124 /

:::; ~~:~ ~~:~ ~~:~ ~~:~ ;~:~ ;~;:~ : : ~ ]~l l ;~ ::: I : ~L

Analiz a dochodów brutto z uprawy roli wskazuj e nam wyr ażnie na
zmiany koniunktury: wzrost do roku 1873 , pogorszenie w lat ach 1874
i 1875. następnie znów polepszeni e. Całkowity koniec dobre j koni unktury
następuje w 1884 r . Ogólnie wartość zbiorów i strączkowych była naj
wyższa w la tach 1880-1882, ziemniaków - \V latach 1882- 1884,
W trzyleciu 188U-1882 dochód ze zbiorów zbóż i strączkowych był prze
cię tnie wyższy niż w lat ach 1871-1873 aż o 45% , pr zy czym psze n icy
o E6% . żyta o 45% , ows a o 23° 0, innych o 55% . Wartość zbóż, strączko

wych i ziemniakó w w latach 1880-1882 była wyższa niż w latach
1871- 1873 o 40% (ziemniaków o 28%)160.

Podobną tendencję ujawniają dochody brutto uzyski wane z l ha.
Obliczono je mnożąc zbiór z l ha przez ceny wa rszawskie z lat gospodar
czych. Wartość zbioru pszenicy z l ha była w latach 1879-1881 o 34%
wyższa niż w lat ach 1872-1874 , żyta o 41% , a lecz ziem niaków tylko

1 ~ 1l Warto ść zbiorów jęczm ien i a i gryk i bez guberni ka lisk ie j. wartość zbior ów
innych zbóż i strączkowych, poza pięc ioma, w yliczono w oparciu o ceny grochu,
co nie spacza obrazu rzeczywistego. Ceny gryki w lalach kale ndarzowych (ogólno
polskie). Warto ś ć zbiorów ztemniakow nie "... 1864 a w 1863. Cen y warszawskie
wed ług S . Siegla, zbiory wed ług obliczeń poprzednich.

160 Dla pewnych lat war-tość zbio rów obliczył I. Pozna ń sk i , W. Załęski oraz re 
daktorzy "Ekonomis ty", Otrzym ali oni następujące lic zby: 1867- 1870 - 161',3 ml n rs
(Ek.), 1874 - 209,0 (Ek. ) lub 200.3 (Pcz.. bez siana), 1875 - 203,1 (P oz .), 1876 - 195,8
(Ek.) lub 231,8 (Poz.), 1880 - 216.9 mln rs (Za ł.). ,.Ekonomista" , 1878, nr 33; I. P o
z.nanskij, op. cit. , s . 15, 20: W. Załęski , Z statystyki porównawczej Kr óle stw a Pol
skiego, Warszawa 1908 , s . 186.
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o 6% (lata 1881-1 883 i 1872-1874)'6' . Zdecydowan y spadek dochodów
z uprawy pszenicy występuje w 1883 r., ziem niaków w 1884 r ., żyta

w 1885 r .

Tablic a 7+. \Va l'toś c : zb ioru z I ha (ceny warsza wskie}

I
Pszenica

I
Żyro

I
Zi em niak i

Ro k
w rs I indeks wrs [ indeks w I'S I indeks

-

1864 46,3 66 25,3 60 86 ,8 65
1867 - 70 62,7 90 37,9 B~ 100,0 74
IB71 63,0 90 36,9 87 124,7 ~3

1872 64.9 93 37,5 B8 102,7 7fi
1873 70,0 100 +2,+ 100 13+,5 100
187+ 63,+ ~Il 37.5 88 128,8 9ti
1875 60,6 87 37,2 88 100,0 7+
1876 70,+ 1lI1 +2,7 100 126, 1 ~+

1877 83,0 118 +6,3 109 138, 2 103
1878 75,0 107 'fI ,6 98 113,6 85

I1879 90,7 129 53,6 126 123,+ 92
1880 86,8 12+ 58,5 138 1+8,3 110
1881 8B,9 127 55,5 131 110,2 B2
1882 88,9 127 '19,5 117 129.5 %
18B3 72,2 . 103 +8.3 I H 14-9,1 I I I

1884 6B,3 97 +9,8 117 109,9

I
82

1885 66,6 95 +3,3 102 9+,6 70

Ze względu na swą wysoką towarowość i nastawi eni e na produkcję

zbóż n ajbardzi ej fluktua cję koniunktury odczuwały majątki obszarnicze.
Dl at ego niewątpliwie interesujące będzie przyj r zeni e się ich sy tuac ji
przez pryzmat ich zadł użenia . Niestety pos iadamy dan e ty lko o ich zadłu

żeniu w Towarzystwi e Kredy towym Ziems kim. .Jedn ak ponieważ było

to główne żródło kr ed ytu dla obsza r ników, pozwala to na wnioski ogóln e
i dość precyzyjne.

P od koniec la t 60-t ych sy tuac ja majątków obsza rn iczyc h sta ła się

bard zo ciężka. W latach 1868 i 1869 wpłaty na ur egulowani e dlugów
w TKZ wynosiły zaledw ie 43% należności , co dziesiąty' majątek zosta ł

wystawiony na sprzedaż za długotrwałe zaległości. W rezultacie mimo
braku kupujących , w ciągu lat 1869-1871 sprzedan o n a licyt acj i 174 ma
jątki, tj . 3% ogó lne j liczby zad ł użonych.

P rzed jeszcze większą katastrofą obszarnicy zosta li ura towa ni \V wy 
nik u splotu trzech przych ylnych im okoliczności : po pierwsze - dobra
koniunktura na zboże, po dr ugie - nowa poż yczka TKZ, po trzecie -

161 Pewne dane o dochodzie z upraw y ziemi podają sprawoz dania guber natora
("Obzory"). Według zamieszczonych tam liczb dochód brutto ( średnia arytmetyczna
z 8 pow iatów bez m . Płocka) w latach 1870 - 1873 z l dies . obsianej pszen ica,
wzrósł z 44 do 68 rb, żytem z 30 do 51, owsem z 23 do 34 rb.
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l'ahlica 75 . Stall wvplacal ności (lubI' obciąż on ych dług..uni

w Towarzystwie Kre dvto wvru Zicll1sk itn'~:

Zal cglo;(: Dobra ~'~'la\\innt:

Ruk w opłacaniu Spra cduu« dób, na spracduż

[ra I pod k<JIlil'ci w ci ągu roku w kOt'H'U ro ku

rok u w " l <'o ug ólu
--

I
--., liczba liczba 0" ogółu___1-

IBliH 5i 12 0,1 5BI 10 ,0

IOG9 57 48 0, 8 (jOO 10. +

1070 49 77 r.s 432 iA

18 7 1 Ją 49 0.8 326 ; ..ł

18n 39 33 0 ..1 331 5.,1
18 i 3 4U 350 5.(j

1874 III
1875 l ~l 32 lI .5 In ~ .6

1876 ~2 +O U,G 235 3.4

18 77 20 5 7 0 .8 189 '2.7
187n 15 48 0. 7 142 1,0

IH7!l 15 -ł2 O,(j l 7h 'l.,-ł

1880 I" 45 0,6

1881 15 59 0,8 H" 1.9
1881 H 56 0 ,11 l(i9 2.4
111113 ID 211 U,.I 23;1 3 'J

1B1I4 zo +3 U,G 30U 4,U

188 5 27 72 0.9 +~5 5.8
-------- - - - - -- -

wyrąb lasów . W ciągu 2 lat. 1870-187 1, To warzyst wo Kredytow e udzie
li ło obsza rnikom kredytów na sumę 18 315 t ys . rs, co postawiło na nogi
wiele mająt ków. W "Ga zec ie Rolniczej " jes zcze po paru latach pisan o:
"Niczem jest jednak dobrodziejstwo pożyczek To warzystwa K red ytowego
Ziemskieg o w 1825 r. rolnict wu wyświad czone , z tem, jak ie oddała ostat 
nia pożyczka z roku 1869 ... 9 / 10 rolników stało nad przepaścią ... gd y by
nie nowa se ria listów zas ta wnych ... tr zecia część tychże nie siedzia łaby

dotąd pod rzekomo własną strzechą"II!" .

Równocześnie w lat ach 1870-1875 trwał a znaczna podwyżka cen
dr zewa (właściwie stała do 1884 r .). Cen y drzewa w 1875 r. były wyższe

niż w 1869 o ponad 400;.,. Zaczął się m asow y wyrąb lasów . Według . być

może ni ezbyt wiarygodnych danych, w latach 1870- 1879 wycięto w Kró
lestwie około 340 tys . h a lasów . tj . 11% ich dotychczasowe j pr zestr zen i.
Według innych ocen rozmiary wyrębu las ów były jeszcze większe . Ta k
np. W. Olszewski uważał , że obszar lasów pry watnych zmniejszy ł się

1G2 Zdan ie spraw)" dyr ekcji głównej Towarzystwa Kred ytowego Ziemsk iego (i po
ros.), za I i II półrocze z lat 1868-1 885. passim . Częs to przytac zany wzrost zadłu

żenia folwa rków bezpośred nio o niczym nie świadczy, tendencja wzrostu jest
s ta ła.

In.' "Gaze ta Roln icza", 1876, nr 17.
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tylko w ciągu 5 lat. 1872-1876, aż o 200;. i że wycięto około 530 tys. ha .
P ewne potwierdzenie tego daje statystyka urzędowa, która podaje, że

w 1871 r . przestrzeń lasów wynosiła 3334 tys. a w 1879 - tyLko 2748 tys.
ha, co by oznaczało zmniejszenie obszaru o blisko 600 tys. ha i o 18%.
J . R. Wiland w 1874 r . pisał: "Wskutek powszechnej w roku 1872-1873
sprzedaży lasów w Królestwie P olskim ... spada codziennie z pniów tysią

ce dębów. modrzewi, sosien i świerków różnego wieku" . Wsp omnia ny
W. Olszowski w 1877 r. stwierdzał: "Wiadomo bowiem, że w ostat nic h
la tach , głównie zaś od ro ku 1870, właściciele prywatnych lasów nagl en i
potrzebą a zachęcen i znacznem podwyższeniem się ce n drzewa zagranicą,

dopelniali hurtow e sprzedaże całych przestrzen i l eśnych . Pr zyt em od tej
pory majątki ziemsk ie stały się przedmiotem speku lac ji h an dlowej, int e
res zaś spekulacy jn y po lega na wycięciu i wyprzedaniu wszelkich zapa
sów drzewnych, czy li całych lasów i odprzedaniu potem samej ziemi...
Skutkiem takiego stanu rzeczy. największe zmniejszenie lasów przypada
właśnie na ostatnie 5 lat"16'.

Od początku lat 70-tych sytuacja majątków obszarniczych zaczyna
szy bko ulegać polepszeniu. Wypłacalność r at dla TK Z powiększa się

w latach 1869- 1874 z 43% do 82%, spada liczba wystawionych na sprze
daż i wylicytowanych dóbr. mimo wzrostu majątków, którym Towar zy
stwo Kredytów Ziemskich udzieliło kredytu . Dobr a wypłacalność mająt

ków trwa do 1883 r. W 1885 r. dobra sytuacja fo lwarków należy do
przeszłości. Wypłacalno ść rat m al eje z 86% do 73%, li czb a wystawionych
na sprzedaż mają tków wz rasta do 445, t j. do 5,8% ogó lnej li czby mająt

ków stowarzyszonych w TKZ, a liczba sp rzeda nych z 28 do 72. Ta analiza
sytuacji finansowej folwarków dokładnie potw ier dza d ot ych czaso we
wnioski,

Dobrą koniunkturę dla ro lnictwa potwierdzają również zm ia ny cen
ziem i. Aż do roku 1882 brak jest właściwie ogólnych wiadomości, lecz
lokalne dane wyrażnie stwierdzają , że ceny ziemi stale wzrastały. Pisały

o tym np . sprawozdania gubernatora płockiego za lata 1874, 1879. 1882
(" ceny na ziemię wzrosły do skrajnych granic"), dopiero w 1884 r. znaj 
dzi em y dane o spadku cen ziemi. To samo pisali gubernatorzy: łomżyński.

siedlecki, p iotr kowski, kielecki. W sprawozdaniu gubernato ra kaliskiego
za rok 1878 możemy przeczyta ć : "Dwa albo trzy lata t emu średnia cena
ziemi ornej wynosiła 75 r b, łąki n o rb . Ob ecni e cena l mor ga
doc ho dz i do n o i 130 r b, a łąk ponad 200 rb". Według sprawozdań lu bel
skich w l at ach 1871-1881 ceny ziemi wzros ły z 25-60 rubli za l di esj ati
nę do 130- 200 rubli. W gu berni warszawskie j w latach 1872-1882
przeciętna cena l mo rgi ziemi wzrosła z 52 do 90 ru bli, czy li o p on ad
40%; w .,najdroższym " powiecie, warszawskim, ze 110 do 150, w "na j-

15.l "Gaze ta Rolnicza ", 1874, nr 1 tw i l andj ; Encyklopedia Rolnicza, t. IV
s. 188--190 (Olszews k i). Por. też: "Eko nom is ta ", 1880. nr 41, 42, 44-46.
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tańszym" - radzyrni ńskim -=-- z 23 do 63. ° tym sa mym świadczą da ne

nieu rzędowe, chociażby p rzytoczon e przez J. Bloch a ceny ziem i płacone

przy parcel acji majątków w gub. r ad omskie j t'" .

Tablica 7u. Ceny ziem i w guberni radomskiej za I morgę

Parcelacja całkowita

Parc elacja częściowa

1 1865- 70 [1870 -75
11875

-80/ 1880-85 /

I 25 I 32 I 38 I 55 I

I 26 28 I 27 52 l

Rosła zamożnosc ws i. Tak np. w gube rni s ied leckiej licz ba murowa

nych budynków mieszk aln ych na wsi miała wzrosnąć w lat ach 1877

1883 z 793 do 1076 , a wartość w sze lk ich budyn ków z 15,1 mln do

21,5 mln TS , tj . o pon ad 40% !00.

Interesujące jest prześledzenie ówczesn ych poglądów na aktualną

sytuacj ę, zaa nalizowanie odbicia r ealnej rzeczywistości w świadomości

pro ducen tów rolnych. J cs t to sp ra wa t r udna. Sklonność do narzekania,

do biadoleni a n ad bieżącą sytuacj ą i wspomina nia dawnych dobrych

czasów by ła i wówczas tak pow szechna , że nieraz zaciemnia obraz real

nego sta n u. Oto kilka cy ta tów z ówczesne j prasy ro lni cze j: Rok 1876:

"Niepowodzeń w gospodarstwie rolnym nap ot yk am y wiele od lat kilk u

nas tu, i zda je się, że każden rok jes t gorszym od drugiego, tak, że nieraz

zapytać się przychodzi: jakim sposobe m tyl e mają tków jeszcze si ę t rzy

ma ". Rok 1877 : "Cza sy świetnych w rolnict wi e rezulta tów przeminęły,

jak się zda je bezpo w rotnie". Rok 1878: " Złe cza sy obecne nastąpiły po

wszec h nie po nad zwyczajnie dobrych poprzednich". Rok 1879: "Rok ob ec

ny przewyższył ogromem swo im wszystkie bied y ". a in ny wówczas pisał

wprost: "Od mar ca 1864 r . rolnictwo nasze jes t w stanie ciągłego prze

silen ia ... Wskutek złego sta n u ro ln ictwa na szego podupadł ogólny dobro

byt w kra ju"!07. W tym narzekani u specjalizował się zwłaszcza "Ty godn ik

Rolniczy", natomiast bardziej trzeżwą o cenę sy tuacji możemy czasem

znależć w "Gazecie Rolni czej ".

Niewątpliwie w la ta ch 1875-1 876 nar zekan ie było powszechne. Już

. 165 O bZOT Plockoj gub ., za 1874 r ., S . 2, za 1879, s. 4--5, za 1882, s. 4, za 1885,

s . 5: O bZDT Łomżyńskoj gub ., za 1878, s. 2; O b ZOT Sieclleckoj gub .• za lata 1877-1 885;

Ouzor Pet rokow skoj {Jub., za 1875 . s. 3; ObZOT Kie leckoj gub., za 1876, s. 2; ObZOT

Lublinskoj gub., za 1874, s . 4, za 1878, s . 6. za 1881, s. 5 ; Pamiatnaja Kniżkc Lu blin 

skaj gub., na 188:t, s . 147; "Gazeta Handlowa ", 1873, nr 150; "Rolnik i Hodowca ",

1888, nr 48, 1890, nr 19; "Tygodnik Rolniczy", 1877, nr 17, s. 129, 1878 - s. 231;

"Ogrodnik P olsk i", 1883, nr 3, s . 71: J. Blac h, Ziemia i j ej odłużenie w K rólestw ie

Pol skim, w arszawa 1892, s . 157, '165.

lGG Obzor Sie dleck oj gub ., za lata 1877- 1883, s. 2.

•" "Tygo dni!, Rolniczy", 1876, nr 52, s . 410. 1877. nr 52. s. 411, 1878, nr 3, s . 17,

1879, nr 18, s. 138-139, 1879, nr 52, s. 413.

107



o ro ku gospoda r czy m 1874/75 J . Swięci cki w .,Ga zecie Rolniczej" pisał :

,.Dla większej części rolni ków ro k ubiegły jest stracon y ze względu na
karierę majątkową, a może nawet podkopał j ą w samej podstawie". Pó ł

rok u późni ej A. Ma kowieck i stwierd za l tamże : "O bec ny ro k z niskimi
cena mi ziemiopłodów. z br akiem paszy i koniecznością wyprzedawania
za bezcen in wentarza, jest r oki em niepomyślnym dla rolników". To samo
st wierdzono w ar tykule re da kcy j nym "K urie ra Rolni czego" : "Gospodarze
n ie pamiętają ju ż dawno tak ciężkiego roku jak obecny. Z jednej strony
br a k paszy... - z drug ie j tan iość zboża r u jnu je ziem ia n". W pier wszym
półroczu 1876 r. wszelk ie czasop isma zw iązane z rolni ct wem pełne są

ocen i dyskus ji na tema t zle j sy t ua cji majątków zie ms kich t' ".

W latach późniejszych obok bi ad ania zjawi ają się ocen y bardziej
optymis tyczne. W końcu 1877 r . na wet w "Ty godn ik u Rolniczym " pisano,
że "ce ny produk tów doszły do największej wysokości " , ż e nastąpiły

.Jcolosal n s dostawy dła arm ii", że "fa bryki się rozwin ęł y ' a le "z a ma lo
urodzajną ziemia się okaza ł a , ażeby je de n rok średniej pomyślności m óg ł

zabliźn ić wszystk ie bol esne ra ny" . W 1878 r. stwie r dz ono już wyraźnie:

"w ro ku bieżącym rolnicy pod żadnym pozorem , jak się zd aj e, użalać się

nie mają prawa ·' IU". P ote m na kilka lat narzekanie w ogóle ustanie.

Bardzo charakte rysty czne jest, że w lat ach 7D-tych p rzyc zyn ewen 
tu al n ej złej sy tuacji n ie szu k an o w zle j koniun ktur ze. Lekceważono

konkurencję zboża amerykańskiego czy ro syjskiego. czy wprost ją prze
milczano. W czasie w ielkie j dyskusji n a początku roku 1876 A. Mako
wiecki pisa ł: "Ska r gi p rzedewszystkim zaznacza j ą dwie rzeczy : wysokie
koszta produkcy jne, kt órych ce ny sprzedażne z iemiop łodów pokryć nie
są zdo lne ... Za przyc zyny tej kosz town ej produkcji podaw an e są: drogość

robo tn ika wynikła ze zn ies ie nia pr zymusowej robocizn y , serwitut a ni e
dozwalające na w pr owa dzenie r acj on alnego sy stem u gospodarstwa, coraz
gorsze środki kom unikacy jne, zamknięcie zn acznej ilości gorzelni... trud n y
kredyt". A. Tr yl ski stwierdza ł: "Cze m u przypisać ni esłychany upadek
rolnictwa? Wszyscy j ednoglośnie odpowiedzą: naglej zm ianie stosunków ,
nieszczęsnym slużebnościom . wyrodzon emu stąd brakowi kredytu itd. ".° koniunktu rze ani slowa. W glębiej analizu ją cych położenie rol nictwa
artyku ła ch .1. Świę c ick iego zna jdz iemy natomiast rozważania na tem at
k onkur en cji rosyjskie j i amerykańskie j. Uważał on , że napływ zboża

z tych kra jów może istn ieć tylko w przyp adku wy sokich cen . które
zwrócą wysokie kosz ta t ransportu . Twierdził , że wlaśnie cen y z roku
1874175 stanowią minim um. poniżej którego ceny spaść ni e mogą , "gdyż

przy ich us tal en iu dowo zy z Ros ji i Ameryki ustawały' v'". Takie poglądy

1% "Gazeta Rolnicza", 1875, nr 36. s. 202. 1876. nr "2- 4 , 17- 19; "Kurier Rol nicz y",
1876. nr 6: "Tygodnik Rol nic zy ", 1876. nr 7. 20, 29: "Niwa", 1876, nr 23, 25. 27, 29, 32.

160 "Tygodnik Rol niczy", 1877. nr 52, s. 410, 1878. nr 25. S. 193.
17(1 "Gazeta Rolnicza ", 1875. nr 26, 5. 201, 1876, nr 2 i 18.
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utrzymywały się również na początku la t 80-tych. .T. Boczyński pisał

w 1880 r.: "Spółzawodnictwo zbożowe Ameryki nie zagraża bynajmniej

roln ikom europejskim. bo ci mając lepsze warunki do prowadzenia gospo

dars twa n i ż amerykańscy. mogą taniej wytwarzać, a tym samym i więk

szy zysk osiągnąć... Rzeczywiście groźną dla Europy, a w szczególności

dla nas, jest konkurencja amerykańskiego przemysiu fabrycznego".

W 1882 "Gazeta Handlowa" głosiła: ..Konkuren cj a amerykańskiej upra

wy zboża n ie może się stać dla nas grożną... Współzawodnictwo Ameryki

Północnej o wiele zniżyć obecnych cen zbożowych nie może" . .Jeszcze na

jesieni 1884 r . znalaz ł się 1". Wilk o ń sk i , który udawadnial " I-o, że zamor

ska i rosy jska konk urencja zbożowa jest nader pożądaną dla kraju nasze

go wogóle i 2-0, że nie zagraża ona bynajmnie j gospodarzom rolnym,

lecz przeciwnie przy pewnej zmianie systemu gospodarowania dochód

z ziemi podnies ie się znakomicie". Trwa ł on przy swoim zdaniu. wbrew

wszy st kim, także wiosną 1885 r .: "Przesadnymi są wszelkie alarmy

z powodu grożącej nam obec nie zamorskie j konkurencji zbożowej...

Z wielk iej ch mury mały deszczyk zrosi niwy nasze"" ' .

Zmi an a zdań zaczyna na st ępowa ć od jesieni 1883 r. Wówczas ..Gazeta

Rolnicza" jak o pi er wsza ud erza na a larm. Ale jeszcze w początkach maja

1884 r. nie uważano sy tuacji za katastrofalną . Pisano: "Od pewnego czasu

na d ro ln ic twem sta re j Eu ropy coraz ciemniejsze zawierają się chmury.

Na jcennie jsze produ kt a roln e, jak pszeni ca , ulega ją nieznacznej wpraw

dzie, ale sta lej obniżce cen ... Wspó łzawodnictwo krajów dziewiczych dla

rol nictwa z każdym rokiem ciężej odczuwać się daje, co więcej grozi

rolnic tw u euro pe jskiem u coraz cięższymi przejściami". Ale już w końcu

ma ja 1884 r. ocenia się sytuację jako tragiczną. Równocześnie w "Niwie"

i "Gaze cie Roln icze j" ukaz u je się artykuł A. G. pod tytułem Co robić.

który sprawę stawia już całkowicie jasno: "Rok 1883/4 pos tawi! ro lników

polskich w wyjątkowo trudnym położeniu: z jednej strony nieurodzaj

zboża, kartofl i, bu raków. brak zdrowej paszy itd. itd .. z drugie j - wielki

zastó j handlu i up ad ek kredytu... Niewielka i lość zboża tegorocznego n ie

tyl ko nie ma od bytu zagranicą. ale nadto w miejscu ma do wytrzymania

niesłychanie grożną konkurencję ze zbożem z żyznych, dziewiczych ziem

Cesarstwa... Rok 1883 /4 od krywa nam w całej, że tak się wyrazimy, na

gości naraz, przewrót, jaki się dokonał w położeniu naszego gospodarstwa

wie jskiego. Gubernie poludniowe Cesarstwa i Ameryka - oto są grożni

konkurenci, kt ór zy n ie ty lko na targach cale j zac hod niej Europy stają

z nami do konkur encji. ale nawet targi nasze. miejscowe. zaopatrywać

w zboże są już w pogotowiu ... Tak więc produkcja nasza rolnicza, która

głównie rozwi ja ła się w ki erun ku zbożowym. a zwłaszcza pszennym,

\i1 "Ekono mis ta", 1880, nr 51, s. 5- 6 (Baczyński popa rty przez redakcję); "Ga

zela Handlowa", 1882, nr 2, s. 2-3; "Ho dowca", 1884. nr 43, s. 365, 1885. nr 20. s. 229

(Wilkoński).
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widzi się naraz podważoną t ak dal ece, iż n ależał oby dl a produkcji ro lnej
szukać in nych dróg "172.

W cze rwcu 1884 r . ocen a taka staje się powszechną. Pisali o tym m .in.
L. Jastrzębowski i C. Rek lewski w "K urierze Rolniczym". Nic się ni e
zmieniło i w no wym ro ku gospodarczym. W ar tyk ule r edakcyjnym
z gr udn ia 1884 r . "Gazeta Roln icza" mogła gorzko t riumfowa ć: "Kiedyś

my pr zed rokiem, poruszając. .. sprawę spółzawodnictwa zbożowego

Ameryki , wystawia li w czarnych barwach jego możliwe a bliskie na
stępstwa i ważyli jednocześnie środki ochronne, ani jeden z organów
prasy warszawskiej nie uzna ł za stosowne poprzeć naszego głosu. Dziś

za to wszystkie pisma, nie wyłączając brukowych , bi j ą od kil k u miesięcy

na trwogę i obrabiają kwestię konkurencji amerykańskiej". W "Kurierze
Rolniczym" w początka ch 1885 r. pisano : "Niewesoło wi ta my nowy
rok 1885, bo dopraw dy cieszyć się nie ma czego. Wszędzie ja k długo

i szeroko, bieda i jedn a bieda; nie owa bieda. na którą zwyczajnie skarżą

się gospodarze, a le bieda rzeczywista, któ ra na każdym kroku ściska

i dławi. Ch leba nib y dosyć , a le ku pca na niego n ie ma". W " Hodowcy"
(po usunięciu F . Wilkońskiego) stwierdzo no nawet : ,.Przechodzimy p rze
sile nie tak silne , że wobec ni ego nawet re forma agrarna z 1864 ro ku
maleje"173.

Dok ona na ana liza poz wal a nam z całą pewnością stwierdzić, że rze
czywisty k ryzys agra rny rozpoczął się w Królestwie P olskim w 1884 r.
Niewątpliwie interesującą jest sprawą wyśledzenie przycz yn dl aczego
wyrażne załamanie kon iunktury w rolnict wie Królestwa w 1874 r . ni e
zapoczątkowa ło już wówczas długotrwałego kr yzysu ag ra r nego. Do ro 
ku 1876 ru ch cen w Królestwie P olskim był prawie identyc zn y jak
w Europ ie zachodn ie j. P ote m syt uac ja ul ega zmian ie.

Dl aczego w lat ach 1877-1883 ceny w Królestwie kształtowały się

inac zej niż w An glii? Współcześni widzieli j edną przyczynę : "Dla nas,
dz ięki ano rmalne m u kursowi ru bla, smutne st osunki zagranicznego r ol
n ictwa aż do obecnej chwili pozostawały obcern". C. Rekl ew ski pisał

w 1884 r.: . ,Przyszła wie lka woj na rosy jsko-turecka, za nią w ślad spadek
naszych pieniędzy , na którym rolnict wo kra jowe zyskało, bo za każdego

rubla papierowego brało się pó ł monetą zagraniczną; że jednak r ube l ten
jest pap ierem państwowym , urzędowy obieg mającym, za towar zagrani
cę wysyłany brało się podwójną cenę, bo korzec pszenicy, k tóry w Gdań

sku wa r t był 5 r ubli w złocie, tu nam 10 r ub li pap ier am i płacono . Świet

ne za te m czasy zdawały się zapowiadać ro lnic tw u"! ".
J ednak obniżką kursu r ubla objaśnić wszystkiego nie można. Tłuma

czy ona właściwie większy wzrost cen w Królestwie niż na Zachodzie

11:! "Gazeta Rolnicza", 1883, nr 47 i 48, 1884, nr 20, 22; "Niwa", 1884, nr 266.
m "K ur ier Rolniczy", 1884, nr 23. s . 178, 1884, nr 24, s. 186, 1885, nr 2, s . 16:

"Gaze ta Rolnicza", 1884, nr 50, s. 610; "Ho dowca ", 1885, nr 18. 1886, nr 1.
IH "Hodowca", 1885, nr 2, s . 13; "Kurier Rol niczy ", 1884, nr 24, s. 186.
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w 1877 r ., oraz CZęSC IOWO mniej szy spade k w 1878 1'.. na tomiast ruc hu
cen w lat ach 1879-1 880 wyjaśni ć nie może .

+ :iu~

_ I O/~

_ G°{,

- 16%
- gno

O

Tab lica n. Indc~ lalicuchowy cen 311)'kuł6w roJnychm

Wartość ICeny a l'lyku lów rośl i nnych I I' s"cnica I ZYLO I
rubla Kr óle- I . I ' K róle- I . I' K róle-I... ł r., I Anglia Niemry Anglia :'\l'Jcmc)' Nie mcy

w z oC le stwc SlWO l 51w O

I ~O~ I I- 2~1~1-50~0 I=-:J=-I~I
I - go:, 9~o - 16°0 - 17°0 - 19°0 - 18°0 _ 1 9u~ - Ulo o

I
~ 1. 0 10c .L { O + 10°. ~ 2% -'- 9% I + 11. 0 I + 6°.
+13% + 9% + 20: I + 28%I+23~o I+ 10 0

0 -ł 1 2 °~ ...L 1':0
- 9% - 9% 14 lJ ~ l1 o ~ - 18°0 13°0 10°0 - 18°0
+ 7% 2% t- -'o/ + 5°u (j° o l) 1-+ jOo + 2°0

+ 5% + 20% + 1% +180
: 1 + 10'-'0 l + 1°0 l ~31°<) I + 3-ł n o

IBN

1875
1876
IB77

187B
IB79

IB8U

Rok

Drugim ważnym czyn nikiem odmienności w ruchu cen była odmien
no ść koniunktury w przemyśle w Europie zacho dni ej i w państwie ro sy j
skim w drugiej połowie lat 70-t ych . W An glii pod koni ec roku 1877
wybuchł kryzys nadprodukcji w przemyśle, kt órego dn o przypadło na
rok 1879. Podobnie było w Niemczech i we Francji. W państwie rosy jski m
w roku 1877 kryz ys s ię skończył i nastąpił burzliwy rozwój przemysłu .

Da lszym czynnikiem powodującym wzrost cen w Królest wi e był

wzrost zapotrzebowani a na zboże na zachodzie Europy. Właśnie w dru giej
połowie lat 70-t ych Niemc y i Francja stały się znaczny mi im porte ra m i
zbóż . Brak było barier celn ych . Dlatego też zboże z Królestwa Polskiego
znajdowało łatwy zbyt na zac hodzie Europy. C. Rekl ewski pisał o tych
lat ach: "Zboża, zat em zboża jak najwięcej ! wołano zewsząd" J7· . P ewn e
utrudnienie stworzyło wprowa dzenie od 1 1.1880 r. przez Niemcy ceł na
import zbóż. Lecz cia były niewielkie (utrudniały właściwie tylko ekspo rt
żyta , s tanowiły 7% cen y) . ni e obciążały tran zytu (dogodnie dl a pszen icy),
przyniosly ch wilowy wzrost cen i właściwie pła cili je niemieccy konsu
menci. Dop iero wysokie cła wprowadzone przez Niem cy i Francję

w 1885 r . stanowiły wiel ką przeszkodę dl a eksportu zboża z Królestwa.
Od 1879 r . większy niż dot yc hczas wpływ na kształtowanie się cen

w Królestwie zaczęły wywierać cen y niemi ecki e. Wiązało się to n ie tylko
z bliskim sąsiedztwem i wypieraniem pszenicy z Kró lestwa na rynkach
angielskich przez pszenicę amerykańską , lecz w dużym st opn iu ze wzglę

du na rolę Niemiec jako importera żyta . Niem cy były przecież najwięk

szym importerem żyta , a państwo rosyjskie największym ekspor ter em.
Żyto posiadało dl a Królestwa i Niem iec o wiele większe znacz eni e niż d la
Anglii, Fr ancji czy Belgii. Gd y w tamtych państwach ruchy cen na zie-

175 Cen y angielskie i niemieckie: B. R. Mitch ell , op . cit., s. 477, 488-489; 1. Ja
cobs , H . R tchter , op . ci t. , s. 52- 33, 82- 83: S . Siegel op. cit. , s . 142.

Hł ,.Kurier Rolni czy", 1884, nr 24, S. 188.
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m ioplo dy kszta ł towane bvly przez ce ny pszen icy . w Król estwie ceny żyta

odgrywały główną rol ę. a ceny te w Niem czech wykazywały o wi el e
mni ..jszą tendencję spadkową niż ceny pszenicy. W latach 1866-1875
współczynnik korelacj i między cena mi pszenicy w Warszawie i Londynie
wynosił 0,90, dla cen w Berl ini e i w Wa rszawie 0,91. W następnym dzie
sięcioleciu współczynnik t en dla Wa rszawy i Londynu wynosił 0,29. dla
Warszawy i Be rl ina 0.59 (dla ce n ży ta w Warszawie i Berl in ie 0,85) 177.

Wszystkie wy mienione czynnik i razem spowodowały odmienność ru
chu cen artykułów rolnych w K ról est wie P olskim w porówna n iu z za 
chodnią Europą. sta ły się glówną przyczyną do brej kon iunktury w ro l
nictwie Kró lestwa aż do roku 1884.

li; Obliczenia własne. źródła jak przy pis 17:) oraz S Siegel. op. C'iL, s. 174



ROZDZl ~\L rrr

CENY I RYNKI ZBYTU W OKRESIE KRYZYSU AGRARNEGO

W KROLESTWIE POLSKIM

Długotrwały kryzys agrarny rozpoczął się w Królestwie Połskim na

wiosnę 1884 r. "Dopiero rok 1884 przyniósł rzeczywistą zmianę - spro

wadzając notowania produktów rolnych do tak niskich cen, że te niej ed

nokrotn ie kosztów produkcji nie pokrywały'?" . W drugim kwartale

tegoż roku ceny pszenicy w Warszawie były niższe o ponad 1% w po

równani u do poziomu z I kwartałem, mimo przednówku, słabych uro

dzajów w roku poprzednim, a także wbrew corocznej tendencji zwyżki

cen w tym okresie (w latach 1875-1881 cen y w II kwartale były wyższe

przeciętnie niż w pierwszym o 7%).

Pierwszy okres spadku cen zbóż w Królestwie Polskim trwał do roku

gospodarczego 1887/88 włącznie. Ceny zbóż w 1888 r. były niższe o 37,5%

w porównaniu z rokiem 1880. Największy był wówczas spadek cen żyta.

Przeciętne ceny jego w latach 1887-1889 byly niższe w szczytowych

latach 1879-1881 o 34%, w tyc h samych okresach ceny pszenicy zmniej 

szyły się o 29%, jęczmienia i owsa o 27%. Liczby te zostały oparte na

obliczeniach własnych.

Od 1882 r . posiadamy już oficjalne, urzędowe dane oparte o ceny lo

kalne targowe!". Są to notowania cen wiosennych i jesiennych . Wyka

z ują one podobną tendencję , chociaż różnice są czasem znaczne. Np . naj 

niższe ceny żyta miały być w 1887 a nie w 1888, a minimalny ich w tym

czasie poziom w latach 1885-1887 niższy o 28% w porównaniu z latami

1882-1884 (wg moich obliczeń w latach 1882/84- 1886/88 spadek

o 22%). Wobec niepełnych danych oraz uzasadnionej nieufności do zdol 

ności arytmetycznych ówczesnych władz administracyjnych pozostanę

również i w tym okresie przy własnych wyliczeniach.

Po omówio nym znacznym spadku cen, w latach 1888/89, a szczególnie

1.8 "Hodowca", 1885, nr 18.

m God W Sielskoclwz. otnosz., op . cit., 1887. t. III, s. 288: 1889, t. III. s. 318-319:

1891, t. IV, cz. 4, s. 72-73; 1894, t. I, s. VIII-IX, t. V, s . VII I-IX; 1895, t. I,

s . X-Xl ; 1898. t. I, s. VIII-IX , t. VI, s . 4-5. Trochę inne ceny podaje: "Jeżegod

nik Rossii", 1905, t. II , s. 252, 255.
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Tablica 7A. lndr-k-, o-n zb óż \\' Króh 'Iwit' Polskim { IBn !H7t

Rok I I' <zc O; C.1 /.\'10 .J1'C7. nl;:L) w;", ~'tal' kl L,,"'m ;"

1880
188i1
1882:
1883
188+
1885

11 18B6
1887
IB88

1889
1890
1891

11892
1893

1

1894
1895
IB9G

1897

118
II I

110

1U8

93
79

ao
81
79
79

74

96
8G

72
58
59
62
74

125
120
~H

rm
95
HI
79
76
iI

79
7H

IIH
100
76
tiO

fi::!
li+
75

11;1
101i
H9
97
99
Bli
8 1

7li

73
84
H4

97
9:ł

7H
lig

li4
70
78

129
In
I I I

123
124
117

112
93
H8

1tl7

91
106

99
%
H4

8·1
90
99

105
10'f
9~

lOł

99
90
91
87
8H

91
A7

102
105

9+
H7

H5
B5
B7

121
115
lon
105
97
83
82
80
76
82
7H

107

9·~

77

li2
(;3

1,1i

78

11 2 .ł

112,2
106,7
100,8
95,1
87,6
8 1./)

79, 1
79 .0
78,5
88,9
92, 9
91.5
77.5
li7.1
(i3,7
(j9 .0

1889/90 (znaczny nieurodzaj) następuje wzrost cen, potem w roku 1890/91
spadek i zn ów w roku 1891/92 bardzo znaczny wzrost ce n związany z ogól
nym. wielkim nieu r odzaj em . P oziom cen w lat ach 1889-1891 mimo dwóch
wielkich klęsk nieurodza ju nie osiąga jedn ak poziom u z początku la t
80- t ych, a w wypad ku pszenicy był on zn acznie niższy. Następne lata
1892/93. 1893 '94. 1894/9 5 - to okres gwałtownego spa dku ce n. Przeciętne

ce ny żyta w K r ólestwie P olskim \V ok resie IV kwarta ł 189411 kwarta ł

1895 był v niższe niż w ok resie IV kwartał 1891/I kwartal 1892 aż

o 59.5% (z 125 kop. za l pud GO 51 kop .), pr zy czy m w guberniach radom
skie j, siedleckiej i l om ż v ń sk iej spade k ce n wyniós ł 62%'81. Spadły on e
niżej poziomu z 1888 r. Od ro ku 1895/96 ce ny za częły się podnosić i mimo
pewnych p óź n iejszych spadków nie osiągnę ły n igd y już tak niskiego po-
ziom u jak \V ro ku 1894/95 . .

Najniźszy poziom cen zbóż przypadał więc na ł a ta 1894-1896,. był y

one wówczas przeciętnie n iższe o pon ad 43° o w porównaniu ze st an em
w la tach 1879-1881 (w lat ach 1880-1894 spa de k o 49° o). Najwi ększv

ISO Indeksy cen zosta ły oparte na tych samych zasa dach i na tym samym ma 
teriale jak w rozdzia le poprzedni m. Od 1885 r. włączono ceny z guberni warszaw
skiej obliczone według notowań miesięcznych zachowa nyc h w aktach Rządu Guber
nialnego Warszawsk iego. Od 1889 włączono cen y l guberni płockiej opublikowane
\V sprawozdaniach gubernatora. AGAD-RWG ref. 7 nr 5/1891, k. 18-23. 38-52:
nr 29B/ 189!. nr 15B11890, nr 45A /1892, nr 2811893, n r 38/1894. nr 4411895 , nr 491898 •
passim ; Obzor Plockoj gub., za lala 1889- 1897.

181 Ma t. po stat. chleb. torc., op. cit. , t. II , s. 153-161.
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był spadek cen pszenicy. w ana ł og icznych okresac h wyniósł on 47% ;
ceny ży ta zmniejszyły się o 4511/ 0 , jęczmienia o 37%, ows a o 30% .

Podobne by ły kole je fl uktuacji cen innych artykułów roślinnych.

Wielkość spadku by ła zróżnicowana . Cen y mi nimalne w polowi e lat
90-tych ( średnia z 3 la t) były niższe niż na początku lat 80-tych w sto 
sunku do ziemniaków o 39% (znaczny spadek już w latach 80-tych) , gro 
chu o 35%, siana o 32%, słomy o 34% (spadek w latach 80-tych niew iel
ki). Bardzo znaczny by ł natomiast spadek cen kap usty or az w latach
90-t ych także chmielu. Trzeb a jedn ak zwrócić uwagę . że właściwe ceny
słomy i sia na były przez ca ły czas wysok ie. Przez cały okres kryzysu
ty lko w jednym ro ku (1894) cen y siana były niższe niż przeciętne w ła

tac h 1872-1874, ceny słomy tyl ko w ciągu 2 la t. Tylko trochę gorzej
kszta łtuj ą się pod tym względem ceny owsa, natomiast pszenicy były od
1884 r. sitale ni ższe od ws pom nianego poziomu, ceny j ęczmienia od 1882 r .
Ogólni e ceny zbóż j adałnych kształtowały się w czasie kryzysu na niż

szym poziomie niż ceny paszy (owies , siano, słoma) .

T a blica 79. Indeks ecu artykułów roślinnych ni czbo ż owych ( 1872- 1874 = 100)

IGroch I Faso la I Ziem-

I
Ka-

r Siano ISłoma IChmiel ILącani e ITI-.ly-
Rok

n iaki pusta letnia

1880 125 117 119 139 116 131 I 'H I 123 111,8
1881 119 115 97 liG 145 146 1 5 ·~ 113 112, I
1882 97 101 Bo} 104 145 146 163 101 112,9
1883 112 116 12D 103 15'~ 150 169 125 11'),7
1884 ID7 ID7 108 162 134 128 191 I W 113,1
1885 92 98 73 134 134 125 196 96 102,7
1886 97 98 64 184 126 139 180 9') 92,5
1887 8B 85 Ij7 78 124 141 171 88 90,4
1888 84 96 75 71 115 126 180 9D 91,0
1889 94 96 74 102 126 164 lGG 96 90,8
1890 89 85 6-~ 99 ID9 13D 207 87 99,D
1891 104 96 110 ID3 115 123 2D2 114 103,0
1892 105 100 ID4 86 IOD 112 174 107 102, t
1893 84 82 72 69 106 ID7 16D 84 88,3
1894 74 68 6D 88 97 90 135 73 78,9
1895 72 88 67 115 106 95 II I 79 76,2
1896 75 88 64 92 112 II I H 76 79,8
1897 8U 101 74 9+ 118 112 8D 84

Ceny artykułów roślinnych ni e zbożowych obniżyły się w m ni ejszym
stop niu niż ceny zbóż, w ska li przeci ętnych cen trzyletn ich spadek ten
wyniósł 32% wobec 43% dla zbóż . Ogólny ind eks cen artykułów roślin

nych w Królestwie Polskim był w latach 1894-1896 niższy niż w la tach
1880-1882 o 39% . Był to spadek bar dzo znaczny. w Anglii w anałogicz-
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nym okresie wyniósł on :l7 0, 0 (w ca łym kryzysie w przeciętnych tr zyl et
nich - 440 ol. IV Niemczech tv lko 260 o (w czasie od 1872-1874 spadek
o 310

0 ) .

Ta blica BU. lu deks rr-n urt yku l ów roślinn ych

w Królr~ l wi (' Polskiur ( IBn IBi-! 100)

K ró]l's lWO Pulskie \\'ar:v.awa

Rok tl~.l.yh·lni ('
rU(""J;I1C roczm- travk-mie

ruchonu-

18BO 122.n 11:1.:1 123.7 II G.fi
18BI Il li.2 II :l.B IH .B II G,G

18B1 IO:J,2 110 .H lllU 112,8

188:1 113,2 107.7 112 .2 107.1

188~ JOb.n 103.8 107.8 103.2

1885 9 1.3 96.1 89.5 9(i.:J

188fi 90,2 B8.9 91.5 89.~

1887 85.3 B6.2 87.2 Ki.B

IB8B B:I.I B5.B n~.7 B7.·1

1889 89, 1 85, 5 90,3 H7.1

IB90 B~,1 9U 86.4 9·Li
1891 110.3 97 .9 106,8 100. 1

1891 9'J. I 96.9 107. 1 99.7

IB93 81,2 82.1 85 .1 85.9
1894 65.9 72.6 65,5 ,-Li
1895 70.8 69,.1 73.4 7l. 1

IB96 7 l.o H .G ]4.5 77,0

1897 BI.,I B:U 83. 1

W okresie kry zysu ag ra rnego in tegr acj a ry nku na a rtyku ły rolne
wzmogła się. Wsk azuj e na ten proces wz ros t współczynn ika kor el acji
między cenami w Warszawie i na prowincj i, a także między cena m i
w poszczególnych guberni ach. l t ak gdy w lat a ch 1873-1 885 wsp ólczyn
n ik kore la cj i cen j ę czmienia w gube rn i lubel ski ej i w Warszawie wyno
sil za ledwie 0.37, to w latach 1883-1897 już 0.73. Dopi er o IV tym okr esie
można mówić o uk szta łtowaniu się ogó lnokra jowego rynku na ow ies.
I tak, gdy w popr zednim okresie między ruche m ce n owsa w gube rn i ra
domskiej. a ce na mi warszawsk imi trudno było uchwycić wspó łza leż ność.

to IV latach 1883- 1897 współczynnik korel acji międ zy tymi cen ami wy
nosil już 0.61. Podob ny pr oces dokonał się w za kresie ce n slomy, gdzi e
np . wspó łczynn i k kore la cji ce n w Warszawi e i w gubernii lubelskiej wy
n iósł 0.62 wobec 0.34 w poprzednim okre sie : w latach 1883-1897 wynosi ł

on dla cen w Wars zaw ie i gube rni kielec kie j 0.73. ce n w gube rn i lubel
skiej i kieleckiej 0,90. Wsp ól za le ż no ś ć ruchów cen sian a natomiast wy
kazu je podobną specy fi kę ja k w popr zednim ok resie. .Jes t on a większa

między poszczególnymi guberniami niż między Warszawą a prowincją.
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Współczynnik kor el acj i cen sian a w Wa rszawi e i w powiecie war
szawskim w lat ach 1883-1897 wy nosi! U,84. lecz dl a Warszaw y i guberni
wa rs zawskie j 0,64, Warszawy i siedleckiej lI,53. War sza wy i r adomskiej
0,57, gd y dla cen w guberni lube lsk iej i rad om ski ej 0,94, radomskie j i sie
dl ecki ej 0.83.

Tablica HI. Wspólcz.ynniki kon-lacj i ruch u ce n w latach 18B3 1897

-I \ \'ar...zawa \ Yar:-.zaw;t

gubernia ~lIhcrllia

I piotrkowska Iu bcl:..kil

<;ulwrnia Gubernia

lube lska lomżvń-ka

i piotrkowska i piotrkowska

Pszeni ca 0,92 0,93 0 .92 lI .q·!

Żyw 0,97 o.g:! O,U9 U.94

Jęczmini 0,94- 0.78 lI.U1 O,Y{)
Ow ies 0,60 O.ił> O.iU 0.7 -'
Groch 0.86 0.U9 lI,B1

I Ziemnia ki 0.93 O.R5 lI.B7 0.7B
--- --

Tak wi ęc ru ch cen w całym Króles twie Polskim by l n iem al identyczny
i ni e wyk azywal w tym względz i e prawie żadnych ró żnic r egionalnvch .

Tablica H2. I'caiom i :;pau('k n 'n w gube rniach K róle..... lwa Pob kicgo"?

G ulxnni a

Pszenica

cen a w rs

za Łcztw.

Ina x irnt+illilTl~

spa dek

w u"

ŻYlO

rena \, rs

:t.a I cvrw.

11 ia x i I1lIlIllI mini~ll

spadek
w n"

Wa rsza wa

Pio u ko wska
Kaliska
Ki clee-ka

Rador uska

Lu bel ska

Sied lecka
Lo II lżyńska

Su wa lska

15,tlB
15,59
15.li1

11,23

f3,73

13,67
11,08

H,9 1
13,9 1

B,U6

B.63

B,23
i.Gi
7.50

6,93

7, 19

7~78

7,74

1 7

15
17

1r.
11>

- ·f9

·fB

1B

- H

IU,H

11.07
IO,BI
11.07

9.31
9.01
~1,30

IU.H

9.48

5.6R
(),US

5,74

5.82
5,27

5,17
5,53

5.33

5,79

17
- 4-5

1;
17

- 13

·f3

11
- 49
- 39

Podobne zja wisko wi dzimy w skali międzyn a rodowej . Zn ika rozbież

ność w ruchu cen, kt ór a miała m iejsce w lat ach 1877-1883. W latach
1883- 1897 korel acj a cen w Królestwie i w Ang lii była większa niż

między Niemcami a K róles tw em . a jej współczyn nik ogó lny wy no
sił 0,90.

tee Ceny przecię t ne w okresach trzy letn ich, ma x imum \V latach 1879-1881 lub
1880-1882, m inim um w latach 1894-1 896.
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Tab lica B:l. W:-pólcl.ynniki korelacji re n w skal i m iędzynarodowej

w la lach 1883- 1 897 u~1

ip'leniea l /. )'W /JcCl.miClil Owie s I Ziem- IZiemio-
nink i plnely

I

I
I

I
Kc. Pol. - Anglia I 0,95 0 .75 0,80 I 0,90
Kr , PoL - ~icmc)' O,G-l I 0,8+ 0,7G I 0, 11 0.85 o,n I

Nieco odmiennie kształtowały się ceny zwierząt domowych. Dla ok re 
su tego posiadamy, poza cenami warszawskimi. również notowania p ro
winc jona lne . Od 1877 r. o~lasza ł je w swych spraw ozdan iach (obzorac h )
gubernator siedlecki , od 1882 p ublikowane są dl a całego Królest wa ceny
lokalne przez departament ro lnictwa. Dlatego też celowe wydale się

oprzeć ind eks cen zwierzą t rzeżnych o notowani a warsza wskie i s iedlec
kie. Trzeba było równocześnie zmienić podstawę dl a indeksu ważonego.

ponieważ nastąpiła wyraźna zmiana st ru ktu ry spożywanego mięsa. Spadła

konsumpcja baraniny. wzrosła wieprzo w iny. W 1899 r . wedł ug badań

T. So bcza ka, pro duk cja wieprzowiny była blisko trzykrotn ie większa niż

w 1870 r ., baraniny spadła o 25%, wołowiny wzrosła o 45%. cielęciny

ponad dwukrotnie ts' . Dlatego zamiast proporcji 35:30:15:10 (wie prz 
wół - cielę - baran ), przyj ęto 6:4:2:1 (wed ług produkcji z 1888 r .).

Spadek cen zwierzą t rzeżnych trwał kr ócej i by ł mnie jszy niż cen
ziemiopłodów. Spadek ten trwał ogó lnie ty lko do 1889 r. i wyniósł zaled
wie 26%. Największe obniżenie cen dotyczyło n iero gacizny , w latach
1888-1890 były niższe n iż na początku lat 80- tych o 35%. na jm nie j
spadły ceny cieląt, w tym samym okresie tylko o 15% . Rzeczywisty spa
dek cen byl większy , ponieważ waga zwierząt rosla . Odmiennie niż pr zy
cenach zbóż dość wyra ź ne są róż n i ce regiona lne. W War szawi e spa de k
cen był mniejszy, wynosi! on ogól nie 19% . gdy w gu bern i siedleckiej
a ż 33%. Według danych depa rtamentu ro ln ictwa lokaln e ceny wołów

w la tach 1887-1889 by ły ni ższe ni ż w lat ach 1882- 1884 o bli sko 26%
(w Warszaw ie o 8%). wieprzów o ponad 28% (w Wars zaw ie o 21% ).

Począwszy od 1891 r. ceny wszystk ich zwierząt rzeżnych wyrażnie
wzrastają i np. w 1894 r. były już znac znie wyższe niż w końcu lat
80-t ych . Cen y lokalne wolów były w 1894 r . wyższe niż w 1889 r. o 24% .

Niezbyt wielki spadek cen zwierząt rzeżnych potwierdzaj ą fl uk tuacje

1~ Ogólne ceny ziemiopłodów, to ceny 6 głównych artykułów (5 zbóż, groch
i ziemniaki). Taki indeks cen jes t dla K r ólest w a bardz iej precyzyjny oraz bardziej
por ównywalny z indeksami cen w Anglii i Niemczech. Indeks angielsk i uwzględnia

ceny pszenicy, jęczm ienia, owsa , kukurydzy, żyta , ziemniaków i chmie lu, niemiec 
ki - 4 zbóż i ziemniaków. B . R . Mitchell, op. cit., s . 476-477 (indeks Boa rd ol Tra
de). 481>; Jacobs . Richter , op . cit ., s . 74. 7S-79.

18·1 T . Sobczak, ""'z rost , op. cit., s. 114.
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l'a blica 8-ł. ludeks Ce n zwierząt n:ó.nych w Królestwie Polskiru

( IB80 1882 100 )1 ~ \

Rok W 61 Ciel ę I Wit'Jm ,; Bara n 11';'C'"J: llil l TrJ: ~-
\,'ar),zawa

l let nia

1880 9B 102 96 97 9B !I!J 102
1881 105 100 lOG IW 105 100 103
1882 97 98 98 94 97 100 95
1883 101 106 93 B9 97 98 95
1884 95 102 101 104 100 9i 93
1885 92 101 92 Bh 93 91 89
1886 81 85 79 B1 81 as 83
1887 H1 85 67 8 1 75 77 8 1
1888 81 85 65 76 7ł i :> 8 1
1889 81 83 61) 7r, 7ł 7+ 8 1
1890 80 86 ss 78 i · ~ I 75 R2
1891 80 94 G7 7U 71, 7fi 8·1
1892 B1 94 71 B1 79 i!J BB
1B93 BI 95 BO Br, as B4 86
1894 ~H 9i 8B 9·1 !J2 92 99
1B95 95 79 111 AG 100 I 99 li G
1896 91 B1 125 9+ IUS 125

cen mięsa . W War sza wie najrnzszy poziom cen mięsa, również przypada
na koni ec lat 8U-tych. Sp adek cen wołowiny wyniósł 16"/0, cielęciny 18%,
ba raniny O 15°' °, wieprzow iny o 24%186. Również najn i ższe ceny mięsa

w guberni warszaw skiej, we dlug dan ych archiwa lnyc h , by ły w latach
1887-188918'.

Dla ok resu kryzysu agrarnego posiadam y również dane o cenach
zwierząt domowych ni e przeznaczonych na rzeź: krów dojnych, koni ro
boczych , a także częściowo owiec i woł ów roboczych. Według danych
dep artam en tu roln ictwa ob raz ruchu cen tych zw i erząt jes t analogiczny
co cen zwierzą t rzeżnych. Na j niższe cen y są w końcu lat Bu-tych. Cen y
wołów roboczych obniżyły się w porównaniu z przeciętną z lat 1882- 1884
o 25%, koni i krów do jnych o 35°'°, owiec prostych o 21Ufo , merynosów
o 44% (owce proste staj ą się droższe niż merynosy) . Inny trochę obraz
widzimy poprzez sprawozdania gu bernatora sied leckiego. Według tych

l~ :; Indeks ważony o podstawie stalej , indeksy indywidualn e - śred nia cen
warszawskich i z guberni siedleckiej. S , Siegel , op . cit., s . 199-204: Ob ZOT Siedl ec
koj gub., za la la 1879-1896,

Isa S . Slegel . op . cit., s . 204---210.

tst A GAD-RGW ref. 7: rok 1885, nr 16, 71, 97 , 139, rok 1B86, n r 7, 23, 41, 49, 52,
61, 85, 92, 103, 115, 121, rok 1887, nr 15, 18A , rok 1888, nr 7, 102, r ok 1889, nr 4, 11,
rok 1890, nr 15B, 16, rok 1891, nr 24. 29B , r ok 1892, nr 24, 45A , nr 28 '1893. nr 381 89-1.
nr 44/1895 , nr 49 1896.
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sprawozdań najniższe ceny krów przypadają na lata 1891-1893 (spadek
o 39"/0), a ceny wałachów na lata 1893-1895 (spadek o 24%)1".

Fluktuacje cen zwierząt w Kró lestwie Po lskim wykazują wyraźne

podobieństwa do sytuacji w Niemczech. gdzie również na koniec lat
80-tych przypada minimum cen zwierząt. Spadek cen zwierząt był

w Niemczech jednak mniejszy. wyniósł zaledwie 11%.
Ceny produktów hodowlanych sprzedawanych przez producentów

wiejskich badałem nadal tylko na przykładzie warszawskich cen mleka,
masła i jaj. Ceny tych artykułów w okresie kryzysu agrarnego na r y nk u
warszawskim zmieniały się stosunkowo nieznacznie. Podobnie jak w wy
padku zwierząt rzeźnych minimalne notowania przypadły na koniec lat
80-tych. Najniźsze ceny mleka były w 1888 r., masła w 1891. jaj już

w 1887. Spadki cen były niewielkie: ceny mleka były w latach 1886-1888
niższe niż w szczytowych latach 1881-1883 o 8,5%, masła w latach
1889-1891 o 14% w porównaniu z latami 1882-1884, ceny jaj w latach
1885-1887 zaledwie o 8% niższe niż w latach 1880-1882. Ogólny indeks
cen nabiału w Warszawie posiadał najniższy poziom w latach 1886-1888
i od maksymalnego stanu z lat 1881-1883 spadł o 8%. W odróżnieniu od
cen zwierząt ceny ja j, a szczególnie masła po roku 1892 znów obniżyły

się, i np. ceny masła w latach 1893- 1895 były wyższe niż w latach
1889-1891 zaledwie o 2.7%.

Brak jest prawie całkowicie pełniejszych danych o cenach nabiału na
prowincji. Tym niemniej częściowe dane. np. cen masła \V guberni war
szawskiej (z lat 1885-1896)'8U, potwierdzają wyciągnięte wnioski. Fluk
tuacja cen nabiału w Warszawie wykazuje dość dużą zbieżność z ruchem
tych cen na rynkach międzynarodowych.Tak np. współczynnik korelacji
między cenami masła w Warszawie i w Niemczech w łatach 1889-1896
wynosi 0,67 między cenami jaj w Warszawie i Kopenhadze 0,72.

Również najniższy poziom cen wełny przypada na lata 1886-1888,
lecz tutaj spadek był znaczny i w porównaniu z przeciętną la t 1880-1882
wynosił 27%. Później ceny wzrastały powoli i w latach 1892-1894 były

zaledwie o 6% wyższe niż w latach 1886-1888 (niższe niź na początku

lat 80-tych o blisko 23%1. Współczynnik korelacji cen wełny w Warsza
wie i w Niemczech w latach 1880-1896 wynosił 0,69.

Ogólny indeks cen zwierząt i produktów hodowlanych wykazuje wy
raźnie odmienny trend w latach 90-tych . W okresie ła t 1893- 1894 gdy
ceny artykułów roślinnych spadają wprost katastrofałnie, ogó lny indeks
cen zwierząt i produktów wykazuje wydatny wzrost. Najniźszy poziom
tych ostatnich przypadał na rok 1888. a w latach 1887-1889 był niższy

1115 Dane departamentu rolnictwa (loka lne): Swad sLatisticzeskich stoiedienii po
sielsko mu ctioziajsturu Rossii k kcncu XIX w ., Petersburg 1903, t. II. s. 60-61. 76-
77; 1887 gad. t. II!, s. 340-341; 1889 gad, t. III, s. 32_325; 1894 god. op. cit .. t. V.
s. XX-XXI.

1Sg Żródla jak w przypisie 187.
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Tablica 85 . Indek s n-n artykułów hodowlanyc h w \ \ 'ólr:o....awi e

( 1872- 1874 100)'"

Rok :\llt"ko i\ b.sIO~I~)i;d I \\'d lla : Ogółem

1881
1882
1883

1881

1885
188G

1887
1888

188Y

189U
189 1

11192
1893

18!J.f

1895

WYG
1897

I W
III>
I II

110

105
105
1113

1112

Ilu

11Il

10Y
117

117

127
115

12'1
117

118

IU3

109
119

102
97

IUI
!J.f

97

99
IIIl

101

96
97

99

911
9!)

I Iti
110
II I

101l
101

lOR
10+
109

I I I
112

119
11:1

Ilu
IW

1U1

111

liG

115
IW

112
112
104

lO:l
1U3
102

WIl
IU7

1U5

III
113

III

IOh

III
I II

11:1 11·1

III 110

95 1113

97 I O~

Bil 9li
113 93
113 93
Il-I 93

119 99
lU{i IOli
9/1 101

113 97

911 IUI
92 IU2

93 99
92 lU:!

97 I~ll:'._

Tablica Hti. ludek... cen artykuł ów ro lny ch w K róles twie Pclski m' "!

l Królestwu Polskie \ \ 'arszawa

Rf)k 1- -IhOdow-'_-I- - -1 hUdUW_ 1 II roślinne I ogółem lroślinne I ugólcm

- -- ----- ; - -,_ _ : anc I
1880 122 112 l IIIl lU IH 1211
IBBI us IlIi 116 125 IH 121

IBB2 103 1111 lOG 101 lOB 101

IB83 113 101i IlU 112 105 109
IBBf 107 101l 107 108 10+ lUli

IBBS 91 IDU 95 90 911 93
IB8t> 9U 92 91 91 93 92

1887 H,1 89 Ui 8 7 !)1 8!}

1~8 ~ ~ ~ e 92 w
1889 89 92 90 !lt) 95 92

IB90 81 95 11 7 81i 99 9 1

1891 110 9f IOf 107 9B IU3
1892 99 93 97 107 98 1U3
IB93 HI !l7 UB 85 98 90
IB9-ł bG 102 80 (J(i IOh B1

1895 7 1 105 85 73 111 91

18% 72 1119 87 H 120 93

1110 Indeksy grupowe obliczone przez wyliczenie średniej arytmetycznej .
1\11 Indeks ważony o podstawie sta łej, o propor cjach przyjętych w poprzednim

rozdziale, IB72-IB74 = IDO,
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niż w latach 1880-1882 o 200n. Mi mo tej sy t ua cji mi nima lne ce ny ar ty 
kułów rol nych w ogó le miały m iej sce w 1894 r. i w la tach 1894-1896
były niższe niż w lat ach 1880-1882 o 260 O'

Rzeczywistą sytuację rynkową artykułów ro lnych wskazać na m może

jed ynie porówn ani e cen produkt ów sprzedawa ny ch p rzez rolników i przez
n ich na bywanych. Sa ma a na liza fluktuacji cen a rtykułów rolnych wlaś 

ciwie nie mówi nam wiele.

Relacja : cen y art . 1
rc lnvch i IOW.

p rzcm . W \-V-wie

Rr-lacja : ceny art. I
rolnvch w K r. Pol. -

I n' :l)' tow. prz r-ru . I
w \ Varsza wit-

(~'nr towar ów

praernvsłowvch
Rok

Tablica 87 . Relacja cen produktów ro jnych i przemvsłowvch

w K r6h:/lIWie Polskimt ' "
,---------,---------, ,-------

1880 107 IlU 112
18AI 103 112 117
1882 10+ 102 100
1883 lOS 106 104
1884 102 1U5 \05
1885 97 9i 95
1886 94 9i 9A
188i ~5 92 94
1888 96 A9 91
1889 97 93 95
1890 95 93 96
1891 92 112 112
1892 95 lIII 108
1893 % 91 94
1894 96 83 85
1895 9i B8 ~H

1896 9i B9 95

Ceny artykułów przemysłowych również obniżały się , w lat ach
1890-1892 były przeciętnie niższe ni ż w latach 1879-1881 o 10";0 (bez
cen wódki niższe w lat ach 1891-1893 o 14°/0). Sp ad ek cen był zdecydo
wanie niższy niż artykułów ro lnych. stąd też relacj a cen w la iach 1894
1896 była aż o 20% gor sza dla artykułów rolnych niż w lat ach 1880-1882.
Nożyce cen rozwierały się , co stawiało r olnictwo jako ca łość w sytuacji
właśnie kry zysowej .

Już pobieżne badanie wykazu je. że w najgorszym położeniu znalazła

się produkcja zbożowa. Ceny zbóż spadły bezwzględnie najbardziej . Bar
dz ie j dokładna analiza wskazu je na tę sytuacj ę całkowicie dobitnie. l tak
re lacja cen zbóż w Królestwi e do cen towarów przemysłowych w Warsza-

102 Wszędzi e 1872-1874 = 100. Indeks cen artykułów przemysłowych zakupywa 
nyc h przez rol ników , opracowany na zasa dach przyjętych w popr zednim rozdziale.
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wie była w lat ach 1894-1896 gorsza dl a zbóż aż o 39% w porównaniu
z lat ami 1880-1882, relacj a cen zbóż do cen zwierzą t rze ź nych o 33% ,
a cen zbóż do cen nabi alu o 44% gor sza dl a zbóż . Zupełny spa dek opłacal-

Tablica BB. Re latywne ce ny prod uktów roślinnych w Kr ólestwie Polskim

( IBn 11174 = 100)

-l Z",,"a I ZbożaR ok
nrt • pn:c lIl. zwterzęta

1880
1881
18112
1883
IBM
1885
188G
1B1l7
1888

1889
1 8~U

1891

I
: :~~
1894
1895

. 189G

113
111
~ 7

IIlU

9U
85
87
8 1

79
IH

Ul
1]( ;

9B
BO

li+
1)5

GB

111

1201

lU7
113
GO

57

nosci up ra wy zbóż jest oczywisty . Symbolem tego może bv ć fa kt, że gd y
w War szawi e przeciętni e w lat ach 1879- 1881 można było dostać za
l czetwiert pszenicy (210 litrów) około 217 litrów ml eka lub 8,9 tys. szt uk
gwożdzi , to w lat ach 1894-1896 tylko 104 litry ml ek a lub 4,6 tys. szt uk
gwożdzi. W tym samym czasie równowartość 1 cztw. pszenicy zma la la
z 108 funtów wolowiny do 61 funtów, z 781 jaj do 434. masła z 40,7 fun
tów do 23,2, z 24 litrów okowity do l O litrów.

Również relatywne ceny innych a rtykuł ów roślinnych , poza zbożem.

wykazują znaczny spa de k. Cen y te w lat ach 1894-1896 był y mn iej sze
niż w lat ach 1883-1 885 w stosunku do cen towa rów pr zem ysiowych
o po na d 29%, a od ogólnych cen zwierząt i artykułów ho dowl an ych
o 33% . Ogólne relaty wn e ceny a rtykułów roślinnych w la tach 1894-1896
były przeciętnie niższe niż na początku lat 80- ty ch w stosun ku do cen
towarów przem ysiowych nab yw an ych pr zez rolników o 34% , a do cen
zwierząt i artykułów hodowl an ych o 36% .

Na odw rotnym w stosunku do cen zboża znajdowały się ceny nabi al u .
W stosunk u do cen artykułów przemysłowych ceny nabiału kszta ł towały

się w czasi e kr yzysu agrarne go lepiej niż pr zed nim, to sa mo t rzeb a
stwierdz i ć w ich rel acji do cen zwierząt rzeżnych. Te relat ywn e ceny
pogarszają się tylko w ni ewi elkim stopniu w połowie lat 90- tych (natural-
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Tablir-a 89 . Rel a tywn e oceny .lrtykll ló\\ hodow lanvch (1872 18H ~ 100)

I Zwi t"n!:\"ta
Zwie rze m :\'abial . \ 11. hodowli Art hodowli I \\ Kr ól. PoJ. Zwieraęta

Ro k

1-::,1. przem . I 1--;::' 1'1 -j----::i:ial
I-- .u-t . pracm . .1\ t. 1' 1<':1'111 na na

w \ V-wic
----

-I

--,-
18RO 102 10+ 105 90 99 103
1881 11+ III 11:1 91 103 lilII

1832 105 106 lUli !1O 99 97
IB83 lOS 107 102 7R 90 95
18B·I I tl9 110 l llli 87 9~ 92
1835 1Oli 1117 102 11 ~ Hill 96
18116 ~)7 110 98 B·I 118 !10
1887 9U 109 9-ł IH 113 118
IB88 87 IOli 91 B7 81 89
18R9 B7 112 9+ 78 7R R5
18!J() 118 113 100 9ti 79 86
IR91 ą3 11+ 101 83 82 89
1892 !l2 117 97 89 7!l RB
1893 ')7 118 111 1 10~ »2 11 ·\
189·1 107 117 111 7 1 2·ł 92 99
1895 115 110 109 I:W 105 122
189l) 119 11+ 112 110 10·\ 125

nie nie w relacji do cen art. roślinnych). W st osu nku do zwierząt rzeżnych

relatywne ceny potwierdza ją spa dek ich cen w drugiej polowie lat 90-tych
oraz zakończenie kryzysowe j sy tuac ji ju ż w 1893 r . Przełomowość ro 
ku 1893 dla hodowli zwierzą t , potwierdza ana liza relacji cen paszy do cen
zwierząt i artykułów hodowla nych. Ana liza ta nosi ć musi cha ra kter or ien
tacyjny. może dać tylko przybliżony obraz. P rzy sporządzaniu inde ksu
cen paszy wziąłem pod uwagę ceny 4 artykułów: słomy, sia na. owsa
i ziemniaków. Nie można wyliczyć wagi poszczególn ych artykułów, lecz
równe ich po traktowanie (średnia ary tme tyczna indeksó w) nie narusza
rzeczywistych propor cj i. Sporządzony ind eks wy ka zu je. że najwyższe ce
ny paszy przypadały na la ta 1881-1883 a naj niższe na 1894-1896. Spa
dek cen paszy był stosunkowo znaczny. różnica przeciętnych wspomnia
nych okresów wynosi - 310

0 • lecz znacznie jsza obniżka miała mi ejsce
dopiero w latach 90-tych. przeciętne ceny w latach 1888-1890 (takie były

t eż w latach 1886-1888) były niższe niż w latach 1881-1883 ty lko
o 18% . Stąd też , wbrew pow ierzchowny m sądom. aż do 1889 roku rela
tvwne ceny paszy w stosunk u do cen zwierząt i artyku łów hodowlanych
wyrażnie wzrastały, zdecydowany spadek re la ty wnych cen paszy nastąpił

dopiero właśnie w 1893 1'. Do tego czasu również hodowl a musiała ciężko

odczuwać spadek cen .

W świ et le fluktuacji relatywnych cen różnego rodza ju a rtyku łów

rolnych wyraziście widać charakter spadku cen rolniczych, Ka tast rofal ny
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sp ad ek ce n w Królest wi e P ols kim d oty czył pr awie wyłącznie produktów
roślinnych, a szcz ególnie zbożowych. Tylko niewi elka i stos unkow,o kr ót
kotrwała była obniżka ce ny zw i erząt rzeźnych . nat om iast ceny nabiału

w czasie kryz ysu n ie ul egają zasadniczym zmianom. Rzeczywisty stan
poszczególnych dzi edzin roln ict wa w cza sie kryzysu agrarnego można jed 
nak ocenić po analizie wi elu innych aspektów, z kt ór ych ni ezmiernie
ważnym wydaje się anali za sytuacji na rynkach zby t u .

.Jak st wi erdzono w poprzednim rozdzial e, dl a kon iunk tu ry w ro ln ic
twi e Król estwa Polskieg o bardzo ważkie zna czenie posiadał rynek ze
wnętrzny , dlatego też zacznę od an ali zy ekspo rt u. Wyliczyć fak tyczny
eksport w tym okresie jest jeszcze trudniej niż w latach poprzednich .
Duże braki żródłowe czasem wprost uniemożliwiają obli czen ie wiel kości

eksport u i zmuszają do zadowolenia się szacunkiem . Sytuacja zmien ia się

od 1890 r . kiedy posiad amy pełne. acz bardzo zag ma twane dane o tran
zycie (zaczyna wychodzić obszerna, wielo tomowa S wodnaja ,talistika
perewozok po ru sskim że l eznym dorogam) , a od 1894 posi ad amy już wy
licz enia . W. Żukowskiego, a następnie A. Wier zch lej sk iego. Z te go też

względu przedstawiona st at yst yk a ekspo r tu posi ad a do 1892 r. charakter
ori entacyjny , chocia ż dl a zachowania jej ścisłości kon fr on towano ją

z istniejącymi obliczeniami S. Rosi ński ego, a tak że z tendencjami
w ekspor cie niekolejowym.

Tablica 90 . Ekspo rt głównych zbliż z Królestwa Pllb,kiq;u w ty:- . to II l 911

188 1 1883
1 88 ~ - 1884
1883 1885
1884 188G
1885 - 1887
1881; 1888
IUB7 - 1889

1888 -1898
1889 IB91
1890 -1892
1891 -1893
1892 1894
1893 1895
1894-1896
1895 -1897
1896-1898

j4ii.3

1~3,4

94.2
73. ~

B3.8
94.9
91.9
82.2
05,0
-H,8
'10,4
:W,+
28.0
28.1
·f l,3
45,0

100
84
04
50

57

65
63
56
+ 1

31
28
18
19
19
2B
31

IG9,8 100

1 G~ , 7 96
119,7 7t1

90 .:~ 53
8Ul 48
il.i 4:1
lil.R 3h

51.2 30
52 ,fi 3 1

47,.1 ~8

+7.2 28
36.7 22
3ł. I 20
28.3 17
20,Ii 12

14.+

9.:! 100

. 8 ,f 91
i.5 82

II. :J 123
IU.7 203

:!i .!l 299

28.+ :J09
27.5 199
2J.7 23G
1!1.3 210
2 1, 1 229

30,0 3~G

3ł,7 3ii
3G,+ 39G
29.~ 325
~8,5 I 310

I O wies

-I-
I 5.H

·1,9

3 .h
+.+
6,3
7.3
7.9
7.8
G.3
+.0
2.2
G.2
6.6
h,3
I,{;

1.5

Ra zem

331.1 100
299,4 9()
225,n 68
1 7 9 , ~ 54
198.G 58
201. ·1 fi l

190.0 5i

IG8.7 SI
H5.G ·H

115.5 35

110,9 33
99,3 30

103,+ 31
99. 1 30
93.+ 28
89,4 27

193 Obzc r wlliesz niej tor go wli Rassii, za lata 1881- 1893; Slatisticzesk ij Sbo rnik
Min. Putiej Soobszcze ni]c , t. xr, XIV, XVI . XIX, XXI , XXIV, XXVI , XXI X . X XX I! ,
XXXVI , XXXIX. XLII , XLVIII; Zg romadzenie ogól ne zw yczajne akc j ona riuszów
dr og i źet c ene] WOTszawsk o-Ter es pol ,<;k ie j. sprawozdan ia za lata 1881-1888: Swoslnaia
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W okresie kryzysu agra rnego obraz ekspor tu zbóż z Królestwa P ol
skiego by ł całkowicie odmienny ni ż w lat ach 1874-1883. W miejsce roz
woju nadszedł upadek. Po gwa łtownym spa d ku wywozu pszenicy i żyta

w roku 1884 j uż nigdy Królest wo nie wróci do poprzedniego poz iomu
eksportu. Już w latach 1884-1 886 przeciętny eks port tyc h dwóch zbóż

stanowił zaledwie polowę w porównani u ze s tanem w lat ach 1881-1883.
Eksport pszenicy utrzymuje się na tym poziomie do roku 1889 włącznie.

potem nastąpił nowy spadek, który zahamowany został dopiero w 1896 r .
Średni poziom eksportu pszenicy w latach 1893-1895 był pona d pięcio

krotnie niższy niż na początku lat 80-tych. wynosił zaledwie 28 tys. t
wobec 146 tys. Spadek wywozu żyta rozpoczęty w 1884 r. trwał już do
końca stulecia, kiedy K rólest wo Po lskie praktycznie przestało być jego
eksporterem. Już w latach 1894-1896 Królest wo wywoziło zal edwie
17°/0 tej iłości ży ta. którą eksportowało w lat ach 1881-1883.

Inaczej wyglądała sytuacja z eksportem j ęczmienia. Właśnie w okre
sie kryzysu agrarnego eksport rośn i e dość znacznie przez wszyst kie wła

ściwie la ta (załamania w okresie nieu rodzaju). W połowie lat 90-tych
wywóz jęczmien ia z Kr ólest wa byl już prawie czterokrotn ie większy niż

na początku la t 80-tych. Charakterystyczn ą cech ą eksportu j ęczm ienia

był jego kierunek. Zarówno pszenicę jak i ży to wywożono w zde cydowa 
ne j większości na zachód, in aczej był o w ok resie kr yzysu ag ra rnego
z j ęczmieniem . Od połowy lat 80-tych duża część ekspor towa nego jęcz

mienia by ł a kierowana na wsch ód. W lat ach 80-tych był to głównie

jęczmień z gube r ni suwa lsk ie j, od rok u 1892 do Rosji napływać zaczyna
tak że z innyc h części Kró lest wa. Od tegoż roku 1892 Królestwo wywoziło

więcej tego zboża na wsc hód (by ! on wywożony pr awi e wyłącznie przez
l inię petersbu rską) niż na za chód. W związku ze znacz nym wzros te m
eksportu j ęczmi en i a. przy spa d ku wywozu pszeni cy i żyta , zmieniła się

struktura wywożonego zboża. Od rok u 1893 jęczmień obok pszeni cy sta je
się głównym zbożem eksp or towy m. W lat ach 1880-1884 udzia ł poszczegól
nych zbóż w eksporcie ksztaltował się następująco (wagowo): psze nica
43.5° o. żyto 51.9"10. j ęczmi eń 2.8"/0, owies 1,8"/0, nat omi ast w la tac h
18~4-1898 struk tura była taka: pszenica 38,1"/0, żyto 22.7"/0, j ęczmień

34.5°/0, owies 4,7"/0 (jednak ogólna ilość by ła 3-k ro tnie mn iejsza).

Mimo wzrostu wywozu j ęczmienia ogóln a ilość ek spo r towane go zbo
ża stale malała. J uż w lat ach 1884-1886 stanowi ła tylko n iewiel e więcej

niż połowę ilości wywożonej \V latach 1881-1883, na początku lat 90-tych
już ty lko jedną trzecią . a w lat ach 1895-1897 za ledwie 28%.

Statistika pereuiczok po russkim żeleznym dorogam, za rok 1892, zesz. 6, za rok 1893,
zesz. 1, 3, 5; S. Ros iń sk i , Der Get re ide ha nde l im Konigre ich Polen und die
Deutschen Ger reidezdt!e, Poznań 1916, s. 31, 38, 96: W. Zukowski, Bil ans hand lowy
guberni K rólestw a Polskiego, 'Warszawa 1901, zesz. l , s. 50-55; J. Gościcki , Bada nia
nad strukturą ha nd lu zbożowego w K rólestw ie Polskim, s . 7-11; Dzie je gospodar
cze Polski porozbiorowej w zar ysie, Warszawa 1922. s. 321-330.
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Tablica 91. \Vano śc: ekspor tu zhóż z Kr óles twa Polskicgo \'" mln r"lllt

--
I l ·k e'LlllidllPracci ę t nie Pszeni ca Żyto Owies Raze m I "~I

1881 -1 883 12,6 10,8 O.ti 0,3 24,~ 100
1882 -188f 10,2 9.6 0.5 0,3 20,(i 8f
1883 - 1885 7~ l u,9 0.4 O 'J 1-ł.l ; tiO

188f 188G 4,9 -1,9 (J,1i 0,2 IOJi ·13
1885 188 7 5.7 '1.1 0.9 0.3 II .U · ~5

1886 - 18811 G,G 3,f 1,2 0 ,4 II.G ,18

1887 - 1889 G,4 2.9 1,3 0,4 11,0 f5
IU88 - 1890 5,5 2,4 1,3 0..1 9.j) 39
1889 -1 891 4,5 2.9 1. 1 0,3 8,9 3G
1890 1892 :\,2 2,8 1.0 O 'J 7,:1 30
IU91 1893 2,9 2,8 1,1 0,1 (j.9 28
IU92-1894- I ,( ) I,U 1,2 0,3 4,9 20
IU93-1895 1,5 I,f 1.3 0,3 4,5 18
1894 -189G 1.4 1,1 1.4 0,3 +.2 17
1895-1897 2,4 0,8 1.3 0,1 4,G 19
1896 -189U 2 ,8 0,6 1.3 0,1 4,8 20

W jesz cze szybszym tempi e zmnie j sza ła się wartość wywożonego zbo
ża . Przeci ętni e w latach 1884---1886 stanowiła ona około 43"/0, a w lat ach
1894-1896 zaledwie 17% poziomu z lat 1881-1883. Król est wo P olskie
przestało być eksporterem zbóż, Równocześnie w okr esie kr yzysu agrar
nego zan ika ekspor t mąki , niewielki zresztą i do tego ok resu . Gd y w la
tach 1880- 1882 wywożono przeciętni e 34 tys, q mąki , to w lat ach
1895- 1897 tylko 13 tys. q. Natom iast już w latach 80-tych zn aczni e wzra
sta ekspor t otrąb na zachó d, Gd y w lat ach 1880-1882 wynosił on prze
ciętnie, n i eca ł e 10 tys. t , to w latach 1893-1895 ponad 58 tys. t , a war
tość eksportu odpowiednio: około 300 tys. i 1700 tys, rs (ceny celne) .

Eksport in nyc h artykułów roślinnych, głównie ze względu na upad ek
wywo zu zbóż ,' zaczął odgrywać większą rolę. Zwiększył się trochę ekspor t
gr ochu, lecz jego wartość nie ul ega właściwie zm ianie, Stał e rośnie

eksport ziem nia ków, warzyw oraz wszelk ich nas ion. Wywóz grochu
w lat ach 1880-1882 wynosił przeciętnie około 11,5 tys. t wartości

760 tys . rs, a w lat ach 1894-1896 ponad 14 tys. t wartości 690 tys. rs .
Nabrał zn aczenia ekspor t ziemniaków i warzyw, który w tym samym
okresi e wzrósł z niecałych 9 tys. t do 55 tys, t wartości 720 tys. rs, z tego
ziem niaków 39 tys. t. za 450 tys. r s. Wywóz nasion oleistyc h (rzepak,
siemię lni an e ) po spadk u w latac h 1883-1886, rós ł następnie do 1891
włącznie, pote m obniży ł się znów i w po łowie lat 90-tych by ł t ak i sam
jak na początku lat 80-tych (oko ło 10 tys. t wartości 650 tys . rs ). Na to
mia st znaczn ie wzrósł ekspor t inn ych nasion (szcze gólnie roślin pa szo-

ti~ War to ść obliczona wed ług cen warszawskich (Si ege l), \V latach 1894-1899
wed ług cen celnych (Żukowskt) wynosiła 3,4 mln rs.
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wych ), w latach 1894-1896 wynosił on przeciętnie 115 tys . q wartości

blisko 1.5 mln rs . Wywóz innych artyku łó w odgrywał mniejszą rolę .

K r yzys agrarny doprowadził więc do zdecydowan ej zmi an y struktury
eksport u a rtyku łów roślinnych . Na początku lat 80-tych , dokładnie

średn io w latach 1880 i 1881. według cen celnych wartość wywiezionej
pszenicy i żyta wynosił a 17,2 mln rs, a wszelkich innych artykuł ów roś

linnych za led wie 4,0 mln, tj. 19% całości. W łatach 1894--1896 przecięt

na wartość ekspor tu pszenicy i żyta wyniosła zaledwie 2,2 mln rs, a in
nych 8,1 mln , czy li 79% ogólnej wartości wywozu artykułów roślin

nych''". Wzrost ekspor tu nasion, ziemniaków, warzyw. jęczmienia nie
z rekompensował spadku wywozu żyta i pszenicy, dlatego też ogólna war
tość eksportu ar tykułów rolnych pochodzenia roślinnego zdecydowani e
spad ła. Wedlug cen celn ych łącznie z bezpośrednimi przetworami wartość

a rtyku ł ów rolnych pochodzenia roślinnego w latach 1880 i 1881 wynosiła

przeciętnie około.21 mln rs, a w latach 1894-1896 tylko 10,2 mln rs,
czyli mniej niż połowę!".

Tabl ica 92. Eksport aicruniak ów i "1łI
J

l;yW w tys . ton

Średnia Ziemniaki
I \Varl.ywa l Razem

1881 -IR83 9,9
1885 IB87 17,9 2, I 2(),0
18Bo 1888 23,2 2,4 2:;,0
1887-1889 25,3 2,7 28,0
18BB 1890 32,3 :1,7 36.11
IB89 1891 :H. li +.9 :19.5
IB90 -1892

I
:10,0 +,9 35,5

1891-1 893 '15,1 6,5 3 1,G
1892 -189·1 24,2 8,3 32,5
1893 - 1895

I
:11,7 12.2 33,9

189+ 1896 :18,.6 15,8 54,1
1895 -I R97 ·14. 1 r,7,G 111,8

T rzy byl y przyczyn y spadku ekspor tu zbóż z Królestwa Polskiego. Po
pierwsz e rolnictwo Królestwa utraciło rynki zagraniczne na rzecz konku
rentów. Tańsza pszenica amerykańska wyparła polską pszenicę z wysp
brytyjskich już na początku lat 80-tych, a od roku 1885 nastąpiło znaczne
pogorszeni e zbytu na rynku niemieckim. Właśnie od l I 1885 r. zaczęły

obowiązywać podwyższone cła niemieckie. Cło od importu l t pszenicy
lub żyta zostało podniesione z '10 do 30 marek, a następnie od 1 I 1887 r .
do 50 marek. Polepszenie warunków nastąpiło dopiero od 8 II I 1894 r.,

U5 Ceny celne, bez mąki , kaszy, otrąb , makuchów, a także lnu i konopi , chmie
lu . cykorii.

tae Włączono opuszczone artykuły (zob . prz ypi s 195). Ź ró d ła j ak w prz ypisie 193.
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kiedy je zniżono do 35 marek (od 29 IV 1893 do 8 III 1894 r. w czasie
wojny celnej 75 M). Cło na import jęczmienia wzrastało również, chociaż

szczególnie w porównaniu z żytem było ono zdecydowanie niższe. Od
1885 r. wynosiło ono 15 M, a od 1887 - 22,5 M. W 1885 r. eło stanowiło

około 19% ceny pszenicy. natomiast 22"/0 ceny żyta a tylko 11% ceny
jęczmienia, w 1888 r . odpowiednio - 28%, 38"/0 i 17%. W warunkach
celnych tkwiło też żr6dło wzmożenia eksportu j ęczm ienia do Niemiec,
podobnie jak otrąb, które były wolne od opłaty cła (import mąki i kaszy
był od 1885 r . obłożony dużym cłem).

Utrudnienie warunków zbytu zbóż na rynkach zagranieznych począt

kowo posiadało decydującą rolę w ograniczeniu eksportu, póżniej coraz
większą rolę odgrywało zwiększenie pojemności rynku wewnętrznego.

W bardzo szybkim tempie rosła ludność miast. W latach 1884-1897
zwiększyła się ona aż o 62,6% (w poprzednich 13 latach o 34,7%), gdy
l udność wsi i miasteczek ty lko o 16,5% (w poprzednim okresie o 21,9"/0)197.
Równocześnie rozwijały się osady fabryczne, takie jak Sosnowiec, Dąbro
wa Górnicza, Żyrardów, a także osiedla podmiejskie wokół Warszawy
i Łodzi.

Wzrastające miasta oraz całe okręgi przemysłowe potrzebowały coraz
większych ilości zbóż i przetworów zbożowych. Nada l największym ryn
id em zbytu była Warszawa. Tyl ko kole jowy dow óz zbóż do Warszawy
zwiększył się z 580 tys. q przec i ę t n ie w latach 1880-1884 do 876 tys. q
w lat ach 1894-1896, t j. o 51%, przy czym równocześnie czysty dowóz
mąki wzrósł z 226 tys. q do 493 tys. q czy li ponad 2-krotnie. J eszcze szyb
ciej wzrasta ł ry ne k zby tu na zboże i produkty zbożowe w okręgu łódzkim

i Zagłębi u Dąbrowskim. Kolej owy dowóz 4 zbóż do Łodzi we wspomnia
nych lat ach wzrósł ponad dwu kr otni e. a mąki 6,5-krotnie (w tym mąki

pszennej blisko dw udziestoczterokrotnie).

Tablica 93. Dowozy kolejowe zbóż i mąki do \ Varszawy i Łodzi w tys. qUI!

Do Lodzi

I owies I mąka I razem [indeks

I 35 I 36 I 160 100

30 -15 15-1 96
52

I
81 203 127

76 1-16 298 186

I 105

I
183 3-16 216

16-1 17-l 395 247

278 779 I 100 89
300 794 I 102 79
303 96B I l:ł-ł 70
350 1123 IH 76
373 115B 149 58

++2 128-1 165 57

I Do \Varszawy I
13zboża I owies I mąka lrazem lindcks 3 zboż~

I ~~ I ~~ I
-113 I 360
-\3·1 351
-152 390

Pracciętnn

rocznic

1882-1886
IBB-I- IB8B

1886 -1890
18B8-IB92
IB90 -189-1
IB92 -1896

1117 Obliczone według: Krzyżanowski, Kumaniecki , op. cit., s. 88-89.
I~ Obliczone na podstawie: Stat. Sb. MPS, op. cit. , t. X! . XIV. XVI. XIX. XXI,

XX IV, XXVI XXIX, x..'OCII, XXXVI, X XX IX. XLII, XLVIII, LI; Sprawozdan ie
zarzqdu drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, za lata 1882- 1888. Wszędzie podano
bilans.
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J ak stwierdzono w poprzednim rozdziale Zag ł ęb ie Dąbrowskie uj em
ny bilans zboż owy posiadało dopiero od 1884 r. (rejon Zawiercie-Mysz
ków od 1889 r .). W następnych latach dowóz do Zagłębia wzrasta j uż

bardzo szybko. Gdy w lat ach 1884-1886 przeciętnie czvsty dowóz
4 zbóż wynosił 124 tys . q. to w latach 1894-1896 już 329 tys . q czyli
wzrósł ponad 2.5-krotnie. przy czym dowóz mąki zwiększył się równo
cześnie z 3 tvs, q do 94 tys. q.

Struktura dowozu zbóż do ka żdego z tych trzech okręgów wykazu je
wyraź ne r ó żnice, k tóre jednak coraz bardzie j n iweluj ą się. Wszędzie spa 
da znaczenie dowozu zbóż konsumpcyjnych (pszeni ca. ży to . j ęczm i eń) .

np. ich dowóz do Wars zawy sta now ił w latach 1880-1884 przeciętn ie

35.90/0 ogólnego dowozu 4 zbóż i mą ki . w latach 1894-1896 już tylko
33,4°10. w Łodzi odpowiednio 54.3% i 14.7% . Dowóz pszen icy do Łodzi

i Warszawy zmniejsza się również w liczbach bezwzględ nych. Cora z więk

szego znaczenia nabiera na tomiast dowóz mąki pszennej.

Tablica ~H. Bilans zbożowy Zaglrbia Dąbrowskiego w ty... qUtll

Przeciętne 3 zbo ż a Owi es Mąka Raaeui Indeks
-----
1882 -18U6 52 10 fi l 100
1884 - 1888 I-ł{. l-f 7 167 2H
1886 -189(1 I 202 38 21 261 428
1888 1892 I 2 12 fi·ł 39 305 500
1890 IB9ł 229 ·n 5'ł :130 54 1
1892 1896 I 259 57 I·ł 3'lO 639
-- - ----

Tahlica 95 .

" ·:lI" ..za wn Zagłębie

Artvku ł 1880 1894- 1894 -
8-1 % zm iana zmiana 9G zm iana

Pszen ica 7.U 3,8 - 17° 0 32 .7 6,9 - 3H"" 12.0 8,1 47' " I
Zylo IH.4 25 .1 _ 13 1° 1, 16.11 5..2 - 7 Q

u 79.1 51.6 J ·Ho"
Jęczmic l't Q. I ·L5 2 1°0 I 5.0 2..6 " 54 fl

" 3.1
OVv-ics SIl.O 30.(l -l- +40 0 2i.9 -ł5.i ~ 380"" ·L'" 15.0 . li'li ll

o

~[ąb I
pSZC Jl. 12.3 34,2 I 373 ' "l 3.6 1 30,0 1+23B4' '1,5 16,B 707' "

IMąka żyt. I 15.7 1.8 - 81"" H.2 9,7 ' IOI ~ , + 5,4 I .
Razem 100,0 ~O.O 1+ 7U";. I O~t!.... I OO~ + 19 1% 1~1~1+1 24~"

199 Uwzględniono wszystkie stacje kolejowe począwszy od Częstochowy (włącz 

nie) , ale bez Granic y, oraz wszystk ie komory i strażnice celne na linii Herby - Sos
nowiec. Liczby faktyczne bilansu tzn . przywóz mniej wywóz. Obliczone na podsta 
wi e: Stal. Sb . J"l PS. jak w przypisie 198; Obzor wniesznie j torgowli, op. ci t., za lata
1882-1896.
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Obok tych wielkich rynków zbytu wewnętrznego w latach kryzysu
agrarnego powstaje kilka mniejszych. W pierwszym rzędzie był to okręg

radomsko-kielecki, który posiadał ujemny bilans od 1887 r. Dowożono

tam szczególnie pszenicę i mąkę pszenną, wywożono z okręgu natomiast
żyto,on Ośrodkami dowozu kolejowego stał się Tomaszów i od 1889 r.
także P iotrk ów.

Pod koniec okresu kryzysu agrarnego możliwośc i eksportowe ro lnic
twa Kró lestwa Polskiego ograniczył trzeci czynnik - spadek produkcji
zbożowej, wywołany głównie pr zez napływ tań szego zboża, mąki i kaszy
z kraj ów cesars twa rosy js kiego. Napływ ten został ułatwiony przez
obniżkę opłat kolejo wych , co było rezu lta te m ogólnego rozwoju sie ci
kolej owej. Zn aczna obniżka tar yf kolej owych pr zez poszczególne lin ie
kolej owe nastąpiła w roku 1887. Miała ona na ce lu u łatwienie eksportu
zbóż. Od 1 IX 1888 r. weszła w życie państwowa t ar yfa na zbożowe prze
wozy kolejowe. Ujednolicała ona dot ychczasowe różne opłaty na różnych

liniach. Tar y fa ta znów obniżała opłaty, jednak w n ie jednakowej mie
rze. Opłaty za przewozy na da lsze odległości ulegały większej obniżce ,

stały się różniczkowe. W tym samym kierunku poszła nowa taryfa obo 
wiązująca od dnia 27 IX 1889 r. Taryfy te wyrażnie uprzywilejowywa ły

zboże pochodzące z głębi państwa rosy jskiego, ułatwiaj ąc im eksport oraz
dowóz do krajów o większych kosztach produkcji zbożowej, takich jak
K r ólest wo P olsk ie czy gubernie nadbałtyckie . Wprowadzona z dniem
13 Vl111 893 r. nowa ta ryfa ponown ie obniżyła opłaty , łagodząc ty lko
w n iewi elkim stopn iu różniczkowy charakte r opła t. Opłatę za pr ze wóz
w agonu zboża na odległość 100 wiorst obniżono w po równ aniu z taryfą

1889 r. o 29%, na odleg łość 1500 w iorst o 18%, lecz gdy w pier wszy m
wypadku opłata za 100 wior st wynosiła 18 r b, to w drugim tyl ko 9,5 rb
(w 1889 r . odpowiedn io 25,4 r b i 11,6 rb)'ol .

Wzrost zapotrzebowania na zboże w K rólestwie i omówione korzyst
ne war unki spowodowały znaczny napływ zboża i mąki do K rólestwa
z Ukrainy i płd. Rosji. Od 1887 r. zaczął się duży import żyta, od 1889
owsa i mąki. Zah am owan ie napływu nastąpiło w 1893 i 1894 r., lecz
potem import jeszcze bar dziej się wzmógł. Ze wschodu napływało przede
wszystkim żyto, owies oraz mąka pszen na. P od koniec omawianego okre
su zboże i mąka rosyjska opanowały już całkowicie główne ry nki w Kr ó
lestwi e. W 1895 r. zboże z K rólestwa stanowiło tyl ko 24,8% ogól nego
kol ejo w ego dowozu zboża do Warszaw y, a w 1898 r. za ledwie 13,5%'°' .

200 Uwzględn i ono stacje kolejo we na li nii Radom-Chęc i ny oraz Bz.in-e-Kcń

sk ie , \V latach 1893---1895 dowożono tu przeciętn ie rocznie (bilans) 84 tys. q zbóż

i mąki.

201 A . Su ligowski, Produkcja ToIna i taryfy kolejowe, W ar szaw a 1895, s. 29-35;
S. Ros iński, op. cit., s. 90-94.

eee J . Wiśn iewski , Koniunktura gospodarcza w Królestwie Pol skim, 1894-1903,
War szaw a 1931, s. 15.
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Ogólny import :1 zbóż konsumpcy jn ych (psze nica. żyto. j ęczm ień) byl
w latach 1894--1898 prawie tr zykrotnie większy ni ż w latach 1881-1885 .
mąki blisko dziewięciokrotnie.kaszy ponad ośmiokrotnie (z 85 tys. q prze 
ciętnie roczn ie do 708 tys. q). Króles two Po lskie z eksporte ra zbóż sta ło

się importerem.
Po raz pierwszy uj emny bil a ns zbożowy pojawił si ę w K rólestwie

Po lskirn w 1889 r . w wy niku wielkieg o nieurodzaj u zbóż, w rezultacie

Przec i ę t ne P SY.C'll i C':1 Żvto .h'n:.m iclI Owies LR:l_'-_'.'_n---'- c__O_g_t'I_l'1ll I Imh-k-,

18BI - IB83
IB82 IBM

IBB:l 1885
18B4-1881;
18B5-IBB7
18B6 -IBBB
1887 1889
188B-IB90
18B9-IB91
1890-1892
1891-1893
IB92-1894
1893 -1895
1B94-1896
1895-1897
IB96 -I B98

11,5
13.4
11.7
11.0
9.1

11, 1
11.8
12..2
13.2
16,B
17.i
19,8

19.6
2 1,3
23.1
1 1.9

18.1;

2h.li

21i.~

18.9
2+.fi
:17,~
62.0
n.:!
75,0
G2,ł

31i.8

23.6
32,1
59,ł

92.6
I II .B

5.6
<i.i
7.fi
li.s
5,1
:l.8
8,4
9.7

13.6
13.1
12.9
10.4
11,7

:>.5
8.2

I l ,U

·IU
;j{l.fl

.Jll.O
36,S

23.B
23,3
47,0
65.0
7+.fi
69.8
56.3
50 .4
Gfi.1
92,9

119.B
121.5

n.o
97.3
93.5
73,3
1)2 .7

75. tj
129.2
159.8
176.4
162. 1

123.7
IU4.2

124.5
mu
243,7
21aU)

5..2
11.9
16.0

IB.2
is.a
12..~
I fi,4
23,7

36..5
47,G
·ł(i.9

-łfi,9

56.4
l!2.4

102,0
I I 1.2

82,1
109,2
109.5
91,5
7G,5

BB.O
1+5.G
183 .5
:!12.9

:!09.7
170,Ci
151. 1
IBO,9
26 1.5
:H5.7
379,2

100

133
133
II I
93

107

177
223
259
255

207
IB4
220
3 1l!
· ~2 1

·Hi !

nowego ni eu rodzaju w 1891 r . utrzymał się on do roku 1892 wlącznie .

W latach 1893 i 1894 Królestwo ponowni e uzyskuje bilans dodatni. lecz
od 1895 r . bilan s uj emny będzi e już trwały . Było to rez ulta te m splotu
dwóch zasadniczych przyczyn : znacznego wzrostu rynku wewnętrznego

oraz załamania się rozwoju produ kcji zbożowej w K rólest wie Polskim.
P rzez cały okres trwał uj emny bil ans owsa, przewy ż ka przywozu nad

wywozem żyta na początku bvl a sporadyczna i niewielk a (1889 , 1890,
1892). od 1895 j uż sta ła. Uj em ny bilans pszen icy . z resz tą niewielki, m ia l
m iej sce w 1892 i 1894 r., podobnie j ęczm ienia - w 1884 i 1892 r . Bilans
mąki i kaszy był sta le uj emny. Łączny bil ans zbóż. mąki i kas zy (wago
wo) był od 1889 r . już stale uj emny.

P od względem wartości bil an s zbóż przedstawia l się właściwie tak
samo. wyjątek stanowił ro k 1891. kiedy pod względem wartości był on
doda tni . Przy uwzględnieniu mąki i kaszv ujemny bil an s pojawia si ę po
raz pier wszy w 1884 1'.. po te m był dodatni. lecz od roku 1889 st al e uj em -

~1I3 Podobnie jak w obliczeniac h eksportu liczby są tylk o przybliżone (brak do
kładnych danych o tranzycie) . Przy sumowaniu nie s tosowa no żad nego przeliczenia
d la mąki. Źródła jak przypis 193.
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Tablica 97. Bi lan... :-.itnoi.owy Krók-s twa Polskil:f~o \\ tys. q:r<l

1_ Rok_ Pszenica Żytu l .Jrcw 1it'ti U'\'je ,\ l .., (~"" 1I it: ,\I. ,ka ł .•tc.m ic

I 188:J I I
1.j{J0 1392 23 45 ·i t 231il -II -r-132U

I 188·1 I 39:i 644 Sh ni 260 211 -19

18B5 I (,80 770 18 159 t- 1319 155 -r-1164

In8(i 7!H 72R HiO - 83 ol 15<1l) lir) 1533

18B7 7fi8 217 115 283 917 G8 łH9

188B 9:iO 8-1 33-1 121 1:l·H 113 1131

1889 fiS7 - 3UG 53 7h9 :'535 - 228 - 51J:i
1890 -162 - HI 1·15 łł23 6+7 3 Hi 9h:i
189 1 ·Wł j 62 ·13 55h 45 -198 5·13

1892 28 80 2 - 59b 70h Si li 127"

1893 3U3 329 :lUli ·l i n 3118 21i-ł- 10-1

189-1 - i7 1-15 383 2hl 19U - 501 3 11

1895 2Li - -IH 25U 1054 1192 - 851 2tH3

189G 256 liG·! '19·1 1'18+ 1398 989 23H7

1897 2"4 108-1 1U7 12U7 192U IU99 30 19

1898 IN - 1175 69 liiI! 2U-I2 1112 315-1
----

ny. Według cen wa rszawskic h przec i ętny bilans zbóż w lat ach 1881-1883
był dod atni i posi ad ał wartość 19,5 mln rs (4 zboża ) , a w lat ach 1895-1897
by! ujemny i wynosił 5,8 mln rs, a wg cen celnych 5.1 ml n rs. Licząc

łącznie z mąką i kasz ą bil ans by! jesz cze bardziej uj emny.

+ 16 7 10
(i80

r- 5 iOO
-j- 8 ilU

5480

579<1

3 230

- 5960
- h 20U
- I I hliO
- 2020
- 5 560
- 15 170

- IG 990

21240

'l i liOO

--=- li-lOI
- 355U

I 90ll

-190

liGOI- 1900

I 2690

I - 3330
fi 920

- 8 150

- 3 ilO
G000

lO G20

I - 11 950
13 -100 I
16950

+ I i 350

I 1 870
.J... 7 (jOO

+ 9:WO
() 140

+ 71i90

540
'1li3o

720

35IU
1 (l90

-!-Kl
-ł 550
50-10

i B-IO
lO liSO

I·KI
381!

15U

800

980

I -I-KI
270
74U
230

- lU
900

1330

910

132U

-180

330

- 2 5 10
- 3 5fiO
- USI)
- -150

1310

- S·in

3890

- -I UIO

- 3 0 10

- 2 BOO
- 2 620

I - 1050

- 3 920

- 5 090

- s:n o
5960----- -~-~-------'

83 10

38110

39-10
3770

1080

I
360

I 530

- 2 150

-110

- 500

1600

520

I
- I G60

- 2 590
- -1670

l -6 2-łO

I I -110

2 930

·1360

5080

5390

G·130
-16 10

2790

3090
200

1 8 10

- 360
120

1320

1720

1 220

IBU:J

188·1

1885

1886

188 7

188B

1889

1890

IB9 1

1892

1893

189·1

1895

1896

1897

1898

~O l Trochę inne wyliczenia bilansu dokona ne przez min . komunikacji dla lat
1884-1890 nie budzą zaufania. Por. Encyklopedia Rolnicza. t. V, s . 321-322 (artyku ł

L. Krzywi ckiego). Źródła jak przypis 193.
ees Według cen warszawskich, które były trochę niższe niż celne. Przeliczono

czetwiert le na je dnostki wagowe wg przyjętych w pracy norm.
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Dokładne bilanse wartościowe posiadamy za la ta 1894-1897 sporzą

dzon e według Żukowskiego, Ob liczone są one według cen celnych. Wy
raźnie z nich widać, źe mimo dodatniego bilans u ziemniaków, warzyw.

Tablica 99 . Warlo ~('iowy hila u, produktów ro ś l i n nych Krók-stwa l'ols kiego

według cen celn ych 'w tvs • r":06

189-1 1895 1891; 1897 Ipm .Ci<to>C/

Zboża i s u-ącakowc

Mąka i kasza

Ziemniaki i warzvwa

Na sio na
Otręby, makuchy, ..lód
O\\ OCC

Len i konopi e
lmH:

Raz em

T 612 - H OI - .17981 5890 33G8
-7 179 - 9:179 10 857 13299 - 10 1781
T -178 + 55-1 7% 2082 + 962
+l 716 + I 98·\ I 9G8 + l 6-18 ~ I 827

I + 3 200 + 1 985 I :183 • 175-1 -'- 2331 I
120 - 573 I 639 -!SI - 518

I
- G92 - 859 iOB I - l 328 - H97

" 2+1 19·1 I + 63 T 113 + 153 1

'---'-- --- --,--=2 Ofi - 9 195 - 12 8521- IH OI --=- 9697

nasion i otrąb , ogó lny bila ns ro lnych prod uktów roślinnych był wyraź

nie ujemny z tendencj ą do da lszego wzrostu przewagi importu nad
eksportem.

Tablica 100 . \\'YW(lZ zwierząt hodowlanych z K ról es twa Po lskiego
\\' tys. sz !uk: Uj

I
I

-

IN;,:rog
" - [

Raze m
Rok Barany

I
Konie P ractwecrzna I \V tvs. rs

1883

I

295,7 17,9 14,7

I
882 I 825G

188-1 23-1,.1 19,3 12, 1 888 5 li37
1885 1-16,1 1,8 I 'I ,U 1001 -1855
1886 -11,3 5,0

I
10,6

I
1191 3 -189

1887 56,6 8 'J 9,1 1655 -I OH
1888 57,-1 10,5 2 1,6 1491 5 +15
1889

I
33.3 9,,1 I 17,4 I 1165 5300

1890 5,9 7,0 22,.1 213·1 362 1
189 1 79,3 -13,0 27, I I 2178 7 +12
1892 I 53.6 0,1> 23,9 2051 5886
1893 80,6 0.5 15,7 1973 617·1
189-1 46,1 3,0 21,1 79-11
1895 68,6 5,6 31,9 2835 10 492
1896 59,8 1,7 32,8 2568 10 018
1897 39,9 1,7 32,8 3103 9914

eee \V. Żukowski, op. cit ., zesz . 1 i 2.
:lJ7 Dane z lat 1883---1893 dotyczą wyłącznie eksportu na zachód (włączn ie z tran

zytem), wyw óz na wschód był bardzo niewielki i w tablicy jest niwelowany przez
ewentualny, również niewysoki tranzy t. Warto ść: wywozu według cen celnych .
Źródła: Obzory wnieszniej torgowli i Ż ukowsk i.
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Analizując eksport rolnych artykulów hodowlanych można było stwier
d z ić , że przy ogółnym jego spadku nastąpiła wyraźna zmiana strukturv.
Glówn ym hodo wl an ym 'przedm iotem wywozu Kr ólestwa Polskiego do
początku k ryzysu agrar nego był a ni erogacizna. O sy tuacji na początku

lat 80-tych tak późni e j pisano : "trzoda chlewna, wolna od wysokich opłat

celnych, by la poszu kiwana na wszystkich targach i po wsiach przez han
dl arz y zagranicznych i miejscowych, zakupujących wszystko co tylko
było zda tne m na rzeź lub wywóz""". Sytuac ja jednak u l eg ła zmianie
już w 1885 r. Clo ww ozowe do Niemiec zostało podwyższone z 2 do 6 ma
rek od sztuk i, t zn . do około 10% ceny wieprz/l. W 1806 r. ustaje eksport
trzody do państwa austriackiego. Równocześnie nie sprzyjało rozwojowi
tego eksportu ogó lne zahamowanie wzrostu konsumpcji wieprzowiny.
W latach 1889-1890 obowiązywał zakaz wwozu nierogacizny do Niemiec
ze względów weterynaryjnych . a później u tru dn ian o go poprzez zezwole
ni e na te n wwóz przez ustalenie tygodniowego kontyngentu (1880 a póź

niej 1385 szt uk tygodniowo) oraz zezwolenie na ten wwóz tylko przez
Sosnowiec. W takiej sytuacji eksport nierogacizny wyraźnie obniżył się.

W latach 1882-1884 wynosił on przeciętnie około 240 tvs, sztuk. w ł a tach

1886-1888 już ty lko ni ecałe 52 tys., potem trochę wzrósł i wynosił

w lat ach 1894--1 896 średnio 58 tys. szt uk, t j. tylko 24"/0 liczby sprzed
12 laty. Utraci! całkowicie swe, zresztą niewielkie, znaczenie eksport
owiec, których zakazano wwozić do Niemiec ze względów weterynarvj
nych już w 1885 r. Wzrasta! natomiast eksport koni i drobiu. Liczbę wy 
wożonych ko ni z Kr ólest wa trudno określić (dotyczy to również liczb
Żukowskiego) , ponieważ znaczna ich li czba by ła wywożona przez Bogusze
koło Gr a jewa. dokąd przyganiano wie le koni z guberni grodzieńskiejw".
Ogólni e w lat ach 1895- 1897 wywożono przeciętnie 32,5 tys. sztuk koni,
wo bec 13,6 ty s. w latach 1883- 1885. Jeszcze szybciej wzrastał wywóz
dr obiu (prawi e wyłącznie gęsi), którego w lat ach 1883-1885 wywożono

średnio 924 tys . sz tuk, a w lat ach 1895-1897 już 2 835 tys., czyli ponad
t rzykrotn ie więcej. Ogóln y ekspor t zwierząt hodowl anych w dr ugie j po
łowie lat 80- tyc h wyraźnie się zmniejszył, jednak od początku lat 90-tych
nastąpił wyraźny wzrost. Ogólna wartość wywozu zwierząt. wg cen cel
nych. .wynosząca przeciętnie w latach 1882-1884 okolo 6,3 mln rs, która
zmalała w lat ach 1886-1 888 do 4,3 mln , w latach 1895-1897 wyniosła

10,1 mln rs. J ak ju ż wspomniano, nas tą pił a zdecydowana zm ia na st ru ktu
ry wywożonych zwierząt. W latach 1880 i 1881 przeciętnie aż 78% tego
eksportu stanowiła pod względem wartości nierogacizna. w latach 1895
1897 zaledwie 22% , na tom iast udzi a ł wywozu koni wzrósl z 8 do 32% •

a dr obiu z 10% do 45%.

208 Ks ięga Jubileuszowa R. i H ., op. ctt.. cz. 2. s. 131 (H. Kotuban.
2011 Przez Bogusze w latach 1884-1893 wywieziono 20°"0 ogólnej liczby wy

eksportowanych z Królestwa koni.
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Równocześnie nastąpił wyraźny wzrost eksportu artykułów hodowl a
nych wytwarzanych przez ro lnic two. Wartość celna eksp or tu mięsa i na
biału wynosiła średnio w lat ach 1880 i 1881 ty lko nieca łe 0,9 mln rs.
w la tach 1895-1897 bli sko 4,7 mln. Wzr ost ten dotyczy ł g łównie eks por 
tu jaj. We wsp om nia ny ch lat ach wy wóz jaj zwiększył się z oko ło 45 mln
do po nad 208 mln sztuk. Po roku 1889 wzrósł ek sport mięsa, glównie
wieprzowiny (zak az wwozu nierogaci zny) , jednak ni e os iągn ą ł on , poza
rokiem 1890, większych rozmi ar ów. Natomiast eksport masła i ser a po
został nad al na bard zo nis kim poziomi e.

Ogólni e eksport towar ów związanych z hodowlą (bez we lny) w okre sie
kryzysu ag ra rnego wyrażnie wzrósł. Na początku lat 80- tyc h jego wartość

wynosiła okuło 8 ml n, a w połowie lat 90-tych - 14,8 mln rs. Zmi an y
w st ruk tu rze eksportu tych towar ów wykazują specyficz ny proces : rósł

właściwie eksport związany z hodowlą drobiu. Gd y na początku lat
80-tych wa rtość eksportu żywego drobiu i jaj stanow ił a za ledwi e 16% , to
w lat ach 1895-1897 już pr awi e 55% (bezwzględnie z 0,7 m ln do
8,1 mln rs). J e ż e l iby śmy odliczyli ten ekspor t ogóln a wartość wy wozu
towarów hodowl an ych w obu okresach byłaby jednakowa.

--
I ~li\,o I Masło I Jaia I

Ro k w mlnl w tys . q W tys . q
szt.

18B3 2,3

I
+,9 94

18B+ 0,4 4,6 107
IBB5 1,1 3,4 9-1
IBBG 2,5 I 4,5 129

Tabl ica 101. Eksport nabiału i mięsa

z K rólestwa Pc lskicgos!''

1BB7 2,7 B,3 15B
IBBB 4,B 11,4 20G
1BB9 22,B 11,2 173
1B9O -111.9 5,9 180
1891 22,3 8,1) 202
1892 10,5 +,fi 184
1893 I+.B 5,3 141
1894 1+,1 +,G 208
1895 22,3 4,6 214
1896 15,6 4,4 202
1897 26,5 5.7 209

Ogó lny eksport artykułów roln ych, mim o wzrostu wywozu towarów
hod owl an ych, w okresie kryzysu agrarnego zm nie jsza się . Na początku

lat 80- tyc h ogóln a wartość tego wy wozu (bez weł ny) wynosiła okoł o

210 Zob . przypi s 207. W lata ch 1894-1897 przeliczono wyw óz ja j podan y pr ze z
Zukowski ego w p udach na sz tu ki w przelic zen iu l pud = 300 ja j (1 kg = 1B jaj).
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30 mln rs , a w latach 1895-1897 tylko 25,4 mln czy li około 85% . Rów
nocześnie, jak można było już stwierdzić, dokonała się zasadnicza zmiana
struktur y eksportu rolnego Królest wa Polskiego. W okresie przed kr yz y
sem ro lnic two Kró lestwa wywoziło właściwie trzy towary : żyto, pszenicę.

nierogaciznę (oprócz wełny). Na począt ku lat 80-tych na te t r zy towary
przypadało 77"/0 ogól ne j wartości ekspor tu rolnego (bez welny) . W czasie
kryzysu agrarnego nastąpiło bardzo znaczne zróżnicowanie wyw ozu ze
strony rolnictw" Królestwa . Nastąpiło wyrugowanie poprzedniej jedno
stronności. Wachlar z artyku ł ów eksportowyc h bardzo znacznie się roz 
szerzy!. Na tr zy wy mienione towary w latach 1895-1897 przypadało

przeci ętni e ty lko 19,6"/0' Równocześnie n a stąpił o przesunięcie w ogólnym
typie towarów ekspor towa nych. Do kryzysu agrarnego zdecydowaną

przewagę posiadały artykuły związane z uprawą ro li . W łatach 1880 i 1881
wartość tych artykułów stanowiła 72.6"/" ogólnej wartości eksportowa
nych towarów rolniczych. W latach 90-tych przewagę uzyskały artykuły

związane z hodowlą , w latach 1895-1897 dawały one 58,4% całego

eksportu (bez wełny) pod względem wartości. Tak więc w 2-ej połowie

lat 90-tych eksport roln y tyl ko w niew iel kim stopniu przypominał ten
sprzed Hi lat y, w tym okresie głównym i artykułami eksportowym i były

jaj a, drób, otręby. nasiona rośli n pastewnych, koni e i nierogacizna.

3,S :W,{j 13,G
8.1 4.+ 32 ,U
3,2 2,4 12,8

1+.8 27.4 58,4
- 1----1

25,+ I 100,0 I 100,0

6,0
1.3
0,/
8. 0

- I
29.2 I

17,3 2,8 i 59,2 11,1

1,7 3,8 5,8 15,0
2? 3,9 7,5 15,5

21,2 10,6 72,6 łl ,G

Grupa

' I'a bl ica 102. Struktura ck~I){Htu ro lnego Króles twa Polski cgo"!

I
Przec i ę t n e W mln rs I w o I

wg cen celnych u

1880 - 81 1 1895 - 97 1880 - 81 11895 -97 1

Artykuły hoduwlane

? >"lO, pszeni ca i mąka

, I nne zboża, groch
i produkty

I nne art. roślinne

Art. ro ś linne razem
Art. związane :lo ho -
dowlą bydła i traod y

Drób i jaja
Kunic

I Og ó łem

Pozostał do omówienia jes zcze jed en a rtykuł eksportowy - we lna .
J ak już stw ierdzono w pop r zednim rozdzial e. usta len ie licz b rzeczywiste
go eksportu wełny kra jowej jest właściwie niemożliwe . Bardzo cz ęsty

reexport na wschód i na zachód bardzo zaciemnia właściwy obraz. Dlate-

m Do pozy cji "inne zboża , groch i produkty " zali czono wszystkie s trączkowe,

kaszę. otręby i s łód. do innych artykułów roślinnych także maku chy .
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go można ust a lić ty lko ogó lne te ndencje. Wyrażne jest zm nie jsza nie się

eksportu wełny na zac hó d . W lat ach 1880-1882 wywożono przeciętnie

na zac hód (łącznie z tra nzyte m) okoł o 33,6 tys. q we ł ny surowej, w latach
1886- 1888 - 25.9 ty s.. a w lat ach 1891- 1893 tylko 20,6 tys . q. Wedł ug

Ż ukowskiego przeciętny czy sty ekspor t na zachód wynosil w latach
1895-1897 za ledwie 8.5 tys. q. Z drugiej stro ny następowal wzrost
eksportu wełny n a wsc hó d. W la tach 1884-1886 wynosi! on przeciętni e

11.8 tys. q . a w la tach 1895-1897 j uż 27.0 tys . Ogóln ie więc eksp or t
zmalał tylko w nięwielkim stopn iu . W la ta ch 1884-1886 wynosi ł on śred

nio około 37,2 tys . q . a w l at ach 1895- 1897 - 35.5 tys. Wartość t ego
wy woz u wynosiła w 1880 r. około 4,4 mln rs , w lat ach 1895- 1897 aż

5.2 m ln r s, jednak jak stwierdzilem, ws zelkie dane bezwzględn e o wywo
zie wełny budzić muszą wielkie wątp l iwościu- .

Wraz ze wzrostem rynku wewnętrznego zwiększał się równocześnie

import zwierząt rzeź nych z Cesarstwa?". Bardzo znaczny był wzrost
przywozu trzody ch lewnej, szczególnie w lat ach 90-tych . W lat ach
1882-1884 wwożono do K ról estwa roczn ie 38,5 tys. szt uk, a w latach
1895-1897 - 65.4 ty s., tj . o 70% więcej (w latach 1884- 1886 - 39.4 tys.).
Przywóz wołów osiągnął już w po łowie lat 80-ty ch wie lk ie rozmiar y .
później wzrastał już pow oli; w latach 1882-1884 wynosił przeciętnie

88.8 tys. sztuk wszelkiego byd ła rogat ego . a w 1895-1897 - 105,6 tys.,
tj. o 19% więcej. Natom ias t wyrażnie zwiększył się pr zywóz mięsa .

szczególnie wołowego. We w spomnia nych wyżej lat ach wzrósł on z 8,7 ty s.
do 35,1 tys. q. czy li p on ad czte rokro tnie. Przyw óz innych towarów zwią

zanych z hodowlą (n ie licząc welny) był stosunkowo niewielki.
Najważniejszą zmianą w bil ansie a rty kułów hodowlan ych był całko

wity za nik dod atniego bilansu w obrotach trzodą chlewną, co więcej .

w końcu la t 90-tych nastąpila ni ewiel ka pr zewag a prz ywozu n ad wywo
zem . Tym niemniej ogól ny bil ans artykułów h odowlan ych w połowie lat
90-t~'ch był bardziej dod atni niż na początku lat 80- tych . W 1880 r . prze
waga wartości ekspo r t u nad importem wynosiła (bez wełny) wg ce n ce l
ny ch 2,1 mln rs, w latach 1895-1897 przeciętni e 4,6 ml n rs . J ednak gdy
byśmy od rz uci li d rób i jaj a , w ówczas bilans z +0,8 m ln zmi eniłby się

na -2.6 m ln rs .
Na jbardziej rady ka lne zm ia ny zaszły w okresie kr yzysu agrarnego

w zakresie ha nd lowego bil an su su rowców włókienniczych. Na początku

lat 80-tych bilans ten by ł wy bitnie dod atni. Pod względem wartości

w 1880 r. przewaga wywozu nad przywozem lnu i konopi wynosiła około

1.5 mln rs, ana logic zna li czba dotyczyła weł ny. W lat ach 1895-1897

ara Wszelk ie bezwzg lędne dane l iczbow e dotyczące ekspo rtu tow arów rolny ch
pochodzenia zwierzęcego jak w przypisie 193.

~u Wyrazem wzrostu możtlwości zbytu zwierząt rzeźnych jest fakt, że gdy np.
w 1884 r. wszelk i dowóz świń do Warszaw y (nie tylko na pok rycie zapotrzebowa nia
tego mias ta) wyniós ł 117 tys., a w 1893 - 190 tys. sztuk.
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lIA
5,3

T 2,9

+ +,3
0, 2
0.3
3.0

1880 ~~ ~ I
I

-r- li,lI

- 5,0
+ O,G
I 0,6

O.i

0 .1
O.i

l'a blica 103, Bilans handlu zewnętrznego

żywnościowymi to'varami hodowlanym i
w mln rs~l-l

~----,1_ Ar tykuł

Xicrogacizna

Hvdl o rogat l'

I
~:::~" (l
Mi ęso

~"hslo. svr
Jaja

2, I -1.6

ujemny bilans lnu i konopi dawał 1,0 mln . a weł ny. której cal e masy
sprowadzano z Rosji, aż 24,4 mln rs. Stanowiło to wy raz bardzo znacz
nego wzrostu popy tu na te su row ce i .szy bkiego rozwoj u przemysłu włó

kienniczego.

------
1895 9i I. \nyku ły 1/180

-----

Pszeni ca , żyto, mąka t 13,7 I 10.0 I
O wi ,':' '2.,0 +.1
Inne art . rośl i nne 1- 1,2 + 3,5
Razem a r t . rośl inne + 12,9 10,6
Art. związane z hodowlą

Ibydła - 5,8 5,6
Art. związane z hodowlą Iświ r} + 6.0 O

Koni e + 0,6

I
+ 2,9

Drób i j aja + 1,3 + i ')

Ra zem a rr . hodowlane + 2.1 + +,6
Surowce włókiennicze + 3,0 - 25,+

I
I Ogó łem + 18,0 I 31,+

Tabli ca IU,L Og ólny bi lans handlu art ykuła mi

_ ____,_,,_l nym i w m ln r:,~ lr,

Ogólny bilans handlu towarami pochodzenia ro ln iczego, w rezultaci e
znaczn ego importu zbóż i mąki, sta ł się zdecydowa nie uj emny. Ost atni raz
Kr ólest wo posiadało dodatni biłans żywnościowych artykułów rołnych

(bez owoców) w 1894 r .. wynosił on w te dy + 2,2 mln rs (roślinne - 0,8.
hodowl an e + 3,0), w latach następnych wystąpił bil ans uj em ny, któr y bę-

211 Ceny celne. Nies te ty, ze względu na braki ź ród łowe. nie uda ło się obliczyć

bilansu dla inny ch lal.
21:; Ceny celne, lata 1895-1897 wg Zukow skiego, rok 1880 - dane przybliżone,

wg O bZOTU wnipszniej torgowti za 1;]80 r. oraz Suit, Sbornik MPS, t. IX,
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dzie si ę przez następny okres sta le pogłęb i a ł. W 1895 r. wynosił - 2,9 mln
(roślinne -7.9, hodow la ne +5,0), w 1896 - 6,9 ml n (- 11,4 i + 4,5) ,
a w 1897 - H,2 mln rs (-12,4 i +4,2) , Uwzględ niając su rowce włókien

nicze już w 1894 r. ujemny bilans obrotów zewnętrznych artykułów r ol
nych wyniósł blisko 10 mln rs. Tak więc Króles two Polskie stało się

w latach 90-tych z eksportera znacznym importerem artykułów wy twa
rzanvch przez rolnictwo, przy czym główne artykuły eksportowe, zwi ąza

ne z uprawą żyta i pszenicy, stały się głównymi artykułami im porto 
wanyrni.



ROZDZ I ~\ I. IV

PRODUKc;JA ROLNA KROLESTWA POLSKIEGO

W OKRESIE K RYZ YSU

W pop rz ednim r ozdzi al e omów ione zosta ły gló w ne czynniki kształt u

jące koniunkturę w ro lnic twie - ce ny i rynek. Bardzo znaczny spadek

cen oraz fa ktyczna u tr at a zagr anicznych rynków zbytu dla zboża z K ró

lestwa wpłynęły wyb itn ie niekorzystnie na wa r unki r ozwoju ro ln ictwa.

Prasa pełna była narzekań na złe czasy, co do bitnie odzwierciadla lo

ówczesną sytuacj ę. Początkowo ł udzono się jeszcze, że kryzys jest chwi

lowy i szy bko przeminie. "Bogate ł any Amery ki, Indii i Rosj i obrodziły

w roku zeszly m nad zwy czajnie, zboża zjawiło się na targach Eu ropy dwa

razy tyl e co zwykle ... Był to więc bardzo ni epomyśl ny wypadek dla go

spoda rzy , wypadek jednor azowy , kt ór y za la t kilka lub prędzej powtó

rzyć się może , ale nie żadne przesi lenie. k tóreby gospodarowanie czyniło

nad al n iemożebnym " pisano w lecie 1885 r.'" Niestety sytuacja powta

rzała się cor oczni e. Ju ż jesienią 1885 stwierdzał S. Rewieński: "Ko nku

re nc ja ta wy piera j uż pr odu kta na sze na rynkach zagranicznych, na któ

rych za nasze zboże otrzym u je my obecnie tak niskie ceny, że nie wystar

czają do pokryci a kosztów produkcji " . ° roku 1886: "Całunem smutku

i troski, pokryćbv należało cienie 1886 roku ... wszerz i wzdł uż kraj u...

rozbrzmiewał głos przygnębienia nad zas tojem i biedą ogólną. .. Smutne

przeżyliśmy dni. .. Położen ie w is tocie ciężkie". Rok 1887 : " Położenie jest

w istocie rozpaczliwym... Rolnictwo więc zna jduje się wobec a bsolutnej

prawi e niemożności zbywania swoich produk tów. Przy takim położeniu

ruina własności większej i średniej st aj e się n iemal n ieun i knioną ". l da

lej: "W r ok u zeszłym. 1888-ym. jednym z naj gors zv ch pod każdym

względem" (chociaż znajdziemy też stwierdzenie: " Rok ten jest bezwaru n

kowo lep szym"). Rok 1889 : "Oszczędność do skąpstwa posuni ęta . ogra ni

czeni e do minimum służby osobis tej, abso lutne wstrzyma nie się od wszel

kich wy jazdów d la przyj emności , oto są tegoroczne cec hy życia wiejskiego,

oto obraz dworów n aszy ch będących siedliskiem. jak dziś przy naj

mni ej anachoretćw" ! ".

:lIG .,Kurier Roln iczy ", 1885, nr 34 z 21 V III 1885 r., s. 265 (A. R yrn ow sk i).

:!Ii' Tamże , 1895. nr 42 z 18 X 1885 r., s. 329; "Roln ik i Hodowca" 1887. nr l

(art. wstępny), 1888, nr 2 (F . Gawrońsld) , 1889. nr 6. 25. 52.
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Póżniej nadszedł rok wielkiego nieurodza ju - 1891. Obsza rnicy
chcieli wykorzystać wysokie ceny dla wzmożenia eksportu. lecz od
27 VIII 1891 r. obowiązywał za kaz wywozu żyta i pr odu któw z n iego,
a następnie kole jno od 18 pażdziernika i od 15 listop ad a zakazano ekspor
t u in nych zbóż i produ kt ów zbożowych. Bardzo charakterystyczne wy 
dar zeni a wystąpiły w dniach od 9 do 27 sierp nia , tj. od dnia og łoszen ia

do dat y wejścia zakazu w życi e : "W składach warszaw skich w ciągu

jedne j do by wypożyczono wszystkie młockar nie i lokomobile p ar owe za
podwój ną opła tą dl a ziemian w promieniu kilku mil od Warszawy . W m ly 
nac h odłożono na bok miele nie pszeni cy, ... w d zi eń i w nocy od bywalo
się mlewo żyta, aby zdążyć j ak najwięcej wysłać o trąb ... Wagon y dl a
przewozu żyta na wszystkich kole jach zostały p r zez spekulantów j uż

pozamawiane">' •. Po do bnie było w całym kra ju .
Zakazy wywozu zos ta ly odwołane 16 VI 1892 r . dl a wszystk ich zbóż

i produ kt ów op rócz żyta. d la kt ór ego obowiązywa ł y do 19 sierpnia. K rót
ko trwa ła t a no wa możliwość eksp or t u. od 29 IV 1893 r . na skutek wojny
celne j z Rosją Niemcy wprowadziły prohibi cyjne cł a na zboże. co spo
wodowało znaczny spadek cen . P r óbo wano wówczas zwiększyć eksport do
Austrii. gdzie cła były znaczn ie niższe (dla psz en icy 17 kop. za l p ud, gd y
w Niemczech 37 kop .). Od 23 sierpnia zaczęły obowiązywać zniżone

o 40"10 taryfy kolejowe dla wywozu zboża do Austrii . "z opłatą niższą dla
zboża wywożonego do Prus". Równocześnie kolej e austriackie obniżyły

opłaty na zboże przewożone z Rosji do Francji , S zwaj carii i Włoch . Re
zulta ty ni e były jednak zby t wielkie. Chociaż od 8 III 1894 r . cła niemiec
kie zosta ły obniżon e naw et ni żej poz iomu z 1887 r ., cen y nadal spadały

(myli się W. Grab sk i t wierdzą c . że najn iższy poziom ce n był w 1893'19).
Najniższy poziom przeciętnych ce n przypada ł n a rok 1894 . a dokładnie na
rok gospodarczy 1894/95. Sytua cję tę od bijają czasopisma ro lnicze. k tó 
re pełne są narzekali...Żyjemy w epoce ban kructw a eko nom icznego, sub
hasty, wywłaszczeń". "Tak mniejszy właściciel ziemsk i jak i dzi erżawca

zbankrutować muszą ... Stoimy nad przepaścią przełomu ekon omicznego".
Przepowiadano czasy jeszcze bardzie j katastrofalne: "S ytuacj a rynkowa ,
acz dzisiaj niekorzystna dl a zie mia n, w przyszłości ukształtuj e si ę jeszc ze
niepomy śln iej " pisał L. Krzywi ckiw'' ; w następnym r oku ekonomiczn ym

eis "Rolnik i Hodow ca", nr 34 z 27 VIII 1891.
21lł W. Grabski, Ekonomia produkc}i ro lnej, W nasz ych sprawach, t. II , Warsza

wa 1900, s. 53 (tamże wiele błędnych poglądów na kryzys agrarny). Tak samo
twierdził Warszaw sk i Komitet Statystyczny: Trud y Warszawskogo St at ist iczeskogo
K om iti eta, t. XV III, Warszaw a 1901, s . 21. Podobną sytuację sugeruje I. P ie t r zak
Pawłowska (Historia Polski, t. III , cz . l, s. 527), natomiast Cz. Madejc zyk cofa ko
niec kryzysu nawet do roku 1892 (Rozwój ka pita li zm u, op . cit., s . 100). Naj niższy

poziom ce n w 1894 r. stwierdza ł jednak wyrażnie Wiśniewski (Koniu nk tura,

op . cit., s. 7).
:!20 "Rolnik i Hodowc a", 1895, nr 7, 9, 24; Encyklopedi a RoLnicza , t. V (z 1895 r. 

art. L . K r zyw ickie go), s. 326.
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1895/9 6, podwyżka cen by ł a tak niewielka , że narzekania trwały na
dal" ' , tym ni emniej kryzy s ko ńczył się, ceny podnosiły si ę.

An ali za fluktua cj i ce n oraz sytuacj i n a rynku dość dok ładnie przed
stawia warunki rozwoju rolnictwa, wskazuje na istni ejący w Królestwie
Polskim długotrwały kr yz ys agra rny , lecz najważniejszym problem em
jest bad anie następstw teg o kry zys u. Rozdzia ł ten om awia wpływ długo

tr wal ego spa d ku ce n na produkcję rolną, szc zeg ólnie zaś n a uprawę ro li.

Dla okresu kry zy su agrarnego. obok sta ty sty ki gube rnial ne j, posia
damy także inne żródła st at ystyczne. Od 1882 r . publikuje Swe ocen y dla
Królestwa ministerstwo ro lnictwa. lecz są one d lu go jeszcze bez większej

wartości. Początkowo opi er ano je na danych tylko z ni ek tóry ch gubern i
i zbi eran y ch od st osunkowo n iewielkiej li czb y koresp ondentów . J eszcze
w 1891 r . de pa r ta me nt rolnictwa posiadał w Królestwie ty lk o 50 kore
spodsnt ów, pr zy czym aż 19 z nich pochodzi ło z gube rni warszaw
skiej i lubelskiej , a za ledw ie 2 z gube rni kaliskiej (oba j z po w . ł ę

czyckiego) . W 11392 r . pisze 75 korespondentów, a w 1893 - już 122.
Z tego też powodu można żródło to wykorzystać tylko w ni ewi elu wy
padkac h"'.

Od 1887 r. ob ejmuje Królestwo Polskie st atystyka Centr alnego Ko
m it etu Statystycznego, również i on a aż do 1893 r . jest pra wi e zupełnie

pozbawiona wartości. Nie do wykorzystania są dane z la t 1888-1891 ,
oparte na obszarach zasiewu z 1887. Da ne z 1887 i 1892 bud zą natomiast
wiel e zastrzeżeń . Wyda je się, że szczególnie w stosunku do pszenicy,
joezmi en ia i. ziemniaków, liczby z 1887 są za n iżone, a w 1892 zawyżone .

Wp rost nie do uwierzenia wydaje się, aby w ciągu tyc h la t obszar upraw y
pszenicy wzrósł co na jmniej o 65"'0' przy czym w takich gube rniach, jak
lom ż y ńska i kali sk a z wi ększył się ponad dwukrotnie. W stosunku do j ęcz

m ie nia wzrost ten miał wynieść 47% . Różnice między dan ymi CKS
a n iektórych gube rnato r ów są całkowi ci e ni e do pogodzenia. Tak np .
w sprawozdaniu z guberni kaliskiej obszar zasiewów zbóż w 1887 r . wy 
nosił 350810 dziesięcin, według CKS - tylko 281350, a w 1892 - wg
gubernatora 330470 a CKS - 355188, odnośnie ziemniaków dane dl a
1887 odpowiednio - 109 118 i 85300, dl a 1892 - 99573 i 107896. Wska
zywałoby to na całkowicie odmienne tendencj e. Charakterystyczne, że

dla lat póżniejszych różnice maleją cor az bardziej (w 1895 dla guberni
ka liskiej dan e id entyc zn e). Prawdopodo bnie prawda le żała pośrodku. Z te
go jednak powodu or az ze względu na porównywalność danych zmuszony
zostałem do kor zystania n ad al z liczb ze sprawozdań gubernatorów,
mimo dużych ich br aków . Dane CKS zostały przedstawione obocznie

22 1 "Rolnik i H odowc a", 1897, nr 12, 17, 22, 1898, nr 21.
!!2! Departament rolnictwa w Ministerstwie Rolni ctw a ogłaszał swe ocen y co 

rocznie w kilk utomowym wy dawn ictwie God w sie lskoch ozja jst tvienllOffi ot nosze ni i ,

od 1881 r.
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i na pewno od 1893 r. są bardziej wiarygodne niż ze sprawozdań gu ber
natorów:?:?3.

Dla zbadania wpływu kryzysu ag rarnego na uprawę roli naj istot
niejsze znaczen ie posiada analiza kształtowania się obszaru zasi ewu zbóż.

Nadal w tym względzie musimy wykorzystywać dane o wielkości wy 
siew u w miarach objętościowych i przeliczać je na obszary zasiewu. Czy
koni eczn a jest zmiana norm wysiewu? O normach wysiewu posiadamy
dokładne dan e już od 1888 r. publikowane corocznie przez CKS, jednak
nie wy da je się celowe ich uwzględnianie w corocznych obliczeniach
( różn ice są zresztą niewielkie) . Potwierdzają one słuszność przyjętych

norm dla żyt a , pszenicy i ows a. Natomiast wydaje się konieczne obniżenie

norm wysiewu jęczmienia z 1.17 korca na morgę do 1.155 (zrobiłem to od
1888 r .). Nadal bardzo trudno ustalić normy zasadzania ziemniaków.
Według danych CKS miała nastąpić wyra źna ich zwyżka w lat ach
90-tych , w porównaniu ze średnią z lat 1883-1892, normy z lat 1 89 ~

1897 są aż o 29% wyższe. Wydaje się że te z lat 80-tych są wyrażnie

zaniżone , że zaniżona jest w ogóle przyjęta w pracy norma 6,8 korca na
l morgę. Jednak przyj ęcie wyższej normy obniżyłoby tak obszar uprawy
ziemniaków, że byłby on całkowicie n iezgodny z innymi znany mi da ny mi .

Tablica 105 . Obsza r upraw)' głównych zbóż w Kró lcSIWi(" Polskim w I)'S. Jm2H

fin.'clnia

IB8:1 1885

188+ 188li

1885 1887

1886 1888

188 7 188~l

1888 -1890

18119 189 1

1890 189 2

189 1 1893

1892 189-1

1893 1895

189-1 18%

1895 -1897

1882 -1886

1886 1890

1888 1892

1893 - 1897

Pszenica

589 100

575 98

57 1 97

51,7 96
574 98
582 99
594 JOl

1;0·1 103

599 \0 2
579 98

543 92
5 17 88

-195 8-1

581 100

573 99

595 102
522 90

Żyto J
1722 lUD I
l 72ł j 100

1760 102

1782 103

182U l OG

182G lOG

1832 106

1799 10-1

1798 10-1

1800 IM
1821 lOG

181li 105

1808 105

1727 100

1803 10-1

1810 105
1816 105

-I lU 100

4 13 99

401 91i

389 93
39 1 9+

396 95
:399 96
399 96
397 95
390 93

379 91

3G9 88

365 88

-113 100

39-1 95

397 96
373 90

Owies

965 100

980 102

993 103

!199 • 104
1014 J05

1022 10(;

1039 1IJ7

1U-I3 108

IU53 110

1038 108

10 12 lOG

99U 10-1

976 JOl

972 100

1011 IW
1035 106

997 103

100 3923 100

97 3919 100

9G 3947 10 I

9:! 3951 101

90 4010 J02

90 -!O37 103

88 -!O72 104

84 '1047 103

79 4037 103

73 3982 102

67 3919 100

62 38-16 98

60 3797 97

100 3922 JOO

91 3998 102

87 -!O41 103

63 38G8 99

~u Organem Centralnego Komitetu Statystycznego była Stat istika Rossijskoj Im 
pi er ii, gdzie specjalne tomy pod tytułem Urożaj ... gada, były poświęcone omówieniu
spraw dotyczących rolnictwa. Dane z tego żródła powtarzało wiele innych wydaw 
nictw, m.in . "Jeżegod nik Mtnisterstwa Finansów".

22 1 Cała tablica oparta na wyliczeniach własnych na podstawie sprawozdań

la gubernatorów (..Obzc- ów ") za lala 1883-1897.
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Dla tego też celowe wydawało się zatrzymanie dotychczasowej normy,
chociaż w pewnym stopniu wyliczenie obszaru upraw y ziemniaków bę

dzie mogło służyć tylko dła an alizy tendencji , a nie będzie przedstawiać

rzeczywistego obszaru uprawy.
Najdobitniej wpływ kryzysu agrarnego na kształtowanie się obszaru

upraw widać na przykładzie zasiewów pszenicy. Już począwszy od 1884 r .
następuje wyra źne za hamowanie dotychczasowego wzrostu areału upra
wy, a w roku 1886 obszar ten zdec ydowanie małeje. .Jest on w tym roku
o 6% niższy niż w rekordowym roku 1883. Największy spadek zanotowa
no w guberniach płockiej, warszawskiej , piotrkowskiej i kaliskiej 
o 14% . Ten niski poziom utrzymuje się również w ł 887 r. W następnych

łatach następuje wzrost zasiewów pszenicy (prawdopodobnie wpływ

zwiększenia się chłonności ryn ku wewnętrznego). Do ro ku 1892 wzrost ten
wyniósł około 11% przekraczając poziom lat 1882-1885. Areał uprawy
pszenicy osiągnął w 1892 poziom nigdy dotąd i nigdy p ó źniej na ziemiach
Królestwa Po lskiego n ie uzyskany. Przeciętny obszar zasiewów w łatach

1890--1 892 wynosi! ponad 604 tys. ha . t j. o ponad 26% więcej n iż w la
tach 1872-1874.

W poclobny sposób kształtował się areał uprawy jęczmienia. W la
tach 1885-1888 następuje wyraźny spadek zasiewów, i obszar w łatach

1886-1888 był o 7% n iźszy niź w latach 1883-1885. Później area ł up r a
wy zwiększa się. jednak nie zosta je osiągnięty poziom przedkryzysowy.
W latach 80-tych największe zmniejszenie obszaru zasiewów nastąpiło

w up rawi e tatar ki. Na począ tku lat 90-tych zasiewy były mniejsze o 12%
niź przed 10 laty . By ł to nie ty lko rezultat spa dk u cen, lecz także wyraz
przeżycia się tej uprawy.

W łatach 80-tych ocImiennie kształtował się natomiast areał uprawy
żyta i owsa. By ł o to wy n ikiem k ilk u czynników. Po pierwsze zboźa te,
up rawiane głównie w gospodarstwach drobnotowar owy ch sł użyły przede
wszystkim zaspakajaniu potrzeb rodzin rolników. Zboża te równocześnie

przeznaczane były zawsze prawie wyłącznie na zaspokojenie rynku wew
nętrznego, który nad al wzrastał. Co więcej, zgodnie z zasadami reakcji
gospodars tw drobnotowarowych na spa dek cen, odpowiadały one dąźe

niem do wzrostu produkcji przede wszystkim przez zwiększenie areału

up raw y. Dl atego też następuje dalsze zwiększenie zasiewów źyta i owsa.
W ł a ta ch 1890-1892 obszar up rawy żyta był przeciętnie większy niż

w łatach 1882-1884 o 6,5%. a owsa o 8,7"/u- Ogólny obszar uprawy
5 głównych zbóż uprawianych w Królestwie Polskim w latach 80-tych
(1882/84 - 1889/9 1) zwiększył się o 4% (danych o obszarze uprawy innych
zbóż i roślin st rączkowych nie m a). Ozna czało to jednak , w por ównaniu
z okresem poprzednim, zdecydowane zmniejszenie tempa przyrostu obsza
ru uprawy zbóż.

P rawd ziwa katastrofa przysz ła dopiero w la tach 90-tych. Wielki spa
dek cen, wyczerpa nie się wsze lkich rezer w oraz masowy napływ zboźa
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i mąk i z Ukrainy i Rosji doprowadzić musia ło do zrezygnowan ia \V K ró
lestwie P olsk im z up raw iania zbóż na gruntach gorszych. ni e dających

żadnego zysk u. W pierwszym rzęd zie dotyczyło to upraw y pszeni cy. We
dług sprawozdań gube r na toró w spa de k areału pszenicv trwał do ro ku
1896 i wyniósł 21% . .Ieszcze większe zmn ie jsze n ie miało nastąpić wed ł ug

danych CK S - o po na d 23% . Wśr ód zbóż upraw a żyta na jmniej uci er
piała. spa dek zasiewów wyniós ł tyl ko 7,5' ''. O około 15% zmniejszy ły się

zasiewy j ęcznuenia i ow sa, W jesz cze większym stopniu niż psz enicy
zmniej szył się obszar upraw y in nych zbóż i strączkowych . Ich łączny

area ł (ta ta r ka. proso, strączkowe). wynoszący w 1892 r . według dan yc h
CKS 473 tys. ha, zmn iejszy ł si ę do 1895 - o 32,2%. Ogółni e obszar up ra
w)' zbóż i strączkowych zmniejszono o 14,5% , a odliczaj ąc żyto aż

o 19.3°/0.

45n

4 196
3935
39 11
·1180
·1190
·1204
~25i

Raze m I

I

- 14, 5 ~tl

267
20 1
177
In
li8
l i8
li3
185

St rącz

kowe

38
3ł

29
39
29
29
30
3 1

Proso

ItlR
I4U
126
Ilł

119
119
120
119

Rok P",enica I ŻY'o .Jl"w ni ,·' i I O",k, IT al ark a

1892 618 1891 -~i4 I lii i --"-----

1893 560 180i ~33 1021
18W ~W I i 55 396 958
1895 ~i4 I i·19 395 96i
1896 485 1926 +21 102 1
189i ·1911 1938 423 10 1+
1898 49~ IM i ·12-1 I IOl i

1899 528 ~ __~311_1 ~r,__

Spadek

ob,;zarll -23 .'ło" - 7.3"U~__/{_l.fi_'O.;,,-,-_ _ --,,--,-__~~_ _ ~_

Ponow ny wz rost areału rozpoczął się w 1896 r. (owsa od 1895), lecz
odbywał się on bardzo po wo li. przy czy m ni e objął już właściwie uprawy
ta tar ki i strączkowych. kt ór a nadal zmniejszała się .

Zmniej szen ie się obsza ru upra wy zbóż ni e było równomierne również

w aspekcie własnościowym. jak i teryt ori ałnym . Większy był ogół nie sp a
dek areału zas iewów n a ziem ia ch obszarniczych . nie dotyczyło to jednak
wszystkich ro dza jów zbóż . Tak np . na ziemiach chłopsk ich zasiewy żyta

zmniejszyły się tylko o 4,5% , ale psz enicy aż o 30,9% , gd y na wsz elkich
inny ch ziemiach odpowiednio 12,211/ 0 i 19,1% . Chłopi posiadali gorszą zie -

225 Stalislika Rossi;skoj Lnipierii, t. XXIII , Ogólne w nioski, tabl. V, t. XXVI,
dodatek nr 2, t. X XVIII. cz. l i 2. t. XXX , cz. I i 2, t. XXXV. cz. I i 2, t. XXXVI ,
cz, 1 i 2, t. X LII , cz. 1 i 2, t. XL V I. cz. l i 2, t. X LI X , cz. 1 i 2.

:!::!:6 Wszystkie dane liczbowe dla lat gO-tych . jeżeli nie zaznaczo no inaczej, opar te
są na publikacjach eKS - S tat istik a Ro s. Im p. Według danych zawartych w spra
woz daniach gubernatorów zmniejszen ie area ł u by ł o zawsze mn iejs ze .
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Tab lica 107. Indeks ł a ńcuchowy zmian obszaru uprawy zblJż. i strączkowych w %

Zbo ż e I 1R93
I

18!H I 1895 I 1896 I 1897 I 1898I

Pszenica - 9,4 - 11,7 -'1,2 2,3 1,1 0,9

J~czmi l"li - 8,G - B,5 - 0,3 6, 5 0,5 U,2
Zyto - 4,4 - ~,9 - 0..1 10,1 O,G U,5
Owies - 8,6 - G,I 1,1 5,4 - 0,7 0,2
Inne zboża 12,7 12,7 O,B - 2,1 - 0,3 - 0,5
Strączkowe - 25,0 - 11,9 - 2,5 3,5 -0,'1 - 2,4

--- ----- - --- - - -
LącLnic - 8 ,2 - 5,9 - O,G G,9 0,2 0,3

mię, która nie mogla zapewnić wystarczaj ących plonów pszenicy dla
otrzym ani a zys kó w.

Tablica 108. Spadek o bszaru zasiewów zbó ż na ziemiach różnych własności

w la tach 1892-1895 w %

Ziemia IpS'l.enie+~C'LmieJi l Żyto Owies ITalarka l ISlrąCZ- 1Proso k Razem'owe

Nadzia łowa
1 -30'91 - IB'1 I - '~,5 - 13,4 1-29,21 - 19,0 1-37,9 1 - 13,3

Inna - 19, 1 - 15,6 - 12,2 - 15,8 - 3B,9 - 39,5 - 33, 9 - 16,2

Bar dzo wyraźne były różnice między poszczególn ym i guberniami. Tak
np . w gubern i lubel ski ej obszar up raw y pszenicy zmnie jszyl się o 17,5% ,
a w suwalskiej aź o 35,9% , areal zas iewu żyta - w gu berni kaliskiej
zaledwie o 0,5%, w radomskiej o 19,1% , jęczmienia - w guberni kie
lecki ej o 10,4%, a w warszawskie j o 30,5"/0, owsa - w lubelskiej o 9,8% ,
w rad om ski ej o 22,8% . Ogólni e największe zm nie jszenie się obszaru za sie 
wów nastąpiło w guberni radomskiej - o 21,7%, najmniejsze - w lubel 
skiej o 13,0% .

Zalamani e się wzrost u zasiewów żyta, a szczególnie owsa, m ialo cha
ra kter przejściowy , nat omi ast w stosunku do wszystk ich innych zbóż

oznaczalo rzeczywiste długotrwale zaha mowanie rozwoju uprawy. Porów
na nie przeciętnych obszarów upraw y w dwóch dziesięcioleciach, 1883
1892 i 1893-1902, wykaz u je to bardzo wyraźnie.

Tablica 109. Przeci ę t n e obszary zasiewów zbóż i s t rączkowych w tys. ha

IPszeni ca IJ~czmirJi I I I
I nne

I
Strąca- I

Przeci ętna Żyro Ow ies
zboża kowe Razem

1883-1892

I
553

I
442

I
1877 I 915

1 229 I 266 I 4282
IB93 -1902 50B '131 19 10 1029 154 184 4218
RÓŻnica - 7,9% - 2,4% + 1,8~o + 12,4% - 32,8% - 30,8% - 1,5 %
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Równocześnie nastą piła zmia na strukt ury zas ie wów. Porównując pr ze
ciętne z lat lR92-1B93 i 1897-1899 możn a stwierdzić. że obszar zasiewów
pszenicy zmniejszył się z 13.50 o do 11.90 o ogó lnego areał u, j ęczmien ia

z 10.4°/0 do 10.1%. owsa z 24.20 odo 24.1%. innych zbóż i strączkowych

z 9.7 do 7,8"/0. a ty lko obszar uprawy żyta wzrósł z 42.2% do 46.1°,,,. Na
ziem iach chłopskich udzi ał pszenicy zm niejszy! się z 8,9% do 7,3% . a ży ta

zwiększył z 45.60 o do 50.0° o"'.

l'ablica l lu. OłhZar "prawy Zil'lll11iakim Inu"ak,')\\" cukrowych
\\ t) . ha%:~

100
101

101

101

102
IOi

113
liG

119

121
123
124
125

fin
fin7
684

68 7

690
72i
7ti2
78lj

805

81i

83 1 I
1142

11411
-----

49.4 IOIJ
-ł6.(j 9·~

42.0 85
36.2 73
35.2 j I
37,0 75
38,5 i8
:19,8 II I
łD,6 82
4-2.5 fH;
.Jol ,G 86
'12.i us
·12.3 liIi

Buraki cukrowe-Ziemniaki

62R 100
li-l{) 102
ti-ł~ 102
651 10+
(j6S lOG

GW 110
n+ 115
Hli 119
7fi-ł. 122
775 123

7H9 126

i99 12i
80G 128

1883 1885

I
:::: :::~
188li 1888
188i 1889
1888 1890
1889 189 1

1890 1892 1
1891 - 1893
1892 189+
1893 - 1895

1

189+- 1896 I

1895 - 189i

Z innych upraw dl a lat 80-tych posiad am y pelne dane tylko dla ziem
nia ków (bard zo n iep ewne) oraz dla bu raków cukrowych (całkowicie wi a
rygod ne ). Obszar uprawy zie mn iaków w latach 80- ty ch nadal szybko
wzrastał. Według sprawozdań gube rnatoró w i l ość zasa dzony ch ziem nia 
ków w la tach 1890-1892 była większa ni ż w latach 1882-1884 o 210,0 ,
Ten wzrost był niewątpliwy . Według dan ych eKS ty lko w lat ach
1887-1892 areał uprawy wzrósł nawet o 290 o. Natomiast w ty m samym
czasie obszar zas iewów bura ka cukrowego kształtował się cal kow icie od
miennie. Pod wpływem kry zysu agrarnego (i n or mal nego kryzysu na d
produkcji przemysłowej) zm nie jszenie a reału było w la tach 1886 i 1887
bardzo znaczne. W tym ostat nim rok u był on mniej szy niż w 1885 r. aż

~. Średnie z lat 1883-1892 wg: Sbornik swiedienii po Rossii za 1896 gad, Stat.
Ros. l mp., t. XL. Petersburg. 1897. s. 135.

ees Obszar uprawy ziemniaków wg obzorów (przeliczenia własne). Obszar upra
wy buraków cukrowych: . , .J eżegod n ik Min . F'i nansow", t. XVI. s . 732-733: t. X VI I.
5. 704-705: l. XX, 5. 410: l. X X I. 5. 435: rok 1898. 5. 578-579: 1899, 5. 899: 1900 .
5. 674; 1904. 5. 644: God w siei . ceu., op. cit.; 1885. l. III . 5. 135, 1886. t. II I . 5. 137:
1887, t. III , 5. 135; 1868. l. II , s. XII ; t. Hl . 5. 164 ; 1889 . t. I II, 5. 149; 1891, t. III ,
cz. l, s . 133; Sbornik swiedienii po Rossi i za 1884.'85, s . 164-165; za 1890, S. 126-1 27;
Statistika proizwodstw obla gajemych tJkcizom za 1900 o-, Peters burg 1902, s. 325.
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o 36%, przy czym w gube rnii pio trkowskiej nawet o 630, u. W latach na

stępnych ma miejsce powolny wzrost. lecz również na początku lat

90-t ych obsza r up rawy buraków był zdecydowanie mniejszy niż w latach

1883-1885.
Niez by t jasne jest kszt altowan ie się poziomu obszaru uprawy ziemnia

ków w la tach 1893-1 895. Według danych CKS nastąpił wówczas krótki

(1893-1894). lecz bardzo znaczny - o bli sko 24% - spadek tego obsza

ru, natomiast wg sprawozdań gubernatorów trwa dalszy . aczkolwiek po

wo lny, wzrost il ości zasadzonych ziemniaków. .Iak się wydaje spadek

areału napewno miał miejsce. chociaż nie był znaczny - dane CKS doty

czące ro ku 1892 są prawdo podobn ie zawyżone. P ot wierdza to fakt, że od

1896 r . liczby z ob u tyc h żródeł znacznie się do siebie zbliżają. Spadek ten

w każdym razie nie zahamowa ł ogó lne j te ndencji wzrostu. Przeciętny

obszar uprawy ziemniaków w latach 1893-1 902 był o blisko 4°," wyższy

ni ż w poprzedn im dziesięcioleciu. równocześnie jego stosunek do obszaru

zasiewów zbóż i strączkowych zwiększył się z 18 do 19% .

Uprawa buraka cukrowego w lat ach 90-tych . odwrotnie niż IV ubieg

łym dziesięcioleci u, ni e zm niejsza się. a utrzymuje się na ty m samym po

ziomie (charakterystyczne. że w lat ach 1893 i 1894 następuje pew ien

wzros t). Od 1897 ma miej sce znaczny wzrost areału zasiewów. W tym sa

m ym czasie dokonują się wyraźne zmiany w rozmieszczeniu uprawy bura

ka cuk rowego. W połowie lat 90- tych następuje spadek obszaru plantacji

w rejonie Ku tno- Sochaczew, na tomiast bardzo znacznie wzrastają one

na tereni e Iube lszczvzny, gdzie w latach 1895-1897 ich obszar był ponad

trzyk rot nie większy niż w łata ch 1889- 1891. W gu berniach: piotrkow

skie j. ka lisk ie j , warszawskie j, sied leck ie j i lornźvńskiej już do końca

XIX w . areał uprawy nie osiągnął poziomu z lat 1883-1885. Obok gu

berni lubels ki ej uprawa burak a cukrowego rozwija się właściwie tylko

w guberni płockiej. P roces ten trwał zresztą i po zakończeniu kryzvsu

ag rarnego.

Ta bli ca 111. Zmiany \\ rf)'/,Illi(·~;r.czl·nju uprawy

buraka cukrowego

Gubern ia

\ \"a rsza\""ska

Lubelska i płucka

1111H"

55.2 39.2

:!9,9

:W.9

Il u.. 1

T 226 "0

- 16°u

Co do innych upraw posiadamy da ne ty lko dla lat 90-tych o obszarach

zas iew u lnu i konopi. Uprawy te wykazywa ły odmienną tendencję niż

wszyst kie inne wyżej przedstawćane. W lat ach 1887-1 892 mia ło nastąpić.

wg danych CKS zm nie jszenie areału ich uprawy. natomiast póżniej miał

być dość znaczny wzrost. szczególnie obszaru zasiewu lnu.
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Ziemniaki
Buraki cukrowe

Len
Kono pie
Lącanie

Tablica 112. Indeks luńcucbowy zmian obszaru upraw roślin nil'zbo:i.owych:!:e

Rośl i n y niczbożow(. l 1893 I 189+ I 1895 l 189G 1897 I 1898

I
I -13,1 I - 1 ~,31 1, -1 7" 1.9 I 0,7 I

+,5 I 10.3 - I ~ , -I _ .1,) 5.G 9,fi
I - 8,~ 30, I 3,G G.+ - 0.8 I 0.7

- 5,G z,I I 5,0 5,9 3,9

1

3,2
-12.'2 1 8..9 0.7 7, 1 2,0 1.1

Ogólem zasiewy I - 8,9 - (,.2~~ - 0:5~
'--=-------=--'---'--- -- '-

Według danych CK S ogó lny sp ad ek areału uprawy zbóż, strączkowych

oraz 4 innych r oslin wyniósł 15,5% (1895 r . w p or ównaniu z 1892). Po 
nowne uzyskanie poziom u z roku 1892 nastąpiło w wy pa dku żyta już

w 1896, j ęczmienia i owsa w 1901. zie mniaków w 1902 (z 1893 r. 
w 1899). Natomiast poziom u tego j u ż nie uzyska ły j uż n igd y pot em: psze
nica , tatarka, proso i strączkowe. Ogólnie poziom obszar u zbóż i strączko

wych z 1892 r . został przywrócony dopi ero w 1903. a omawia nych 4 in 
nych ro ś li n w 1901 r.

Omówion e te nde n cje charak teryzu ją ogó lny obszar zasiewów bez ro
ślin p aszow ych . Inne upraw y zajmowały wg sta ty styki CKS z 1887 r .
za ledwie 0,8% chara kte ryzowa nego doty ch czas ob szaru. Dl atego też n a
tej podstawie " mo ż emy stwierd zi ć, że w czasie kat astrofy lat 90-tych
doszło do wyraźnej zmiany struktury zas iewów. W ciągu lat 1892- 1896
area ł up r aw y pszenicy zmniejszy] si ę z 11,1% do 9,6% ogólu zasi ewów.
a ży ta wzrósł 34,0% do 38,3% .

Rzeczywisty mankament dokonanej ana lizy sta now i jednak ni e
uwzględnienie obszaru zasiew u ro sli n paszowych. W 18R7 r. stanowiły on e
6% ogó lnego ob szaru zasiewów. Nieste ty pełn e dan e posiadamy tylko
z 1887 i 1901 r . P ewne jednak dan e dotyczące guberni k ali skiej i łom

żyńskiej-ś? wskazu ją, że i w okresie lat 90-ty ch następował wzr ost up ra wy
roslin paszowyc h . Jednak wz r ost ten z natu ry rzeczy (niewielk i stosunko
wo obszar) nie mógł w żadnym r azie zrekompensować spadku obszaru
zasiewów zbóż i strączkowych (ogó lne zm nie jsze nie wynosiło przecież

862 tys. h a).

Według da nych urzędowych obszar up r awy roslin pas zowych w latach
1887-1901 zwiększył się z 300 ty s. do 566 tys. ha tj . aż o 89% (wszystk ich
innych zasiewów o 18,6% - przy czym dan e z 1887 r. są n apewn o za ni 
żone) . Oznaczało to wzro st udziału ro ślin paszowych w ogólnym obszarze
zasiewów z 6.1% do 9,4% . Bardzo cha ra kterystyczny był region alny

229 Wszystk ie uprawy, oprócz buraka cukrowego. według S tc t , Ros. Imp. jak
\V przypisie 225, burak cukrowy jak w przyp is ie 228.

230 ObZOT K a li szsk oj aubiemtt, za lata 1883-1896: QbZOT Łomżynskoj gubierJlii,

za la ta 1898-1900.
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wzrost areału roślin paszowych. Największy miał on być w guberni

łomżyńskiej , p łockiej i ra domskie j. gdzie areal ten zwiększył ponad

3-krotn ie. Najmnie j wzrósł on w tych guberniach, gdzie już w 1887 r.

uprawa roślin paszowych była rozwinięta, tj. w guberni kieleckiej. kalis

ki ej i piot rko wski ej . Nastąp i ło więc pewne wyrównanie poziomów. Rów

nocześnie większy był wzrost na ziemiach chłopskich niż obszarniczych.

W 1887 r. na ziemiach nadz ia łowych rośliny paszowe zajmowały 2,9°10

ogóln ego obsza ru zas iewów, natomiast na in nych ziemiach już 9,8%,

w tym na ziemiach nie należących do skarbu 10.3% . Do roku 1901 na

ziemiach nadziałowych obsza r uprawy rośli n paszowych wzrósł o 184°,0,

a na in nych - o 55%.

Tablica 113. " 'zrost obszaru upraw roślin pas7.owych'l31

Gubern ia

Lomźvńska

Płocka

Radomska

Siedlecka
Lube lska

I
Suwalska

\\'arszaw~ka

Kielecka

Kaliska
l Pion-kowska

2.2
2,9

·1,.1
3,9

4.B
4 ,4

I

7.0

B,4

__
9,0

IU,B

6,2
7,5

105

I 8,5
8.8
7.9

I
11,3

11,7

_1
_ 10

.
8

8,4

314

247
~02

150

131

10U

96
so
38

3

Według danych urzędowychw la tach kryzysu agrarnego dość znacznie

wzrósł ogóln y area ł gr un tów ornych, W latach 1887- 1894 obszar ten

miał się zwiększyć z 6646 tys. do 6797 tys. ha, tj. O 5.4%. Niestety dane te

wyda ją się ca lkow icie ni epew ne, świadczą w większym stopniu o zwięk

szeni u dokładności pomiar ów niż o rzeczywistym wzroście. Tak np. we 

dług tych da nych w guberni łomżyńskiej w okresie tym obszar miał się

zwiększyć aż o 21,5% (w poprzedzają cym dziesięcioleciu zmniejszyć

o 6.8% ). Równocześnie obszar tej guberni w tych samych granicach

zwiększono o 16,8%. a całego K rólest wa o 6.2% . Dlatego też większego

znaczenia na bierają dan e ze sprawozdań gu be rnatorów, które jednak nie

są pełne ani porównywalne (różnice w stosowaniu kryteriów przynależno

ści odłogów , ogr odó w itp.). Dość dok ładnie pr owadzona statystyka w gu 

berni ka liskiej wykazuje, że w latach 1885-1891 nastąp i ło zmniejszenie

obszaru gruntów orn ych o ponad 5%. Zaniżone w szczególności wydają

się ogólne da ne o powierzchn i gr untów ornych z 1887 r. Porównanie da 

nych z 1877 i 1894 1'. są bard ziej konstruktywne, Według tych statystyk

powi er zchnia gruntów ornych zmniejszy ła się z 55,3% do 55,1% ogólnego

en S uit, Ros. l mp., t. XXIII, ogó lne w nioski; tabl . V, l. LII I, cz . 3, s . VI-IX.
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obszaru Królest wa. Więcej wniosków z liczb o p owi er zchni ziem i up r aw
ne j wła ściw ie wysnuć nie nlożna 23~ o

Brak jest również danych o proces ie li kwid acji ugor ów. Wspomniana
już n i emożliwość wyliczenia ogó lnego obszaru zasiewów, a szczególnie
area łu up r awy roślin pas zowych , ni e po zwal a n a odpowiedź - czy
\I' okresie spa d ku powi er zchni spadku zasie wów zbóż zwiększy ł się czy
zmalał obszar ug or ów . Nie zby t precyzyjne dane z guberni k aliskiej wsk a
zuj ą, że do 1890 r. włącznie trwał dość intensy wny pr oces likwidacji
ugorów. W latach 1887-1890 miały się one zmniejszyć z 12,8% do 7,9°/0
ogółu grun tów ornych (z odłogam i z 14,9 do 11,1% ), w następnych lat ach
następował pr oces odwrotny i w 1893 ugor y stanowić m ia ly 9.6° ° (z od 
łogami 12.3"10. w 1895 ugory i odłogi - aż 18,9% ). Dane te wskazują

równocześnie . że w gospodar ce ch łopskie j by ł o zn aczn ie mniej ugor ów
niż n a ziemiach obszarniczych. Tak np . IV roku 1890 na ziemi chłopski ej

stanowiły one za ledw ie 4,6% gr untów ornych, a na innych - 11,1"/'1>
IV 1893 - odpowied nio 6,1"/0 i 12,8% . Czy podobny proces miał mi ej sce
IV in nych guberniach n iestet y ni e można odpowiedzi e ć w' .

Tablica 114. Strukuu-a gruntów ornych w Królestwie Polskim
w 1901 r."!s.I

I 1 I
~ o ziemi Obszar za-

Ugory w ~ o ornej siewów abó ź

Gubernia ziem i ornej w systemach
w tiu ogół u

bez od łogów bczugoro-
zasiewów

wych

I
,

I I
Suwalska 27,S 17,6 74.8
Łomżyńska 18.7 +1,0 70,3

ISied lecka 17.·[ H,8 71,8
Pl ocka 17, 1

I

48,7 68?

\Varsza w"ka 11,8 64, 7 66,9
Lubelska 6,u 80,3 N,7
Ra dom ska 9,2 72.5 69,6
Piotrko wsk a 7,0 78,9 68..7

Kali ska 8.3 I 75, l uu,+
Kiel ecka 5,9 I 82,3 67,2

Og ółem 12,7 6 1,9 u9,8
w tym:

I
I INada la lowe

I
11,3 66,0 72,0

Inne 14.1 57,7 G7,4 I

ee S ta t. Wrem ., op. ctt., ser ia III , t. XIV, s. VIII-IX (1877 r .): T rudy Wa rsz.
Stat. Kom., t. XV. s. XV II. XXIII ; Obzar Kol. pu b., za lata 1883-1 896.

'" Obzar Kol. gub., za lat a 1887-1896, s. 1-6.
23~ Obli czeni e własne na podstawie : Stat. Ros. [ m p o, t. LIII , cz. 2, s. III , VII,

XVII-XIX, cz. 3, s. VI- IX, 112; "Jeżeg. Min. Fi n ." , 1904 , s. 644 .
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Ogólny procent ugorów można wyliczyć dopiero zu rok 1901, tzn . po

zakończeniu kryzysu. Tym niemniej wydaje się cel~w. analiza tych da

nych i porównanie ich ze stanem z roku 1887. Według własnych obliczeń

w 1901 r. ugory wynosiły 12.7% ziemi ornej bez odłogów, wobec 19,3%

w 1887 (884 tys. ha wobec 1204 t ys. ) i 24,9% w 1863 r. Oznacza to dość

znaczny postęp w likwidacji ugorów. Proces ten w latach 1887- 1901 naj

szybciej przebiegał w guberniach lubelskiej, radomskiej , siedleckiej i łom

żyńskiej , najwolniej w guberni suwalskiej. Najmniej ugorów tak jak

i poprzednio było w guberni kie leckiej . lecz na drugie miejsce pod tym

względem, wysunęła się gubernia lubelska. wyprzedzając kaliską i piotr

kowską.

Ograniczenie obszaru ugorów oznaczało rozpowszechnianie się syste

mów bezugorowych. .J eżelibyśmy przy jęli abstrakcy jnie, że stosowano

wylącżnie. albo trójpolówkę ugorową. albo system bezugorowy, wówczas

w 1901 r. systemy bezu gorowe objęły w Królestwie 61.9% ziemi ornej .

Oznacza to znaczne zwiększenie intensyfikacji uprawy roli. ponieważ

w 1887 r . syste my bez ugo r owe obejmowały okola 42"/0 ziemi ornej.

a w 1863 - ty lko 25%~35. Wobec występowania właściwie czterech syste

mów - trójpolówki ugorowej, wielepolówki (najczęściej sześciopolówki).

tró jpolówki bezugorowej i systemu płodozmiennego - w rzeczywistości

było inaczej. Uwzględniając stopień obsiewania zbożem bardziej prawdo

podobne będzie przyjęcie, że tylko około 250/ 0 ziemi ornej było objęte

trójpolówką ugorową, a na oko ło 24% stosowano już system plodo

zrnienny-".
Pod względem terytorialnym w największym stopniu zlikwidowano

gospodarkę ugorową w południowej części Kró ł estwa. L inia Wisły i Wie

prza stanowiła wyrażną granicę. na północ od której ugor y były jeszcze

dosyć częste. Natom iast system płodozm i enny naj ba rdziej był rozpow

szechniony na zachodzie Królestwa, a więc w guberniach kieleckiej, kalis

k ie j (najwięcej), p iotrkowskie j, warszawskiej i płockiej. Bar dzo charak

terystyczne przykłady stosowania odmiennych systemów bezugorowych

stanowiły gubernie lubels ka i płocka. W lubelskiej było bardzo ma lo

ugorów (pod tym względem ustępowała ona ty lko kie leckiej), równocześ

nie jed nak siano t u bardzo wiele zboża (stosunkowo więcej tylko w guber

ni suwalskiej). Oznaczało to znaczne rozpowszechnienie trójpolówki bezu

gorowej, na tom iast t yl ko spo radyczne występowanie systemu płodozmien

nego. W gubernii płockiej ugorów było jeszcze dużo, jednak zboża zajmo

wały ty lko 68% obszaru zasiewów. z czego wypływa wniosek. że w tej

::!3~ Wyliczenie za 1863 - skorygowany wskaźnik 1. Kostrowickiej poprzez odli

czenie odłogów od powierzchni gruntów ornych. Bardziej prawidłowo należałoby

to ująć tak: w 1901 l'. trójpolówka ugorowa obejmowała maksimum 380 u ziemi

ornej. a \I' 1887 - 68%.

:!3G Przyjęto, że wielopolówka to tylko sześciopolówka i że \V trójpolówce ugo 

rowej zboża stanowią 90f~ o obszaru zasiewów.
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gu berni rzadziej stosowano trójpolówkę bezugorową. na to miast st osu n
kowo często płodozmian. Od reszty K r ólestwa zdecydowanie różniła się

gubernia suwalska, gdzie najwięcej by ło ugorów i stosunkowo najwięcej

siano zboża. Bez gubernii suwalskiej ugory zajmowały w 1901 r. tylko
11.2% zie mi ornej w K r ólestwie. co pr zy upros zczon ych wyli czeniach
oznacza, że na '2,'3 ziemi ornej stosowano syste my bezugorowe.

W przekr oju własnościowym t rzeb a podkreśli ć szybsze tempo likwida
cji ugorów na ziemiach obszarniczych niż n a chłopsk i ch, chocia ż nad al
w gospodarce chłopskiej było ich mniej. W latach 1887-1901 na zie m iac h
nadziałowych udział ugorów w ogó lny m areale zie mi ornej zmniejszył się

z 16,70, 0 do 11.3% , na innych ziemiach z 22,1% do 14,1%. Na ziemiach
nadziałowych w 1901 r. trójpolówka ugorowa mogła za jmować najwyżej

34"10 ziemi ornej. na innych ziemiach 42,3°' 0'
Podkreśla jąc znaczny postęp w likwidacji ugorów tr zeb a jednak za u

ważyć słabe postępy w upo wszechnianiu sys temu płodozmiennego . W lą

tac h 1887-1901 udzi ał zbóż w areale zas iew ów zmniejszył się tylko
z 71,3% do 69,8% (prawdopodobnie jednak w 1887 r . obs zar up r awy zbóż

został zaniżony, w 1863 zboża - 81,9%). Według danych urzędowych

w guberni piotrkowsk iej, kaliskie j i suwalskie j miało nastąpić nawet
zwiększenie stopnia zasiew u zbóż, a więc wycofywanie się z płodozmianu .

Wyraźny postęp widoczny by ł tylko w gube rniac h siedleckie j, łomżyń

skiej , radomskiej i lubel sk iej , gdzie jedn ak był on n ad al sto sunkowo naj
mnie j rozpowszech nio ny. Szczegól nie gospodar ka ch łopska była mocno
przywi ązana do kultywowania trójpolówki. Na -zierniach nadziałowych

stopień zasie wu zbóż w lat ach 1887- 1901 wzrósł z 61,3% do 63,8% zie
mi or ne j (likwida cja u gor ów), a zmnie jszyl się za ledwie z 73,6% do
71,9% obszar u zas iewów. W tym samym czasie na ziemiach inny ch zasie
wy zboża wzrosły z 53,6% do 57.9% ziemi ornej i zmalały z 68,8% do
67,4% ogólnego obszaru zasiewów (przy czym w tych ziemiach "innych"
zwiększył się procent ziemi chłopskiej - n ie nadzia łowej ) . Fakt y te po
twierdzają tezę, że glówną drogą rozwoju gospoda rowania w Król estwie
Polskim w 2 połowie XIX w . było przechodzenie z trójpolówki ug orow ej
do trójpolów ki bezu gorowej , przy is tnieniu odmienności w gospodarce
chłopskiej i obszarnicze j. Folwarki zasadniczo przechodziły od trójpolów
ki ugor owej do płodozmianu, n atomiast gospodarstwa chłopskie od trój 
polówki ugor owej do udoskon al onej trójpołówki bezugorowej .

Stwierdziłem wcześniej, że w la tach 80-tych obs er wujem y tendencj ę

wzrostu obszaru zasiewów zbóż, któr a ul ega wyraźnemu za łamaniu w la
tach 1893 i 1894. .Ja k kształtowały się zbiory zbóż?

Obliczenia trzeb a by ło oprzeć w dal szym ciągu n a sprawozda n iac h gu 
bernato rów. Dan e z cent ra lnego komitetu statysty cznego, jak już stwier 
dzo no, można wykorzystywa ć dopier o od roku 1892" ' . Dane gubernato-

237 Dlatego też trzeba odrzucić wszelkie wy liczenia dotyczące lat 1888-1891
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rów, według ocen współczesnych, w przeciwieństwie do eKS, mialy
zawyżać wysokość zbiorów, lecz wydaje się, że był to pogląd b łędny, wy-
tworzon y w lat ach 1888-1891 , kiedy to dane CKS były tak niskie, że

wydawało się, iż "Obzory" muszą podawać zbiory za wysokie.

T a blica 115 . Zbio ry 5 g t ównvch z bóż w Kr ólestwie Polskim w tvs, toli~all

I Średnic I Pszenica Ży to .I rc~midl Owi es ITsuurka I Ląca ni e

1---- I----

I'M' -,"~ I 548 100 l+ll 1U0 38B 100 6B2 100 I 10(} 3 16') 100

1884 1886 571 IU4 1·)57 101 3911 1 0 :ł n i 106 IOh 325 1 IU3

1885 1887 Sa3 1U6 1·)30 99 39 1 101 753 110 103 3259 103
18BIi 1888 58 1 J06 IH o D9 391 IUI 795 116 92 32H9 1U4

I1887 1889 536 98 1359 94 351 90 701 J03 H5 3032 96
1888 - 1890 503 92 1307 9i 35+ 91 (179 100 H8 2931 !13
W8 9 189 1 ·177 H7 ll50 HO 331 85 (;22 91 HI 26(;1 8+

I 1890 1892 5+7 100 1291 9U 37 1 96 ()93 102 77 2985 !H

1891 1893 570 IU+ 1391 97 36ti 94 699 102 71 3097 98
1892 1894 577 105 1544 Im 394 102 755 III G5 3335 10li

189 3 1895 522 !15 1523 106 :J83 !)9 H O 109 tii 3229 102
189·) 1896 495 90 1472 102 364 94 719 105 55 3W5 98

1895 1897 481 88 1425 99 34U 88 656 96 57 2959 94

l 1882 WAG 5G7 10U 1460 100 399 1110 7lf 10U IOU 32-15 100
18B4 IB88 57R 102 l 'łG3 IUO 392 9B 7.'>3 105 98 3284 10 1
18H7 - 1891 523 92 1279 U8 355 B9 694 9i U3 29:14 90

IU90-IU94 1 5'JU 97 1390 95 3UO 95 i2G IU2 71 3115 9tł

1 1893- 1897 5 10 90 l oH7 99 361 90 706 99 59 3024 ~

Zbiory zbóż w początkowym okresi e kryzysu agra r ne go wzrastają na
da l, nieznacznie lecz w większym stopniu niż zasiewy. Wzrost dotyczy
szczególnie owsa i pszenic y. W latach 1886-1888 zbiory zbóż osiągają

punkt szcz ytowy. W następnym okresie wielkość zbiorów ul ega zmnie j
szeniu w wyniku dwóch kolejno po sob ie następujących przyczyn . W la
tac h 1889-1891 następuje okres bardzo zlego urodza ju. Zbiory zmniej 
szają się mimo wzrostu obsz aru uprawy. Szczególnie dotkliwy był ni e
urodzaj w 1889 r . Według sprawozdań gubernatorów ogólne zbiory 5 zbóż

były wówczas niższe niż przeciętne z lat 1886-1888 o ponad 26"/0, w. tym
pszenicy o 26%, żyta o 21"/0, jęczmien ia o 28%, owsa aż o 37%. Według
dan ych CKS zbiory w 1889 r . były ni ższe w porównaniu z 1888 o pon ad

oparte na danych eKS zawarte m.in . w następujących pracach: S. Rosiński , De r
Get re id eha ndel. op. ctt., s. 15-16; G. Cleinow, Die Zu kunft Pot e us, t. I, Lipsk 1908,
5 . 155: J . Konczy ń sk i, Roln ictwo i przemysł w K ról estwie Po lsk im prze d wojną,

cz . l , Warszawa 1924, s. 41; "Statis ticzeskij Jeżegodnik", 1914, s . 91; Rocz nik Sta
tystYCZ11Y Królestwa Pol skiego, 1913, s . 128.

ess Wyliczenia własne oparte na "Obzorach" guberni za lata 1883-1897 (zal.
nr 2). W porównaniu z rozdziałem II obniżono współczynniki wago we pszenicy,
ży ta i jęczmienia, w stopniu zres z tą niewielkim, w oparciu o dane Stat. Ros. l m.p.
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27°". W 1891 zbiorv zbóż wed ł ug ..Ob zoru" byl y tylko o 4% wyższe niż

w 1889. a nie licząc ow sa naw et o 2" " niższe (wg CKS w obu wy pa dkach
wyższe). W la tach 1892 i I R93 zbiory były wy so kie. większe nawet niż

IV lat ach 1886-1 RRR. pot em jednak następuje ponown y zna cznv sp adek
zbioró w wywołany znm ie jsze niem obszar u zasiewów. Według danych
ze sprawozdań gubernatorów zbi or y w la tach 1895-1897 byl y o lI "",
niższe niż IV latach 1892-1894. natomi ast według CKS o 6"/u.

Tablica 116. Zbiory :l!JÓ'L. i s lr:,cl. ~wwych w Królestwie Polskim w lys. l ll n ;l3D

Żyto ' J I,.·c;r. mid l I Owies f1n::-:')(J7.ai Cro::;l 'I--R-a-,,-c,-,,-

H 70 100 ~89 100 1682 100 8:1 100 IH lUDI 332G 1U0
140 i 96 365 94 sss 9R 82 98 125 86 3 144 95 I
H35 98 358 92 GH !19 78 9411 21 84 3 153 95
IHG 9ll 353 92 G42 94 I ll7 105 112 78 I 3 13G 94 I

____'-_ _ ---'-_16_;4_1_1_1_2 ·103 104 1H 3 109 87 105 13/; 94 35G+~

1
~':;n-dniC ~cal
1892 1894 55; lOO

1893 18951500 90
189-\ 1896 487 87

I 1895 1897 ·19G 89
I 1897 18991554 99

Gen era ln e wn ioski można sformulować w oparci u o porównanie prze
ciętnych zbiorów z dłuższych odcinków cza su. co elim in u je załamani a

wypływa jące z n ieurodzaju. Si edmioletnia średnia ruchoma zbiorów psz e
ni cy bad an a od lat 1870- 1876 wykazuje stały wzr ost do lat 1882- 1888.
kie dy zbiorv były' większe niż w okresie początkowym o 46% . późni ej

średnie zbiory po woli i z pewny mi ni eznac zn ymi wa ha nia m i spadają

i w lat ach 1891-1897 sta ją się mn iejsze ni ż w latach 1882- 1888 o 9"10.
Tak badane zbiory żyta wykazują w pierws zym okresi e wzrost o 24%.
jednak póżniej było trochę inacze j - spadek trwa l ty lko do lat
1885-1891 (zmniejszenie o 10% ). następnie następuj e wzrost . lecz jeszcze
w latach 1891-1 897 przeciętne zbiory żyta były niższe niż w latach
1882-1888 o 3%. Na to miast średnie zbi or y owsa w la tach 1882-1888
byly większe niż w la ta ch 1870-1876 o 30u,u. później zmniej szyły się o 6° o
w Jatach 1891-1897 . Zbiory j ęczmieni a w lat ach 1891- 1897 byl y niższe

o 5u/o niż w lat ach 1880-1886. Tak więc kryzys agra rny IV Królestwie
P olsk irn przyniósł pełne zah amowanie wzrostu produkcji zbożowej .

Inacze j kszta łtowały się zbiorv ziemniaków i buraków cukrowyc h.
Zb ior y ziem nia ków przez cal y omawian y okres właściwie wzrastały . We
dlug sprawozdań gubernatorów przeciętne ich zbiory w lat a ch 1895-1897
były o 33% wyższe niż w latach 1883- 1885. Trend wz rostu przerwany
był ty lko jed en ra z - p rzez r ekordowo niskie zb iory IV 1891 r. Według

obzorów były one wówczas o 40% niższe niż średnia z lat 1888-1890,
według CKS o 30u,0 w por ównaniu z ro kiem poprz ednim . Natomiast zbio
ry bu rak ów cukrowy ch obniżyły się zna cznie w lat ach 1886-1888 wraz
ze zm nie jszeniem obszaru upraw y. Później st aj e w zr ast aly (dość zn acz ny
spa dek tylko w 1895), jednak w Jatach 1895- 1897 były on e tylko o 2"10
wyższe niż w latach 1884-1886.

~n St al. Ros. I m p., jak \V przypi si e 225.
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l'ablica 117. ZI)jf)I'Y ziemniak ów i buraków cukruwyci l

w ty.... l o n ~ l lI

Ziemni aki Buraki cukruwr-

1883 - 1885 -j'f233 100
18B·f 1881i HIl9 11:1
IB85 -IB8i ·180·1 11:1
laRG 18"n ·Hi7fi J10
IB87 1 8B~1 4i7 1l 113
18B8 1890 ·192<; I Iti
1889 IB91 +102 104
1890-IB92 +454 105
1891 - 1893 ·1673 IIlI
1892 1894 :;365 12i
IB93 - 1895 5557 131
1894-1896 55ł6 131
1895 -1897 5645 133

---------
1882 1886 '1337 100
1884 - lIlB8 H04 lOB
1887-1891 -Hil 103
1890-1894 ·1823 111
1893 -1897 5538 128

li91

723
699

586
556
l121
637
ti5h

050
740
768
761
739

09:;
654·
h02

712
762

100
105

101
85
III
90
92
95
95

107
III

IlU
10i

100
94
87

102
110

Okopowe
Zboża

i s I rączkowc

Tablica 118, Globalna wartość zhiorów lu-uno w Królestwie Polskim

, -w-c-c-n-. c-h stałych w mln rs~ł1

1882 1884
18R5 I An7
1887 IBIl9
1889 1891
1891 1893
1893 189ó
1895 - 1897

IBBI 18B:;
18B5 1889
1889 1893
11193 11197

206.:ł 10U

20(;, 1 IIHl

19 104 93
167,5 8 1
193.0 9·1
19M." 91)

18:ł .:ł 8U

205.4~
196.2 95
184,1 90
191,0 H3

:;9,5
7\,5

69.7
ss.s
69.3
82.:1
83,2

65.3
71.2
71.7
81.0

JOO 265.7 1011
120 277.9 105

117 :lGl,l 98

110 233.0 88
116 202,3 99
138 2BI. I 106

~1265,4~
100 270.7 100
109 267.4 ss
110 256. 1 9_.5I
12+ 272,0 100

:!~o Źródła jak \V przypisie 228, poza tym dla buraków także: Rocznik StaLystyCZ
ny K r. Pcl., 1913, s. 128. Wedł ug st at, Ros. l mn., zbiory ziemniaków były wyższe,

miały one wynosić np. w lalach 1892-1894 - 5966 tys. t, a \V 1895-1897 przecięt

nie 6135 tys. t. Por. przypis 225.
:m Obliczenia własne, ceny średnie z lat 1875-1879, zbiory według "Obzorów"

(oprócz buraków cukrowych), pozycja "Inne zboża jare" przeliczone według cen
grochu; okopowe obejmują ty lko ziemniaki i b ur ak i cukrowe.
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Mimo znacznego wzrostu zbioru ziemniaków ogólna wielkość zb iorów
ziemiopłodów kształtowała się w całym okresie na prawi e jednakowym
poziomie. Wzrosty i spadki były krótk ot r wale i stos unkowo niewielkie.
Globalna wartość zbiorów zbóż, roślin strączkowych i okopowych w la
tach 1893-1897 m ierzona w cenach sta łych (przeciętnych z lat
1875-1879) była taka sa ma jak w ł ata ch 1881-1885. Fak tycznie ozna 
czało to. przv znacz nym wzroście lud ności , wie lki reg res produkcj i rośli n

nej \V okresie kryzysu agra rnego. Wartość prod ukc ji zbóż, strączkowych

i okopowych w cenac h sta ły ch liczon a na jednego mieszkańca była prze
ciętnie w lat ach 1893- 1897 aż o 18% niższa niż w ł a ta ch 1881-1885.
Według dość pr ecyzyjnych wyliczeń Sobczaka przeciętna produkcja netto
zbóż na 1 mieszkańca w lat ach 1881(85 - 1891/ 95 zmniejszyła się

z 348 kg do 283 kg, groch u z 19 do 12 kg, ziemnia ków z 478 do 450 kg"'".
Równocześnie produkc ja roślinna liczona na 1 mieszkańca ws i i osad

była w latach 1893-1897 przec iętn i e O 15% niższa niż w latach
1881-1885. W okresach poda nych pr zez Sob czak a w st osunku do zbóż

i strączkowych było to zmnie jszen ie z 428 do 402 kg , na 1 mieszkańca .

Tak więc w okresie kryzysu agra rnego produkcj a roślinna cofnęła się do
poziomu lat 70-tych.

Dwie były przyczyny r egresu produ kcji zbożowej w Krółestwie P ol
skim. Po pierwsze było to, stw ierdzone up rz ednio, zm nie jsze nie uprawy
zbóż i roślin strączkowych, po dr ugie nastąpiło zaha mowa nie wzrostu wy
dajnośc i gleby, nawet z pewną tendencj ą do zmnie jsza n ia się . Nie można

mieć na tu ralni e ca ł kowitego zaufania do współczesnych źród eł , lecz ten
dencj e są bardzo wyraź ne. Tylk o zbiory pszenicy z 1 ha wykazywaly nie-

T ablica 119. Zb iory '1. J ha w q w Króles twie Pobkilll :l :'l

Przeci ętna Pszenica I Żyro I I IBurak ;
J~czl1lic ń Owies Ziemniak i kcu "rOWC

I I
---

I

I1881 -1885 9,6 B,6 9,0 7,3 7 1,2 157,2 I1883- 1887 9,7 I 8,2 9.0 7.4 69.8 150,1
1885 -1889 9.6 7,7 8.6 7,1 73.6 161,9
1887 1891 9,0 7,0 8,3 I 6,8 65,1 162,2
1889 - 1893 9,9 7,3 8,3 6,4 OS,U 166,B
1891 -1895 9,5 7,9 8,9 6,9 64, 1 l G8~ 7

1893- 1897 9'_71~ 8,9 7,0 69,8 177,8
----- - - - ----

1880 -1886 9,6 8,3 9,0 7,2 70,2 157,2
1884 -1890 9J5 7,9 8, 7 7, 1 72,9 161,B

I 189 1-1897 9,6 I 7,9 8,8 6,9 65,3 170,3

!-ł! T. Sobczak , Wzrost ludności, op. cit., s. 104---108.
:!-ł3 Obli czenia własne: zbiory i obszary zasiewów (oprócz buraków ) według

sprawozdań gube rnatorów. Według danych Sta t. R os. I mp. w lata ch 1893-1897
przeciętne zbio ry z l ha wynosiły: pszenica 9,7 q , żyta 7,9, j ęczmienia 8,9, ow sa 6,6,
ziemniaków 79,4 q.
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wielki wzrost związany napewno z eliminacją gorszych gleb , zwiększyły

się także zbiory burak ów cukrowych . Fakt ten z jednej strony do wod zi ,
że nie było zasadniczych zmian w sposobie upraw y roli, z drugiej wy ka 
zuje nada l olbrzymi wpływ war unk ów atmosferyczny ch na poz iom u ro
dza jów.

Kry zys agra rny załamał zdecydowanie dot ych czasowy szybki r ozwój
zastosowania maszyn i ulepszon ych narzędzi rolniczych. Następował up a
ciek prod ukc ji maszyn ro lniczych. W la tach 1886- 1890 ni e powstał żaden

nowy zakład tego typu , a niektóre z dawniej istniejących przestawi łv si ę

na inną produkcj ę . Tak np. w 1886 r. w dużej fabryce M. Rudnicki ego
w P ru szk owie zwi n ięto dz ia ł m aszyn ro lniczych . Działo się tak w warun
kac h protekcji cełnej . Właśnie od 1885 r . skasowano bezcłowy import
maszyn rolniczych i wprow adzono wysoką opłatę celną wynoszącą 50 kop.
w złocie za 1 pud . Wartość brutto prod ukcji czy nny ch zakładów zmnie jsza
się bardzo znacznie . Wynosiła on a w 1883 r . - 845 tys. rs, w 1890 
498 tys ., a w 1894 - tylko 381 tys . rs , tj . zaledwie 45% st anu początko

wego:!H.

Równocześnie od 1884 r. bardzo gwałtownie spada import maszyn
i narzędzi rolniczych . Już w 1886 wynosi ł on tylko 23% poziomu z 1883.
W latach 1885-1894 impor t utrzymuje się na prawie jednakowym ni s
kim poziomi e i w lat ach 1890- 1894 wynosił on przeciętnie 44% stanu
z lat 1880-1884'·15. Na podobn ym po ziomie .kszta l towa łc się ogólne wp ro 
wa dzanie maszyn i ulepszonych narzędzi rolniczych ( ł ączna wartość pro
du kc ji i importu) do u pra wy roli. W 1883 r. wartość wprowad zonych d o
ro ln ictwa tych. urząd zeń wynosiła około 1750 tys. rs, w 1890 - około

760 tys. , a w 1894 - 820 tys . rs, tzn. 47% st anu z 1883. Oznaczało to po
wrót do poziomu z połowy lat 70-tych.

Tak więc rozwój mechanizacji rol nic twa został wyraźnie zahamo wany.
Na podstawi e danych z gubernii warszawskiej z lat 1894- 1896 można

przypuszczać. źe w gospodarce folwarcznej po wcześniejszym już up ow 
szec h nien iu się m łockarń przyszła kolej na siew niki. W po lowi e lat
90- tych w guberni warszawskiej około 95% majątków posiadało młockar

nie, 55% siewniki a nadal tyłko 3,5% żniwiarki.... W gospodarstwach
chłopskich natomiast postęp polegał głównie na upowszechnianiu płu

gów i żelaznych bron. W korespondencji z pow. puławskiego w połowie

la t 90-tych pisano: "Do 1870 r . sochy były wszędzie używane, ale potem

:?U I. Pietrzak -Pawtowska. Królestwo Polskie w początkach imperiaHzmu, War
szawa 1955, s. 60; " I nży nier ia i Bud ownictw o", 1884, s . 240-241; EHe. Rolnicza, t. III .
5.15-18; J . Łukasiewicz. Pr zewrót , op . cit ., s. 362.

!4 S Import len wynos i ł przeciętnie w la tach 1880-1884 - 26,7 1:y5 . q, \V la tach
1885-1'889 - 13,5 tys., \V lat ach 1890-1894 - 11,7 tys. q . O bzcr umieszniej torgolvli ,
cp. cit. , za la ta 1880-1894.

!~G Ob zOT Wa rsz. gub ., za la ta 1894--1896, s. 6, 8 i zał. nr 2; "Rolnik i Hodowca",
1896. nr 30.
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pługi szybko zaczęły rozpowszechn iać się po ekonomiach, za przykładem

osta tnich bardziej udoskon al on e na rzęd z ia zaczęli stosować i chłopi, więk

szość kt ór ych posi ad a obecnie w sw ym rozporządzeniu jednoskibowe
plugi"'''. Inne zdanie posiada l jednak K. K aczkow ski: "Po prawym brze
gu Wisły ni e rzadko jeszcze można spotkać sochę... Dzisie jsza znowu plu
życa ni e spulchnia dobrze ziemi. a plugów poprawniejszych ty lko więk

sze i zamożnie jsze gospodarstwa wł o ś cia ń sk ie używać zaczynaj ą ""'.

W rzeczywistości stopień rozpowszechn ienia pługów żelaznych byl wów
czas bardzo różnorodny . Bardzo rzadko były stosowane w gu berniach
pn .-wsch . (suwalska, łomżyńska i siedlecka) nawet w gospodarstwach fol
warczn ych (za wyjątkiem sied leckie j). Szeroko rozpowszechnione one
były w pd .-zach . części Królestwa (gubernie kaliska, piotrkowska i ki e
lecka ). O stosowan iu bron żelaznych (właściwie drewnianyc h z żelaznymi

zębami ) W . Kocent-Zieliński w 1907 r . pisał: "Brona drewniana, tzw. ko
koszka , z którą przed Iaty 25-ciu można było jeszcze spotkać się w nie
jednym dworskim.a st ale w gospodarstwach wło ściańskich, wyszła z uży

cia prawie zupełnie nawet w gospo darstwach drobnych""'. O decydują ce j

ro li rozpowszechniania się pługów w procesie doskonaleni a narzędzi ro l
ni czych świadczy fak t , że w latach 1896-1898 aż 53%. importu maszyn
i narzędzi rolniczych przypadało wagowo na pługi"" .

Tablica 120. Stopi e" rozpowszechnienia plugów żelaz n ych

w gospodarstwach c h ło pski ch w % glll in~~ l t"

Gulx-rnin Szeroko I :\'l alo I Ba rdz o

1 +1 _ rzad ko

Suwalska 25 75
Lom ż vriska 17 33 50
Sied lecka 31 62
Radomska 50 50
Plocka 80 20
Lubel ska 86 14

Wars aa wska 88 1~

Inne 100 -

Maszyny rolnicze w gospodarstwach chłopskich nie były jeszcze uży

wa ne. W oparciu o szeroko rozpowszechnioną akcję ankietową departa 
ment rolnictwa stwierdzał w połowie lat 90- tych, że zasiewu chłopi doko
nują prawie wyłącznie rękami. natomiast na fo lwarkach stosuje się dość

2·1; Siel skochozjajst wże nnaja i statisticzeskaja swiedienija po ma teria/um potu-

czennym ot chozjajew, t. X I, cz. 2, Petersburg 1903, s . 264.
era Enc. Rolnicza , t. III . s. 532.
2.19 Księga j u bileusz ow a, op . clt ., s. 177.
2S0 Obzor wl1ie szniej torgowli, op, cit ., za la ta 1894-1899.

Sielskochoz. stai . sw., op. cit ., cz. 1, s. 135.
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często "jeżeli nie w większości wy padków, różne rodzaje siewników" . Wy
ją tek stanowiła gubernia suwa lska, gdzie prawie wszędzie panował siew
ręczny , nat omiast sposób maszynowy m ia l być najbardziej rozpowszech
niony w guberniach lubelsk ie j, warszawskie j i kieleckiej'52.

Przełom następuje w 1895 r. Od tego roku rozpoczyna się gwałtowny

skok importu mas zyn i na rzęd zi rolniczych do Królestwa Polskiego. Już

w 1895 przywiezion o wagowo więcej niż w dotychczas rekordowym
1883 r. W roku 1898 sp rowadzono ponad sześciokrotnie więcej niż w 1894,
a ponad czterokrotnie więcej niż w 1883' 53. Równocześnie szy bko rozwi ja
się wytwórczość krajowa. W 1900 r. wartość produkcji maszyn i narzędzi

r oln iczych w Królestwie Polskim wyniosła 1014 tys. rs wobec 381 tys.
w 1894.

Kr yzys agrarny doprowadził również do zaha mowania p rac meliora
cy jnych. W la ta ch 1885-1888 m elioruje się coraz mniej pól , a szczegól
nie łąk, ich roz miary zmniejszają się ogólnie do 33% stanu z 1884 r. J ed
na k od 1889 ro zpoczyna się ba rdzo szybki rozwój melioracji łąk, a szcze 
gólnie drenowa nia pól. Te ostatnie wkrótce przekroczyły trzykrotnie po
ziom z lat 1882-1884. W lat ach 90-tych znów bardzo znacznie zm nie jsza
się obszar me liorowanych łąk , natomiast dren owani a pól zosta ł tyl ko
za hamowany. Ogólnie trzeba ocenić , że w drugim okresie kryzysu agrar
nego prace me lioracyjne rozwinęły się w Królestwie Połskim w stopniu
dotąd nieznanym.

Tablica 12 1. Prace rnclioracvjnc w KI"Ó!l'SlWic Polskim w ha:!$l

Średnio I DrenO\~'anic pól l :\-lc1ioracjc łąk 1 Razem

1882-1884 55i 100 370 100 927 100 .
1884-1886 400 72 247 67 647 70
1886 - 1888 302 54 70 19 372 40
1888- 1890 594 łU 6 113 3 1 i07 76
1890-1892 895 161 585 158 1480 160
1892-1894 1012 182 710 192

I
1722 186

1894-1896 1631 292 509 138 2140 231
1896-1898 1724 309 262 71 1986 214

O sprawach nawożenia i w ty m okr esi e wiemy niewi el e. O postępie

w te j dziedz in ie może ty lko świadczyć stały prawie wzrost im portu na 
wozów sztucznych . Impor t nawozów fosforowych (głównie guana) rósł

przez cały czas właściwie ba rdzo szybko, spadki, zresztą stosunkowo nie
wie lkie, mia ły miejsce w latach : 1885, 1888, 1894 (niski poziom także

2Sl! Sie lskochoz. stal. sw., op, cit., CZ, 2, s, 167 .
253 Import maszyn 'i narzędzi rolniczych w tys . q (z tranzytem bez Grajewa

i Wie r zb ol ow a ) wynosił: 1894 - 14,9. 1895 - 39,1. 1896 - 49,3, 1897 - 59,9, 1898 
91,5, 1899 - 125 tys. q, a w 1893 - 29,7 tys. q .

254 Księga jubileuszowa, op , cit., s, 196.
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w 1895). Mnie jszy . lecz ta kże szybki. by ł wzrost imp ortu nawozów azoto
wych (sa le try' chilijskiej. używa n ej nie tyl ko w rolni ctwie), jednak okre
sy zm nie jszania przywozu były w ty m wypndk u większe. Zn aczn y był

spadek importu saletry \V la tach 1885-1 886. a przez da lsze dwa lat a
utrzymywa ł się na n isk im poziom ie. Spade k i zaha mo wa nie wz ros tu im 
portu sa letry miał mie jsce również w blach 1895-1896. Ogólnie w lat ach
1893-1895 impo rt nawozów sztucz nych do K rólestwa by ł blisko 4-krot
nie większy n iż p rzed 20 lat y. W 1897 r . nastąpił nowy wielki skok impor
tu nawoz ów sz tucznyc h.

Tablic" 122. Import nawozów sztucznych do 1':.1'ó1<':;I"':"1 l'ol skicgo
w toilachtr,r,

Sa letra chilijska I
I

Razem

1883 1885
I 1886 1888

1889 1891
1892 189·1
1895-1897
1898- 1900

I 628 100
I 786 110
3554 218
6089 3;4

8325 511
1321 0 811

574

518
879

1373
1418
2333

100 I
90

153

239 I247
406

2202 100
2 304 105
4-133 201
7 ·162 339
97-13 442

15 543 706

Nad al głównym odbiorcą nawo zów fosforowych była gubernia kaliska.
W lat ach 1883 /85 - 1895/97 udział tej guberni w ogólnym imporcie Kró
lestwa wspomn ia nych nawozów wzra sta z 32% do 43%. Szczególni e duży

był import przez komory w Szczypiornie i Praszcze. Im port przez wszyst
kie komory tej guberni we wspom nianym okresie wzrósł siedmiokrotnie.
Przyjmują c , że przywożone nawozy w całości zużywała gub ernia kaliska
i że stosowała je tylko wie lka własność , ot r zymujem y następu ją ce dane :
w la tach 18113-1885 na l morgę folwarczn ych gruntów ornych w gu 
bern i kali ski ej przypadło 1.1 kg nawozów fosfo rowych . w reszcie Kró
lestwa - 0,33 kg. w la tach 1894-1897 w guberni kaliskiej 6.0 kg ,
w reszcie Kr ólest wa - 1,24 kg, tj . 5-kro tnie mniej i tyleż co w gub. ka
liskie j na początku la t 80- tych .

Oprócz omawianego importu Królestwo pr zyw ozilo w ni ew ielk iej ilości

fosfo ry ty z Cesarstw a (bardz o znaczny wz ros t w 1897 r .). Równocześnie

Królestwo sam o było nadal ekspor terem nawoz ów sztuczny ch, zwłaszcza

mą czki kostnej . Od 1859 r. istnia ła w Sosno w cu wytwór nia nawo zów
fosforo wych Lamprechta, która w 1892 r . zatr ud n ia ł a 150 ro botników
i posiadała własną kopa ln ię fosforytów pod Płosk irowem na Podolu ; wy
rab i ała ona mączkę kostną . mą czkę żużli toriiasow skich, a także super fos
fa t. a większość swej produkcji (mączka kostna) wywoziła za granicę.

W 1895 r . zosta ła zbudowana fab ryka naw ozów sztucznych w Łowiczu ,

2:;5 ObZOT wnicszniej torgowli. op. ci t., za lata 1883-1900. Wyli czen ia własne:

wszystkie komory bez Wier zbotowa i Gra jewa . tranzyt nie odgrywał większej roli.
Por. dla lat 1894-1897: W. Żukowski , op . cit., zeszyt 3.
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a w 1900 dwie następne - \\' Strzemieszycach i w Kielcach . Tak więc

w końcu XIX w. powstał w Kró lestwie Po lskim przemysł nawozów

sztucznych-w.
W rez ultacie wspomnianego wyżej braku wzrostu plonów przy rów

noczesnym spadku cen, zmniejszały się dochody z uprawy roli. Nie ma

w tym względzie pełnych wiarygodnych danych źródłowych, lecz ta ten

dencja jest niewątpliwa. Według sprawozdań gubernatora płockiego do

chód brutto z l dziesięciny ziemi zasianej pszenicą wynoszący przecięt

nie w Jatach 1883-1887 około 68 rubli, obniżył się w latach 1887-1891

do 50 rubli a w la tach 1891-1895 wynosił 48 rb. w stosunku do żyta

liczby te mialy być następujące - 48, 38 i 33 rb, owsa - 34, 31 i 29 rb m .

Podobne rezultaty u zyskałem wyliczając przeciętny dochód brutto z l ha

w całym Królestwie (wartość zbiorów według bieżących cen warszaw

skic h w latach gospodarczych po odliczeniu zasiewu). Dochód ten prze

ciętnie dla 4 zbóż wynosił w latach 1880-1884 około 44,1 rubla , w latach

1884-1888 - 37, 1, w latach 1888-1892 - 32,5 , a w latach 1893-1897

zaledwie 29,0 rs , czyli tylko 2fJ dochodu z lat 1880-1 884.

Tablica 123. Dochód brutto z J ha w fS m

I Pszenica 1 Żyto !JtcrmiC'111 Owies lZiemniaki

1880 I88·f 66, 1 I 41,8

I
+5,1 3+,8 103

188·f - 1888 58.8 32.9 36,6 32,1 86

1888 1892 50,9

I
29."} 3+.8 zs.s 87

I 1893- IB97 ·f+,3 2G,4 I 29,7 25,3 77

Tylko sporadyczne dane posiadamy o dochodzie netto z uprawy zbóż.

W 1887 r. szeroką akcję zbieran ia da nych o tym doc hodzie podjął depar

t ament rolnictwa. Według tych badań dochód netto w Królestwie Polskirn

z l dziesięciny obsiane j pszenicą wynosił przeciętnie w latach 188:;-1888

tylko 15,3 rs (po odliczeniu renty). obsianej jęczmieniem 17,1 rs, owsem

2,7 rs, na tomi ast żyto przynosił o stratę w wysokości 4,2 rs z l dziesięciny.

Również J. Bloch stwierdził dla tego okresu deficytowość uprawy żyta"'".

Gubernator ka lis ki w sprawozdan iu za rok 1887 pisał : "Rzeczywiście

obecnie zajmowanie się tylko rolnictwem w większych majątkach nie

da je p rawie żadnych korzyści , przynosi straty, chociaż łącznie z innymi

pobocznymi galęziami: ...rolnictwo daje tylko nieznaczny dochód nie prze

wyższający 2_ 3% "260. Według "obzorów" guberni lubelskiej czysty do-

25& I. Pietrzak-Pawłowska, op. cit., s . 34-35: "Rolnik i Hodowca", 1892, nr 35;

1895, nr 33.
esr ObZOT ploc. gub., za lata 1883--1895, s. S-8 (bez m. Płocka) .

2;;5 Przeliczenia własne na podstawie danych z ..Obzorów' i cen warszawskich.

259 Sielskochoz. stut, s w., op. ci t.. t. III, Petersburg 1890, s . XXVI-LXXX. 379-

388. P or. J. Bloch, Ziemia, op. cit. , s . 89-95; "Rolnik i Hodowca", 1891, nr 9;

1895, nr 15; 1896, nr 2; A. Suligowsk i. Produkcja, op. cit., s. 62-63.

esu Obzor !{al. gub., za 1887 r., s. 2.
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chód Z 1 dziesięciny wynosił w la tach 1884-1888 średnio 21,5 rs ,
w 1888-1892 - 16.8 rs, a w la tach 1893-1897 zaledwie 12 rs"' .

Więcej materiału posiadamy dla lat 90- tych. Według da nych gube rna
tor a płockiego doc hód netto z 1 dziesięciny ziemi obsiane j pszenicą wy 
nosił w latach 1890-1892 przecię tnie 19,9 rs a w lat ach 1893-1 895 
i 7,5 rs. W guberni ł omżyńsk iej dochód te n dla pszeni cy wynosił w la
tach 1892-1894 - 22,5 rs , w la tach 1895- 1897 - 18,5 rs , dl a żyta: 14,4
i 13.1 rs . owsa: 11.8 i 11,2 rs, ziemniaków: 25.8 i 22,8 rubli. J . Ryx do
kładnie ob licza zysk z up rawy ro li na przykład zi e jednego majątku po
lożonego w oko licy Warszawy , lecz tylko dl a okresu 1891/ 92 - 1897/ 98.
Badani a te wykazu ją niski poziom zys ku w latach gospodarczych
1893, 94 - 1 89 fi '96~" .

Jak się wyda je zysk netto spada ł w mniejszym st opniu niż dochód
brutto. Zmniejszy ly się koszty uprawy. Wsk azuj e na to .J. Ryx dla lat
90-tych. Sprawozdania gubernatorów stwierdzaj ą pow ol ny , lecz stały spa
dek nominalnych płac ro botników ro lnych. Tak np . przeciętne pła ce

dzienne w guberni lubelskie j, radomskiej i kie leckie j wynosiły w lat ach
1883-1885 około 51 kop ., \I ' latach 1886-1888 - 45 kop., a w lat ach
1892-1894 - 44 'kop. \V guberni płockiej za zaoranie 1 dziesięciny pła

cono w latach 1882- 1884 przeciętni e 4,74 rb , a w lat ach 1893-1895 
3.93 rb"'..Jed nak spadek płac ro botników ro lny ch i wog óle ,kosztów upra
wy roli by ł zdecydowan ie· mniejszy ni ż sp ad ek dochodów brutto, co mu 
sialo obniżyć zys ki .

T abli ca 124. Wartość zbiorów nello w m ln r!' w Kr 61L-sl wit' Polskiruv"!

\ 18811- B., 1 IB84 - 88 1 IB88 - 92

I 37.B I 33.7 I :W.3

71.5 57.9 .>3 . 1

2.0.0 15.9 H.9
'13.2 31.7 27.6

:lU, 19.2 16.3

IB93 97 I Spad ek
w 0"

Przec ię nic

I
Pszenica

l Żylo
.I ~c7.mi(·l i

Owies
l nnc zbo ża

Razem 184 .1

I
Ziemniaki "2.5

Ogbh:ll~ :U6. li_

158.·1

55.4-

2 13.8

142.2

62 .3

2 n·ł,5

23.1
4B.\I
12.11
25.2
11.7

120.0

6 1.4-

IBU

38.9
32.9

40.0
24.1

45,8

,-;;
1,8

16,+

2&1 O bzor Lu b. gu b.. za lala 1 8 ł:ł4--1 89i . s . 5-9.
262 ObzOT Ploc . (}lI b., za lata 1889-1 893 ; Ob zor Łom , gub ., za lata 1891- 1897:

W naszych sprawach . t. II, op. ci t. , s . 227.
ae ObZOT Lub. pub., za la ta 18B3-1 894: Ob ZOT Rad . pub ., za lata 1883-1894:

ObZOT K i et , gub. , za la ta IB83-1894: ObzOT Pl oc. gu b.. za la t a 1B82-1895.
~6~ 'Wysokość zbiorów według sprawozdań gubernatorów, ceny z wyjątk iem

latarki według Siegla w latach gospodarczych \V Warszawie. ceny tata rki wed ług
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Najdobitniej szym wy razem kryzysu produkcji zbożowej jest wielki
spa de k jej wartośc i wyrażonej w cenach bi eżą cy ch. Glob aln a warto ść

zbiorów wszelkich zbóż i strączkowych wynosząca przeciętnie w latach
1880-1882 oko ło 238 mln rs zmniejszyła się w latach 1894--1 896 do
138.5 mln rs , przy czym doch ód brutto z ich up rawy (zbiory mniej zasie
wy) spad ł z 192 mln do 112 mln rs. t j . aż o 42%, w tym z upra wy psz e
ni cy o 50% , żyta o 37%. jęczmienia o 4111/ 0 , ow sa o 32% , inny ch zbóż

i strączkowych o 52% . Ogólną dochodowość uprawy roli ty lko w n iewiel
kim stopniu ratowały inne zasiewy. Do ch ód brutto up rawy zbóż. strą cz

ko wych i zie m nia ków w lat ach 1894--1 896 wynosi ł tylko 69% doc hodu
z la t 1880-1882. Zmienił się przy ty m uk ł ad źr ódeł tego dochodu. Gdy
na początku lat 80- tych dochód brutto z uprawy zbóż i strączkowych by ł

ponad sze ściokrotnie wyższy niż z uprawy ziemniak ów , to w połowie lat
90-tych za led w ie niecałe 2 r azy. Przytoczone wyżej liczby wyra żn ie

świadczą, że upr aw a roli , a szczególnie uprawa zbóż stała się dziedziną

wy bitnie ni e opłacalną.

T ;lhlica 125. Dochód hrnuo z uprawy zie-mi
w Krńh'slwil' Polskim

I IZboża, s t rąc-I.ko\\"!·

Sretinil'
Zboża i sIr:l<--..;kuwl· i xiernniaki

-------
indek..mln r~ indeks I mln 1""

18811 1882 191.n 1fJ0 253 .9 100
1881 18R3 18:>.9 97 :HB,6 98
1882 1884 178.7 93 2-11.8 95
1883-1885 Hi!).:! 88 227.8 90
1884 1886 \("L9 8G 218.2 86
IR85 1887 . 15(;,0 8 1 209. 1 R2
188G' 188R I.n.3 79 ~09,0 B2
1887 1889 1311 . \ 71 193.3 76

1888 1890 lJ·ł.6 70 192.6 76
1889 1891 131.9 69 187.0 J.ł

1890 1892 1,19.0 78 1 14,5 84
1891 1893 143.4 75 209A 82
189~ 1894 135.4 71 197,9 78
1893 - 1895 118.9 62 179,0 71
1894 IR9J; t u .s SA 175. ł ł l9

1895 1897 118.7 62 Wi , I 74

W ślad za sp adkiem dochodowości uprawy roli zmniejszyła się re nta
gruntowa oraz cena ziemi. W guberni siedleckiej opłata d zi erżawna

z 1 dziesięciny ziem i pod zbożam i w lat ach 1884-1888 zmniejszyła się

cen w latach gospodarczy ch w guberni piotrkowskiej zam ieszczonych w sprawozda 
niach gubernatora , inne zbiory prze liczo no wg cen grochu. Za wartość netto (lu b
dochód brutto) uznan o war-tość całych zbio rów mnie j zasiew.

165



z 16,45 d o 11 r ubli. W guberni p łock iej przeciętna opłata dzierżawna

1 dziesięciny ziemi ornej w latach 1890-1 895 miała się zmn iejszyć z 9,26
do 7,07 rs, tj . o 24% ' ·5.

Bardzo znaczny spade k ce n ziem i mial mi ejsce już w latach 80- ty ch .
Według danych urzędowych cena 1 dziesięciny ziem i w Królestwi e Pol
skim w latach 1882-1887 obniżyła się z 116 do 82 rubli. tj . o 29% . w tym
w guberni warszawskiej z 90,8 d o 67,7 r ubli , tj. o blisk o 24%. O spadku
cen ziemi donosiły często sprawozdania gube rna torów. Tak n p. gubernator
ka lis ki pisze w 1888 r .: "C en a zie mi spad ła o połowę " . Mia ła ona w 1889 r .
wynosić okolo 30 rs za 1 morgę , wobec 60 przed 5 lat y. W gubernii si e
dl ecki ej już w lat ach 1885-1887 ce ny ziemi ornej były mniej sze o 8%
niż przeciętne w lat ach 1882-1884, w gube rni płockiej w lat ach
1885-1888 obniżyły się o 12° u. Według badań J . Blocha ceny sprzedawa
n ej ziemi dwors kiej w gube rni radomsk iej podczas parcelacji ca łkowite j

wynosiły w lal ach 1885-1 890 średnio 45 rb wobec .15 w la tach 1880-1885.
tj. spadły o 18%, w czasie parcel acji częściowej a na log iczn ie 46 i 52 rb. Na
pr zelomi e lat 80- ty ch i 90- ty ch sp ad ek cen ziemi został zaha m owa ny. Tak
np. wynika ze sprawozd ań guber na to ra płockiego i kaliski ego. Guberna
tor pio trkowski stwierd zał n awet wz rost cen zie m i sprzed a wanej n a licy
tac jach w latach 1888-1890 (lecz t u spadek ce n ziemi w lat ach
1884-1887 miał wynosić aż 46% ). Natomiast J . B10ch i "Rolnik i Ho
dowca" na prze' kładzie guberni płockiej udowodnili, że ce ny ziemi rów
nież i w tym czasie obniżają się nadal . I tak za 1 morgę zie mi dworskiej
w woln ej sprzedaży uzyskiwano w ·Ia tach 1885-1887 przeciętnie 59,33
ru bla, a w lat ach 1888-1890 t yl ko 54.66 , natomiast lic yt ow an ej 41,66
i 34,0 0 rubli . tj. o 18% mnie j. Sp ad ek cen ziemi na początku lat 90-tych

•jest niewątpliwy. Stwierd zają to m.i n. sp raw ozd an ia gubernatorów : płoc
kiego, piotrkowskiego i .kaliski ego. Średnia cen a p łacona za ziemię nab y
waną przy pomocy Banku Włościańskiego w Królest wie Polskim w la tach
1891-1895 obniży ła się o 13% ' ·6. Sp adek renty i cen ziemi w całym okre
sie kryzysu ag ra rnego był niema ły . lecz nie osiągnąlon takich ro zmi arów
jak spadek cen zbóż. Dlat ego też w 1894 r . pisano : "Nastał okres t rzeci.
okres cofania się i zasto ju; rol nicy walczą z nim l:iezskutecznie ... Cen y
ziemi znowu się obniżają; bankruct wa , zwłaszcza w sferz e dzierżawców,

stają się dość częste ... Popyt na ziem ie, nawet ze strony włościan, zmnie j
sza się do minimum. Podaż za to zie mi w zr asta z r ok iem ka żdym">".

J uż w połowie lat 80- tych można było przewidzieć długotrwały okres

ee ObzOT SiedL. gub ., za lala 1884-1 888: O bcor Pl ock. pub., za la la 1890-1895.
". Obzor Petr , gub., za lala 1884-1893: Obzor. Sied l. gub ., za lala 1882-1 887:

ObZOT Ptcc. gub ., za lata 1885-1895: Obzor Ka l. gub., za 1887 r., s. 2. za 1889, s. 2,
za 1893, s. 7; "Rolnik i Hodowca", 1888, nr -la; 1892, nr 7; J. B lach, Ziemia, op. cit. .
s. 157, 165; J. Bl ach, Bank Wlościansk i a pa rcelacj a, Warszawa 1895, s. 9; Stosunki
ro lnicze Królestwa Kongresowego, W ar szawa 1918, s. 75.

201 "Rolni!c i Hodowca", 1894, nr 27, s. 314.
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złej koniunktury dla produkcji zbożowej. Drogą ratunku miał być rozwój

hodowli i przemysłu rolnego. Już w 1885 r. L. Gąssowski głosi! : " Hodow

cy kupują folwarki, hreczkosieje rujnują się... Droga do boga ctwa - to

łąka , bydło i nawóz", a C. Reklewski stwierdzał dobitnie: "J est już fak

tem ni ezaprzeczonym. że rolnictwo nasz e oprzeć się musi na hodowli in

wentarza i przemyśle rolnym , jeśli nie chc e ułedz zupeł nemu rozbiciu ,

pod naciskiem konkurencji zagranicznej ". To samo powtarzał w 1886 r.

S. Rewieński: "Cóż za tern postawić na miejsce rolnictwa i uprawy zbóż,

które w takim stanie jakim jest dzisiaj opłacać się nie może? Odpowiedź

na to brzmi: hodowla i przemysł""".

Te sformułowania i postulaty sugerują, że w okresie kryzysu agrarne

go nastąpi! w Królestwie wyrażny rozwój hodowli zwierząt. Czy tak było

rzeczywiście? Analizę rozpocznę od hodowli zwierząt pociągowych. Roz

wój hodowli koni był niewątpliwy. Liczba koni bezustannie wzrastała,

lecz zarówno tempo przyrostu jak i przyrost bezwzględny wykazywały

tendencje spadkowe, Przed kryzysem agrarnym, w latach 1870-1882, po

głowie koni wzrosło o 45,7%, w czasie kryzysu - lata 1882-1894 

przyrost wyniósl 19,1"10, przy czym na wsi liczba koni zwiększyła się tyl

ko o 15,1010 (w mieście ponad dwukrotnie) . Tempo wzrostu stale zresztą

malało: w la tach 1882-1888 wzrost o 9,8%, w następnym sześcioleciu

o 8,4%, a w latach 1894-1900 o 6,5%. W okresie kryzysu (1882-1894)

Tablica 126. Liczba ko ni w Króles rwie Polskim:· \!

Guberni a I 1870 I 1882 I 1888 I 1894 I 1899

Suwalska 96,0 124.,3 126,2 134,2 130,2

Łomżyńska 68,7 101,3 108,6 9!}J7 100,0

Siedlecka 53,3 85,4 92,4 IH,4 122,0

Lubelska 111,3 167,7 187,9 208,'1 219,2

Radomska 69,8 96, 1 108,3 119, 3 122,6

Kielecka 63,6 99.4 110,3 I 1iR,9 123.1

Kali ska 69,9 98,5 111,1

I
116,9 123,5

Piotrkowska 65,4 93,8 108,8 117,7 122,2

\Varszaw ska 86,8 127,8 142,1 180,6 I 199.7

Plocka 68,6 102,8 109,5 I 96,9 104'5 1
Razem 753.4 1097,1 1205,2 ~7,i /i36G.9
w tym na ws i 1057,5 1156,4 1217,3 1264,4

!6S "Kurier Rolniczy", 1885. nr 26 (L . Gąssowsk i): "I.-Iodow ca" . 1885, nr 42 (C. Re

klewski); 1886, nr 5 (S. Rewieński). Por. też: "H odow ca", 1885. nr 11; 1886, nr 50.

ee Stot . Ros. Imu., t. XX, s. 10: t. XXXVII , s. 3 ; Trudy WSK, t. XVIII , s. 10:

T. Sobczak, Zmiany w stanie ilościowym i rejon izacji hodowli 1In ztem iach środko

wej Polski w XIX w ., w : Studia z dziejów gospodarstwa wie jski ego, t. IV. zesz . 3,

Warszawa 1961, s . 105. 106. Nie można s tw ierdzić , jak to czyni Sobczak (za Tennen

baumem), żadnego spadku liczby koni w latach 1891-1895 i w roku 1898. Bilans

handlowy Króles twn Pol skiego, Warszaw a 1916 , s . 29 ; "Jeż . Min. Fin .". 1898, s. 546:

1899, s. 718.
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największy wzrost miał miejsce w guberni siedleck iej (aż o 34%), znacz
ny był także w lubelskiej, radomskiej i piotrkowskiej a najmniejszy
w guberni suwalskiej (o 8%), maly także w łomżyńskiej i płockiej.

Głównymi posiadaczami koni byli chłopi, jednak w lat ach k ryzysu
szybciej wzrastała liczba koni u innych posiadaczy. Dlatego też gdy
w 1882 r. gospodarstwa chłopskie posiadały 76,1% ogó lnej li czby koni,
to w 1894 - tylko 74,2% (w 1899 - 71,9% ). Na da l bardzo znaczna
część gospodarstwa chłopskich nie miała koni, w 1888 takich gospo
darstw było 36,7%, w 1894 - 30,2% (najwięcej bylo ich w gube rni ka 
liskiej i kieleckiej - po nad 40% , n ajmn iej w gube rni lom ż y ń skiej i sie 
dleckiej - około 20%). Ogólnie oceniając trzeba stwierdzić wyraźny
postęp'?",

Równocześnie ze wz rostem pogłowi a koni ma lala li czb a wołów robo
czych. Ustalenie ogólnej liczby wołów roboczych w K r ólestw ie Polskim
jest .bardzo utrudnione. Robił to już T. S obcza k, określa jąc ich liczbę
w 1870 i 1899 r. Stwierdził bardzo znaczny spadek wołów, w ciągu 30 lat
aż o 75%. Niestety dane z 1870 r. nie znaj du ją potwierdzen ia w inn ych
źródłach i są co najmniej nieporównywalne, jako wyrażnie zawyżone
(Sobczak opiera się o dane in te nde nt ury) . Za najbardziej wiarygodne
trzeba uznać dane zbierane przez organy ubezpieczające bydło od pomoru
(zresztą jako ciągłe jedynie porównywalne), przekazywane przez niektóre
sprawozdania gubernatorów. I' tak wg Sob czaka li czb a wołów i byk ów
w guberniach lubelskiej, warszawskie j, piotrkowskiej i kaliskiej miała
wynosić 362,9 tys. sztu k, tymczasem sprawozdania gubernatorów za
1875 r. wykazują 136,6 tys. szt uk. Czy jest możliwe , aby w ciągu 5 lat
liczba zmniejszyła się blisko trzykrotnie? Dla tego samego 1870 r. w gu
berni warszawskiej wed lug zestawień Sob czaka miało być 124,3 tys. wo 
łów i buhaj ów, a wed lug ubezpi eczeń tylko 47,5 tys. Przykłady można
zresztą mnożyć. Szczególnie zawyżone wydają się dane dotyczące guberni
warszawskiej, lub elskiej, piotr kowskiej , kaliskiej i kieleckiej -'".

Naturalnie sa m proces zmn iejszania się lic zby wołów jest niewątpli
wy, jednak przebiega! wolniej ni ż to sugeruje T. Sobczak. Szczegól ni e
uporczywie trzymały się wołów gospodarstwa fo lwarczne. Według wiary
godnych da nych Towarzyst wa Kredytowego Ziemsk ieg o w dobrach sto
warzyszonych w la tach 1879-1892 licz ba wołów roboczych zwiększyła
się z 99,9 tys. do 108,4 tys.'" Nie oznacza to n atu r alnie fa ktycznego
zwiększen ia, ponieważ ob,szar ty ch dób r zwiększył się o 7,4% , ,pr zy czy m

e-e Stat . Ros . tmp., t. XX, s. 10- 31; l. XXXVIl, s. 14-39.
271 T . Sobczak , Zmiany, op. cit.. s. 45, 106, 112, 122-123; T rudy WS K, t. X VIII,

s. 6; Obeor Lub. gub., za 1875 r., S. 24: O bZOT W ar s z. pu b., za 1875, s. 32; O bZOT
Petr. gub., za 1875, s. 18-19: ObZOT Kal. gub., za 1875, s. ,4; "Gazela Handlowa",
1873, nr 158 (gubernia warszawska \V 1870 r.).

272 Wiadomości statystyczne dotyczqce dóbr opciqżon ych pożyczkq T ow arz ys tw a
Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim, W ar szawa 1896, s. 38, 146.
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prawdopod obnie były to obszary bardziej zacofane . Tym niemn iej jeszcze
w 1892 r. w do brach ty ch liczb a wołów stanowiła 66,5% li czby koni
(w 1879 - 82%). Najbardziej zacofane pod tym względem by ły gubernie:
łomżyńska (woły 92% koni), siedlecka, płocka (po 80%, a także war
szawska (77%) i kali ska (75%), najmniej wołów znajdowało się w guber 
nia ch ki el eck iej (35% ) i lubel sk iej (44%). Nat omi ast jak się wy da je w la
tach 90-tych pozbyły się j uż pr aw ie całkowicie wołów gospodarstwa
chłopskie. Tak np. według sprawozdań gubernatorów w guberni kali
sk iej już w 1890 r . woły stanowiły w gospodarstwach chłopskich za
ledwie 6% liczby koni , w gube rni su walskiej w 1894 r . - 17% (na fol
wa rkach - 51% )273. Dl a t ego też ogó lny spadek pogłowia wołów był

znaczny. I tak np . we wspomnianych wyżej 4 guberniach liczba wołów

i buhaj ów w lat ach 1877-1893 zmniejszyła się do połowy , z 129 tys. do
65,5 tys. szt uk . Ogól ni e w Król est wi e Polskim w 1863 r. by ło 569 tys.
wolów r oboczych i 485 ty s. koni ro boczych, a w 1899 - 160 tys. wołów
a 1025 tys. koni. W i n teresu jącym n as okresie lat 1882- 1894 liczba wo
ł ów zmniejszyła się o około 35% , gdy li czba koni wzrosla o 19% . Ozna
czało to równocześnie ogólne, acz kolwiek n iewielkie, zwiększenie się

licz by zwierząt pociągowych .

Dl a pogłowia bydła r ogat ego po siadamy dokładne i dość wiarygodne
dan e sta tysty ki ub ezpi eczeniowej . Dot ychczas ni e była on a właściwie

wykorzystywana . T . So bczak oparł się d la tego okresu prawie wyłącznie

na danych War szawskiego Komitetu Stat ys tyczn ego. Początkowo staty
sty ka ub ezpieczeniowa może nie być jeszcze w peł ni wia rygodna , ponie
waż stawka ro czn a była stosunkowo wysoka, a odsz kodowania ni skie.
W początka ch la t 70-ty ch st awka u bezpieczen iowa wynosiła 15 kop . rocz
nie od każdej szt uki bydła starszego (od cieląt nie opłacano ubezpiecze
ni a), a wypłata za padłego woła lu b buhaj a wynosiła 50 r ubli. za krowę

35, ja łówkę 25, a za padłe cielę 5 r b. Późn iej obniżano prawie corocznie
składkę : w 1873 do 10 kop. , w 1876 w n iektórych guberniach do 7,5
a w in nych do 5 kop., w 1878 op la ta wynosiła od 3 do 5 kop .. w 1879 od
1,5 do 3, a w 1880 już tyl ko od 0,5 do 2 kop. Ods zko dow anie w początkach

lat 80- tych po dniesion o, wynosiło on o 60 rubli za wola lub buha ja,
40 za krowę, 30 za jałówkę, 10 za cielę"'. Op łata więc się bardzo kalku
l owała (nie opłacanie jej byl o zresztą kar ane), a ewentualne deformacje
prowadzić mogły tylko d o zwiększen ia liczb y wołów i cielą t. J edynym
mankamen tem sta tysty ki ub ezpiecze niowej było bardzo częste niepoda
wa nie liczby cieląt, stąd też dokładna statystyka dotyczy tylko pogłowia

bydła rogatego bez cielą t. By lo to żródłem w ielu nieporozumień, ponie
waż często mi eszano w zesta wieniac h ogólną liczbę bydła z liczbą bydła

2. 3 Obzor Kalo gub. , za 1890 r ., s. 7; Obzor Suw. gub., za 1894 r ., zał. nr 3.
2H Wiadomośc i podawane we wszyslkic h sprawozdaniach gubernatorów . Por .

też : "Tygo dnik Rol niczy", 1880, nr 3, s. 3.

169



bez cielą t, co prowadziło do formułowania wniosków o wielkim wzroscie
lub znacznym spadku pogłowia. Tak postąpił Warszawsk i Komitet St a
tysty czny, a za nim rn.in, ostat nio Zarys historii go.•podar"twa w iej 
skiego"'.

~ ~}'·";;;;;I
--

l'y... saruk l udek.. Rok Indeks
--
2GU'~ 99 1890 23G-ł 90
2G35 1110 1891 2432 92
2021 100 1892 2390 91
2ti26 100 1U93 240·1 Hl
2fi3tl 100 1894 2423 92
2GOli 99 1895 2482 9·1
2594 98 18% I 256G 97
2525 96

--

1882

1883
IH8+

1885

1886
1887
1888

1889

2348

244 1
2462

2'11 8
237B

2407
2504
2596

Tablic.'! 127. Pogłowie bydła rogatego (bez cie l:]l) w K rólestwie Polskim-"

lTy'>. S:.&tukj lndcb Rok -.L

I

Rok

1874
1875

1876
1877

1878

1879

1880
1881

W rozwoj u pogłow ia bydła rogatego w K rólest wie Polskim można

wyróżnić dwa wyraźne okresy: do roku 1883 i po tym rok u. Do 1883 1'. .

następuje dość wyraź ny wz rost pogłowia , w ciągu 10 lat 1874-1883.
zwiększa się ono o pona d 12"10 . Następnie mia ł miejsce kompletny zastó j
przerwany wielkim spa dkie m pog łowia w 1889 r ., kiedy to na sku tek br a
ku paszy wy rzynano bydło. Zastój trwał do 1894 r ., następnie ustąpił

okresowi ponown ego wz rostu pogłowia . Taki e wnioski można wyciągnąć

z ana lizy st anu pogłowia bydła bez cie ląt . Og ólne dane o licz bie bydła

(z cielętami) są bardzo rzadkie, pochodzą z różnych żród e l i nie pozwala ją

na bliższą analizę. Oto on e: 1870 - 2231 tys . sztuk. 1881 - 2876 tys .,
1888- 3013 tys ., 1889 - 2920 tys .. 1898 - 2838 tys.. 1899 - 2958. tys.
satuk>". Również i te liczby wskazują na nier ównomierne tempo rozwo
ju : w latach 1870- 1881 wzros t o 29% . w lat ach 1881-1898 spa de k
o ponad 1%.

O wiele t rudniej jest dokonać ana lizy ewolucj i st r ukt ury pogłowia

bydła ro ga tego. ponieważ lu ki w st at ystyc e są bardzo znac zne. Tym nie
mniej najważni ejsze wniosk i są niewątpliwe. Pewne stwierdzenia zostały

już poczynione. Do początków la t 80- ty ch .liczba wołów spadala powoli .

ers Tru d y WSK, t. X VII I, s. 5; Zar ys his torii gospodars twa w ie jsk iego , t. II ,
s. 466; T. S ob cza k , Zmiany , op. cit., s. 120.

:!7G Według "Obzor6w" w szystkich g uberni - staty sty ka ube zpie czeniowa. Nie
zawsze po dawa no lic zbę bydła , czasem trzeba było ją obli czać wed ług sum y obc i ą 

żeń, co przy znanej s lawce jest bardzo proste .
'" Trlld y W SK, t. XVIII , t ab!. I i II , s. 5; Księga J llbil e llszowa, op , cit .. cz . 2.

s. 10. t22; "Jeż . Min. Fi n .... 189B. s. 546: l B99 , s. 718-719 : 1900. s. 576: E nc. Ro lnicza.
t. III, s. 531; t. V, s . 451; "Hodowca", 1884, nr 34: J. Bl och, K redy t me lioracyjny
i stan rolnictwa w Cesarstwie, w K rófest w ie P olsk im oraz w państwa ch zagranicz 
nych, Warszawa 1892, s. 158: T. Sobczak, Zmiany, op . cit., s. 120: W. Załęski, K ró
lestwo P olsk ;e pocI względem statystycznym, Warszawa 1900, t. I, s. 225.

170



Wyrazem opinii w tej sprawi e może być zda n ie A. Nie ty kszy, k tóry

w 1885 r. w artykule Konie czy woły pisał: "Zda nia w tym względzie

jeszcze się ni e ustalił y . J edni obstają za ut r zymaniem sa mych tylko koni;

inni zaś, nie bez racji utrzymują, że gospodars t wo j ednocześnie woły

i konie posiadać powinno'<w, Stąd też np. w guberni sied leck ie j lic zba

kon i stała się większa niż wołów dopier o w 1881 r. Łączna liczba wołów

i buh a jów w guberniach lubelskiej , ki eleckiej i piotrkowskiej w 1884 była

zaledwie o 7,5% niższa ni ż w 1876 r. Dopiero od początków lat 80-tych

liczba wołów zmniejszała się szybko. We wspomnian ych 3 guberniach

w latach 1884-1892 pogłowie to spadło o 41%. ·W guberni warszawskiej

w latach 1874-1883 liczba wołów i byk ów zmniejszyl a się o 20% ,

a wIatach 1883-1892 o 41% . Według zn an ych mi dany ch sp ad ek wołów

w okresie kryzysu agrarnego, w lat ach 1883- 1895. wyniósł około 40% .

Warszawski Komitet Stat ystyczny. a za nim m.in. T. Sob czak podkre

śl a j ą olbrzymi , w ostatnich latach XIX w ., wzrost pogłowia krów. Miał

on , w latach 1870-1899, wynosi ć p on ad 65%, przy czym w takich guber

niach jak radomska i lubelska li czba krów miała zwiększyć się około

dwu kr otn ie' ?". Niestety sugestie t e trzeba odrzucić. Z ni eznanych mi po 

wodów statystyka z 1870 r . tak jak powiększała liczbę wołów, t ak r ów

nocześnie zmniejszała pogłowie krów. ponieważ nie widzę żadnych pod

staw, aby statystyka ubezpieczeniowa mogła przedstawiać tendencję

odwrotną, t ym bardziej , że jest ona przez cały czas bardzo konsekwent

na . Przykładem może być znów gubernia warszawska. W 1870 r . według

WSK miało być w tej guberni 167,6 tys. krów, a według st at yst yki ubez

pieczeniowej 195,1 tys. W guberniach piotrkowskiej, warszawskiej , kal i-

, skiej i. lubelskie j w 1870 miało być t ylko 553 t ys. krów, a w 1875 było

wed ł ug st at ystyk i ubezpieczeniowej 743 t ys . Oznaczałoby to wzrost

o 190 t ys . sztuk i 34% , gd y w latach 1875-1899, tzn. w ciągu pięciokrot

nie dłuższego czasu, pogłowie to wzrosło O 206 tys. sztuk i 27%. Dl at ego

też dane z 1870 r. trzeba całkowicie odrzucić .

Niewątpliwy jest stosunkowo znaczny wzrost pogłowia krów przed

kryzysem agrarnym. T ak np . w gubernia ch kieleckiej , piotrkowskiej ,

warszawskiej i lubelskiej w latach 1876-1884 pogłowie krów wzrosło

o 16% . W czasie kryzysu do 1887 r . liczba krów nadal wzrasta, była ona

wówczas w Królestwie o około 25% większa niż w 1876. P otem następuje

spadek do 1890 r . (o około 6,5%), a następnie dokonuje s ię odbudowa po 

głowia krów, k tóre w 1896 przekrac za poziom z 1887 r. Tak np . w guberni

lubelskiej w 1887 r . lic zb a krów była większa niż w 1875 o 37% , do roku

1890 zmniejsza się o 4%, a następnie do . 1896 r . zwiększa się o 7% ,

osiągając poziom o 2,6% wyższy niż w 1887 r. Ogólnie w guberni lubel

skiej w 1896 było o 8,5% więcej krów niż w 1884 r. W sk ali całego Kró

lest wa wz rost ten wyniósł około 7,5% . Sukces ni e był w ięc zna czny.

!1 8 "Kurier Rolnicz y". J885. nr 25, s. 197.

~8 Trudy WSK, t. XVIII , s. 36; T . Sobczak, Z miany, op. cit., s . 36.
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Ewolucja pogłowia jałówek, a szczególnie cieląt, jest na j tr udniej sza do
ustalenia . Wykazuje ona zresztą dużą rozpiętość corocznych zmian, jed
nak liczba jałówek i cieląt nie mogła zwiększyć się zn acznie, jeżeli liczba
krów nie wzrastała szybko. Dlatego też bardzo sceptycznie należy ust o
sunkować się do tezy o znacznym podniesieniu się roli "młodzieży"

w strukturze bydła rogatego. Według T. Sobczaka pogłowie jałówek

i cieląt w la tach 1870-1899 wzrosło blisko trzykrot nie (w gube rni lubel
skiej ponad pięciokrotnie). co nie wytrzymuje konf ron tacj i ze źródłami.

Dane z 1870 r . są wyraźnie zaniżone. Nie chcę tu przytaczać znanych
już źródeł, wykorzystanie zresztą w tym wypadku licz b z jednego rok u
nie ma wielkiego se ns u, ponieważ wówczas porówna nia mogą nie zgadzać

się z zasadniczą tendencją. Według statystyk ubezpieczeniowych nie
można stwierdzić wzrostu pogłowia jałówek i cieląt. W guberni lubel
skiej w 1899 r. było wed ł ug WSK bli sko 107 t ys . jałówek i cielą t,

a w 1875 wg statystyk ubezpieczeniowych ponad 106 tys. sztuk. To samo
wykazuje statystyka ubezpieczeniowa. W guberni warszawskiej w lat ach
1874-1876 było przeciętnie 113 tys. ja łówek i cieląt. w latach 1880
1882 - 103 tys. , a w lat a ch 1891-1893 - 83 tys. sztuk, W guberni lubel
skiej w latach 1875- 1877 było 104 tys. sztuk " m łodz ieży " , w latach
1886-1888 - 102 tys., a w latach 1893- 1895 - 82 tvs, W guberni kie 
leckiej w lat ach 1879-1881 był o 74 tys. jałówek i cie lą t, w latach
1890-1892 - 63 tys., a w latach 1894-1896 - 78 tys.

Odrzucając strukturę bydła rogatego z 1870 r. (34,0";u wołów, 53,5° u
ków, 12,3% jałówek i cieląt), stwierdzić trzeba, że malała rol a wołów

na rzecz krów. W gu berniach: kie lec kiej, piotrkowskiej, warszawskie j
i lubelskiej w 1876 r. woły i bu ha je stanowiły 10,6% pogłowia bydła

rogatego , 58,8% 'krowy , a 30,6% jałówki i cielęta, w 1883 odpowiednio
8,7%, 64,1% i 27,2,"/0 w 1893 woly i buhaj e - 5.4%, krowy - 70,1°/u,
inne - 24,5%. W latach 1892 i 1893 w 7 gu berniach (bez suwalskiej,
płockiej i radomskiej) na woły przypadało przeciętnie 7,9%, n a kro
wy 67,6%, a na cie l ę ta i ja łówki 24,5%"°. Dl a ca łego Kr ólest wa P olskie
go w 1899 r. Sobczak podaje następujące liczby: 6.4u/u, 66,7% i 26,9% .

Nie poruszam tu innych sp raw związanych z hodowlą bydła roga te 
go, uczyni ł to już T. Sob czak. Wspomnieć t ylko tr zeb a, źe zd ecydowana
większość krów na leża ła do chłopów i ewoluc ja pogłowia byd ła rogatego
kształtowana była w gospodarstwach chłopskichw'.

toO Wszystkie dane, jeżeli nie zaznaczono inacze j, oparto na statystyce ubez 
pieczeniowej zawartej we wszystkich sprawozdaniach gubernatorów.

!SI Tak. np. \V 1883 r. w guberni piotrkowskiej chłopi posiadali ośmiokrotnie

więcej krów niż dwory. w guberni kaliskiej w 1896 ponad cz terokrotnie więcej.

\V gospodarstwach dworskich nadal bardzo ważką część pogłowia stanowiły woły .

Tak np . w majątkach należących do Tow. Kr. Ziem . w 1879 r. woły stanowiły 750 u
pogłowia krów, w 1892 - 58% •
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Szczegółowe omówienie rozwoju hodowli nierogacizny jes t właściwie

n i emożliwe . Caly prawie materiał dotyczący pogłowia trzody chlewnej
zebrał już T. Sobczak. Do roku 1888 brak jest prawie zupełnie danych.
Dla tego okresu możemy wyciągać wnioski właściwie tylko na podstawie
danych ze sprawozdań guberni ki eleckiej (licz by z guberni sied leckiej nie
budzą zaufania) . Wskazu j ą one na bardzo znaczny rozwój hodowli świń

do roku 1882, ty lko w latach 1876- 1882 pogłowie nierogacizny wzrosło

o po nad 40%. W latach 1883-1885 następują znaczne wa hania, a od
1886 do 1891 n astępowało stałe zmnie jsze nie pogłowia . W 1891 w gub erni
k ieleckiej licz ba trzody ch lewnej była mnie jsza niż w 1882 aż o 45%. Od
1888 r. ewolucję możemy analizować na przykładzie 4 guberni: siedlec
kie j, lubelsk iej, płockiej i kieleckiej. l na tym przykładzie widzimy stały

spa dek pogł owia . Katast rofa lny spadek miał mi ejsce n ie w 1889 r., jak
to było w przypadku bydła rogatego, a szczególnie w 1891 (spadek o 13% ).
Najniższy poziom pogłowie nierogacizny osiągnęło w 1894, kiedy było

o 24% niższe niż w 1888 r. Od 1895 r. następuje odbudowa stanu pogło

wia trzody ch lew nej, lecz odby wa się to bardzo powoli. Według porów
nywal nych da nych pogłowie trzody przedstawiało się następująco:

1870 - 1104 tys. sztuk, 1888 - 1387 tys., 1889 - 1295 tys. , 1893 
1152 tys., 1897 - 1230 tys., a w 1899 - 1334 tys. sztuk. Tak więc nawet
pod koni ec lat 90- tych pogłowie ni erogacizny nie osiągnęło poziomu
z 1888 r. (w guberni kie leckiej w 1897 stan o 35% niższy niż w 1882)' "' .

Upadek hodowli owiec w końcu X1X w. na terenie Królestwa Pol
sk iego jest powszechn ie znany, zupełnie nowych żródel do tego problemu
ni e znalazłem. Pewne nowe materi a ły uzupełn iają tylko ni ek tóre dotych
czasowe luki, chociaż wielu sprzeczności nada l nie wyjaśniają. Spadek
pogłowia owiec nie rozpoczął się równocześnie na całym terenie Króle
stwa. W ni ekt órych guberniach zmnie jszenie nastąpiło już w połowie lat
70-tych, w inn yc h wzrost trwał jeszcze do początków lat 80-tych. Tak np .
w gu berni kiełeckiej w' latach 1870-1881 licz ba owiec zmniejszyła się

aż o 39%. lecz w guberni płockiej wzrosła o 20%, w piotrkowskiej o 11%,
siedl eckiej o 6%. W K rólest wie jak o całości pogłowie owiec ut r zymu je
się przez la ta 70-te na tym sa mym m niej więcej poziomie. W 1881 r . było
w Królest wie 4187 tys. ow iec wobec 4180 tys. w 1870 r. Od połowy lat
80-tych następuje powszechny j uż spadek pogłowia owiec, który z każ

dym rokiem sta je się większy . W ca łym Królest wi e w la tach 1881-1888

282 Zebrana przez T. Sobczaka statystyka ogólna nie budzi niekiedy zaufania.
Uważam, że dane za 1888 r. (za Sbornikiem swiedienii po Rossii, za 1890 r.) są za 
wyżone, ponieważ podano dla gu ber ni sied lec kiej 315 tys . świń. gdy według Obzo
ru - 175 tys. Dane za 1899 r. (za W KS ) są nato miast zaniżone, przeczą im syste
matycznie podawane dane Minister-stwa Finansów (na nich oparł się W. Załęski) .

T. Sobczak, Zmiany. op. cit., s. 133: Euc. Rolnicza, t. III, s. 531: t. V, s. 451; W. Za
ł ęsk i, Królestwo, op. ctt., s. 225; Księga Jubileuszowa, op. cit., cz. 2, s. 132; Trudy
W SK , l. X VIlI , s. 5: .,Jeż. Min . Fin.", 1898. s. 546: 1899. s. 718-719; 1900, s. 576.
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licz ba owiec zmniejszyła się o p onad 10% . przy czy m w gube rni ki el eckiej
o 21%, siedleckie j o 9%, płock iej o 11"10 (jed yn ie w guberni suwal ski ej
nastąpił wzrost), W lat ach 1888-1893 spa de k wyniósł już 18% , przy
czym w gube rni kie leck iej o 20% , ra domskie j o 29% , kali skie j o 27% ,
Niewielkie było zmniejszenie li czby owi ec w gubern iac h północnych 
płockiej, siedleckiej, l omżyńskiej i suwalskie j (l ącznie o 4"/0), W całym

okresie kryzysu agrarnego w lat ach 1882-1894 , pogłowie owi ec w Kró
lestwie Polskirn zmniejszy ł o się z 4180 tys. do 3030 tys. sztuk , tj. o 28% ,
Największy spadek nastąpił w guberni kie leckie j (o 42%) i piotrkowskiej
(o 52% ), natomi as t w guberni suwalskie j w 1894 pogłowie 'owiec było

większe ni ż w 1881 r. o 24%283,

Spadek pogłowia nierogacizny, dotyczył głównie gospodarstw ch łop

skich, ponieważ one posi adały zdecydowaną większość t r zod y chlewn ej
(w 1899 r . - 72% ), Dl at ego też n p. w guberni piotrkowski ej w latach
1894- 1896 łiczba gospodars tw chłopskich nie posiadających świń wzro
sła z 55% do 59%, Całkowicie inna sy t uacja była w hodowli owi ec. To
właśnie główne fol warki nią się zajmowały, posiadały one w 1899 r . po 
nad 68% pogłowia owiec i upadek ich hodo wli dotknął przed e wszystkim
wielką własność. I t ak np, w gube rni ka lis kie j tylko w l at ach 1890-1896
pogłowie owiec wielkie j własności zmnie jszyło się o 11% , w tym raso
wych o 18% , Natomiast w gospodarstwach chłopskich wzroslo on o o bli s
ko 4%, przy czy m ich ud z ia ł w ogó lne j li czbi e owiec w gube rnii wzrósł

z 14% do 16"/0, Jednak np . w gube rni pi ot rkowskiej w latach 1893-1898
licz ba gospodarstw chłopskich nie posiadających ow iec zwiększyła się

z 64% do 72% 28'.

Równocześnie ze zm niejszeniem pogł owia owiec następowały dwa
ważne pr ocesy , Po pie rwsze szy bciej spada ła liczba owi ec r asowy ch
niż t zw . zwycza jnych co prowadziło do zmiany stosun k u tych dwóch ga 
tunków, Tak np. w guberni kali skiej w la tach ~ 890-1 896 udzi ał ow iec
rasowych zmalał z 66,4% do 59,1%, Brak jest dan ych ogólnych o intere
sującym nas problemi e, jednak w całym Kr ólest wie w lat ach 1870-1 899
udział owiec ra sowych zmnie jszył się z 58% do 55% ogólne j liczby owiec.
Po drugie wśród owiec r asow ych szczególnie szy bko zmniejszała się ho 
dowla owiec cienkowełnistych, nat omi ast rozwijała się hodowła owiec
mięsnych , Zaczęto interesować się nią już w początkach lat 70-tych ,

2S3 T. Sobczak, Stan ilościowy hodowli ow iec na ziemiach środkowej Pol sk i
w X IX wieku, s. 425-427; J. Bl ach, Kredyt, s. 159; Ks ięga Jubil euszowa. cz. 2,
s. 123; Trudy ""SK , t. XV III, s. 12. Dane te przyjęto jako porównywalne, niestety
na pewno nie są one w pełni wiarygodne. Tak np. porównując liczbę owi ec dwor
skich wg dany ch TKZ w 1892 r. oraz dane WSK z roku 1893 można stwierdzić, że

liczba owiec dworskich przewyższa pogłowie ogólne w 5 guberniach ; zaniżone wy 
dają się także liczby z 1899 r. w konfrontacji z danymi Min. Fin ansów . Wykorzy
stano również "Obzory" odpowiednich guberni.

'" Ob20T Pet.r, pub" za lala 1893-1898: Obzo r Kol. pub ,. za lala 1890-1 896,
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W "Gazecie Handlowej" w 1873 r. pisano: "W ostatnich czasach, z powo

du spadnięcia na tar gach zagranicznych cen wełny, niektórzy właściciele

owczarni zaczęli zaprowadzać u sie bie owce rozmaitych ras, głównic

angielskich"'··; (były to głównie ra sy mięsne) . Jednak w latach 70-tych

do minowal a tend en cja utrzymy wan ia nad al owiec ras wełnistych. Na

wystawie ro lnicze j w Warsza wie w 1874 r. w dzia ł e owiec 26 owczarni

wystawiło owce wyłącznie cienkowełniste, 3 owczarnie - owce ras mie

szanych, a ty lko l wyłącznie owce r as mięsnych . A. Trylski w 1875 r.

pisał: "Jeżeli P r usy i Księstwo przerzucając się w kierunek mięsny zro

bi łyby nieszczęśliwą spek ula cję tylko, to Królestwo i Galic ja gdyby to

uczynić miały od r azu stanęłyby nad przepaścią, na dn ie kt ór ej ba ltazar o

wymi głosami wypisany wyraz ruina"'.". Dl a tego też hodowla ras angiel

skich n ic wykazuje wzrostu. W guberni radomskiej w 1880 r. merynosy

stanowią 78%, a ow ce r as angielskich 22% owiec rasowych. W guberni

płockiej, owce ras mięsnych wynosiły za ledwie 5% owiec "popraw

nych". '·7 Od początków lat 80-tych przewagę zdobywa zda n ie, że h odo

wać się winno owce wełnisto-mięsne. W 1883 r. S. L askowsk i pisał : "Za

da niem dz isi ej szej ho dowli owiec powinno być zatem: produkcja wiele

i szlachet ne j wełny na ciel e szerokim, mięsistym i ła two się żywiącym".

Taką owcę uzyskiwano pr zez krzyżówki z merynosami francuskimi 

Rambouillet ami. W tym kierunku hodowl a owiec podążyła dość radykał

ni e i szy bko. A. Nit kowski w 1895 r . pisał: "Rambo uilletów i z Rambouil

lo tami skrzyżowanych owczarni u nas w Królestwie jest już wiele więcej.

n iżeli z welną suk ienni czą ... Ost at ecznym kresem owcy jest jatka"'·'.

J aki e więc osiągn ięto ogó lne rezultaty hodowli zwierząt domowych

w okresie kryzysu agrarnego? W latach 1882-1894 w przybliżeniu na

s tąpiło zwiększenie li czby kon i o 19% , zm nie jsz nie pogłowia byd ł a roga

lego o 7% , ni er ogacizny o około 14% , owiec o 28%. Porównując to

z rów noczesn ym wzrostem ludności K r ólestwa Polskiego o 28% stwierdzić

można już na . wst ępi e fi as ko starań o rozwó j hod owli. Dan e te równo

cześnie wystarczają do stwierdzenia. że pod względem ilościowym nastą

pił wyrażny sp ad ek pogłowia inwentarza. Czy przyniosła całkowitą re

kompensatę niewą tpliwa poprawa hodowli pod względem jakościowym?

Na to pytanie odpowiedż jest wyjątkowo trudna, z p owodu braku wielu

podstawowych dan ych, lecz pewne stwierdzenia wydają się n i ewą tpl iwe .

Pr awdopodobnie jedyną dziedziną, gdzie nastąpił znaczny postęp była

produk cja ml eka. Lic zb a krów w omawianym okresie wzrosła o około 5"/",

a ich mleczność miała się zwiększyć co n a jmniej o 43% (z 700 do 1000 l).

:!s:i "Gazeta Handlowa", 1873, nr 159.

:!80 "Gazela Ro lnicza", 1874, nr 46 i 47 ; 1875, nr 2 (Wystawa); 1875, nr 25

(Tr ylaki).
2S7 M at. dla stat. opis. Rad. gub ., t. II, s. 198 ; Obzor Plac . gub., za 1880 r.

~8 '"Kurier Rolni czy ", 1883, nr 35 i 37, s . 279, 293: "Ro lnik i Hodowca", 1895,

nr 47.
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Dawało to wzrost produkcji mleka z 119 mln do 182 mln l, tj. o 50%,
a jego wartości z 7.8 mln do 11,4 mln rs , tj . o 46%28". Na jgorzej jest
z obliczeniem prod ukcji mięsa . T. Sob czak obliczył ją dla lat 1870, 1888
i 1899, stwierdzając wyraźny wzrost, jedn ak dla rozważań nad wpływem

kryzysu agrarnego na produkcję mięsa daty te nie są reprezentatywne.
Nie są też niewątpliwe normy wagowe i normy uboju przyj ęte dla posz
czególnych rodzajów zwierząt. Szczególnie budzi zastrzeżenia produkcja
wieprzowiny. W latach 1870-1899 mi al a ona zwiększyć się prawi e
3-krotnie, lecz spo jrzy jmy na norm y wagowe: w 1870 r . z 1 wieprza mia
no otrzymywać 26.7 kg; w 1888 - 37,8 kg, a w 1899 - 60 kg; normy
z lat wcześniejszych wydają się wyrażnie zaniżone"". Norma uboju 
90% nierogacizny na rzeż - wyda je się natomi as t zawyżona (win no być

okolo 75%). jednak ponieważ st atystyka była zaniżana, norma ta może

być przyjęta. W prod ukc ji mięsa z bydła ro ga tego ł ączna pr odu kcja wo
łowiny i cielęciny wydaje się wiarygodna, lecz ilość cielęciny jest na pew
no zawyżona a wołowiny zan i żona (do cielęciny Sobczak za liczył mięso

z jałowizny)'"!. W moim wyliczeniu przyjęto następuj ą ce normy : mięso

z wołu w 1882 r . - 150 kg, w 1894 - 180 kg, z krowy 105 i 135 kg,
z jałówki 65 i 80 kg , z ci elęcia 25 i 30 kg, z wieprza 40 i 55 kg , z barana
10 i 15 kg . Przyjąłem równocześnie , że na rzeż przeznaczono w całym

okresie 100 o statystycznego stanu wolów i krów. 50% jałówek, 150%
cieląt. 90% nierogacizny. 15% owiec.

Tablica 128. Szacunkowa produkcja mięsa

w Królestwie Pclskimt' "

I 1882 r. I 1894 r. I
Rodzaj mięsa

mln rs I mln rstys . q
I

tys. q

I

Wolowina 410 I 14.6 450 15,3
Cielęcina 135 5,3 I 165 5.7
Baranina 65 2.2 70 2.3
\ Vic prLOw ina 540 22,0 570 195

I
-1--- --::-1Razem 1150 H.1 l 1255

Produkcja mięsa w Królestwie Polskim napewno w okresie kryzysu
agrarnego wzrosła, lecz ni ewiele. W lat ach 1882-1894 wedl ug szac un
kowych obliczeń pr odu kcja wsze lkiego mięsa wzrosła o około 9% . Jed-

ees Zarys historii gospodarstwa, t. II , s. 471; T. Sobczak, \Vzrost ludności, s. 117.
War to ść produkcji mle ka obliczono według mini maln ych cen warszawskich.

190 T. Sobc zak, Wz ros t ludności , s . 112-114.
2\11 W latach 1933---1937 \V Po lsce przeciętny stosunek produkcji wołowiny do

cielęciny jak 3,2 do 1, u Sobczaka w 1899 jak 1,5 do l.
211:> Wartość produkcji obliczono według cen warszawskich dla lat 1881-1883

i 1893-1895.
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nak równocześnie wartość sprzedażna tego mięsa zmniejszyła się o około

3%, a produkcja mięsa na 1 osobę ludności wi ejskiej spadła z okolo

19,2 kg do 17,4 kg ..
Również spadła produkcja wełny surowej. Zakładając, ze w omawia

nym okresie przeciętny uzysk roczny z 1 owc y wzrósł z 1 do 1,3 kg weł

ny (owca statystyczna). szacunkowa produkcja wełny w latach 1882

1894 zmniejszyła się z 41,9 tys. g do 40,2 tys. g, tzn. o 4%20a Wartość

brutto tej produkcji spadła z 7,2 mln do 6,0 mln rs, tj . o około 17%.

Obliczenie innych rodzajów produkcji zwierzęcej oraz ich wartości

jest niemożliwe. Dotyczy to szczególnie dochodu związanego z hodowlą

koni i drobiu. Ponieważ dochód ten był niemały i musiał st al e wzrastać,

dlatego aby chociażby w najbardziej szacunkowy sposób go wyznaczyć

przyjąłem, że dochód z hodowli koni w 1882 r . był dziesięciokrotni e

większy niż wartość eksportowa koni, a w 1894 - pi ęciokrotnie większy ,

a piętnastokrotnie i pięciokrotnie większy w hodowli drobiu. Tak obli czo

na wartość produkcji związanej z hodowlą koni i drobiu w 1882 r. wy 

niosła 33 mln, a w 1894 - 48,3 mln rs.

Tablica 129. Szacunkowy dochód brutto z hodo wli

w Król estwie Polskim w mln rs

+ 18%
-----'

92.
108,

I Razc

- I
I

22,0 9,4 I 33,0
19,5 8,3 48, 3

- 11l}o - 12% + 46%

I~~~:~~ I Owce I Inn c

27,7

32.·'

+ 18%

I Bydlo

Zmiana

Rok

1882

I 1894

Ogólna wartość produkcji, według cen bieżących , związanej z hodowlą

wzrosła z 92 mln do ponad lOR mln rs. tj. o 18%. Gdybyśmy jednak od

rzucili bardzo niepewną wartość produkcji związanej z hodowlą koni

i drobiu, to dochód brutto z hodowli zwiększyłby się tylko o niecałe 2%.

Globalna wartość produkcji hodowlanej w przeliczeniu na 1 mieszkańca

wsi zmniejszyła się z 15,4 rs do 15,1 rs .

Tak więc nadzieja , że ratunek przyniesie hodowla, nie spełniła się.

Jak się wydaje jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji był fakt , że

rozwój hodowli zaczął się zbyt póżno w porównaniu z krajami położony

mi na zachód od Królestwa Polskiego. Zmiany kierunku hodowli postę

powały powoli, a wielu rolników wyznawało jeszcze długo poglądy kon

serwatywne. Tak np. jeszcze w 1885 r. w fachowym czasopiśmie "Ho-

283 Wielkość: produk cj i we ln y jest niewątpliwie bardz o dysk usy jna. J . Poznański

ocenia tę produkcję w latach 1874-1876 średnio na zaled wi e 126 tys. pud ów, gdy

w końcu wieku oceniano, że wynosi ona od 300 tys . do 560 ty s. pudów. Przyjęto

wersję minimalną. J. Po znanski j, op. cit. , s. 45; S . Kosautski. Rozw ój eko nom icz

n y, s. 351.
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dowca" stwierdzano : "H odo wl a sama w sobie bez uwzg l ędni en i a wa rtości

nawozu opłaca się bardzo rza d ko... wszelk i bezpośredni doc hód z hodowli
inwentarza jest dochodem pobocz nym .... główną usilność n aszą skiero
wać nam wypa da ku produ kcji i n al eżytemu zu ży tkowan i u nawozu 'P'" .
J. A. Ma je r w 1895 r. pisa ł : "Narzuca się jed nak mimowoli pytanie, dl a
czego przez te la t kilka , mają c jeszcze jaki e taki e zapasy pieni ężne i ży

wotne nie skierowa liśmy swej d ziałalności gospo da rcze j na inne dr ogi? ..
Wszys tkie bez wyjątku pism a nawoływały do zm nie jszenia plantacji zbóż

i obrócenia części ziemi z pod tak owych pod uprawę traw lub pastwisk ,
aby mieć możność rozwinąć hodowlę zwierzą t, kt ór a bez porównania
większe korzyści mogłaby zapewnić ... Że serdeczne i ży czliwe echa naszej
prasy w ni ejednym gospodars tw ie zosta ly usłyszane , jest to fa kt , ale że

jest to 'k rop lą wody w morzu , to także wiemy. A jedn ak parę lat temu
mieliśmy mo żno ś ć zrobić tO

I
O czym dzi ś tylko marzyć możelny"295 .

W połowie lat 90- tych roz legały się nad al ap el e taki e jak 10 lat wcześniej :

"zmienić system obecny gospoda rstwa... powiększyć wszędzie ilość inw en
ta rza", pisano...zanie dbana dotąd hod owl a pr zedst awia s i ę nam jako naj 
pewnie jsza desk a ratunku"'"". Było już jednak za późno . S . Wiśniewski

w swy m ana lityczny m ar tyku le s twierd za ł: "Hodowla bydl a w kier unku
opasu stanowczo się w naszych wa r unka ch nie opł aca ... Hodow la... bydła

w kierun k u pr odukcji wołów r oboczych ... ni e opła ca się... Hodowła nie
rogacizny zaczyna się j uż, t ak jak zboże, n ie opłacać ; nadprodukcja ml eka
grozić też zaczyna ... Reasumując wszystko 'wyżej wypowiedz iane, zmu
szeni j esteśmy przyjąć do tej kon klu zji , że hodowl a inwentar za w na
szyc h wa runkach - w pewnych tylko, ściś le określonych i lokalnych
warunkac h i w pewnym tylko 'kier unku opłaca ć się może , że zatem
w rza dkich względnie wyp adkach d ła ogółu naszych gospoda rstw może

być korzystną "'"' .

Ogólna wielkość produkcji rol nej w ok resie kr yz ysu agra rnego nie
wątpliwie wzrosła . Porównując wartość produkcji z lat 1881- 1883 i z lat
1893-1895. według cen stałych (średnich z lat 1875- 1879) stwierdzić

możemy, że wartość zbiorów netto zbóż, strą czkowych , ziemn iaków i bu 
ra ków cukrowych wzrosła o 6% (sam ych zbóż i strą czkowych zmniejszyla
się o 3% ) a war tość pro duk tów hod owl an ych (ty lko mięso , mleko i wel
na) zwiększyła się o 15% . Ogóln a produkcja rolna w latach 1882- 1894
wzrosła więc o 8% (oznacza to jedn ak spade k produkcji na l mieszkańca

wsi o 10% )"' . Jednak decydu jący jest poziom dochodów. Ogólny doc hód

~9 ,1 "Hodow ca" 1885, nr 2, s . 15.
ees "Rolnik i Ho dowca", 1895. nr 9, s. 97.
ZOil Tamże , 1095. nr l : 1897. nr 12.
29, Tamże, 18gB, nr 21.
~9 Czyste zbiory (bez zasiewów) obliczono według sprawozdań gubernatorów.

Wartość zbior ów netto wg cen stałych wynosiła \V 1882 1". - 216,1 mln f S, w 1894 
229,1 mln; wartość produktów ho dowla ny ch wg cen s tałych, w 1882 - 52,3 mln,
\V 1894 - 60 mln rs, łącznie w 1882 1'. - 268,4 mln, a w 1894 - 289,2 mln rs .
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bru tt o Z rolni ct wa (wartość zbior ów netto zbóż, strączkowych i ziemnia

ków, wartość produkcji mięsa, mleka, wełny, ja j ora z wartość przychó w

ku drobiu i koni według cen bi eżących) około 1882 r . wynosił pon ad

346 ml n rs, a w 1894 około 287 mln r-s. Ozn acza to spadek dochodó w

z rolnictwa o 17%, przy czym dochody te na 1 mieszkańca wsi zmniej 

szyły się z 57,7 rs do 39,9 rs, tj. aż o 31% (w tym dochod y z upraw y zbóż

i strączkowych z 32 do 16,5 rs , t j. o ponad 48% ). Skutki kJtyzysu agra r 

nego w Królestwie Polskim w dz iedzinie pr odukcji roln ej były więc ka

tast rofal ne.
Następstwa tego kryzysu w rolnictwie były niewątpliwie osłabiane

przez rozwój sadownictwa i warzywnictwa. Dokładnych i bezpośredn ich

danych o wzrości e produkcji tych dziedzin nie ma. Według bardzo ni e

pewnych danych urzęd owych w latach 1879-1887 obszar sadów zwiększył

się z 26 tys . do 45 tys. ha, t j. aż o ponad 75% (prawdopodobnie w zrost

z 34 tys. do 45 tys. ha, tj . o 32%'9'. Późniejszy wzrost obszaru sadó w nie

jes t pewny. Według źróde ł ówczesnych ocen iano, że w 1879 r. bylo około

7 mln drzew owocowych, według Sobczaka w 1897 r . miało ich być około

9 mln. co oznaczałoby wzro st o 28%'"0 Według ocen y E..Jankowskiego

przełom w rozwoju sadownictwa nastąpił około 1880 r . Sady handlowe

zaczęto zakładać dopiero pod koniec lat 70- tych30I. Do tego czasu sad y

spełniały inną rolę. P . Hozer w 1880 r . stwierdzał : "Mniemanie, że ogrod

nictwo może stać się obfitym źródłem dochod u jest b łędne ; wydatki

zwykle pochłaniają dochód.. . Zadaniem ogro dnictwa przy ziemskich

i szl achecki ch dworach, jest według mni e. zaspakajanie wszelkich este

tycznych i materialnych potrzeb". To samo pisał E. J ankowski: "Kto

utrzymuje, że ogród na wsi powinien dawać koni ecznie dochód w pienią

dzach te n się często myli ... Zwykły jedn ak ogród wie jski inne całkiem

według nas ma przeznaczenie. Jest to przede wszystkim uprzyjemnienie

pobytu na wsi"ao=:!.

Wyrazem nowego okresu. staje się wiełe faktów. W 1879 r . rozpoczęto

wydawanie fac howego czasopisma "Ogrodnik P olski" . w tymże roku pow

sta je w Warszawie p ierwsza szkoła ogrodnicza (pr ywatna). od 1881 r . sy

ste matycznie zaczęto organizować specjalne wystawy ogrodnicze (następ

ne w 1882 i 1885), w 1884 utworzo no Warszawskie Towarzystwo

Ogrodnicze. W 1882 powsta ły też dogodne warunki rozwoju sadownictwa,

ponieważ zostalo wprowadzone dość wyso kie cło na impor t owoców zagra

nicznych,"3.

'" Rok 1879: "Ekonomista" . 1880. nr 41, 42, 45; "Ogrodnik Polski", 1884, nr 24.

s. 574. Rok 1887: Stat. Ros. l mp., t. XXIII, zesz . 51-60, ogólne wnioski .

300 "Ogrodnik ", 1884, nr 24, s. 574; T. Sobczak , W zr ost produkcji, s. 109.

8D1 E. Jankowski, Dz ieje ogrod nict wa w polsce, W ar szaw a 1923, s. 186, 21l.

3D! "Ogrod nik", 1880, t. II, s. 75, 540.

3" Tamże, 1880, s. 345-347; 1881, s . 433; 1882. s. 219. 475, 501: 1884, s . 481-482;

1885, s . 16; ..Ekonomista", 1881, nr 40.
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Rozwój sadownictwa przejawia ł się główn ie w dążen i u do popra wy
gatunku owoców. Symbolem zmian było wycięcie szkółek czereśni i śliw

w 1887 r. w zakładzie ogrodniczym Ulrychów w Górcach pod Warszawą ,

być rozwinąć sad z jabłoni i gr usz'"'. Rozwinęło się szkółkarstwo owoco
We. E. Jankowski pisał : ..zaczęli możniejsi sprowadzać szczepy z Francj i
(z okolic Paryża. rzadziej z Orleanu). z Nie miec (z Erfu r tu . Hamburga,
Berlina i Nadrenii). a zaś na północy kra ju - z Rygi "'9' . Rozszerza ły się

znacznie zakłady ogrodnicze w Wars zawie. szczególn ie Ulry ch ów i Hose
rów. Pod kon iec XIX w. w Gor cach (gm. Powązki ) było około 475 tys .
szczepów owocowych. Hoserowie posiadli swe oddzia ły na Rakowen
i w Żbikowie'9". Szczep y ow ocowe z Królestwa za częto wywozić do Rosji.
Jednak rez ultatów tego ro zwoju nic należy przeceniać. Przez ca ły om a
wiany okres sprowadza no owoce z zag ra ni cy i z Rosji. z bi egiem cza su
wyrażną przewagę uzyska ł import z Cesar stwa . W la tach 1894-1 896
rocznie sprowadzano ze wschodu 39.3 tys. q. a z. zac hod u 14,6 t ys. q owo 
ców o łącznej wartości pon ad 980 t ·s. rs (bez owoców południowych,

kawonów i me lonów). Wywóz nat omiast praktycznie ni e ist nia!'o' . Oprócz
tego. jak pisał E. Jankowski: ..Wszystką prawie marmeladę suchą ... spro
wadzamy z Cesarstwa... kupujemy dużo sUSZU"'9"

Zmiany by ły mi mo wszystko niewielkie. T ak jak przed stu ła ty san
domierskie słynęło z "jabłek brzęczek galarami w dużej ilości do Warsza
wy spławianych". śliwy węgierk i n ajl ep iej udawały się w oko licach
Puław i Kazim ier za...wy bor ne gr usz ki da rzyły się na prawym br zegu
Wisły, zwłaszcza pod Czerw i ńskiem i Płockiem". J ak stwierdzał E. J an
kowski w 1898 r.: "Sady handlow e właściwe , tj. wytwarzające owo ce
spec ja ln ie na sprzedaż i czyniące zadość wy maga nio m rynku, prawi e n ie
istnieją 'P '". Lepsze rezultaty osi ągnę ła uprawa warzyw. Dan ych ogóln ych
brak w tej dziedzinie całkow icie, poza stwie rdzeniem dod atn iego bilansu
w handlu zagranicznym. Hodowl a warzyw rozwinęła się szczególnie
w niektórych okolicach K ról est wa P ols kiego. a m ian owicie pod Warszawą

i Łodzią. w do linach Pilicy i Nidy"!". Bardzo znacznie rozszerzyła się

uprawa warzyw międzv Mogielnicą. Nowym Miaste m a Bia łobrzegami

z ośrodkiem w Przvbvszewie. Na terenie dawn ego opactwa benedykty ń 

ski ego nad Pilicą uprawian o warzywa w P r zyb yszewie, Borowi e, Wy
śmierzycach. Osuchowie i Dziarnowie. W omawianym okresie uprawa
rozszerzyła się na d ałsze ws ie - na wsc hó d objęła Pacew, Góry i Promnę.

:ilU J. Dr ege, Stulecie zakładu ogrod niczego Ul r ychow sk iego, W ar szaw a 1905. 5. 34.
30~ E. Jankowski , op. cit., s. 178.
,106 Tamże, s. 190-191. 211; J . Drćge, op. cit., s. 31-36; E 11C. Rolnicza, t. VIII , s . 203.
30. w. Ż ukowsk i . op. ctt., zeszyt 2. s. 39-41; Po r. "Tygodn ik Rol niczy", 1873.

nr 50: "Ogrodnik", 1882, s. 502: 1885. s. 74-75, 218.
sos Tamże, 1886. s. 2.
3IN Enc. Rolnicza, t. VIII, s. 201-202; E. Jankow ski , op. cit., s. 181.

Enc. Rolnicza, t. VIII, s. 203.
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na zachód - Swidno, Mic ha łowice, na południe za Pilicą Grzmiącą .

Wólkę Kożuchowską , Redlin i Korzeń . W sam ym Przyb ysz ewi e było

1000 wa rzywni ków. Na ziemiach d zierżawionych uprawiano glówn ie

cebulę. ogórki, a także marc hew, pietruszkę i buraki ć wikłowe, Produkty

wożono do Warszawy , Rad om ia i P iotr kowa-!' . W re jonie Warszawy up r a

wa warzyw rozwi nęła się najwcześniej na Woli i Czystem . Dzięki obfi

tości ta niego nawozu dowożonego z War sza wy (gleba słaba). rozwin ę ła

się główn ie upraw a kapusty , ce bu li, kala fiorów i pietruszki. Już w 1885 r.

na Woli był o 86 zawodowych warzywników. którzy posiadali 762 morgi

ziemi oraz 21 625 ok ie n inspektowych, w 1884/85 l'. uz yskali oni 376 ty s. rs

doc hodu brutto"" . Trochę póżniej in te nsywna up raw a warzyw rozwinęła

się na południe od Warszawy , gdzie chłopi wilanowscy, słu ż ewscy i pow

si ńscy przeistoczyli się w warzywników. Współcześn i pisali: , . IloŚć ziemi

za jmowane j pod uprawę warzyw w okolicach Wa rszawy z każdym ro

kiem wzrasta ... W promieniach kilku wiorst, we wszystkich kierunkach...

rozciąga j ą się pola cebuli i ogórków. łany kapusty, b uraków. marchwi

a nawet kalafi or ów """ .

Przestawala natomiast dawać znaczne dochody , ważna do kryzysu

ag rarnego pod pora gospodarstwa obszarn iczego, sprzedaż lasów i drewna.

Cen y drzewa obniżyły się bardzo poważnie. chociaż w mniejszym stopniu

niż ceny zbóż. w latach 1895- 1897 były on e niższe niż w latach 1880

1882 o ponad 30%"". Przyczyniło się to do znacznego zmniejszenia tem

pa wyrębu lasów. Gdy w latach 1870- 1879 obszar lasów według danych

urzędowych zmniejszył się o 17,6"10 . to w następny ch 15 lat ach z 2748 t ys.

do 2539 tys. ha, tj. ty lko o 7.6°'0 (według innych danych zaledwie o 1.5° o,

t j . do 2708 tys. ha )" ".

Drugą , obok hodowli, deską ra tunk u dla rolnictwa miał być przemys ł

rolno-spożywczy. Jednak takie mniemanie było z gruntu fałszywe.

Ost atnie d ziesi ęci o lec ia XIX w. były przecież okresem odrywania się tego

przemysłu od r olnict wa. J uż przed kryzysem agrarnym zerwane zostały

bezpośrednie związki cukrownictwa z ro lnictwem. Inne galęzie przemysłu

spożywczego również stopn iowo un iezależn ia ły się od gospodarki obszar

nicze j. Jeszcze w 1879 r . ponad 560 o browarów było związanych z fol

wa rkami, na tomiast w 1892 niecałe 38'/0, przy tym były to browary male.

3U S. Rostonlec. Przybyszew - osada w paunecie g rójecki m. w a rszawa 193a.

s. 151; "Ogrodnik". 1880. s. 375. 393-395.

31~ "Ogrod nik ". 188;;. s. 289-296 ; E. Jankowski . op . cit., s . 174----175 .

31S "Ogrodnik ", 1885, s. 390. Por. E. Jankowski. op. cit., s. 175: Elle. Rolnicza ,

l. VlII. s. 203.
31~ S. Siegel , op. cit., s. 238.

:n5 Rok . 1879: ..Ekonomista ", 1880, nr 44; Sro sunki rolnicze, s. 432. Rok 1894:

Trudy W S K , l. XV. s. XVlI. XXIlI (w 1887 r. miało być 2737 tys . ha lasów ). Inne

li czby po daje Min . Einansów : 1891 - 2721 tya ., w 1898 - 2708 tys . ha , "Jeż . Min .

Fi n : ', 1898, s , 538; 1900 , s . 567.
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nie odgrywające większej ro li. Podobnie było z młynarstwem. W 1879 r .
obsza rnicy posiadali 44"/0 ogólnej lic zby młynów wodnych i wiatraków
oraz około 75"/0 młynów parowych, w 1892 odpowiednie liczb y wynosi
ły - 30% i 40% . Przemysłem najbardziej zwi ązanym z ro lnictwem
było gor zelnictwo. J eszcze w 1913 r . na 447 gorzeln i aż 413 należało do
Iolwark ówś !",

D ziesięciol ecie 1866-1875, było okresem wielkiego upadku gor zel
ni ct wa w Królest wie Polskim. Liczba gorzelni zmniejszyła się wówczas
z 1948 (w 85% folwarków była gorzelnia) do 505, liczba zatrudnionych
w nich robotników z 8 tys . do 2900, a produkc ja z 1234 tys. hl w ódki 40 '
do 569 tys . hl , tj . o 54"/0. Przyczyn tego upadku było kilka. Za najważ

ni ej szą z nich należy uznać znaczne podwyższenie akcyzy. W 1866 r.
podwyższono ją prawi e 2-krotnie (z 54 'kop. do 100 kop. w przeliczeniu
na w iad ro szum ówki 40 ' ), w 1869 znów o 60"/0, dalsz e podwyżki nastąpiły

w 1873 i 1875 r . Łącznie w lat ach 1866- 1875 akcyza wzrosła ponad pię

ciokrotnie (do 280 kop .). Równocześnie zmnie jszono od jesieni 1862 r .
ulgi dla gor zelni mniejs zych . Zamknięto także dogodne możliwości wy
woz u wódki na wschód, ponieważ w 1875 r. zró wnano akcyzę w Króle 
st wie i Cesarstwie (do tego czasu w Królestwie była niższa). Wzrost akcy
zy dop rowad za! do znacznego podrożenia wódki. W latach 1863-1876
ceny szumówki wzrosły aż o 75%. Następstwem wzrostu cen było bardzo
znaczn e zm nie jszen ie się pop ytu. Tylko w latach 1874-1876 roczna kon
sumpc ja wód ki (w przeliczeniu na 40 ') na l mieszkańca zmniejszyła się

z 9,4 do 6,6 l. Produkcja wódki na l mieszkańca w latach 1865- 1876
zmnie j szyła się z 23.1 l do 8,6 I; jej spad ek byłby jeszcze większy, gdyby
nie równoczesn y wzrost w ywo zu , ", tór ego udział w produkcji zwiększył

się w latach 1874-1876 z 13% do 23%. Podkreślić trze ba , że wzrost cen
wódki ni e ozna czał wzrostu sum otrzym ywanych przez producentów.
Ak cyza rosła szy bciej niż ceny, dlatego je j udział w cenie wód ki zwięk

szy i się w tym okresie z 23"/0 do 68%. a Iak tyczne ceny otrzymywane
przez producentów zmniejszyły się o pon ad 18% . Wartość produkcji
wódk i brutto lPO odliczeniu akcyzy) obniżyła się z około 19 mln
w 1864165 r. do 7,2 mln rs w roku 1875/76 , czyli o 62% . Trudne warunki
wytrzymywały tylko gor zelnie większe i produkujące taniej . W latach
1865-187.6 przeciętna produkcja przypadająca na 1 gorzelnię zwiększyła

się z 633 do 920 hl.
W latach 1877- 1881 gorzelnictwo przeżywa okres względnej pomyśl

ności. Zahamowane zost alo tempo zmniejszania się liczby gorzelni (spadek
o ni ecałe 10"/0) i zatrudnionych robotników (spade k o 4"/0). Ustało zmniej
szanie się konsumpcji wódki. Dość znacznie, w wyniku przeprowadzonej
modernizacji, wzrosla produkcja (o 63%) . Przeciętna produkcja l gorzelni

31G Zbiór wiadomości , cz. 1, s. 20; Wiadomości stat ysty czne, cz, 2, s . 12-13;
J. Łukasiewicz, Przewrót, s. 286- 287.
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osiągn ę ła poziom 2035 hl. Ten okres dobrej koniunktury załamał si ę

w 1882 r. Akcyza została podniesiona (o ponad 14% ), spadła konsumpcj a

(kryzys w przemyśle) , w 1883 r. był znaczny nieurodzaj ziemniaków.

Kr yzys był dość znaczny, w ciągu 2 łat liczba gorzelni zmniejszyła się

o bli sk o 16% , zatr udn ionych ro botników o 8%, a produkcja o 31"10 .

Początek kryzysu agrarnego zapowiadał jednak zrealizowanie nadzi ei

produ centów okowi ty. W 1883 r . rząd wprowadził premiowan ie ekspor tu

wsz elkich wyrobów gorzelnianych, w 1888 pr emi e zwiększono.

W 1886/87 r. ekspo rt za granicę stał się ponad pięciokrotnie wyższy niż

w 1883/84, jego udział w produkcji zwiększył się z 18,6% do 57,9%! Od

tąd w dużej m ierze poz iom produkcji będ zie za leża ł od wielkości eksportu.

We wsp omnianym okresie po raz pierwszy od 20 lat zwiększyła się liczb a

czy nnyc h gorzeł ni, z 386 do 413. Produ kcj a wódki wzrosła aż o 77o/u,

osiągając poziom z początku lat 70-t ych .

Tablir-a 130. Gorzelnicrwo \\ KriJlc~lwi(" Pulskim:ll ':'-----1 LiC7.ł;--1 IProdukcja wódk i ołQO ! ' Vyw6z

Rok gorzelni Indeks tys . hl l indeks tys . hl

I
--

I
186-1/65 1948

,

426 1234 133 I
IB75/76 6IR 135 I 569 61 I 109

18BI/82 457 100 930 100

1R82/B3 42G 93

I
812 B7 I I

IB83/84 386 84 639

I
69 119

1884/85 395

I
86 888 95

I
348 I

1885/86 400 B8 1048 113 522

1886/87 402 88 1133 122 656

1887/8B 'fJ3 90 1085 117 43·f

1888/89 ·100 88 944 102 364

1B89/90 38·f 84 982 106 385

1890/91 378 83 1013 109 362

189 1/92 356 78

I
627 67

I
ss

1892/93 365 80 B99 97 299

189319-1 365 80 1028 III 291

189-1/95 356 71!

:

897 9łj I 225

1895196 355 78 96-1 104 190

1896/97 340 74 723 78 I
125

11!97/98 333 73 733 79 95

Spadek eksportu, nowe podwvższenie akcyzy w 1886 i 1888 r. zakoń

czyło kr ótk i okres dobr ej kon iunktury dła gorzelnictwa. Od 1888 r. liczba

gorzelni ponownie zmnie jsza się (w 1897 - 340), produkcja z pewnymi

:m "Jeż . l\lin . Fin.", t. XVI. s. 615-618. 662-670. 711. 715: t. XVII. s. 622- 623.

667; t. XX, s. 366-376; t . XX! , s. 392-401. Rok 1898. s . 562-563; 1899, s. 882- 883;

S bornik sw . po Rossii, za 1882, s. 236-237; za 1883, s. 252-253; za 1884185. s . 152

157; 1890, s . 1!6 -121; 1896. s. 204--205; Suit, proiz, obi. akcizom za 1900 u-, s . 1. 19,

51, 76, 86-89; J. Poznanskij, op . ci t ., s. 28-29, 70; "Ekonomista", 1918, L l , s. 150

159, 167, 169.
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wahaniami będzie przejawiała stałą tendencję spadkową, w łatach

1896 '97- 1898/ 99 była ona mniejsza niż w łatach 1885/86-1887/88 o 33%.
Równocześnie w końcu lat 90-tych konsumpcja wódki na 1 mieszkańca

stała się w Królestwie Polskim niższa niż na początku lat 80-tych, wy
nosiła już tylko 5,4 I wódki 40·. Tak więc gorzelnictwo w ostatecznym
rachunku nie stało się deską ratunku dla gospodarki folwarczne j, w re
zultacie polityki finansowej rządu (w latach 80-tych akcyza zwiększyła

się o 32%) oraz znacznego zmniejszenia się wewnętrznego spożycia wyro
bów spirytusowychv".

Drugim przemysłem na którego rozwój liczono było mleczarstwo.
Rosnące zapotrzebowanie na rynku wewnętrznym i zagranicznym, nie
znaczny spadek cen masła i serów, a także wynalazek wirówki, stwarzał

przemysłowi mleczarskiemu dogodne warunki rozwoju. Początek był

obiecujący. Już w 1879 r. otwarta została przez D. Janasza pierwsza mle
czarnia wirówkowa (systemu Lefeldta z 1877 r.) na folwarku Wolica
w dobrach Płochocin. Posiadała 3 wirówki (w tym 2 parowe), wykorzy
stywała mleko od 22 krów. wysyłała śmietankę i mleko do Warszawy.
W 1884 r. została rozbudowana. W 1881 w Piekarach pod Piątkiem

S. Trębicki założył mleczarnię opartą o najnowszy system de Lavala
(wynalazek z 1879 r.), poruszaną przez turbinę wodną. Mleczarnia wyko
rzystywała mleko od 120 krów, wyrabiała masło śmietankowe. W 1883 r.
powstaje mleczarnia parowa systemu Lefełdta w Zaborówku (pow. błoń

ski), która dostawiała śmietankę i m leko do Warszawy. W latach 1884
1885 zostało uruchomionych 7 da lszych mleczarni , jedna systemu Lavala
w Bełdowie pod Łodzią. reszta stosowała ulepszony system Lefeldta. Po 
wstały one w Nowodworach koło Ciechanowa. w Witaszewieach i Trąb

kach koło Kutna. w Leśmierzu koło Łęczycy, Osmolicach pod Dęblinem

oraz w Pawłowieach w pow. błońskim (parowa, inne były maneżowe).

Jednak po 1885 r. ruch zakładania młeczarń wyrażnie osłabł. W ciągu

następnych 5 lat uruchomiono tylko 3 nowe mleczarnie: parową w Dzierz
bicach pod Klodawą, wodną w Dankowie koło Mogielnicy oraz maneżową

w Warszawie (przy ul. Foksal). Wszystkie mleczarnie były niewielkie
i najczęściej stanowiły własność poszczególnych folwarków. Pierwsza
większa młeczarnia została założona w 1890 r. Był a to tzw. Mleczarnia
Nadwiślańska. Powstała z połączenia 3 nowopowstałych zakładów z wi
rówkami Lavala - w Dłużewie, Woli Suffczyńskiej i Seroczynie (na po
łudnie od Mińska, nad Swidrem). Mleczarnie te od lipca 1890 r. odsyłały

śmietankę do Woli dla dalszego przerobu. Póżniej do spółki przystąpiły

318 Sugestie co do znacznego wzrostu produkcji w latach 1863-1896. która jako
by miała wzrosnąć blisko dwukrotnie, z 3957 tys. do 7840 tys. wiader, są oparte
na nieporozumieniu. Pierwsza liczba dotyczy wiader \V przeliczeniu na 1000

, dru
ga na _10°. Faktycznie więc produkcja zmniejszyła się o 21"/0. "Eh:onomista", 1918,
t. I, s. 150-151; B. Baranowski, op. cit., s. 59.
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4 inne nowopowstale mleczarnie. W kwietniu 1895 r. założono własny

sklep w Warszawie, a w lutym 1896 - drugi. Od 1890 r. nastąpił żywszy

rozwój przemysłu mleczarskiego. Nowe mleczarnie powstały m.in.
w Str zelcach pod K utnem (1891 r.), w R uchnie pod Wągrowem . Ogóln y
rozwój m leczarstwa w okresie kryzysu agrarnego należy jednak ocenić

jako słaby, .n ie mógł on zdecydowanie poprawić ciężkiego położenia rol
nictwa w Królestwieś-".

Tak więc strat wynikłych z katastrofalnego spadku dochodowości

produkcji zbożowej w Królestwie Polskim nie mogły w pelni zrekompen
sować ani rozwój hodowli , ani, problematyczny zresztą, rozwój przemy
słu spożywczego związanego z ro lnictwem.

:m Księga Jubileuszow a. s. 249-256, 267: Enc . Rolnicza , t. VI , s . 669-670 .
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ROZDZI.-\Ł. V

SPOŁECZNE SKUTKI KRYZYSU AGRARNEGO
W KROLESTWIE POLSKIM

Społeczne skutki kryzysu agrarnego były na pewn o bard zo znaczne
i różnorodne. W tym rozdziale postawiłem sobie za zada nie przedstawić

tylko niekt óre z nich, może na jbardziej wy mierne.
Jaka gr upa społeczna na jdotkliwie j odczuła długotrwały kr yzys

agra rny? W poprzednich rozdziała ch wyk azano , że kr yzys n ajbardziej
odczu ła gos podarka zbożowa. natomiast hodowla wychodziła z kryzysu
stosunkowo obronną ręką. Gospodarkę z przewagą produkcji zbożowej

nadal prowadziły folwa rki obszarn icze. Tak np. w folwarkac h o po
wierzchni 600 mórg według danych S. Sulm ierskiego z końca XIX w..
(a więc już po kryzysie agrarnym i po względnym rozwoju hodowli )
53,5% ogólnego doch odu brutto pochod ziło ze sprzedaży zboża i roślin

strączkowych, 17% z innych artyku łów roślinnych, a na hodowlę przy
pada ło 29,5% dochod u brutto. Na tura ln ie st ruktura doch odów netto była

odmienna, udzia ł produkt ów hodowli był wyższy. Według dan ych z tego
samego okresu podanych przez J. Ryxa struktura zysków netto w folwar
ku o obszarze 750 mórg ziemi ornej wynosiła: zboże - 47.4%, inne rośli

ny - 17,2%, hodowl a - 35,4%320 S. Sul m iersk i sł usznie więc pisa ł:

"Gospodarstwo folwarczn e główny swój dochód opier a na produkcji zbo
ża, a mięso , nabi ał, tudzież ziemniaki , buraki cukrowe stanowią nieznacz
ną stosunkowo jeg o CZęŚĆ"32 !.

Inna była sy tuacja w gospo darstwach chłopskich . L. Górski pisał :

.,Włościanie stosunkowo mało zboża sprzedają ... pr zyc hód z hodowli in
wentarza równoważy. a często przewyższa przychód z ta mtego źró d ła

pochodzący". To sa mo pisał S. Sulm ierski: "Włościanie obok upraw y
zboża zajmują się chowem trzody , ow iec, gęsi, kur, kaczek, kt ór e w ich
skromnym budżeci e stanowią nier az większą część dochodu ". Warszawski
Komitet Statystyczny stwierdzał w tym czasie: "Ob ecni e hodowl a świń

i ptactwa znajdująca znaczny zbyt. .. tak w kraju jak i zagranicą. przy
nosi tak znaczny dochód chłopom, że wzięty razem z doc hode m z gospo -

320 W naszych sprawach, op. uit., t. 11, 5, 245-246, t. III, 5. 301-302.
W naszyc h sprawach. t. III, 5. 298.
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darki mlecznej i ogr odnictwa, przewyższa w większości wypadków otrzy

myw anyprzez chłop ów z upra wy pól ":J2'.

Tablica 131 . St ruktura dochod ów brutto w gospodarstwach drobno towarow ych w 0l,)3~

l ad ·1 do I 20 I 20 -30 1
3O

-
lOll I 10 -30 I

I 15 mórg 10

Rok 1873

I
-I I

Zboże ·1·9

I
40

I
49 69 ·15

Inne ro śli n y 9 II G I I B

Hodowla

1_
·ł2

I
49 45

~I
47

Prac a najemna G~ 4 1 1__ 1_\ _ 24

Rok 1888

Zboże 42 I 45 43 46 H

Inne roślin y II I 12 6 22 li

Hodowla '~7 I ·13
5 1 32 ·18

Praca naj emna ·11 33 2'1
- II

28
-----

Przecię t nie

Zboże '15 42 ·IG 58

I
·15

Inne rośl iny \0 I I 6 16 li

Hodowla +1 47 48 26 47

Praca najemna 52 37 16 3 I 26

Struktura dochodów w gospodarstwach ch łopskich była dość rozno

rodna w zależności od ich wiel kości. Na podstawi e ank iety Encyklopedii

Rolnictwa z 1873 r . (38 gospod ar st w) oraz dan ych zeb ra nych przez L . Gór

ski ego w końcu lat 80- tych (13 gospod ar st w) można wyciągnąć dość pr e

cyzyjne wnioski, szcz ególnie dla gospodarstw śred niorolnych (na tomiast

brak danych z gospodarstw karłowa tych) .

W gosp odarstwach małorolnych głównym ź ród łem dochodów była pr a

ca najemna, dawała ona więcej niż cały dochód brutto z rol nic twa. Kacz

kowski w latach 90-tych pisał: "Nie daje więc gospodarstw o ID-mor gowe

nawet w średnich warunkac h dostateczn ego wyżywienia dl a rodziny

włościańskiej'P>' . W gospodarstwach średnioro l nych głównym ź r ódłem

dochodu była hodow la, dawała ona większy zysk niż produkcja zbożowa

czy na jem. Dochody z pracy najemnej odgrywały jednak różną rolę w za

leżności od wielkości gosp odarstwa. W 1873 r . w gospo darstwach od 10 do

15 mórg stanowiły one 54% docho dów z rolnictwa , od 15 do 20 mórg 

29%, a od 20 do 30 mórg tylko Il% . W gospodarstwa ch większych głów

nym ź ró d łem dochodu była uprawa zbóż, która dawała większy zys k niż

wszelkie inne źródła dochodu. Tak więc dl a zdecydo wan ej większości

3~::! Trudy WSK, t. XVIII , Warszaw a 1901. s. 16; \V nasz ych sprawach. t. III ,

s . 298; L. Górski. W yb ór pism, Warszawa 1908. s. 752 (o końcu lat Su- tych) .

323 Obli czenie za 1873 r. na podstawie danych z Encyk lopedii Rolnictwa, t. II,

s. 1023-1106, a za rok 1888: L. G órski, Wyb ór, s. 750- 752. Doch ód z pracy najem 

nej podany \V procentach dochodów z rolnictwa .

324 Encyklopedia Rol nicza , t. LlI, Warszaw a 1894, s . 524-525.
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gospodarstw drobnotowarowych uprawa zbóż nie stanowiła głównego

ź ró dła dochodów. W gospodarstwach małorolnych dawa ła ona oko lo 21%
ogólnego do chodu rod zin y chłopskie] , w gospodarstwach średn i orol nych

(do 20 mórg) - około 30"10 . a w gospodarstwach od 20 do 3U mórg 
około 40% dochodu.

W r ezultacie odmien nej struktury doc hodu gospodarka folwarczna
byl a mniej odporna na kryz ys agrarny niż gospodarstwa drobnotowaro
we. O zależności poziomu dochodów od ich struk tury świ adczyć może

ewoluc ja dochodów w różnych ka tegor iach gospodarstw chłopskich. Na
początku la t 70-tych przeciętny dochód z l morgi ziemi w gospodarstwach
małorolnych i średniorolnych (24 jednostki) wynosił 10,5 rs, a w końcu

lat 80- ty ch (lata 1886/87-1888/ 89) - 10.4 rs (10 jednostek, struktura
dochodu z r oln ictwa bez zmian). Sp ad ek byl więc ni ewi elki , ni e przek r a
czał 1%' Tymczasem w ana logicznym okresie mimo wyra źnej zmiany
str uktur y (udział doc hodów z hodowli wzr ósł z 25% do 39%) w gospo
darstwach posiadających ponad 20 mórg dochód z 1 morgi zmniejszył się

z 11.3 do 9,0 rs , tj . o 20"10'" Wyliczenia te, aczkolw iek może n iezbyt
dokladne, wskazują na zasadnicze różnice w ewolucji dochodowości go
spodarstw zbożowych i niezbożowych. Spadek dochodowości dotyczyć

więc musial glównie gospodarstw obsz arniczych. Świadczą o tym rów
nież . zresztą zbyt tendencyjne. zdania wspólczesnych. Wspomniany już

S. Su lmierski pisał : .,Z różnicy w produkcji wy n ika i różnica w zys kach .
Folwarki. produkując przeważnie zboże, przedmiot t ani, bez pop ytu , ni e
pokrywają nawet kosztów wytwórczych . ch lopi zaś produkując przeważ

nie przedmioty drogie , z nadzwyc zaj malym kosztem osiągają zn aczne
zys ki. .. dl atego też ostatnie pomimo niskich cen zboża rozwijają się , pod
cza s gd y folwarki upadają " . Warszawski Komitet Statystyczny stwier
dzał : .,Nadejście kryzysu rolnego w całej Europie od la t 8U-ty ch. wyra
ża j ące się większym spadkiem cen na zboże powinno było mocno ' pogor
szyć położenie gospodarstw obszarniczych. op artych na produkcji zbóż.

Nie m oglo ono w tym czasie przynieść szkody większości chlopów 
właści cieli, którzy produkują zboże nie dla zbytu zagranicę, jak obszar
nicy. a głównie dla wyżywienia siebie i swoich rodzin i dlatego mało

za in te re sowany ch w zmianach cen zbóż na rynku światowym. Nic dziw
nego . że w tym czasie, ki edy obszarnicy zbyw ali swoje ziemie. przestają

cyc h z upadkiem cen na zboże przynosić poprzedni dochód, chłopi dal ej
roz sze rzali swoją własność ziemską przez zakup ziemi u obszarników.
korzystając z obniżki jej wartości""6.

Jednym z dowodów ciężkiego położenia wi elkiej własno ści ziemskiej
by ło zdecydowane pogorszenie się jej wypłacalności. Przykładem może

być opłacanie rat z tytułu należności w stosunku do Towarzystwa Kr e-

32:; Podstawa j ak pr zypi s 323.
3~6 Tru dy WSK, t. XVIII , s. 16-17 ; W nasz ych s pra w ach. t. III, s . 298-299 .
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dyrowego Ziem ski ego. Przed kryzysem \I' latach 1878-1882 zaległości

stanowiły przeciętnie 15.9% n ależności i dotyczyły 29,6% majątków .

Wpłaty wynosiły w skali rocz ne j średnio 6.4% ca łego zadłużenia . Na
przymusowych licyt acj ach sprzedano w całym tym okresi e 250 dóbr ,
tj. 3.4% przeciętnej liczby dóbr stowarzyszonych. Już od 1883 r . sytuacj a
ulega stałemu pogors zeniu , mimo wyraź nej akc ji TKZ zmierzającego do
osłabienia uj emnych skutków kr yzysu agrarnego. W ciągu d wóch la t ,
1885- 1886, stowarzyszeni u zyskują 27 221 tys. rs tytułem pożyczek,

tzn . o 50% więcej n i ż w krytycznych lat ach 1870-1871 (w ciągu poprzed
nich 2 lat tylko 4945 tys. rs ). W lat ach 1887-1889 został zastosowan y
szeroki system ulg. polegający na prolongowaniu terminów płatności.

Z ulg tych skorzystało łą cznie 2186 dóbr, tj . blisko 25% ogólnej ich licz
by (w tym w II półroczu 1889 r . po wie lkim nieurodzaju 1591 dóbr czyli
18%), gdy w np. w latach 1881-1883 ulgi prz yznano tylko 236 mająt

kom . Od drugiej połowy 1890 r . sy tuac ja poprawia się, najpierw w wyni -

Tablica 132. Stan wypłacalności dóbr obciążonych długami w T KZU7

Wyp lacal no M; w I}Ol Wp lut v III' ko ń cu rok u Sprzc- Pr/. ~· 7. -Rok I w \l o

na le ź - sadłu-
dóbr dano

dó br Ido sprzedaź vności żc n ia
dóbr ulg

1880 83,6 73,9 6,3 249 4 5
1881 84,2 65.2 6,7 137 59 59
1882 B4,G 1>5,0 u.o jG9 5ti 55

1883 8:2.,6 G3.1 5,3 ~35 28 122
1884 78,6 59,4 5.5 300 43 78
1885 75.1 G2,2 5,3 445 7'1. 60
IR86 73,3 6 1,2 5,6 4 14 141 118
1887 69,7 58,6 5.8 548 133 156
1888 65,5 55,6 5,8 529 128 364
1889 56, 1 -\8,9 5.5 465 129 1 166
1890 62,0 ·ł4,7 G,8 80 1 123 106
1891 64;2 43,1 6, 1 729 175 140
1892 64,8 42,7 s.o 750 130 53
1893 G5,2 42,5 6.0 5i2 82 91
18!H 68,5 .J4,4 5,7 582 78 136
1895 67,5 44,3 5,6 604 104 92
1896 65,5 43,3 5.5 566 R9 107
1897 68,2 42,5 5,8 556 75 104
1898 68, I 43.5 5,G 592 59 66

3!1 Przeciętna \...·ypłaca lność oblicz ona dla 2 rat , wypłacalność dóbr doty czy śred 

nie j liczby mają tków w yst awi on ych na sprzedaż (w 2 półroczach ) . \V rubr yce "Przy
znano ulgi " podano liczbę dóbr. Od 1890 r. zm ieniono w TKZ oblicz anie za ległośc i,

w tablicy zastosowa no dawny sys tem. Zdanie sprawy dyrekcji głównej Towarzy
stwa Kred ytow ego Ziemskiego, za oba półrocza . z lal 1880- 1898. TKZ posiadało tyl k o
sprawozdania półroczne : od 13 V do 18 XI (I półrocze) . od 13 XI do 13 V roku
następnego (II półrocze) .
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ku dobrego urodzaju przv wysoki ch cenach (bardzo do bry rok 1892),
a następnie w rezultacie nowych. zdecydowanych poczynań TK Z. Od
1893 r. zacz yn a się akcja obniżania stopy oprocentowania pożyczek

z 5% do 4.50 o. co wyra żn ie zmniejsza kwoty należności. Akc ja była prze
prowadzana stopniowo. lecz już od początku 1896 r. większość kredytów
była objęta nowym oprocentowaniem . Równocześnie w latach 1894-1 895
zwiększono udzielanie kredy tów; ogólna suma pożyczek wy niosla
17 435 tys. wobec 5741 tys. rs w poprzednic h dwóch lat ach .

Te przedsięwzięci a polepszyły trochę wypłaca l ność dó br w stosun ku do
należności b i eżących . lecz nie w porównaniu z ogó lny m zad ł u żeniem.

Wypłacalność dó br podwyższył również na turalny p roces wyelim inowa nia
gospodarstw słabszych, kt óre zostały rozparcelow an e j uż w początkowym
okresie kr yzysu. W latach 1886-1890 w wyniku przymusowych par ce
lacji sprzedano 689 dó br, t j. 8.0"10 prze ciętnej licz by dó br stowarzyszo
nych . Te wszystkie fakty nie zmieniły jednak zasadniczo sytuacj i. Dla
porównania z okresiem przedkryzysowym można przytoczyć dane z la t
1891-1895, tj. już po skutkach katastrofalnego nieurodzaju zbóż z 1889 r.
(rok 1891 nie zaważył na dochodach folwarków). W okresie tym zaległości

stanowiły przeciętnie 34,0 0' 0 należności i dotyczyły aż 56,6% dó br stowa
rzyszonych. W roku 1894 pisano: "Dotychczas w dzie jac h Towarzystwa
nie notowano tak wielkie j liczby dóbr, których właściciele nie są w moż

ności zapłacenia w terminie rat należnych"328. Sprzedano w tych latach
na licytacjach przymusowych łącznie 569 ma j ątków, tj. 6,1% ogólnej
liczby. Ogółem w okresie lat 1886-1895 , przymusowa sprzedaż obję ła

1223 dób r , tj. 13,8% przeciętnej li czby dóbr stowar zyszon ych (w latach
1875-1884 sp rzedano 450 dó br). Mimo znacznego spa d ku dochodowości

zad łużen ie dó br sta le wzrastało, w przeliczeniu na 1 morgę w 1879 r. wy 
nosiło ono 13.9 rs , a w 1892 - 17,6 rs, tzn. zwiększyło się o 26,6% .

Omówiona sy tuacja dotyczyła ty lko stosunków międ zy wielką własnoś

cią a Towarzystwem K redytowym Ziemskim. Tym czasem zadłużenie

względem innych wierzycieli było jeszcze większe i omawiane p rocesy
przebiegały w rzeczywistości ostrzej . Ost ateczn ym .rezultatem wpływu

kry zysu agrarnego było przyspieszenie procesu zmniejszania się obszaru
ziem należących do wielkiej własności. szczególnie poc hodzenia szla 
checkiego.

Dokładne zbadanie tego procesu jest bardzo u tr udnione ze względu

na skomplikowany i czasem niep orówn ywalny system kla syfikac ji ora z
niedokladność pomiarową sta tysty k urzędowych . Ogóln e dan e o własności

ziem i posiadamy z Jat : 1877 . 1887. 1894. 1899 (ty lko chłopska) i 1903/04 .
Prawie każda z tych statystyk stos uje in ny , zawsze ni ezbyt precyzyjny
system klasyfikacyjny . W 1877 i 1887 r. przyjęto podział na 3 główne

kategorie: "prywatna", nadziałowa, skarbu i inst ytucji. Do kategorii "p ry -

3~ "Rolnik i H odowca ", 1894, nr 32, z 8 sierpnia .
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wa tnych" przydzielono wszelką ziemię n ależącą przed reformą do wła s

ności prywatnej , do trzeciej kategorii włączono równi eż własność mi ast

i osad. Każdą kategorię dzi elono szczegółowiej; i tak w ziemiach pry wat

nych rozróżniano: szlachecką, kupiecką, mieszczańską, chłopską (doku

pioną), cudzoziemców, innych stanów. W 1887 1". wyróżniono dodatkowo

własność drobnoszlachecką. W 1894 r. wyróżniano następujące kategorie

własności ziemi: włościańską , dworską, dr obn ej szlac h ty, osad , miast,

skarbową, inne. Co więcej, klasyfikacji tej nie stosowano konsekwentnie ;

dotyczy to szczególnie ziemi należącej do drob nej szłachty i ludności

osad. Tak np . Wa rszawski Komitet S ta tystyczny twierdził, że w dany ch

Centralnego Kom itet u S tatys tycznego z 1887 r. do ziem chłopskich poli

czono część gr un tów d ro bnej szl achty; mnie się wydaje, że statystyka

ta do ziem chłopskich włączyła własność ludności osad '20.

Do tego skomplikowania klasyfikacyjnego dochodzą braki w wymiarze

obszaru. P omiary stawały się coraz dokładniejsze, co prowadziło do st a

łego powiększania area ł u ziemi użytkowej . W latach 1877-1894 obszar

Kr óles twa w ogólnych statystykach zwiększono o 808 tys . h a, tj . a ż o 7% .

P rzy czy m w lat ach 1877-1887 obszar guberni radomskie j zwiększono

o 14,2% , guberni łomżyńskiej w lat ach 1887-1894 o 14,6%. Skoki te do

tyczy ły głównie kategorii ziem "prywatnych" . Tak np . w guberni r adom

skiej obszar kategorii ziem "p rywatnych " w latach 1877-1887 miał

wzrosnąć aż o 29,8%, gd y wsz elkich innych kategorii o 3,8%. W gu berni

suwalskiej w tym samym okresie ziemie .,prywatne" zwiększono o 18,9% ,

a inne o 1,9%"10 Ta k sporządzona urzędowa statystyka zmniejszała

Tab lica 133. Obszar wielkiej własnośc i w Królestwie Polskim331

aes Trudu WSK, t. X VII, Warszaw a 1900, s. XXV II.

330 Stal. Wrem., seria III , t . XIV, s . VIII-IX, 174-181, 196- 203: St . Ros. Imp.,

t. XXIII , zesz. 54. 58, 59. tabl. IV; Trudy WSK, l. XV, s. XVII-XXIII.

331 Ro k 1877. Stal. w rern., se r ia III , t. XIV ; Ro k 1887: Stat. Ros. Imp. , t. XX III,

zesz. 51- 60; Rok 1894: Trudy WS K, t. XV, s . X VII - X X III : R ok 1904; TT!ldy WSK,

t. XXI, zesz . 2, s. 178-]80. Granice guberni wg stanu spr zed 1894 r.
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rzeczywisty spadek obszaru wie lkiej własności, tak w liczbach bezwzględ

nych, jak i względnych. a przy tym znieksztalceń tych nie można wy
eliminować .

Zmniejszanie się ziemi wielkiej własności rozpoczęło się od początku

kryzys u agrarnego. W. Ku szell pisał: "Ene rgicznie jszy r uch w tym kie r un
ku zaczął się w 1880 r. z nast ani em przesilenia rolniczego... Przesil enie to
zmusiło właścicieli folwarków do odprzeda nia częśc i gr un tów ni e przy
noszących dostatecznego dcc hoduT". Urzędowe dane statystyczne do
roku 1894 proces ten jednak zniekształcają. Wedlug tych danych obszar
znajduj ący się w rękach wielkiej własności zmniejszył się w latach
1877-1894 z 44,1 % ogólnej powierzchn i do 40,6"/0, tzn. udział ten zmniej
szył się o 8"/0. Rzeczywisty spadek byl jes zcze większy . Gdy ode jmiem y
obszar guberni radomskie j (nieprawdopodobny wzrost), to spadek wy 
niósł 9.4"/0. Proces ten na pewno póżniej się nasilił, lecz dane od roku 1894
nie są całkowicie porównywalne, ponieważ od tego rok u obszar Kró les twa
n ie był już zwiększany . W lat ach 1894-1901 zmniejsze nie obszaru wiel
kiej własności na terenie Króles twa, lecz bez gube rni płockiej. łomżyń

ski ej i siedleckiej , wyniosło co na jmniej 14,5"/0 (da ne z 1901 r. łączą

z wielką własnością również grunty drobnoszlacheckiejś'". Poprawiając

nieco liczby z 1887 r . (zwiększenie o 130 tys. h a w guberniach radomskiej ,
suwalskiej i kieleckiej) i z 1901 r . (zmniejszając o 198 tys. h a w guber
niach łomżyńskiej , siedleckiej i płockiej) otrzymamy dość prawdopodob
ne dane o obszarze wielkiej własności : w 1877 r . - 5215 tys. ha .
w 1901 - 4480 tys . ha3" . Oznacza to spad ek względny z 44,7"/0 do 36 ,3°/"
ogólnego obszaru. tj . o 19"/0 (spadek bezwzględny 14"/0). Tak więc w okre
sie kr yzysu agrarnego wielka własność utraciła piątą część sw ego po
siadania.

J eszcze bardziej charakterystyczne zmiany dokonały się wewnątrz

samej wielkiej własności. Ogólne dane posiadamy tylko z lat 1877 i 1887 .
Wedlug danych urzędowych wielka własność w tych latach zmniejszyła

się bezwzględnie zaledwie o 3,4"/0. w ty m obszar wlasności szlacheckiej
obniżył się o 9% (z 4650 tys. do 4235 tys. ha), a ina cze j wielkie j własności

wzrósł aż o ponad 46"/0 (z 515 tys. do 755 tys. ha). Tak więc tylko w tym
dziesięcioleciu udz i a ł własnośc i szlacheckie j zmniejszył się z 40"io
całości ziem do 35"/0. tzn . że względny spadek wyniósł 12,5"/0335. Proces
trwał i w póżniejszym okresie. W gube rni kaliskie j ogólny obszar ziem
obszarniczych w latach 1888- 1896 obniżył się o 7,1"/0, z tym jednak , że

własność szlachecka zmniejszyła się o 14"/0. a nieszlachecka zwiększyła

u:! Księga Jubileuszowa , s . 111.
:su Trudy VlS K . t. XXV, Warszawa 1906, s. 24-27 .
33·1 Podstawa źródłowa jak przyp is 331. W 1877 r. dla wspom nianych 3 guberni

przyjęto dane z 1877 r ., w 1901 dla guberni o d użej liczb ie gospo darstw drobnoszla 
checkich przyjęto przeciętną z lat 1894 i 1904.

:S3:; W 1877 r. przyjęto dla guberni radomskiej dane z 1887 r.
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Rok 1892

25,6 256 5,8
50.2 1604 34,6
20,0 1724 37, 1
3,5 1056 22,5

·1642

22. 1 180 4,7
51,5 1260 32,7
22,6 1513 39,3
3,8 899 23,3

3852

r ólostwie Polskim:!:!7

469
909

932
330

653
8Si
696
282

48B

u o dane dotyczące dóbr sto 
dań J . Blacha odnośnie przy
V; .,Wiadomośc i statys tycz ne",

ktury majątków obszarni
dokładne dan e urzędowe

y korzystać ty lko z dan ych
dań J . Bl och a . Te ostatnie
ział ni ezb yt przyd atny do
od 1500 do 3000 i powyżej
. z liczbami dotyczącymi

nacznie utrudnione, pcnie
zys zon ych , przy czym 6%

arci u o bad an ia J . Blocha,
br posiadających powyżej

morgów - 72,0%, od 300
powyżej 3000 morgów -

- 1894 wzrosła ponad dwu
się coraz bardziej ni eszla
7 udział niesżlachty wzrósł

lat ach 1888-1896 udział

/0 gruntów wi elkiej włas-

się o 25%. Własność żydowska w latach 1883
krotnie33'. Tak więc wiel ka własność stawała

che oka . W sk ali Król estwa w lat ach 1877- 188
z 10% do ponad 15% , w guberni kaliskiej w
ziemi nieszlacheckiej wzrósł z 17,5% do 23,50

ności.

Tahlica 13+. S truktura wielkiej własności w K
--- --

I

IRok 1877

Kl asa w morgach li czba I o bsza r

- % tys. ha o;) I
I I

100 - 300 2216 27,1I

I

228 ·ł. S 2
300 -1000 3472 '13,2 1134 22,4 ·1

1000-3000 1989 24,2 1862 36,8 1
Ponad 3000 532 6,5 1839 36,3

Rziacm . 82 15 I 5063 9

Debra stowarzyszon e w TKZ

I
I

100- 300

I
I I

300 1000 I 3I1000 -3000
I

l

Po rrad 3000 -I-

IRazem I 7

RÓwnocześnie dokonywała się zmiana stru
czych pod względem ich wielkości. Posiadamy
z 1877 r., lecz poza ty m d la tego okresu możem

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i z ba
nie są do wykor zysta n ia , ponieważ stosują pod
analizy (od 60 do 600 morgów, od 600 do 1500,
3000 morgów) . Porównani e danych z 1877 l'

1892 r . zaw artymi w sprawozdaniu TKZ jest z
waż dane TKZ dotyczą wyłącznie dóbr stowar
z nich nie podzielono według wiel kości . W op
przyjęto, że w TK Z znajdowało się 83,5% dó
100 morgów, przy tym w kl asie od 100 do 300
do 1000 - 84,5% , od 1000 do 3000 - 94,5%,

336 Ob ZOT KaL. c ub ., za la ta 1883-1896.
337 Stan w 1892 r. szacunkowy, obliczony w oparci

warzyszonych w TKZ, skorygowane przez w yniki ba
nal eżności dóbr do TKZ . Sta t. wrem., seria III , t. XI
zesz. II. s . 4-5; J. Bl a ch . Z ie m io, ta b !. III .

13 - Kr y ay s agrnruy



92.5";0. Przecię tn ą wiel kość majątków w k las ach ut r zymano według da 
nych TKZ. Po uwzględnieniu tych przeliczeń. kt óre nat ur alnie noszą cha 
rakter bardzo przybliźony. pewne wn ioski stają s ię dość jasne. Po pierw
sze. wyraźne jest zmniejszenie Iiczby i znaczenia majątk ów największych .

Liczba dóbr posiadających powyżej 3000 m orgów zmniejszyła s ię o 38° II.

ich obszar o około 43° o' a obsz ar przeciętny tak iego ma jątku z 6104 do
569 1 morg ów-'". Drugim w nios kiem. na pewn o bezsporny m. jest zwiększe

nie się dó br posiada jących od 300 do 1000 morgów. P odnosi się wyrażnie

ich liczba i obszar. przeciętna w i tekość te go typ u majątków pozostaj e bez
zm ia ny . Zm ia ny w pozos ta łych dw óch klasach są mniej widoczn e.

Ogólnie więc można stw ierd z i ć up ad ek większych majątków na rzecz
średnich , posiada jących 500-600 mor gów , kt ór e stawa ły si ę najbardziej
typowe. Ś rednia arvtme tyczna wielkości mają tku w 1877 r . wynosiła
1100 morg ów, a w 1892 już tylko 860 mor gó w (w majątkach stowarzyszo
nych w TK Z - 919 morgów). Równocześnie medi an a wzrosła z 616 do
642 m orgów (w dobrach TKZ - 686 m org ów). P roces te n jest r ezultat em
częstej wyprzedaży cześci majątków i powstawania folwarków kapitali
stycznych. których właściciele nie poch odzili ze st anu szlac hec kiego. Rów
nocześnie układ średnich wyrażnie wskaz uje na proces de konce n trac ji
wielkiej własności , W 1877 r . ws pólczyn nik koncentracji wynosił 0,58,
w 1892 - 0,50.

Równocześnie z procesem ku r czenia się obszaru za jmowanego przez
wie l ką własność następował wz ro st powierzchni gospodarstw n al eżących

do drobnej własności. W latach 1877-1904 zwiększył się on z 49 ,0°/ 11

do 58.5% ogólnego obszaru , co ozn acza, że względny przyrost wynosił

Tabl ica 135 . Obszar gospodarstw drobnej własności \\' Kr ólestw ie llolskim:l:lu

Rok !BW

59.+
67.5
64,7
56,li
59.3
56.3
5·ł,G

58, 11

53.1
5'i,3

58.5

I Rok 1904 I
~~

59. 1 729
63.5 765
59.8 893
-19.5 91G
52.2 715
-łR,:~ 546

~~:~ I ~~l~
·f7,:1 744

5 1,.1 I 5U4

53. 0 72 lb

725

li-ł-5

719

829
801

G2U
4'i9
507

{;ri3

l y S. ha

60,3

60.2
57,5
'18,3
S-ł , I
·ł5 .-ł

4fi'.3 I

53.3

I ·W,H

~{),G I 551

52.0 ~l

Rok 1387

72b
595
821
791
6+1

Rok la7i

i";ir E~
sas H.6
532 51,2
4-12 ·r~.8

·HiO +1.7
558 49,3
55 1 -H.fi

-łŁiB 4.1.2

5{~{9/iKró lestwo

Gubernia

1---
l Suwalska

Lomżyńska

Siedlecka
Lubelska

Radomska

K ielecka
Kaliska
Pio l rkowska

\ Varsza\\"Sk..

Plucka

U S Wed ług badan K. Groniowskiego obszar dóbr latyfu ndialnych (powyżej

9000 morgów) "kurczył się on wolniej niż ogó lna pr-zestrzeń ziem dworsk ich ". K. Gro
niowski, Kwestia ag rarna 10 K rólesfw ie P olsk im 1871-191 4, Warszaw a 1966. s. 103.

339 Podstawa źr ódłowa jak przypis 331.
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9,4%. Największy względny wzrost obszaru drobnej własności nastąpił

w guberniach lubelskiej, kieleckiej, kaliskiej i warszawskiej, gdzie prze

kroczyć mial 25%.

To zwiększenie obszaru drobnej własności dotyczyło głównie gospo-·

darstw chłopskich. Ze względu na braki klasyfikacyjne i obliczeniowe

ogólnych statystyk urzędowych liczby dotyczące wzrostu obszaru zajmo

wanego przez gospodarstwa chłopskie nie mają charakteru ścisłego. Dane

często są sprzeczne. Dotyczy to przede wszystkim tzw. ziem dokupionych.

Ziemie nadziałowesą prawdopodobnie przedstawiane prawidłowo. Według

K Groniowskiego obszar uwłaszczonej ziemi chłopskiej wynosił 4020 tys.

dziesięcin (7848 tys. morgów), w 1877 powierzchnia ziemi nadanej wynosi

ła 4202 tys . dziesięcin, w 1887 - 4539 tys. (eKS), w 1889 - 4540 tys.

(WSK), w 1904 - 4590 tys. dziesięcin. Natomiast obszar ziem dokupio

nych miał wynosić w 1877 - 189 tys., 1887 - 514 tys., w 1899 - 492 tys.,

:1 w 1904 - 918 tys. dziesięcin. W świetle tych liczb całkowicie nie do

przyjęcia są dane z 1899 r. W ciągu 5 lat chłopi nie mogli dokupić aż

426 tys. dziesięcin, tzn. więcej niż w przeciągu poprzednich 22 lat, kiedy

obszar ziem dokupionych miał się zwiększyć o 302 tys. dziesięcinś!".

Mimo, że dane z 1887 r. wydają się zawyżone, bardziej prawdopodobny

był wzrost w latach 1877-1887 o 324 tys., a następnie w latach 1887

1904 o 404 tys. dziesięcin. Odrzuciwszy dane Warszawskiego Komitetu

Statystycznego z lat 1894 i 1899 otrzymamy następujące liczby areału

ziem chłopskich: 1877 - 4798 tys. ha, tj. 41,6% ogólnego obszaru, 1887 -

Tablica 136. Obsz...ar gruntów chlcpskich w Królestwie Polskim'"!

Gubernia

Suwalska
Łomży ń ska

Siedlecka

Lubelska
Radomska

Kielecka

Piotrkowska

Kaliska

\ , ra rsz.awska

Plocka

Królestwo 4798

PI-.l}TOSl

względny

- 8, 1
0,6

27.2

25.5
16, 1

29,5
19,8
26,4
25,3
12,8

17,1

I
Ziemie I

dokupione j
w tys. ha

3,5
29,0
92,3

1·16,4

125,8
76,4

109,2

88,2
96,6
25,2

792,6

Hi! Dane z roku ]889 i 1899. Trudy WSK, t. XVII. s. 104- 109; K. Groniowski,

Wyniki reformy uwłaszczeniowej tv Królestwże PoLskim, w: IX Powszechny Zjazd

Historyków Polskich, Powstanie Styc.zniowe, Warszawa 1963. s. 100.

:U1 Ziemie dokupione tylko za lata 1877-1904, granice guberni według stanu

sprzed 1894 r.
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5512 tys. h a, tj . 42,5%, w 1904 - 6018 tys. h a , t j. 48,7% ogó lnego obszaru.
Wzgl ędny przyrost w latach 1877-1 9U4 wyniósł 17,1% , przyros t bez
wzgl ędny 25,4% .

Według dość powszechnego zda nia zak upywan ie ziem i dwor ski ej przez
chłopów przybrało szersze rozmiary do piero od 1890 r ., t j. od za łożenia

Banku Włościańskiego w Królestwie Polskimv'". Bank dawa ł kred yt y n a
za kup ziemi w wysokości 60%, a w szczególnych wypadkach 90% sumy
szacunkowej . Pożyczki były długoterminowe - na 24 '/, lub 34'/, lata
i na 4,5% . Kredvty udzielano chłopom lub towarzystwom włościańskim;

bardzie j rozpowszechnione były te d rugie, p opi er an e przez Ban k ud ziel a
niem wyższego kr edytu . W lat ach 1890- 1900 za pośrednictwem Ba nku
za kup iono 255 tys. ha ziemi. Najwyższy obszar za k up u (w okre sie do
1905 r. ) przypadał na rok J899, kiedy wynosił 53 tys . ha . Największe za 
kupy za pośrednictwem Banku miały miejsce w guberniach kaliskie j, kie
leckiej, piotrkowskiej, warszawskiej, radomskiej i lu be lskiej'''.

a ha IZakup ziemi I Su ma ICena ku pna
rp ów w ha pożyczek

w tys . rs
w tys. rs

718 18361 1 458 2078
461 64094 533 1 7329
317 75665 730 1 9722
685 141 8 12 15 544 20 # f
047 124 496 17118 23 972

"f ahlic.'\

Lącan ie

w la tach

1890 -1892 Iii 3
1893 -1895 763 13
1896 -1898 867 17
1899 -190 1 161.5 27
1903-1905 1542 25

r-r 137. Daiaialno ś ć Banku \Vluśc i ;u 'l,k i cgu w Króles twie Polsklm'"!

I
Liczba I Lic.

pożyczek chb

I I

W wyniku wzros tu areału gospodarstw chłopskich stały się one głów

nym producentem zbóż i ziemniaków w Królestwie P olskim. Warszawski
Komitet Statystyczny stwierdza ł : "Do nastania kryzysu r olnego produk 
cja zbóż w kraju znajdowała się głównie w rękach obszarników. Z ro z
wojem kryzysu zaczęła ona przechodzić w ręce chłopów, kt órzy ter az
produkują zboża więcej, niż wielcy właściciele. I t ak w 5-leciu pr zed
kryzysem, tj. w la t ach 1875-1880 w 10 guberniach kraju roczni e zbiera 
no na obszarniczych ziemiach według gubernialnych .,Obzorów" średnio

okolo 10823 tys. czetwierti zbóż , a z chłopskich tyl ko 10 086 tys. Ob ecnie
(t j. od 1895 do 1900) roczny zbiór zboża zbieranego przez chłopów, do
szedł do 13 352 tys. cztw. , znacznie przewyższając ilość zboża otrzymy
wa nego z ziem obszarniczych, k tóre og ra n icza się do 11 554 tys. cztw."!'

3 ~ ~ Ks ięga JllbHe1lSzowa, s. 111; W . Grabski, Ma te ria ły w sprawie włościańskiej,

t. I , cz. l , w ar szawa 1907 , s. 47 .
343 Sto sunki ro Lnicze. s. 63-67; Encyklopedia Rolnicza . t . V, s . 533-534; J. Bloch,

Bank , s. 4-14; "Ek onom ista", 1901, t. II , s. 3il -3iB.
3H Stosunk i rolnicze, s . 66-67.
'" Trudy WSK, l. XVIII, S. 17, por. leż: l. XX!. s . 29.
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Jaka była ewolucja struktury gospodarstw chłopskich pod względ em

ich wielkości? Niestety, wobec br aku pełnych materiałów nie można jej

przedstawić w samym okresie kryzysu. Dane z 1877 r . są niekompletne,

szczególnie co do li czby gospodarstw karłowatych. Stwierdził to wyraźnie

K. Gron iowskiv'". Pot wier dza ten fakt również po równanie np . danych

ze sprawozdania gubernatora kaliskiego z liczbami pod an ymi prz ez eKS

za rok 1877 . Dl a tego samego ro ku li czba gospodarstw posiadających do

3 morgów wg gubernatora wynosiła 24115, według eKS tylko 9880 ,

w kl asie od 3 morgów do 6 według gubernatora 19698 (w 1874 - 17192),

wg eKS 166703<7. Stąd też dla gospodarstw karłowatych można porównać

da ne z 1870, 1899 i 1904 r .
Gospodarst w karłowatych (t j. posiadających do 3 morgów) w 1870 r.

było według danych Komi tetu Urządzającego 151,8 tys ., tj. 26,5°/0 ogółu

gospodarstw ch łopskich, według tabe l likwidacyjnych 129.2 tys., tj. 21,8° '0,

w 1899 - 107,6 tys ., t j. 15% (dane te jed nak, jak stwierdziliśmy , są

bardzo niepewne), według i nnego szacunku 16,3% . W 1904 r ., według

sumy gospodars tw nadziałowych i nabyt ych " jednostek własności"

156,1 tys. , tj. 16,3% (tylko na ziemiach nadziałowych 16,2% ), według

ocen W. Grabs kiego 121,5 tys., t j. 13,9% , według danych J. Rutkowskie

go (naj bardzie j wiarygodne) 138,6 tys., tj. 15,9% 348. W świetle tych da

nyc h względny spadek li czby chłopskich gospodarstw karłowatych był

niewątpliwy, nat omi ast w li czbach bezwzględnych zmnie jszenie było nie

wie lkie. Spadek względny w latach 1870-1904 wynosił aż 40% , bez

względny ty lko 8,7%.

Gorzej przedstawia się sytuacja z obliczeniem ewo lucji liczby gospo

darstw ma łorolnych , których granicę obszaru przyjmuję od 3 do 10 mórg

(w rzeczywistości były one odmienne w różnych rejonach). Statystyka

z 1877 r . d la gospodarstw chłopskich posiada pierwszy przedział klasowy

równ y 10 morgo m. Właściwie tylko sta tystyka z 1904 r . da je podstawy

do wy dzie len ia tej kl asy gospodarstw. Pewne sugesti e daje nam porów

nan ie liczby gospodarstw posiad ających od 3 do 15 mórg. Wbrew twier

dzeniom niekt órych bad aczy klasa ta ma więcej wspólnego z liczebnością

gospodarstw małorolnych niż średniorolnych. Gospodarstw takich miało

być : w 1870 - 231,3 tys ., t j. 40,4%, według ta be l likwidacyjnych 

240,9 tys. t j. 40,6%, w 1899 - 319,1 tys., tj. 44,5%. w 1904 - wg sumy

gospo darstw 628,1 tys., tj . 65,6% (same nadziałowe 65,1%), wg ocen y

Gr abskiego 556,6 tys., t j. 63,9% , wg danych Ru tkowskiego - 570,6 tys..

t j. 65,3%. Wzrost tej ka tegorii jest całkowicie niewątpliwy. względny

łU K. Groniowski, Wyniki reformy, s. 109- 110: K . Groniowski. Kwestia , s. 21.

:m Obzor K alo gub. z a 1877 g.; Stat . wrem., seria III , t. X IV, s. 51.

3J8 K. Gro niowski, "' ynik i re formy . s . 102-108: Trudy WSK, t. XVII, S . 104-109.

t. XXI, tabl. I i II ; w. Grabski. Materialy, t. I, cz . l, tabl. I II; M . Mieszcza nowski,

W s pra w ie TOZ1CO jU kapitaliz mu w rolnictwie Król estwa Polskiego i Ga licj i. "Ek o 

nom ista", 1958, nr 3, s. 867-669, 671-676.
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w lat ach 1870-1904 wyncsil 61,6% , bezwzględny aż 137% . Ja k już

stwierdzono w tej kategorii gospodarstw na początku lat 70- tyc h wp ly 
wy z pracy na jemnej stanowiły 63% dochodu br ut to z ro lnictwa (tj. 39"/0

ogólnego przychodu), a w końcu la t 80- tyc h 41% (29%). Świadcz ą o tym
samym dane pośrednie, Wobec dużych br ak ów sta tysty ki z 1877 r . mo
żemy przyjąć, że cała liczebność klasy do lU morgów odpowia da w przy
bliżeniu licz bie gospodarstw od 3 do lU morgów. W 1877 r. mia lo być ta 
kich gospodarstw chłopskich 247 tys., t j. 40,4% ogół u gospoda rstw, nat o
miast w 1904 r. , wed ł ug sumy gospodarstw nad ziałowych i jed nos te k za
k upionych, 457 tys. tj . 57% ogólnej liczby gosp odarstw bez karłowatych ,

a 47,7% całe j sumy (ty lko na ziem i nadziałowej 365 tys ., tj . 56% bez
karłowatych, 46,9% ogólu), a wed ług oce n Grab skiego tylko w kat egorii
do 4,5 dziesięcin - 352 tys. (autor zaniża liczbę gospodarstw mniej szych) ,
tj. 46,7% (z karłowatymi 40,2%) . Tak więc bezsporny byl wzrost gospo
darsh~ małorolnych.

Ana liza ew oluc ji licz by gospodarstw w innyc h klasach jest mniej
skomplikowana, Dane statystyk z lat 1877- 1904 n ie budzą większych

wątpliwości.

Ta blica 138. S truktura gospodarstw chłopskich

w Kró lestw ie PoIskim3 19

~asa I Rok 1877

I
Rok 1904

w morgach licabn I '" licz ba I %

do 3 138 600 15,7
3 - 10 247403 40,4 406900 'f5,9

10-20 2306'16 37.7 241200 27,5
20 -30 935 10 15.4 56700 G,·t
30 -40 25878 4,3 22900 2,6
40-50 8 +31 U 8800 1..0

Ponad 50 5 160 O.B 8300 0,9
-- -- ---

Razem 611028 U8'; 400

Niewątpliwe było zm niejszenie licz by gospoda rs tw średn ioro l nych,

tj. takich, kt óre posiadały od 10 do 30 mórg. W 1877 r. było ponad
324 tys. gospodarstw średniorolnych, w 1904 r. około 301 tys. (wg Gr ab
ski ego 309 tys.), co oznacza sp ad ek bezwzględny o 7% , względny aż

o około 35% . W końcu lat 70- tyc h gospo dars twa średniorolne były w Kró
lestwie na jli czniejsze, stanowiły około 50% ogóln ej licz by gospoda rstw

:UO Dane za 1877 r. wg Sto t. w rem. , za 1904 r. szac unek na podstawie danych
Rutkowskiego, Grabow skiego i Warszawskiego Komitetu Statystycznego . Ogóln a
liczba gospodarstw w 1904 r. trochę zawyżona. Wg W. Grabskiego w klasach do
10 morgów było 59,3°.'0 gospodars tw, w klasac h od 10 do 30 morgów - 35,3% wyżej

aż 5,4% ,
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chłopskich (w 1877 wg dan ych urzędowych 53%) 3,;0. Na począ tk u XIX w.

sytuacj a był a inna. Najli czni ejsze st al y si ę gospodarstwa małorolne; wraz

z karłowatymi stanowiły on e 61.6% og ółu gospodarstw, gd y średnioro lne

tylko 31.9%. Charakterystyczne było, że spadek lic zby mniej szych gospo 

darst w średnioro l nych (do 20 morgów) był znacz nie mniej szy n i ż więk

szych. W liczbach bezwzględnych można stwi erdzić na wet n iewiel ki

wzrost. Liczba gospodarstw od 20 do 30 morgów zmniejszyła si ę najbar

dzi ej wśród wsz ystkich kl as . Tak więc spadek liczby gospoda rs tw śred

niorolnych ni e ul ega wątpliwo ści.

Liczba gospodarstw bogatych ulega również zmniejszeniu, a najwięk

szy spadek w tej kategorii dotyczył gospodarstw posiadających od 30 do

40 morgów. Liczba gospodarstw największych (pon ad 50 mor gów) ta k

w liczbach bezwzględnych jak i wzg l ędnych wzrosła . Ogólnie zmniej sze

nie licz by gospodarstw bogatych było znacznie mniej sze niż średniorol

ny ch . W 1877 r. było ich 39469, w 1904 - 40 086 (wg Grabskiego 46731),

udział w ogólnej liczbie jednak zmala ł z 5.5% do 4.4%, tzn. 'ó 18°/".

W świetle przedstawionych liczb ni e może być mowy o procesi e "śred

niaczenia' wsi Królestwa Polskiego w lat ach 1877-1904"". Nie można

opierać ana lizy na 3 k at egoriach gospoda rstw - do 3 morgów, od 3 do 15

i powyżej 15 morgów. Kategorii jest za mało, a przy tym ni e dziel ą on e

prawidłowo . Zresztą ni e można mówić w ogól e o dominacji gospodarst wa

średnioro l nego skoro w 1904 r. nawet średnia arytmet yczna wynosiła za

ledwie 11,3 morgów, mediana około 8 morgów (wg Grabskiego 8,4), do

minanta około 7 morgów (Grabski - - 7,1). Średnie te wyrażn ie świadczą

o dominacji gospodar stw malorolnych; nawet według W. Grabskieg o gos

podarstwa posiadające poniżej 9 morgów wynosiły 54,1° ° ogólnej liczby

gospodarstw chłopskich , mimo że w guberniach warszawskiej, łomżyń

sk iej, siedleckiej i suwalskiej stanowiły według niego mniejszość.

W Królestwie Polskim wśród chłopstwa miał więc miejsce typowy

proces rozwarstwienia, z tym, że głównym procesem bvła degrad acja

gospodarstwa średniorolnego do szeregów gospodarstw małorolnych.

W latach 1877-1904 obszar gospodarstw karłowatych i małorolnych

zwiększył się z około 750 tys. h a do około 1800 tys . ha. t j. z 16 do 30%;

równocześnie zw iększy ł się obszar gospodarstw naj bog atszych (powyżej

40 morgów) z 366 tys. do co najmniej 554 tys. ha , lj . z 7.6% do 100,u. Na

tomiast obszar gospodarstw średn i oro l nych zrnniejszvl się z 3201 t ys . do

3r.ll Ogólna li czba go spodarstw w 1877 r. nie mo gl a wynos i ć dużo więcej niż

611 tys. , skoro An uczin podawa ł w 1873 ich liczbę na 601 tys. Według danych urzę

dowych w 1877 r. było gospodarstw poniżej 3 morg ów 59 tys. Gdybyśmy podwoili

tę liczbę, ogólna liczba gospodarstw do 10 morgów wynosiłaby 30G tys. , tzn. mniej

niż od 10 do 30 morgów.

3St O procesie tym pisali m.in .: A . Grodek, P roble m rozwoju kapżta lizmu w ro l

nictw ie, "Ekonomista", 1955 , nr 5/6. s. 122-123, 126-127. 131: M. Mleszcza nowsk i ,

W sp raw ie rozw oju, s. 669-670.
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2707 tys. ha (wg Grabskiego 2815 tys . ha) , tj . o 14% , mimo ogólnego
wzrostu areału ziemi chłopskiej w użytkowaniu indywidua lnym o po
nad 15% .

Tablica 139 O bszar gospodars tw chłopskich według kl asu~

Klasa I Rok 1877 I Rok I!J(J-!
wedlug

w morgach
Grabskiego

rys. ha I .~ tys. ha l % tys. ha I %

do 10 745 15,5 18H 33,0 1548 28,0
10-20 1892 39,4 1913 34,6 1910 34,5
20-30 1309 27,3 794 14,4 905 16,4
30-40 487 10,2 446 8,0
40-50 209 4,3 223 4,0 762 13,8

Pcnad 50 157 3.3" 331 6,0 ·107 7,3

Podobny proces obserwujemy równie ż wśród gospodarstw drobno
szlacheckich. W latach 1877-1904 liczba gospodarstw karłowatych i ma
łorolnych wzrosła z 26,7% do 38,7% ogólnej liczby , gospodarstw boga 
tych z 18% do 21,4%, natomiast średnioro lnych zmniejszyła się z 55,3%
do 39,9% (spadek bezwzględny o 18% , względny o 28% ).

Tabli ca ł40 . Struktura gospodar stw drobno szlacheckich w Królestwie Polskim

Klasa I Licz ba Liczba w % IZmiana IObsz ar
i" ;;:'"1Obszar w %

w morgach 1877 I 1904 I 1877 I 1904 w 0 '0 1877 1877 I 1904

20 496 1 I l I I
Ido 10 12++7 26,7 38,7 65 46,0 60,4 8.3 9,5

10-20 18582 14 867 39,9
I

28 .0

I
- 20 148,9 119,3 26,8 18,7

20 -30 7 158 6 334 15,4 11,9 - 12 97,0 92,5 17,4 1,1,5
30-40 3"688 3968 7.9 7,5 8 72,0 79,+ 12.9 12,4
40 - 50 1552 2 603 3,3 4,9 I 68 \ 38,6 65,5 6,9 10,3

Ponad 50 3 157 1760 6,8 9,0 51 154.4 . 220,7 27,7 ~I1-- - - - 1-Razem 4658+ 53 028 I 1·1 I 556,9 637,8 I
Gospodarstwa mieszkańców osad miejskich były zawsze bardzo małe.

Już według tabel likwidacyjnych gospodarstw karłowatych było 47,3% ,
a w 1904 r. - 52,2%, średnia arytmetyczna wynosiła 5,4 morgi.

Obliczenie porównywalnego stopnia koncentracji drobnej własności
ziemskiej dla lat 1877 i 1904 jes t bardzo utrud nione. Dl a 1877 r. br ak jest
dan ych o wielkości gospodarstw mieszkańców osad, niekompletna jest
liczba karłowatych gospodarstw chłopskich. Dlatego też musi a łem zre
zygnować w obu pr zekrojach z gospodarstw mieszkańców osad oraz obli 
czać współczynnik koncentracji d la gospodarstw powyżej 3. morgów. Tak

3.52 Dane za 1904 r. podane według sum y obszaru gospodarstw na ziemiach na
działowych i dokup ionych. W tablicy pokazano tylko zasadnicze tendencje .
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Tablica 14 1. Struktura gospoda rstw dr obn ej własno ści

w Kr ólesu ..-ie Polskim:l~3

Kłos." I
Rok lB77 j_RokWl

w morgach liczba I % liczba l %

do 3 59 135 X lBB320 X

3-10 20262B 33,6 H9060 53,7

10- 20 251 323 ~1, 7 26B660 32,2

20-30 10159B 16,8 W970 7,8

30 -40 29 B23 ~,9 27540 3,3

40 - 50 10211 1,7 11620 1,'1

Ponad 100 7 63~ 1,3 13 250 1,6
- -- -------

R azem 60321 7 I U35 100

oblic zony dl a ro ku 1877 wyniósł 0,36, a dla 1904 r. 0,39 (rzeczywisty dla

całości gospodarstw drobnej własności 0,48). Tak więc rzeczywiście nastą

pił , aczk olwiek niewiel ki, wzrost stop nia kon cen tracj i ziemi w gospodar

st wach drobnej wlasności.

Czy kr yzys agrarny wpływał na zmia ny struk tury gospodarstw drob

nej własności? Na to pyt ani e trudno odpowiedzieć bez badań szczegóło

wych. Prawdopodobnie nie sprzyjał on procesowi kon centracji ziem i, po

nieważ utrudniał bogacenie się wars tw zamożniejszych , a u łatwiał wege

tację gospodarstwom karłowatym i małorolnym opartym na dochodzie

z hod owli i pracy naj emn ej . Z drug ie j strony jedn ak wpływał na proces

degradacji gospoda rstw średnioro lnych, szczególn ie większych, uzależ

nion ych od sytuacji r ynkowej . Wlaśnie bardzo cha rakterystyczne jest

znaczne zmn ie jszenie się li czby gosp odarstw posiadających od 20 do 40

morgów. Przy ogóln ym wzroście liczby gospoda rs tw chłopskich w lat ach

1877-1904 o ponad 40% , lic zba gospod arstw posiadających od 20 do

40 mórg, wynosząca w 1877 r . pon ad 119 tys., zmniejszyła się i w 1904 r.

wynosiła tylko niecałe 80 tys ., tzn . o 33% mniej . Wśród gospodarstw

drob noszlachecki ch liczebność tych klas zmniejszyła się z 10 846 do 10 302,

tj . o 5%, przy ogóln ym wzroście gospod arstw o 15% .

Równocześnie kryzys agra r ny pr zez ogóln e zmn ie jszenie dochodowości

uprawy roli prowadził do pauperyzacji chłopów. Dochód z gospodarki

chłopskiej zmalał, aczko lwiek w mnie jszym stopn iu niż w gospodarce

folwarczne j, co jedn ak przy ogólnej n iskiej stopie życiowej większości

chłopów prowadzić mogło do nędzy . J edn ak , jak się wyda je, sytua cję

materialną większości rodzi n chłopskich determinowała ilość posiadanej

ziemi. To głównie głód ziemi wywołany dużym pr zyrostem naturalnym

U~ Dane z lat 1877 i 1904 właściwie nieporównywalne, mimo wydzielen ia przy

obliczaniu wskaźników klasy do 3 morgów. W 1877 r. nie objęto gospodarstw miesz

kańców osad , natomiast zaliczono wsz elkie inne gospodarstwa posiadające do 100

morgów (tak jak w źródle). W !904 r. dane o liczbie gospodarstw chłopskich w po 

szczególn ych kla sach szacu nkowe.
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i br akiem r ównowa żącego go odpływu ze ws i do miasta wywoływał nę

d zę, emigrację i wzrost liczby bezrolnych. Dlat ego też pa uperyzacja nie
może być przypisywan a wyłącznie wpływowi długotrwalegc kryzysu
agrarnego. Gospodarstwa chłopskie, jak pisał A. Grodek, .,ty lko dzięki

niskiemu poziomowi życia chłopa, dzi ęki wyrzeczeniom i głodowaniu

utrzymywal y się one na powierzchni ".

Ta blica l ·ł2 , Struktura wla"no:-ciu\\ i1 w Króles twie Polskim

I
I

W;dka wla""o;<'
Rok

tys. ha I (lo

~ 5085 I H,l
1887 I 5001; +1,:1
189-1 5015 I +11.6
~ I +328 _ 35,1

Dr~~ wl<\:)llosc I Skarbu i in:-lYII1~ Razt.;ll\ I
1)'S. ha I Ol' l y :;. ha I % tys. ha

(;5.f7- 1
1

- +9' () BOI - li, !) I, 11 :>3:1 I
G195 51,0 BI2 6.7 121 13
fi5·Hl 53.0 787 6,.~ 12 3'ł2

7217 58 .5 1 797 fi.-I- 123-1-2

Interesującym problemem byłoby przebadanie wpływu kryzysu agrar
nego na ludność miejską. W tym rozdziale chciałbym zasygnalizować

niektóre procesy. których przebieg został na pewno przyspieszony przez
kryzys agrarny. Jaki był wpływ spadku cen artykułów żywnościowych

na realną płacę roboczą? Nie ma jeszcze opublikowanych prac szczegóło

wych na tem at płac robotników w 2 połowie XIX w .. dłatego byłem zm u
szony do wykorzystania tylko danych opublikowanych przez S . Siegla,
które dotyczą właściwie wyłącznie komuna lnych robotn ików bu do wla
nych w W ar szawie. Odnośnie robotników wykwa lifikowanych wybrałem

płace murar zy , cieśli, stolarzy i br u ka rzy. Dan e dotyczące tr ac zy ni e
wydają się w pe łni wiarygodne, np . ich nominalne pl ac e miały być

w 1880 r . wyższe niż w 1875 1'. aż o 72%. a w 1892 1'. wyższe niż w roku
poprzednim o 330/ u. W indeksie plac wszystkie płace wspo m nianych fa
chowców zostały uwzględnione w jednakowym stopni u , nat om ias t płace

robotników niewykwalifikowanych w proporcji 2 : I w stosunku do wy -
kwalifikowanych. .

Dla obliczenia indeksu cen artykułów żywnościowych przyjęto nastę

pujące orientacy jne spożycie roczne (mężczyzna dorosły): 100 kg chleba
r azowego , 10 kg chleba pytlowego. 18 kg mąki żytniej, 4 kg mąki pszen
nej. 12 kg kaszv, 12 kg grochu, 180 kg ziemniaków, 40 kg kapusty , 18 kg
mięsa . 12 kg słoniny. 90 l mleka. 4 kg masła i 60 ja j (t j . 2100 ka lorii
dziennie). W oparciu o warszawskie ceny z 1874 r . ustal on o następu jące

proporc je cen artykułów żywnościowych: chle b razowy 9, pytl ow y I , mą

ka żytn ia 2, mąka pszen na 2, kasza gryczana 2, kasza j ęczmienna 2, groch
2, ziemniaki 9, kapust a l . słon i na 10, wi ep r zowin a 5, wołowina 5, m a
sło 3,3, jaja 3,3, m leko 3,3. Uwzględniono tylko artykuły bezpośrednio

zwią zane z rolnictwem.
Ewolucja nominalnych płac w yk azuje dość wyrażną różnicę między

sytuacją robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. Gdy
przeciętne płace robotników wykwalifikowanych w latach 1878-1884
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' I'alllka H 3. Indeks plac robo mik ów budo wla nych

a cen)' art. żywnościowych w " "<ll s;(..awic-"

l"
------

Przecię l n ic
Place Ceny Rr-lacja

nominalne żywności

-'
1876 -1878 IOU 10U 100

1878 -1880 1IJ1 108 98

1880 - 1882 104 116 90

1882 -1884 I U5 111 95

1884 -1886 103 \00 103

1886 -1888 100 9 1 110

1888 -1890 99 92 \08

1890 1892 11J4 103 101

189 2 JU90l 1111 99 113

189-\ -1896 12U 9U 131

1896 1898 127 92 138

1878 -1884 IUU IOU IUU

1885 1892 98 87 113

1893 -1899 120 82 146

przyjmiemy za 100, to w następnym ośmioleciu wynosiły one 105, a w la

tach 1893-1899 - 120; dla robotn ików niewykwalifikowan ych lic zby

te wynosiły: 100, 98, 120. W związku z tym in aczej kształtowały się reła

cj e płac tych do cen żywności. Dl a fachowców relacja ta w la tach 1878

1884 wynosiła IDO, w lat ach 1885-1892 - 120, w lat ach 1893-1897 

146; dla robotników ni ew ykwalifikowan ych : 100, 109, 146. Tak więc

w początkowym okresie kryzysu agra r nego, ze sp adku cen korz yst ali ro 

botnicy wykwalifikowani, dopiero w lat ach 90-tych wzrost si ły nab ywczej

stał się powszechny. Pła ca ro bocza najbar dziej wzrosła w stos unku do

cen chleba, mąki, słoniny. Nominałna płaca robotnika niewykwalifiko

w an ego w 1880 r . wynosiła około 60, w 1896 - 70 kopi ej ek . ty mczasem

cena 2-funtowego bochenka chleba razowego zmniejszyła się z 14 do 9,

l funta słoniny z 24 do 16 kopi ej ek. Mimo niepeł nego materiału dotyczą

cego ewolucji płac stwierdzić możemy , że spa dek cen artykuł ó w rol nych

doprowadzi ł do zdecydowan ej popraw y relacji płac d o cen ar tykułów żyw

nościowych , umożliwił podniesienie poziomu 'konsumpcji żywności oraz

ogólnej stopy życiowej łudności mi ejskie j. Na kłęsce wsi zyska ło mi ast o.

W gorszej sytuacji znależli się ro botnicy rolni, głównie w rezul tacie

obniżenia ich płac nominalnych. Ich ewolucję możemy prześledzić na

podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniach gube r na torów: kali

skiego. piotrkowskiego. ki eleckiego, ra doms kiego. lubelskiego i łomżyń

ski ego . Na tej podstawie można stwierdzić, że płace te zn aczni e spadły

w latach 1886-1888, a póżn i ej n iewiel e się zmieniały . Wzrost ich zary 

sował się dopiero po kr yzysi e ag ra rnym . Dlat ego też re la tywne płace

3:; ~ Obliczenie własne na podstawie: S. Siegel , op. cit., s . 178-187, 190-192,

208-210, 214--219, 259-264. 267-269.
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robotni ków rolnyc h (w stosunku do cen żywności i artyku łów roln ych) po
dość znac zny m wzroście na początku kr yzysu , ni e zwiększaly się . Tym
niemniej stwierdzi ć trzeb a, że również robotnicy rolni zyskali na kry
zysie agr a rnym, aczkol wiek mniej niż mieszkańcy mi ast.

Tablica l-H . Indeks płac robotni ków ro lnych
\V Król estwie PoIskimU 5

Relacja
Relacja

Indeks do cen
Pracci ętnie

plac do Cen
artyku łów

żywnośc i
rol nych

1878 -1880 100 I 100

I
IDO

1880 -1882 104 97 97
1882 -1884 110 107

I
109

1884 -1886 106 114 115
1886-1888 95 11:1 114
1888 -1890 95 112 113

J 890 -1892

I
95 99 102

1892-1894 9tj 104 113
1894 -1896 97 117 118
1896 - 1898 103 12 1 116

I
1880-1884 100 100 100
1885 -1889 92 115 114
1889 -1893 90 I 103 105

I1894 -1898 9-1 I 119 115

W okresie kr yzysu agrarnego znacznie wzroslo spożycie zbóż i ziem
niak ów . W latach 1892-1898 przeciętna konsumpcja pszenicy w Króle
st wie Polskim była większa niż w latach 1878-1884 o 61%. żyta o 27%,
ziemniaków o 47% . Niest et y ni e możemy obliczyć jak rozłożyl się ten
wzr ost spożycia pod względem społ ecznym. Trzeba zadowolić się dan ymi
ogólnym i.

Po przeliczeniu przeciętnego spożycia na 1 mieszkańca sytuacja ni e
wy da je się tak pomyślna . Niewątpliwy był stały wzrost konsumpcji psze 
ni cy, w latach 1892-1896 na 1 mieszkańca przypadało o 21% więcej niż
w lat ach 1880-1884. W tym samym okresie spożycie ziemniaków na
1 mieszkańca wzrosło o blisko 12%. Natomiast poziom konsumpcji żyta
przez cały okres nie ulega większym zmianom. Taka ewolucja pozwala na
wysunięcie wniosku, że wzrosło głównie spożycie ludności miejskiej. któ
ra była głównym konsumentem pszeni cy. Nat omi ast brak wzrostu spo
życia żyta, świadczy nie tylko o pewnej zmianie struktury spożycia, lecz
wynika prawdopodobnie z zubożenia dużej części ludności wiejskiej . J est
to jeszcze jeden dowód, że kr yzys agra rny zmniejszając względnie i bez-

3~ Płace nominal ne robotników rolnych - obliczenie własne na podstawieobzorów z 6 wym ien ionych guberni, za lata 1878-1898. Ceny żywności wars zawskie,ce ny artykułów roln ych średnie dla ca łego Króles twa.
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Tablica 1+5. Ogólna kon sumpcja zhóż i aiemniak ów
w Król estwie Polskim w tvs. wn:lló'

Przecięrun I Pszenic.'! _I Ży to _I Ziemniaki
--- -- - --- --

IB74 - 107B 253 76 91 I !lO 30 19 91
IB7B- IBB2 290 B6 983 97 3240 9B
IBBO-IBB4 335 100 1016 100 3300 100
IBB2-IBB6 3BO 113 1063 105 3509 106
IBB4 - IBBB 4 17 124 1122 110 3B3B 116
IBB6- IB90 371 III 1047 103 3925 119
IBBB - IB92 398 119 102+ lal 3631 110
IB90-IB94 455 136 1100 lOB 37B6 115
IB92 -1896 492 147 1238 122 44H 136

1892-1896 491 119 1 4906
IB94- IB98 486 1269 470B

1878 - 1884 306 100 1000 100 3192 100
1885-IB91 3BI 124 1010 lal 3665 115
1892 -IB98 49-1 16 1 1269 127 46B5 147

względnie doch ody ludności wie jskie j, przyno si! poprawę sytuacji mate
ria lne j ludności mia st, doprowad zał kosztem wsi do zmiany struktury po
działu doc hod u narodowego na korzyść miast.

Zi emniaki

Tablica 146. Konsumpcja na l mieszkańca

__.....,--__w Królestwie roh,kim w kr"
~cci'-:In~pszenica

1874-1B7B 3B,I
IB78 - 1882 40,7
1880 -1884 45,6
IBB2-I BB6 50, 1
1884 - l llB8 52,9
1886- IB90 45,9
IB8B- 1892 47,7
IB90 - IB94 52,8
111 92 - I1196 55, I

1892-IB96 55.0
IB94-IB98 52,3

IB78 -I B84 42,S
IBB5-IB91 47,2
1892- 1898 54,2

B4
B9

100
110
116
101
105
116
121

\00
III
127

137,2
13B,0
138.3
140,1
142,6
129,3
122,i
127,7
13B,6

133,3
136.7

138,6
125.1
139,2

3SG Tabli ca obejmuje zbiory bez zas iewów oraz bil ans w handlu zewnętrznym;

mąka w bilansie uwzględniona bez żadnych przeliczeń , ponieważ nie włączono zaw 
sze dodatniego bilansu otrąb. W pierwszej części tab lic y zbiory wg obzorów, w dru
giej wg Stat. Ros . lmp., w trzeciej dla lat 1878-1891 według obzorów, a dla lat
1892-1898 przeciętne obzorów i Stat. Ros . l mp. Po dstawa źródłowa wie lokrotnie
cytowana.

3~' Konstrukcja tablicy jak w pr zypisie 356, ludność Kr ólestwa : A . Krzyżanowski,
K . Kumaniecki. Statystyka Pol ski, Kraków 1915, s. 6.
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Rozdział VI

KRYZYS NA ZIEMIACH POLSK ICH POD ZABOREM P RUSKI M
I AUSTRIACKIM

Gł ównym tematem pracy jest kryzys agrarny w Królest wie Polskim,
jednak celowe wyda je się, chociaż pok rótce, omó wienie głównych cech
przebieg u kryzysu agrarnego na ziemiach polskich pod za bore m pruskim
i austriackim. Rozpocznę od zaboru pruskiego. W Prusach kr yzys ag ra r ny
rozpoczął się już w 1874 r. i trwa ł 20 lat.

Przeciętna

T;lbiica 147. indeks cen ~icmioplodów w zaborze pruskiOl31i8

I Pszenica I Żvto~'czm i (' li Owies R;l7.Cm !Ziemniakl Lącanie

1872 - IBi 4
1873 -IB75
Jlli+ - IB7G
IB75- 1877
187G- IB78
1877- 18i9
1878 -1880
IBi9 -1881
1880-1882
1881-1883
1882 -1884
1883-1885
18B4- IB86
1885 1887
1886-1888
188i -1889
1888 -1890
1889-1891
1890 -1892
1891 -1893
1892 -1894
1893 -1895
IB94-IB9G
1895- 1897

1(.0
93
B5
85
87
8G
B5
8B
90
86
78
i:J
70
70
71

7'~

7B
84
8G
83
il
63
Gl
G5

!OD

9B
95
90
86
82
Hi

98
101
92
HJ

80
77

72
ił

7G
Bn

102

lOG
99
81
69
G7
G9

IOU
łOI

97
91
91
91
92
95
97
9J
92
87
ss
78
79
B3
93

100
9i
92

H7

83
80
82

IGO
lOG
109
103
9G
90
91
95
97
94
91
91
89
1I1

77
BI
91
99

100
100
9J
BG
81
aJ

100
9B
94
91
88
85
B8
95
97

91
B5
81

7"
75
73
77
85
97
99
94
81
71
G9
72

100
97
9 1
B4
8 1
79
B4
90

88
90
B5
80
G6
G2
G5
GB
iD
86
99
98
i9
G8
G5
70

JOU
98
93
B9
8G
83
86
93
9·j
91
85
BI
74
70
70
74
80
93
99
95
80
70
68
71

3SS Indeks obrazuje ewolucję cen tylko \V sposób przybliżony . Oparly zosta ł

na niewielu wskaźnikach. Indeks cen pszenicy wyliczony został \V oparciu o notowa -
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Na podstawie analizy cen ziemiopłodów w Poznaniu, Gdańsku, Wroc

ł a wiu i Królewcu stwierdzić można , że przeciętnie w ciągu całego okresu

obniżyly się one o około 32%, w tym ceny zbóż o 31% (porównania dla

przec iętnych 3- let nic h) , Ch ar akterys tyczny był duży spadek cen w latach

80-t~'ch , szczególn ie żyta i ziem niaków. W la tach 1881-1887 ceny żyta

w P oznaniu, Wrocł awi u i S zczecinie zmniejszyły się o 38%, a w Gdań

sku i Królew cu o 43% . Na jn i ższe ceny j ęczmienia i ziem n iaków były

właśnie w latach 1885-1887, dla owsa w latach 1886-1888, a tylko d la

psz eni cy i ży ta w ł ata ch 1894-1 896.

Podobna była sytuac ja z cenami zwierząt i mięsa . Według notowań

berlińskich mi n ima lne ceny wołów i wieprzowiny miały miejsce w latach

1886-1888. J ednak ceny masła i wełny najni ższe były w połowie lat

90-tych . Spadek cen artykułów hodowlanych był natu ra ln ie znacznie

m ni ejszy niż cen ziemiopłodów. W ska li średnich trzy let nic h w porów na

ni u z la ta mi 1872- 1874 zmniejszenie cen wołów wyniosło ma ksi mu m

26% , cen wie przowi ny 25% , masła 24% . Spadek cen wełny, znaczny jak

wszędzie , wyniósł 37% . Ogólny ind eks cen arty kułów hodowl an y ch (na

podstawie cen wspomnian ych 4 artykułów) na jn iższy był w lat -ch 1886

1888 i 1894-1896, ki ed y wyniós ł 76 w porówn an iu z począ t kiem lat

70-tych przyj ętych za 100.

W c i ągu ca łego okresu, 1872/74-1894/ 96. ogólny indeks cen artyku

łów ro lnych obniżył się o około 30%.

Spadek cen mięsa i masł a w za borze pruskim by ł podobny jak w Kró

lestwie P ol skirn . Tak np. II' Berlinie, kt ór y kształtowa ł cen y w te j części

ziem pol skich , ceny wołowiny w latach 1877/7 9-1886/ 88 zmniejszyły

się o 15% (od początku lat 70-t ych o 26% ) - w Warsza wie w podobn ym

okresie także o 15% . Cen y wieprzowiny II' Berlini e w łatach 80-tych

spad ły o bli sk o 19% (od począ t ku kr yzysu o 25% ), w Warszaw ie o 24° o.

Berlińskie ceny ma sła w latach 1882/84-1895/97 obniżyły się o 19% ,

w czasie całego kryzysu o blisko 31%, w Warszawie w lat ach 1880/82 

1895/97 o 32%. Spadek cen wełny w zabor ze pr uski m był zasadniczo

większy niż w Kr ólest wi e. Ta k np. ceny wełny średniocienkiej w Pozna

niu tylko w la tach 1879/81-1893/9 5 zmniejszy ły się o ponad 32% (w cza

sie całego kr yzysu aż o 45% ), we Wrocł awiu we łny supercienkie j o 23" °

nia cen \V Poznaniu i Gdańsku, żyta i owsa - w Poznaniu i Kr ólewcu . jęczm ie

nia - ty lko w Poznani u, ziem niaków - we Wroc ławiu i Berli nie. Zespołowy indeks

cen zbudowany zastal jako indeks ważony o podstawie stałej: pszenica 2, żyto 4,

jęczmień l , ow ies 1, ziemn iaki 4. Wyl iczenia własne na pods tawie: Księga Ju bileu 

szowa, wydana \1./ 50 rocznicę założenia Cen tralnego Towa rzystwa Gospodarczego

\V W. K s. Poznański m, Poznań 1911, s. 140- 141; W. Tilgner, Porównanie cen go

spodarst w roln ych z la t 1920 do 1925 z rozwojem cen od 1820-19 12 r. w Poznań

skim. Poznań 1927. s . 46; J . Go ś clck i, Import zboża niemieckiego do Kró lestwa Pol

skiego, Warszaw a 1910, s . 28-29; G. Blondel, Etudes, s. 472--474; Encyklopedia Rol

nicza, t. IV , s. 82: A. J acob s, H . Ri ch ter , op. cit., s. 52-57 .
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Tablica 148 . Indeks cen ar tvkulów hodowlan ych w zaborze pr\lskim3.S11

I Iw;,.prl.O'l I I I
Art.

Przeci ę tna \"oly l win a
~ Iaslo Lącani e \\'dna Raze m

rolne

I
1872-18H 100 100 100 100 100 100 100
1873 - 1875 98 100 105 10 1 96 100 98
18H -1876 91 9ł 107 98 90 96 94
1875-1877 87 92 103 94 85 92 90
1876-1878 86 87 96 90 81 90 87
1877 -1879 87 82 87 85 84 85 84
1878 -1880 85 84 86 85 87 86 86
1879-1881 83 87 87 86 IlG 86 9 1
1880 -1882 8 1 92 92 88 83 87 92
1881 -1883 80 90 93 88 79 86 89
1882 -1884 80 86 !» 86 80 85 81
1883 - 1885 80 83 92 85 78 83 81
188·l - 1886 78 80 90 82 H 80 76
1885-1887 76 79 85 80 7 1 78 i2
1886- 1888 H 75 82 77 73 76 72
1887 - 1889 75 80 81 78 75 78 75
1888 -1890 80 88 80 82 75 80 80
1889-1891 85 92 8 1 86 70 82 90
1890-1892 88 92 82 88 68 8ł 91
1891-1893 86 90 84 87 65 82 91
1892 -1894 85 90 I 82 86 G-l 80 80
1893-1895 86

I
84

I
78

I
83 63 79 73

189-1-1896 87 78 76 80 G1 76 70
1895 - 1897 85 79 76 80 G6 77 73

(o 29%) , W Warszawie w analogicznym okresie o 22% . Spadek cen ziem
niaków w Królestwie i w zaborze pruskim był podobny, od początku lat
80-tych do połowy lat 90-t ych we Wrocławiu wynosil 36%, w War szawie
035%.

Zd ecydowanie mniejszy był natomiast, w porównaniu z Królestwem ,
spadek cen zbóż w zaborze pruskim. W analogicznym okresie, od począ t

ku lat 80-tych do połowy lat 90-tych, spade k cen pszenicy (w skali śred

ni ej trzyletniej) w Wa rs zawi e wynosił pon ad 46% , w Poznaniu 31% (od
początku lat 70-tych - 35%), w Gdańsku 33% (42%), żyta w Warsza
wie - 46% , w Poznaniu - 33% (35%), S pad ek cen jęczmienia i owsa
w Poznaniu trwal tylko do początku 2 połowy lat 80-tych i od początku

lat 70- tych wyniósł dla jęczmienia - 22%, a dl a owsa -- 29% , w War
szawie trwa! on do polowy lat 90-tych i od początku lat 80- tych wyniósł

odpowiednio ponad 40% i 34%. Ta zasadnicza różnica w spadku cen po-

ł~1l Inde ks zespołowy artykułów hodowlanych wyraża średnią arytmetyczną

indeksów indywidualnych, w indeksie ogólnym przyjęto proporcje: ziemiopłody 2,
art. hodowlane 1. Ceny wołowiny , wieprzowiny i masła według notowań berliń

skich, cen y wełny - poznańskie i wrocławskie. A. Jacobs, H. Richter, op. cit.,
s . 57-59, 67: Ks ięga Jubileu szowa CTG, s. 141-145.
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ciągnęła za sobą odpowiednie różnice w kszta ł towaniu się produkcji
rolnej .

Rolnictwo Wie lkopolski na pewno dotkliwie odczuło kryzys agrarny.
Świadczy o tym opinia współczesnych. O połowie lat 70-tych pisano: "Rol 
ni ctwo w tym czas ie przechodziło bolesn y kr yzys. Wi elkie dowozy zboża

z Am eryki , Rosji i Węgier - popar te n iekorzystną dl a nas polityką tary
fową - spowodowały zniżkę cen na wsze lkie prod uk ty rolnika, który ...
czul się prawie bezsilnym wobec niekorzystnych koniunktur". "Najgorsze
i najniepomyślniejsze (czasy) przypadają na rok 1887-1897. Powtarza
jący się często nieurodzaj, ni sk ie ce ny zboża, byd ła i wełny, opłakany

sta n cuk row nictwa i gorzelni ctwa obniżyły dochody gospodarstwa do tego
stopnia, że położenie obywat elst wa wiejskiego było wprost rozpaczli
we"360 Jak się wydaje jednak oceny te były zbyt pesymistyczne.

Niewątpliwie najcięższy okres przypadał na drugą połowę lat 80-tych.
Taki wniose k można wyciągnąć z ana lizy kształtowania się obszarów za
siewów. Do początku l at 80-tyc h areał uprawy zbóż rósł s ta le. W Wiel
kopolsce przeciętny areał uprawy pszenicy w latach 1881-1885 był więk

szy niż w 1878 r. o 14% , żyta o blisko 3% , j ęczmienia o 26%, tylko w sto
sunku do owsa zmnie jszy! się o 6% . Łączny areał up rawy 4 zbóż zwięk

szył się o pon ad 4% . Byl to równocześnie okres rozkwitu cuk row nictwa
i uprawy buraków cukrowych. W 1875 r. została ur uchomiona pierwsza
cukrownia - na Kujawach; w 1884 było ich już w W. Ks. Poznańskim 13.
Obszar uprawy buraka cukrowego, który jeszcze w 1878 r. wynosił około

·1 tys. ha , w 5 lat póżniej przekroczył 21 tys. ha. W lat ach póżniejszych

następuje regres, wz rost obszaru uprawy zbóż zostaje zahamowany. Prze
ciętny obszar uprawy 4 zbóż w latach 1884--1892 jest mniejszy n iż w la
tach 1881-1885 o 1% . Również uprawa buraka cukrowego w latach
1885- 1888 nie wy kaz u je wzrost u, areał ten w 1889 r . wynosił 20 tys. ha.
W latach 90-tych , in aczej niż w Królest wie P olskim, następuj e zdecydo
wa ne zwiększenie areału upr awy zbóż. ziemniaków i buraków cukrowych.
Przeciętny obszar zasiewu 4 zbóż w lat ach 1896-1900 by! większy niż

w latach 1884-1892 o 7% , ziemniaków o 8% , buraków cukrowych aż

o 125% . Był jednak wyją tek, obszar zasiew u psze nicy zmniejszy ł się

znacznie w ty m samy m okresie o 16%. Ch arakt erystyczny był całkowi ty

upadek zdecydowa nie nieren town ych w tym okresie upraw roślin ole i
styc h i włóknistych. W Wiel kopolsce w latach 1878-1900 obszar zasiewu
tych roślin zmniejszył się z 20 tys. do 4 ty s. ha. tj. pięciokrotni e, areał

uprawy roślin strączkowych z 70 do 31 tys. ha, t j. o 56%361. P odob ny

M' Księca Jubileuszowa CT G, s. 44, 247, por. też s. 21, 46-47, 54, 56.

861 Księga Jub ileuszow a e T C, s. 143; Z . Pietruszczyński, Produkcja roślinna

w W ielk.opol sce, je j przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1937, s. 204, 208, 212, 216, 222,
228, 239; S. Borowski, Rozwój mechan izacji praCl/ w rolnictwie Wielkopolski w la 
tach 1823-1918, ..Rocznik i Dziejów Społecznych i gospodarczych", t. XIX, aneks 15;
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proces mia ł miej sce w innych częściach zabor u pruskiego. Tak np . w Pru
sac h Wschodnic h areał uprawy lnu zm n iejszył si ę w tym samym okresi e
o H3 tl;u, a groch u o 280 , {}36:!.

Ogól ni e \I' lat ach krvzysu agrarnego globa lny obs zar gr un tów ornych
(łączn ie z ogrodami) zmieni ł się tyl ko w niewi elkim st opniu. Łącznie

w 5 wsc hodnich prowincjach państwa pruskiego ich area ł w latach
1878-1893 ul eg ł zwiększeniu o 1%. w tym na Śląsku o 0.6% . w W. Ks .
Poznańskim o 1.4% • na Pom orzu Zachod nim o 0,1%, na Pomor zu Wschod
nim (prow. Pru sy Zach odnie) o 1.7% , a tylko w Prusach Wschodnich
o 5.7° o :ł 63 .

l'a bl ica H9 . Obs ;-m r~ upr.l\'· \ \' \\'. K~ . 1'oJ'.n<lliskim \\' 1)"'\. h:1.3"

l'rLcci\llla P:.zcnica Ż)" hl J r,;c-Lmieri O \". ic:. l Razelli !Zit'muiaki I Buraki l

IB7B
IBBI -IBB5
IHB4 -1 892

IB9:\
1896 - 1900

1900

89,ł 506 12,0
101.9 5 19 W .Y
101, 9 5 1+ 91.8
100 .0 561 82.7
85,1 565 95,0
92,0 6U2 i0 7,6

I ·ill
I BI·f 2'27 1,2

137 Bł9 247 21.1
13G BH 246 20 .2

IIł I R85 25B 29.2
13B 90:\ 265 ·f5,3

Il·f2 945 2B9 47,B

P odobny obraz, tylko jeszcze bardziej wyrazisty, wykazuje analiza
zbiorów zbóż. Mimo zahamowania wzrostu areału uprawy w 2 połowie

lat 80-tych na terenie Wielkopolski zbiory zbóż rosły , Niewielki spadek

I I
---

Razem Ziemniaki

I 6141 100 lł 'fBO 100
69:\3 11:\ 20 HO 139
71łO liG 17000 117

I BB76 IH 23 280 lfi1

1021

11tH
1050
122li

1879 -18B3 B75 3605 6·1{)

18B4-IBBB 95B + 115 756

18B9- IB93 1022 H I2 GSG
1893 - 1897 972 5797 B81

Tablica 150. Zbio ry zbóż i ~ ic llln iaków \\ \\". Ks . Poznaliskim w tys. q:l6S

PIP.leci ętll:l Pszeni ca l Żyto j .Jt;CZlllit'll I Owi n

nastąpił tyl ko pod wpływem ni eurodzaju w latach 1889-1891 (ziemnia
ków 1890-1892). Lat a 90- te przyniosły , nie sp ad ek - jak to było w Kró
les twie P olskim, lecz zn aczny wzrost zbiorów , za wyją tk i em pszenicy.

5 . Borowski. Rozw ar stw ienie ws i wie lk opolskiej w lata ch 1807- 1914, Poanań 1962.
s . 283: B . Amrogowicz. Die Zu cker-mdusr rfe in der Prov inz Posen, Berlin 1903,
s. 48--52.

:SG2: .J. Hausen. D ie La ndw irtschaf t in Osrpreussen, Jena 1916 , s. 137-138. 518-
520. O Pomorzu Gdań sk im : K . Wajda , Wieś pom.orska na przełom ie XIX i XX W .,

Poznań 1964 , s. 40--41, 56.
36.1 Za rys his torii gospodars twa w iejsk iego. s. 343.
:uu Podstawa żródłowa jak przypi s 361. Obszar uprawy ziemniaków burakó w

cukrowych zamiast średniej z lat 1881-1885 podano z 1883 r.
:IM Obli czono według: Księga Jub ileuszowa CTG, s. 142.
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P odobnie było i w innych częściach zabor u pruski ego. Wed ług dan ych
Fincka von Fincken st ein a w 5 ws chod nic h prowincjac h P ru s zbiory psze
nic y w la tach 1873-1882 wzrosły o 15% , a w latach 1882-1894 o 19%,
odpowiednie liczby dla żyta wynoszą 6% i ponad 9%. Łączny wz rost zbio 
rów w całym ok resie 1873- 1894 wynosić miał dl a pszen icy 37%, dla żyta

16%. Wielkopolska była tą częścią, gdzi e wzrost zbiorów pszen icy był

najmniejszy , a żyta największy ''" .

G łówną przyczyną wzros t u zbiorów na ziemi ach polskich pod zaborem
prusk im był o podn ies ienie pozi omu uprawy roli. Przeciętn e zbiory 4 zbóż

w ł a ta ch 1896-1 900 mial y być wyższe niż w lata ch 1881-1885 o ponad
70% , gdy obszar uprawy zwiększył się tyl ko o 6% . Oznacza to, że wy 
dajność gleby mia ł a się zwiększyć a ż o 60% przy czym najwięcej w dzie
dzini e zb iorów j ęczmienia - o 74% , a najmniej pszeni cy - o 52%. Była

to więc prawd ziwa r ewolucja w dz iedzinie uprawy ziemi. Dokonała się

ona głównie w lat ach 90-t ych .

Tabli ca 151. Praccięnic zbiory w \V.Ks. Poanańskim z 1 ha w qaG1

I Ś rednia I Pszenica I Żvto ! JrC7. lll i t'ń I Owies IZiemniaki ] Buraki

I
1079-1083

I
9,1 7, I 8, 1 7,0 GU,7 19G

1881 -1 885 9,0 7,5 8,3 7, 1
188'1- 1888 9,G 8,0 8,G G,9 72,6 2 17
188!J-1893 10,5 8,1 7,8 7,2 71,+ 227

I
189·1 1898

I
1+,8 12,5 1'1,8 13,3 l I 7,5 25 1

1896 -1 9UO 15, 7 12,+ H ,O 12,6 111,+ 2G7

Na początku la t 80- tych zbiory z l ha w Wielkopolsce były nawet ni e
co niższe niż w Królestwie Polskirn, pod koni ec lat 90-tych już zde cydo
wa nie wyższe. Zadecydował wyższy poziom uprawy ziemi , a ni e natu ral
na u rodzajność gleby.

O poprawie poziomu uprawy roli na ziem iac h pol skich pod zaborem
pruskim świadczy wiele równoległych procesów. Następowała lik widacj a
ugorów , wpr owa dzano bezugorowe sy st emy roli. Prawie ca łkowicie zli k
widowano ugor y na Śląsku (w 1883 - 2,1%, w 1900 - 1,0% ). Wielko
polska przodowała nat omi ast w całym państwie pru ski m pod względem

tempa ich likwidac ji. W latach 1878-1900 obsz ar ugorów w W. Ks . Po
zna ń skirn zmniejszył się z 252 tys. do 63 tys. ha, tj . z 14,2% do 3,5%
ziemi ornej , gdy w całym państwie z 8,9% do 4,6% . W 1883 r. \V Wiel ko
polsce było jeszcze 8,4% ugor ów, gdy w Bran denburgii tyl ko 6,5% , lecz
w 1900 r . w Wielkopolsce tylko 3,5%, a w Brandenburgii - 3,8% . Na j
bardziej zacofaną prowin cją pod ty m wzgłędem były Prusy Wschodnie ,

SIli Dane Fin cka von Fincke nstein a są w yr ażnie wyższe niż Ks ięg i J ubileus zo 
w ej czy Pietruszczy ń sk iego. H. W. Fin ek von F'inckenstel n. op . cit. , s. 313.

301' S. Borow ski. Rozwój , s . 306: Z. Pieruszczyński , loc o cit.
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gdzi e w latach 1878-1900 obszar ugorów zmniejszył się z 18.5% do
10.5% (tj. z 347 tys. do 219 tys. ha).

T ablica 152 . Cgo!'"\" na ;J. icmiach pul skir-h pod zaborem pruskim-"

Prowincja

( Jdsr-tr-k ziem i urnej

pod ugorami

Ma ksymalny ~n ziemi
ornej w sysIl'lll i('

r r ćjpolowym

19001900
1 ~ ~=7""""-'---=CC--'---~O-=-- - ...",=----.--==---,--,-=-1

1 -'-_1883 l 189_3-'--_ ---.;__-:-_-1 1

1-1,8 12.6
10,6 9.3
R,9 7,2
8.4 G,:i
2, 1 1,0

1il,8
7,5
3.2

32.4
22,5
15,6
10,4

~

Równocze śn i e sze ro ko upowszechnił si ę syste m płodozmienny . W Wiel
kopol sce w lat ach 1878-1900 udział areał u upraw y zbóż i strączkowych

w ogó lnym obszarze zas iewów zmniej szył się z 60,8% do 57,1% . a w Pru
sach Wschodni ch z 61.6% do 58.2%:"".

Do rolnictwa wkraczała m echa nizacj a . Dobitnie widać to na przykła

dzie rol nic tw a W. Ks. Poznańskiego . Podobnie jak w K rólestwi e Polskim
mechanizacja obejmuje przede wszystkim młócenie zbóż. W la tach
1882-1895 liczba wszelkich młocka rń zwiększa się z 5651 do 23557. tj .
bli sko 4- k rotnie. Zjawiają się one nawet do ś ć licznie w gospodarstwach
ś redniorol nyc h , gdz ie są fak tycznie jedyną maszyną rolniczą. W lat ach
1882-1895 odse tek gospo da r stw ś redn i orol nych (od 5 do 20 ha) posi ad a
jących młockarn ie zwiększa się z 3,3° ° do 26.1% ogól nej liczby . Mają tki

o obszarze powyżej 500 ha w 1895 r. już w 86°'0 posiadają młocka rn ie pa
rowe. Mechanizacj a siewu obejmuje ty lko folwarki pos iad aj ące powyżej

100 ha . Si ew niki są nadal bardzo rzadkie w gospodarstwach chłopskich .

Charakterystyczny był natomiast bardzo slab y rozwój mechanizacji zbio
ru zbóż . Bezwzględn a liczba żniwiarek i kosiarek rośnie, lecz odse te k
używających ich m alej e. Ogólny wzrost liczby mas zyn rolniczych był

jednak imponujący. Liczba gospoda rstw używających m aszyn (chociażby

jednej) we wspom nia nyc h lat ach wzrosła z 5316 do 25088, tj . z 10,2% do
42,6% gospo darstw. w ty m w kla sie od 5 do 20 ha z 3% do 30% , od 20 do
100 ha z 17% do 73% , a powyżej 100 ha z 75% do 90° o. Według klasyfi
kacji S . Borowskiego liczba zmechanizowanych gospo darstw ro lny ch
w latach 1882-1895 wzrosła z 0,6% do 2,2% , w tym w ka tegorii powyżej
100 ha z 21% do 40,6%"".

'65 H. F. von Finckenstein, op , ci t., s. 34.
369 Wyliczenia własne na podstaw ie danyc h Borowskiego i Hansena .
3jO Wskaźnik Borowskiego ma znacze nie tylko orientacyjne, nie oznacza wcale

liczb)" gospodars tw o całkowitej mechanizacji wsz ys tk ich prac, ani licz by tych
z nich, które s t osowa ły wszystkie główne maszyny rolnicze . Tak np. w kategorii
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Po do bnie było w in nych rejonach . ch ociaż tempo wzrostu było wszę

dzie mniej sze. W Prusach Wschod nich li czba gospodarstw posiadających

ma szyny wzrosła w latach 1882-1895 z 4158 do 14 256. t j. do 31% ogólnej

ich liczby . Na Górnym Śląsku, gdz ie mechanizacj a w ro lnictwie poczyniła

największe postępy , w tym samym okresi e liczba taki ch gospodarst w

zwiększyła się z 9587 do 20 853. tj . do 66.6° " ogólnej liczb y . w tym w gos 

pod arstwach klasy od 5 do 20 ha z 22"/" do 55",'", a w kategorii od 20 do

100 h a z 66% do 91"10 . Łączni e w Prusach Ws chodnich i Zachodnich ,

w Wielkopol sce i na Górnym Śląsiw liczba gospodarstw roln ych posiad a

jących chociaż jedną maszynę wzrosła z 25 851 do 76 303, tj . trzy

krotni e371•

Równocześnie wykonywa no szerokie prace melioracyjne. Tak np. na

P om or zu Zachodnim w latach 1880-1900 przeprowadzono meliorację do

lin rzecznych : dolnej Odry, lny . Łeby i w ielu innych. Zaczęto na szeroką

skalę używać na wozów sztucznych. Ta k np. na st acj i kole jow ej Poznań

jeszcze w 1875 r. wyładowano ni ecał e 40 tys. q nawozów sztuczn ych.

a w 1892 r . już 410 tys. q . Nastąpiła także poprawa techniki up ra wy

roli372 ,

Te wszechstronne usiłowania . wsp iera ne protekcyjną polityką ce l ną.

gospodarstw od 500 do 1000 ha w 1895 r. gospod arstwa zmechan izow ane mają sta

nowić według B orowskieg o 37,lllO. lecz ty lko 3,4"/0 z nich pos iada ło żniwiarki.

.m S . Borowski, RozwQ j mec ha nizacji, t. X IX, pass im; J . Rutk owski, I-Jistona

rJospodarcza Pol ski , l. II, Pozna ń 1950, s. 281-282: J . Ma rc hlewsk i. P isma um br aue,

t. I, Warszaw a 1952. s . 317: K. Wajda, Wieś, s. 49 .

3; 2 Księga Jubileuszowa e T G, s . 57 , 94 ; A . Wielopolski , Gospoda rka Pomorza

Zachodniego w latach 1800-1918, Szczecin 1959 , s. 158-159; D zieje w si wie lkopol 

sk iej , Poznań 1959, s. 176.



u chroniły ro lnictwo w zaborze pru sk im od spa dku dochodowości nawet
w zakresie upraw y ro li. W Wielk opol sce spa dek dochodu brutto ze zbio
rów zbóż, zresztą krótkotrwa ły i niezbyt w ielki, mial m iejsce tylko w la
tac h 1883-1887 i 1893-1895. Wartość brutto zbio rów ziemniaków ros la
wła ściwie bez przerwy. W Królest wie P olskim wartość bru tt o zbiorów
4 zbóż w latach 1893-1897 była mniejsza niż w lat ach 1880-1884 aż

o 33%, w Wielkopolsce wyższa o blisko 18% , ziem niaków w K rólestwie
spadła o 3% , w Poznańskim zwiększyła się o ponad 32% . Liczby te naj
lep iej świadczą o różnicy sy tuac ji rolnict wa w tych dwóch dzi elnicach
ziem polskich.

Tablica 15·L \\'arto~c zbiorów bruuo w 'V.M . Poznańskim w mln man:k:m,

Przeci ętna I Pszen ica l

1879-1883 18,0
188ł - 1888 16.6
1889-1893 19,1
1893-1897 15,5

Żyw

56,3
5ł,0

68,3
69,2

I Jęclmicń 1

9,9
10 .2

10.1
12,3

Owies

15,1
H.O
15.7
15.9

I 9ł.8 95 102 I
113,2 11·1 109

I 112,9 Il ł I 126

Nie oznacza to jednak , że wszys tkie kat egorie gospodarstw n ie zosta ly
dotknię te kryzysem . Trudności i spad ek dochodów wielk iej wła sności były

niewątpliwe . lecz były one zdecydowanie mniejsze n iż w Królest wi e P ol
skim. Tak np. w lat ach 1886/87-1888/89 w Wielkopolsce uległo pr zymu
sowej sprzedaży 167 majątków (powyżej 50 ha) z obszar em ponad 53 ty s.
ha. Wzrastało zad ł użenie folwarków, szczególnie wysokie w W. Ks. Po
znańskim, niskie st osunkowo na P omorzu Wschodnim. Spadały opłaty

dzierżawne i ceny ziemi3i4 .

Tablica 155. Ceny ziemi w Wielkopo lsce
w poszczególnych grupach gospodars tw w markach za I ha:!:!>

Przeciętn e I do 50 ha Jod 50 do 300 ha l ponad 300 ha

I1871- 1875 ł93 82 I 630 89 I 586 9 1
1876- 1880 5-16 91 I 631 89 570 89
1881-1885 603 100 707 100

I
6H 100 I

18B6- 1890 660 109 699 99 597 93

I
1 89 1 -1 89ł 732 121 65ł 92 537 83
1895 -1897 866 IH 75ł 107 63ł 98

:173 Cen)' bieżące zbóż według notowań poznańskich. ceny ziemniaków - średnie

wrocławskich i berlińskich .

3i-t J. Marchlewski, Pisma , s. 323; J. Bl ach , Zi em ia , s. 117; \V. Załęski , K róle
stwo, s. 124 (przesa dza z obn iżką op ł a t d zierżawnych ) ; L. Luboszy ć . op. clt ., s. 126;
S. Borow ski , Rozwa rstw ienie, s. 293, 295; K. Wajd a, op. cit., s. 38.

3.:; J. Szołdrski , D ie Landw irtschajtli che E ntwick lung der P row inz Posen, Poz
nań 1903, s. 120; W. Tilg ner. Porów nanie, s. 4; S. von Cir iacy-Wantrup, op. cit.,
s. 118; L. Luboszyc, op . cit ., s. 147.
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Prawdziwą drogą wyjścia z kr yzysu był , jak wiadomo, rozwój hodowli .

w tej dzi edzinie nastąpiły właśn i e rad yk alne zmiany .

Tabl ica 156 . Hodo wla OWi l'C W znbo rzc pruskim w tys. s7.tllka: &

I I
----

Rejon 1873 1883 1892
- --

Wielkopo lska 2 659 1892 IUUl

Górn y ~I'l ~k 55·ł 339 196

Prusy \Vsch . l H·fI 1·11+ 937

Pom orz e Wsch . 1 806 13:1U 952

Pornorze Zach . 3219 2551 1852
- -- -

Razem lU U79 752G ·1936

Indeks. 100 75 ·19

r ----
1897 Spadek

I
696 i 4° u

lih (jA"o

726 6 1° 0
1>89 - u l ou

1·107 56 °0
------

% 9+ - 63" " I
37

Zdecydowanie przystąpiono do ogr aniczenia hodowli owiec. W tym

względzie Wielkopolsk a przodowała w całym państwie ni emi eckim .

w 1897 r . pogłowie owiec było ponad czterokrotnie mni ejsze niż w 1873 r.

W innych prowincjach wschodnich państwa pruskiego spad ek liczby owiec

by ł zresztą również bard zo znacz ny i wynosił w tym okresie od 56% na

Pomorzu Zachodnim do 68% na Górnym Śląsku . Zmi eniano równocześnie

cel hodow li owiec - z produkc ji wełny pr zestawiano się na produkcję

mięsa . S. Sc hmidt pisze o Prusach Wschodnich : "P rzystosowanie się do

zmien ionej sy tuacji prowadzi do pr zestawieni a się owczarstwa z kierunku

akcentującego produkcję wełny na ki erunek mięsny . Odtąd pro dukcj a

baran iny wys uwa się na plan pierwszy. a wełn a spad a do rzędu pro duktu

ub ocznego. W związku z tym wprowad zone zostają na większą skalę ow ce

angielskie ras mięsnych""'. Wyr azem tego procesu był bardzo znaczny

wzrost przeci ętnej wagi owiec. Tak np . w Wie lkopolsce wzrosła ona w la

tach 1864-1900 z 13 kg do 42 kg. w Prusach Zachodnich z 15 do 44 kg .

Mimo tego, dzięki podniesien iu poziomu hodowli , uzyskiwano równocześ

nie lepsze wyniki produkcj i wełny. Tak np . przeciętny uzysk wełny

\V ciągu roku od l owcy ty lko w latach 1883-1900 wzrósł w Wielkopol

sce z l kg do 1,6 kg (w latach 1864-1892 z 0,6 do 1.3 kg ). na Pomorzu

Wsch odn im z 1,5 do 2 kg (w latach 1864-1 892 z 0,75 do 1,75 kg), na

Śląsku , gdzie uzyskiwano najlepsze rezultaty z 2 do 2,6 kg (w lat ach

1864-1892 z l do 2,3 kg)"'. Przy zdecydowanie większym (rejon o naj

większym spadku pogłowia owiec w całej Europie) niż w Królestwi e Pcl

skirn zmniejszeniu się liczby owi ec, wyraźnie większy był rozwój hodowli

3'" J. Szołdrski , op . cit .. s. 182: A . Wielopolski , Go s poda rka . s. 128: S . Borow sk i,

Rozwój, s. 244; A . Krzyżanowski . K. Kumaniec ki, op . ctt. . s. 155 (łączn ie z koz am i);

S. Paw li k , Hodowla bydła rogatego w Pol sce, Lw ów 1925. s. 38: Gospodarstwo wie j

skie na ziemiach zachodni ch i pólnocnych, L I. zesz. la, Warsza w a 1950. s. 5 .

~177 Go spoda rrt ui» wie.lsk ie. 10c. cit . Por...Hodowca" . 188;;. nr 27. s. 317.

m. H. Fi nek vo n F tnckenste! n . op. ci t. , s. 274-276.
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innych zwierząt dom owych . Reko r dy bil wz rost pogłowia n iero gaci zn y .
Rozwój hodowli świń w Wielkopolsce, na Po morzu Wschodn im , a także

na Górnym Śląsku dorównywał co do tem pa wzrostu Danii, przewyższa!
Holandię i Belg ię . Łącznie w tych trzech re jonach w latach 1873-1900
liczba świ ń zwiększyła się z 701 tys. do 1748 tys . sz tuk, tj . o 149% . W tym
samym czasie w Prusach Wschodnich wzrost ten wynosil 81%, a na Po 
morzu Zachodnim w lat ach 1867-1897 wyraża ł się liczbą 145% .

Tablica 157. ' VzroSl pogłowia nierogacizny w rys. sZluk:m

Rejon I 1873 I 1883 I 1892 I 1897 I 1900 I " 'zrost
w %

Górny ŚI'JSk IW 210 235 3ł9 13·1
wielkopolska 311 -169 5·19 665 7i2 H8
Pomorze "·sch. 241 370 ·125 534 627 160
Prusy \\Tsch. ł6'1 6 11 700 779 8+2 8 1

--- 'I6fiO------
2590 '122Razem 1165 1909

Indeks 100 H2 16+ 222 - I

Oznaczało to zwiększenie się lic zby świń przypadają cych na 1000
mieszkańców w latach 1873-1900 w Wielkopolsce z 196 do 409 (w 1883 
279), na Pom or zu Wsc hodnim z 183 do 401 (w 1883 - 268), w Prusa ch
Wschodn ich z 254 d o 422 (w 1883 - 315). Pod tym względem przewyż

szała te rejony w Eu ropi e tylko Dan ia (1900 - 477 na 1000 mieszkańców.

w Belgii 174).
Równocześnie następuj e wzrost poziomu same j h odowli. O sy tuac ji

w Wielkopol sce w tym okresie M. Stański ta k pisze : ..Podobnie wzr asta...
tak pod względem ilościowym, jak i j akościowym, hodowl a świ ń , Do
ósmego dziesięciolecia X IX w . ten rodza j hodowli był ba rd zo za nied ba -
ny Dziewiąte dz iesięciolecie pr zynosi poważny postęp i w ty m kierun-
ku Wów czas ... w całym sze regu gospodarstw, głównie ch łopów boga-
ty ch, przeprowadza ne są pierwsze próby ra cjonalnego tuczu t rzod y ch lew
nej . Za pośrednictwem kółek r olniczyc h chłop i sprowadzaj ą ni ej ednokrot 
n ie z zagranicy sz tu ki zarodowe. Na początku XX w. hodowla świń

w Wielkopolsce rozwinęła się do tego sto pnia , że eksportowano stąd

poważne ilości trzody ch lewnej za granicę"'.·. O j akościowym wzroście

hodowli ni ero gacizny świadczy zwiększenie w agi sztuk rzeżnych, a także

liczby prosiąt jednego mi otu. W latach 1864 przeciętna waga 1 szt uk i
rzeźnej w Wielkopolsce wzrosła z 70 do 94 kg (1891 - 78 kg). a w Pru-

e-s S . Borowski, Rozwój, s. 306: Księga Jubileuszowa e T C, s . 113, 121; J . Szołd r 

ski, op. cit. , s. 182; A. Wieiopolski, Gospodarka, s. 159; J. Hansen, op. cit., s . 531;
A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki. op. cit.. s. 155-157.

390 Dzieje wsi wie lkopolskiej, s. 259. Jeszcze w 1875 r. z Królestwa Po lslciego
w ywieziono do W iel k opolsk i 161 tys . sztuk świń i blisko 23 tys . prosiąt. W tymże

roku zresztą W. Ks. Poznańskie posiadało także ujemny bilans zbożowy w przewo
zach ko lejowych (zbóż i strączkowych - 16813 t). "Gazeta Rolnicza ". 1876, nr H.
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sach Wschodnich z 67 do 90 kg (w całych Prusach z 73 do 88 kg). Na
1 maciorę przypadało przeciętnie w 1873 r. na Śląsku 15,1 sztuk ogólnego
stanu trzod y chlewnej , a w 1900 r. już 19,9 sztuk (1882 - 15,7), w Wiel
kopolsce 5,7 i 8,7 sztuk (w całych Prusach wzrost z 11 do 14,7 sztuk)' ·! .

Natomiast ziemie polskie pod zaborem pruskim nie osiągnęły tak
znacznego wzrostu liczby koni, jaki nastąpił w Króles twie Po lskim, gdzie
w latach 1870-1899 wynosilon aż 81%. Na ziemiach Wielkopolski,
całego P omorza i Prus Wschodnich w la tach 1867- 1897 liczba koni
zwiększyła się z 917 tys. do 1135 tys., tj . o 24% (na Pomorzu Zachodnim
tyl ko o 14% ). Gdy okolo 1870 r. na ziemiach tych było więcej koni niż

w Królestwie, to w końcu XIX w. już zdecydowanie mniej . W 1870 r.
w Królest wie Polskim na 1000 mieszkańców przypadało 124 koni e .
a w Wielk opolsce w 1873 r. również 124, na P om orzu 145, w 1900 r.
w Królestwi e .Polskim 148, w Wiel kopolsce 140, na Pomorzu Wschod
nim 156.

Tablica 158. Poglowic koni w tys. sztuk3112

Rejon I 1873 I 1883 I 1892 I 1897 I 1900 I \\'zro sl I
I

Górny Śląsk 101 101 110 119 18%
Wielkopolska 197 211 23 1 25U 261 34 %
Pomorze wsch . 191 203 22 1 232 2# 27%
Prusy wsch. 350 381 124 #G 159 31%

Razem 839
------ - - - ---

29%899 98(; 108G
Indeks IDO 107 117 129 -

Natomiast rozwój hodowli bydła rogatego na ziemiach polskich pod
zaborem pruskim pod względem ilościowym był rekordowy. W latach
1873-1900 pogłowie bydła w Wielkopolsce i na P omorzu Wschodnim
wzrosło aż o ponad 50% , gdy w slynnej Danii o 41% (w latach
1870-1900). Szybkie zwiększenie bydła rogatego następowało również

w P r usach Wschod nich i Pomorzu Zachodnim (w ty m ostatnim w latach
1867-1897 o 57% ). We wszystkich tych re jonach, odmiennie niż w Kró
lest wie P olski m , pogłowie bydła rosło zdecydowanie szybciej niż liczba
mieszkańców. W Królestwie Polskim w latach 1870-1899 liczba bydła

przypadającego na 1000 mieszkańców zmniejszyła się z 367 do 296,
w Wielk opol sce w lat ach 1873-1900 wzrosła z 360 do 461, na Pomorzu
Ws chodnim z 327 do 408. Tak więc była to zmiana zasadnicza.

Przełom w hodowli bydła przypada na koniec lat 70-tych XIX w.
J eszcze na początku lat 70-tych przeważał dawny kierunek. O okresie
ty m na P omo rzu Zach odn im A. Wielepolski pis ze ta k: "Zasadniczą ten
dencją hodowców bydła rogatego była nie ty le towarowa produkcja mle-

351 H. Finek von Finckenstein, op , cit., s. 271-272.
352 Podstawa źródłowa jak przypis 378.
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Tabli ca 159. l'oglo wic bydła l'Ug'lIl'gu \\ l a bon':l" pruskiur \\ ty~. sztuk

I 18i 3 1883 l 1892 1897 I 1900 : wz,..,stI

I
Gó rny ŚI'lSk

\Viclkopobka
Pomorze \\'sch.

I l'n~)' \l"sch .

ka i przetworów mleczar skich, ile spożycie na mi ej scu p rod uktów ub ocz
nych gorzeln ic twa i zapewnienie siły nawozowej gospodarstwu rolnem u".
O sy t ua cji w Wielkopolsce 1\1 . Stański pisze: "Do ósmego dzi esięciolecia

XIX w. głównym celem hodowli krów w gospodarstw ach chłopskich było

uzyskanie jak największej ilości obornika ... Rozwój hodowli bydła na
stąp i w gospodarstwach chłopskich dopiero w ost atniej ćwierci X IX w .""'.

Rozwój ten prowadzil do zmiany struktury pogłowia bydła ro gatego,
pop rzez zmniejszenie liczby wołów i zwiększenie przede ws zystkim pogło

wia j ałówek i cieląt. Liczba wołów malała względnie i bezwzględnie .

Tylko w lat ach 1867-1883 pogłowie wołów zmniejszyło się w P r usach
Wschodnich i Zachodnic h z 20% do 14°'0 ogól u bydł a, w Wielkopolsce
w lat ach 1867- 1900 z 12,8% do 5.5"10 . Struk tur a pogłowia bydła rog atego
w Wiel kopolsce w 1883 r . przed sta wia ła się następująco : woły 11,2"/0,
krowy 56,1%, inne - 32,7%, a w 1900 - woły 5,5"/0, krowy 51,2% , cie 
lęta i j a łówki 43,3%, przy czy m w licz bac h bezwzględnych lic zb a wołów

zmniej szyła się o 32%. krów wzrosla o 27% , cieląt i j a łówek wzrosła

0 83%.
Równocześnie poprawiano rasę kr ów . W 1891 r . zaprowadzono premio

wa n ie buhajów, od 1892 r. zaczęto tworzyć sp ecjaln e ośrodki buhajów
rasowy ch, których w lat ach 1892-1900 założono w Wielkopolsce 37 sta
cji obw odowych z 1366 sztukami buhajów. Doprowadziło to do bardzo
znacznego wzrostu mleczności krów. szczególnie n a Śląsku , Pomorzu
Wschodnim i P rusach Wschodnich, gdzie w latach 1864--1 900 zwiększono

wy dó j ml ek a od l krowy ponad dwukrotnie. Pod tym względem Śląsk

zbliżył się nawet do poziomu duńskiego (rocznie 2250 kg wobec 2500 kg
w Danii w 1903 r .). saskiego i nad re ńskiego.

Nastąpił rozwój sp ecjalizacji. .Jedn ym z jej kierunków była h odowla
kr ów m lecznych, drugim h odowla byd ła rzeżnego . Wzrasta waga ho dowa
nego bydła . Pod tym wzgl ędem przoduje Wiel kopolska , gdz ie wz rost wagi
krów i jałówek w latach 1864--1900 wynosi! aż 74%; w in nych wschod
ni ch prowincjach państwa pruskiego też był znaczn y - około 50% , gd y
np . w prowincji saskiej wynosił tylko 30% .

n 3 A . Wielopolski , Gospoda rka , s . 128-129; Dzie je wsi wielkopolski e;, 5. 257- 258.
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T a bli ca 160. R U...wój rocznego wydoju mleka od

, I

Pro wincja 186+ 1883 I 1892

I krowy w kg

1900 \Vzro~ t

Ś l ąsk 1100 1800

Wielkopolska 1000 1300

Pomorze Zach . 1100 iooo
Pornorze '\'sch.. 1000 1600

Prusy \ Vsch. 11100 11)00

I'raccięmic 1040 1580

Indeks 100 152

200 2250 105"o

150U 1700 70 0
u

1800 2WO 91 %
1950 2150 ł 115%

I
1900 2100 110%

-1830~1 '~I
176 198 -

- --------

Rozwojowi hodo wli bydł a rogat ego sprzyja ł rozwój mlec zarstwa, zwią

zany z pojawieni em się wirów ek. Powstały lic zn e ml eczarnie, w tym wi e

le spółdzielczych . W 1895 r. było w Wielkopolsce już 2265 wirówek,

w tym 1015 parowych i konnych. Spółdzi elcze ml eczarstwo na Pomorzu

Wschodnim zaczęło się rozwijać od 1875 l'. a w Poznańskiern od 1879 r.

W 1889 r. powsta je w Wielkopolsce Związek Mleczarń zreszający 13

T abli ca 16 1. Rozwój wagi krów i jałćwck w kg

Prow incja I lO&! I 1883 I 1892 I 1900 I \Vzro sl

lŚląsk I 300 I 383

I
398

i
oHI 47%

Wielkopolska 250 379 'fU4 '136 74%

PO Ill Or-.lC Zach. 300 313 447 478 590
0

Pornorze \ Vsch. 300 -lOG 428 456 5· '- o

Prusy \ Vsch . I 300 369 I 'fOl ·137 '16° ~ I

Pracci ętnie I 290 -----s7O~~ 55' ," I
Indeks I 100 127 143 155

zakładów spółdzi elczych . Na Pomorzu Zachodnim taki związek powstał

w 1890 r. - w Kołobrzegu , skupiał on początkowo 7, a w 1900 już 54 mle

czarnie sp ółdzielczew'.

Znaczną rolę w rozpowszechnieniu nowoczesn ej wiedzy rolniczej

w Wielkopolsce odegralo Centralne Towarzystwo Gospodarcze i rozwija

jące się przy nim od 1873 r. rolnicze kółka chłopskie . Było ich w 1873 -

7. w 1877 - 105. w 1888 - 155, w 1897 - 197385.

Zar ysowany tu rozwój uprawy roli , hodowli zwierząt gospodarskich

(m.in. także drobiu), a także podniesienie poziomu warzywnictwa i sa

downictwa doprowadził y do tego, że ro lnictwo na ziemiach po lskich pod

3S~ Dz ie je wsi wieLkopolskie j, s. 258; S . Pawlik. Hodowla. s. 40-43; H. W. Finek

von Finckenstein, op. cit. , s. 262; S. Borowsk i. Rozwarstwienie, s. 90, 312; Księga

Jubileuszowa CTG , s. 109; J . Szołdrski , op . cit ., s. 120: A. W ielop olsk i, Gospoda r

ka, s. 161.
:l9S Księga Jubilcu szou'o eTC, s. 207: .J. Szoldrski, op , cit., s. 166; S . Surzycki.

Ro zwój wiedzy roln icze j w Polsce, Krak ów 1928, s. 55. 174- 180, 183-185 .
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zaborem p ru skim tylk o w niewielkim sto pn iu odczuło uj emn e skutki kr y
zys u agra rnego. Dobitnym tego wy razem są bardzo słabe pr zemiany
w st rukturze własnościowej.

Na ziemiach zabor u prusk iego ni e było w okresie kryzysu agra rnego
masowej pa rce lac ji majątków obszarniczych . Sp ad ek ich obszaru był

niewielki i jak np . w Wielkopolsce objął tylk o majątki posiadaj ące powy
żej 200 ha (w lat ach 1882-1895 spad ek re la tywny o 8,4% , w 'kategor ii od
100 do 200 ha relat ywn y wzr ost obszaru o 17,6% ). Faktycznie było to
ty lko zaha mowanie występującego do początku lat 80-tych sta lego wzrostu
obszaru wie lkie j własności. Kilkuprocento wy spadek udziału ziem wiel 
kiej własności w ogólny m obszarze ziemi użytkowanej ro lniczo mia ł mi ej
sce na P omor zu i w Wiel kopo lsce, tyl ko minima lny spadek występował

na Ś ląsku, na tomiast w Prusach Wschodnich nastąpił na wet niewielki
wzrost udziału własności obszarnicze j. Fakt ten świadczy o mal ym wpły

wie kr yzysu agrar nego nawet na wielką własność ziemską'·o.

Tablica 162. Udaia ł \ vielkicj własnośc i w ogó lnym
obszarze ziem i rolniczej w % 3 R7

Pro wincja I 1882 [ 1895 I Zmiana

Śląsk
I

I

34,.f 33,9 - O~G%

Wi elkopol ska 55;~ 52,2 - 3,2%
Pomorze Zach. 57,4 55, 1 - 2J3~o

Pomorze \Vsc:h.

I
47, l 43,7 - 3,5%

Prusy w sch. 38,fi 39,5 0,9%

Kryzys agra rny w Gali cji rozpo czął się , podobnie jak na ziemiach pol
sk ich pod zabore m pruskim. w roku 1874. Dl a bad ani a ewoluc ji cen w Ga
lic ji rozporządzamy dość bogatym materia łem. Opublikowano notowania
cen w Kr ako wie i we Lwowie, są też pewne zes tawie nia przeciętnych cen
dl a całej Galicji sporządzone przez T. Rutowskiego i Krajo we Biuro St at y
styczne'.·. Niewątpliwie notowania cen targ owych , na których oparte
było wy licze nie przeciętnych cen , n ie zaw sze były dokładne . Bardzo suro
we zda nie o nich wyrażone przez Wydział Krajo wy Galicji notuje S. Ho-

366 J. Ma rc h lewski. Pisma, s. 297-302; A. Wie lopolski , Gospodarka, s. 153-158:
L. Krzywick i, K w est ia rolna, s. 282-287; S . Boro w ski , Rozw arstw ienie, s. 269-270,
283; Gospodar stw o wiejskie na ziemiach zachodnich i pólnocnyc/~, t . III, Warsza
wa 1950, s . 34.

381 T. v on der Golt z, Agrarnyj wopros i agra rna ja politika, ' Peters burg 1902.
s . 125. Według S . Borowski ego w Wiel kopolsce udział ten zmniejszy ł s ię z 58.5ł1

1 1

do 54,9%' tj . o 6,10/0'Wszędzi e mają tki powyżej 100 ha.
388 Obli czeni a T. Rut owskie go opublikował M. Górkie wi cz (Ceny w K rakowie

w tatach 1796-1914, Poznań 1950. s. 303-311). Krajowe Biu ro St at ystyczne publi ko 
wało swo je zestawienia cen w "Rocznikach Statystyk i Gali cji ".
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szowski'S'; ponieważ jed nak odnosi się ono do roku 1863, można przypusz

czać , że w lat ach póżn i ejszych dokładność ich wzrosła . Tym niemniej ,

aby uniknąć drastycznych błędów, a także z uwagi na dużą rolę rynków

Lwowa i Krakowa, indeks cen oparto na wyliczonych przeciętnych

z dwóch inde ksów: pierwszy - cen we Lwowi e i Krako wie, d rugi - cen

w całej Galicji ogłaszanych przez Krajowe Biuro Statystyczne. Równo

cześnie pr zy ogólnym indeksie cen ziemiopłodów zastosowa no na stępu

jące proporcje wskaźników indywidualnyc h: pszen ica 4, żyto 3, jęczmień

2, owies l , ziemniaki 4. Proporcje te wy liczono w oparciu o wartość zbio

rów w lat ach 1876-1885 i przyjęto następującą orienta cyjną towarowość

zbiorów: pszenica 800;., żyto 50%, jęczmień 50%, owie s 20% , ziemnia

ki 30%.
Ogólne ceny 5 głównych ziemiopłodów w Galicj i obniżyły się w skali

średnich tr zyletnich w okresie kryzysu ag ra rnego aż o 42% , przy czym

ceny zbóż o 38%. Najniższe ceny były w latach 1886-1888, wyjątek sta

nowią ceny psze nicy, dla których minimum przypada na la ta 1894- 1896.

Tab lica 163. lndek ... cen ziemiopłodów w GalicjiUlI ( 1872- 1874 = 100)

Średn io l Pszenica J Zyto I Łącznic \Ziemniaki I Razem

1872 - 1874
IH73 - 1875

1874-1876
1875 -1877

IH7B-187H
1877 - 1879

1878 -18HO

1!l79 -1 8HI
1880 - 1882

188 1-1883
1882 - 1884

1883 - 1885

1884 -1 886
1885 -1 887

1886-1888

1887- 1889
1888-1890

1889 - 189 1

1890 -1892
1891 - 1893

1892 - 1894
1893 -1895

1894-1896

100
92
83
82
H4
83
83
88
89
83
77
70

66
63
61
60
61
70

73
73

G4
61
59

100
9 1
H5
85
84
77
82
92
92
U2
75
74
70

63
59
Gl
65
76
78
76
tJ 7
es
BI

100

92
89
86
H4
78
82
87
86
80
HO
79
77
67
64
67
71
78
75
73
68
66
65

100
IUI
107

103

96
85
88
93
9+
90
9 1
91
88
711
70
7+

85
96
92
89
8+

8+
82

100
93
87
H6
85
80
83
90
90
U3
7H
75
72

65
62
63
67
76
77
7r,

68
ss
63

100
88
H3
81
80
72
74
78
79

75
79

76
es
54
50
53
53
f>4
72
79
75
68
6 1

100

9 1
86
8+

8+
78
80
86
87
Ul

78
75
70
62
58
60
63
72
75
77
70

66
63

389 S . Hoszowsk i, Ceny we Lw ow ie w latach 1701-1914, cz. l , Lwów 1934, s . 41.

3110 Wyli czenia własne, podstawa źródłowa: S . Hoszowski, op. cit ., cz, 2, s.99-106;

M . Gór kiewi cz, op. cit., s . 84-IOB, 30B-311; "Roczn ik Statyst yki Galicji", l. I

1886. s . ISO, t. II - 1887/88. s . 162, t. IV - 1892193, s . 233, t. V - 1894/97, s. 219.

221



Spadek cen zbóż i ziemniaków w Galicji był większy niż na ziemiach za
boru pruskiego. Ta k np. w skali średnich trzy le tnich ceny pszenicy we
Lwowie obniżyły się O 40"/0, a w Poznaniu o 35"/0, żyta odpowiednio 42"/0
i 35% • Ten wielki spadek cen zboża odbywał się, mi mo że Aus tria
w 1882 r. wprowadziła cło na impor t zbóż . Było on o wówczas zresztą

niewielkie (np. dla pszenicy wynosiło oko ło 10% ceny), znacznie je p od
wyższono w 1887 r.

Ze sporządzeniem indeksu cen d la artyku łów h od owl any ch są tr udn o
śc i nie do pokonania. Nie ma op ublik owanych żadnych cen we lny, z cen
zwierząt posiadamy ty lko ceny wolów we L wo wie. Mogące ewent ua lnie
być wykorzystane ce ny mięsa , są bardzo niekomple tne. Posiadamy pełne

ce ny wo lowiny we Lwow ie (niepotrzebne, bo są ceny wołów), cen mięsa

wieprzowego dl a Lwowa nie posiadamy w ogó le. Dl a K rakowa ce ny wolo
winy są ty lko d la lat : 1872, 1880, 1888, 1892-1898, dl a ty ch sa mych lat
także wieprzowiny. Z ty ch względów dl a obliczenia indeks u musia łem

T a blica 16+. Indeksv cen artykułów rolnych w Cal ici i' "!

I ISłonina I I
I IArtvku lv I IR ,"," cj a ccn :

Ś redn i a \Vbl I\l lt"ko Masło Jaja hodow- Artykuły ro śl i nn e c-

I lanc rolne hodow lane

18i2 -187·~ I I
100 IOD 100 100 100 100 IOD 100

1873 - 1875 95
I

99 1tl~ 102 lO:! 99 94 ~12

1814 - 1876 100 IW l lb 101 ID,) l U,) 92 33
1875 -1 877 100 \02 117 101 104 ID·} 91 8 1

1876- 1878 99 102 118 99 102 103 90 8 1

1877 - 1879 99 93 102 96 100 98 84 80

1878 -1880 98 93 90 94 99 95 85 85

1879 - 188 1 98 96 83 95 101' 95 89 91

1880 - 1882 98 101 7!l 96 102 9l) 90 9 1

1881 -1883 99 99 7ti 98 103 9G 85 84

1882 -188·) 102 97 75 99 102 96 84 82

1!l83- 1885 103 92 73 91) 103 9') 8 1 80

1884 - 1886 101 87 72 90 101 9 1 77 77

1885- 1887 97 83 68 86 98 88 70 70

1886 -1888 92 81 69 86 97 85 G7 G9

1887 - 1889 89 81 I 70 87 9G 85 68 7 1

1888 -1 890 88 82 I 74 89 99 86 72 73

1889 -1891 95 83 H 90 1 0~, B9 78 !l I

1890 - 1892 102 8·1 76 93 104 92 8 1 82
1891-1893 106 83 77 96 108 I 94 82 82

1892-1894 101 8 1 79 100 110 94 78 75

1893 -1895 98

I
8 1 75 9H I

111 I 92 75 7 1

1894 - 1896 96 82 I 70 95 lU5 I 89 7 1 70

391 Przy formowaniu indeksów grupowych przyjęto następujące propo rcje:
wół 5, słonina 5, mleko 3,3, masło 3,3. jaja 3,3. ziemiopłody 40. Podstawa źród łowa

S. Hoszowski , op . ctt. , s . 118-125; 1\1. Górkiewicz. op. ctt., s . 177-1 80. Ceny wa
lów - za 100 kg.
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wykorzystać dl a cen wołów, słoniny i ml eka wyłącznie no towania lw ow
skie, a tylko dl a masła i jaj łączne notowania lw owskie i krakowski e.

Obniżka cen a rty kułów ho dowl an ych był a w Galicji ogóln ie st osunko
wo niewielk a , wyją tek sta nowią cen y ml ek a, kt ór e obniżyły się bardzo
znacznie (ponad 4U%). Ba rdzo niewidki był spadek cen wolów i jaj . W r e
zultacie takiego układu cen , r elacja cen ziemi opłodów do cen a rtyku łów

hodowlan y ch zd ecydowanie zmien iła się na niekorzyść tych pier ws zy ch .
Swiadczy o tym przykladowo następujący fakt : w lat ach 1872-1874 za
l q pszenicy można by lo kupić 566 jaj, a w la tach 1892-1896 średnio

ty lko 389 jaj, masła odpowied nio 12 kg i 7,4 kg . Na wysokie cen y , szcze
gółnie mięsa wołowego, wpłyną ł za kaz przywozu wołów w 1882 r. Już

począwszy od połowy lat 70-tych upraw a roli stała się o wi el e mniej op ła

ca ln a niż hodowla zwierząt.

Jakie były skutki takiego sp adku cen na produkcję rolną w Galicji ?
Według dan ych urzędowych aż do końca lat 80- ty ch ogólny obszar zasie
wów rośnie dość znacznie. W latach 1888- 1890 wynosił on przeciętni e

o 13% więcej niż w latach 1876-1880. J ed nak obszar poszczególnych
upraw kształtował się odmienine, Najszybszy był wzrost area ł u zasiewów
roślin paszowych, k tóry zwiększył si ę we wspomnian ym okresi e o 89%
(m. in . areału uprawy koniczyny na nasiona ponad dwukrotnie). Obszar
uprawy ziemniaków wzrósł o 23%, kukurydzy o 56% . Obszar zas iewów
zbóż zwiększono natomiast w tym samym okresie tylko o niecałe 5°10,
przy czym wzro st ten dotyczył wyłącznie psz enicy i żyta. Areał uprawy
jęczmieniu , tatarki i prosa uległ zmniejszeni u.

Na początku lat 90-tych rozpoczęło się ogólne zmniejszenie areału za
siew ów . W latach 1888/90-1898/90 sp ad ek wyniósł 7.4%. Tylko upraw a
ziem nia ków i roślin strączkowych nad al. chociaż powoli, rozszerzała się.

Areał zasi ewów roślin paszowych utrzymywał się na jednakowym pozio
mie ( łecz obszar uprawy koniczyny nasiennej zmniejszył się aż o 80%) ,
podobnie jak ows a. Powierzchnia zasiewów gr yki i prosa spadła o 39%,
kukuryd zy o 27%. j ęczmienia o 12% , żyta o 15% , psz en icy o 11%. Ogó
ł em obszar uprawy zbóż (z kukurydzą) obniżył się o J0%. Tak więc po
wierzchnia zasi ewów zbóż w końcu XIX w . stała się mniejsza niż w poło

wie lat 70-tych . Doprowadziło to równocześn ie do wyrażnej zm ia ny st ruk
tu ry zasiewów. W latach 1876-1880 przeciętnie 71,3% obszaru zasiewów
zajmowały zboża (bez k ukurydzy i strączkowych ), w lat ac h 1896- 1900
j uż tylko 64.8% ; równocześnie obszar uprawy ziemniaków i roślin pa
stewnych zwiększy ! się z 17,5% do 24,9% . F akty te wyraźnie świadczą,

że kryzys agrarny doprowadził w Galicji do zmniejszen ia powierzchni
i znaczenia uprawy zbóż.

Wraz ze zmniejszeni em obszaru zasiewów obniżyły się zbio r y zbóż .

Największe zbi or y miały mi ejsce w latach 1884-1888. W okresie tym
łączne zbiory 4 głównych zbóż i 'kukurydzy były większe niż w latach
1872-1876 o ponad 23%, przy czym pszenicy o 56%, kukurydzy o 57%,
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Tablica 165. Obszary upraw w Galicji w tys, Im3G2

1 1871 11876~7811678 -BOII8BO -B21IB82 -B'1118B4_BGIIBB6-8fB8 -901IB!lO -9211892 -9+118!H -9611896 -9811898 -I!lOO

H7 430 I .JIIJ I 402- - - 'HlO-

fi29 fi07 ~+B 527 :>3!i

343 3:19 3+9 I 337 327
G8S fi75 705 697 GBY
115 101 104 BO 77

219 ----zi'i3 2Iili 2(j:f3 --vl28
104 101 99 96 95
W7 --gJ - -8-1- ----02- - 7il""
147 15+ 160 15+ 1ł 6

~~ ---z35ii 227iJ 2252-
107 104 102 99 97
~ ----:jQ4~ --:rn- - -.J-1-5-

362 357 360 368 35+
135 116 104 96 so

356~ 3232"" 3ifi9~
113 110 109 107 105

- -
Pszenica 121 31+ 31G 315 350 428 H8 +37
ŻYIU 578 583 555 536 576 hOI ti22 619

. lęczmicll 392 +04 383 367 3+3 371 371 367
Owies 7G8 68+ 687 li77 675 672 G88 695
Gryka i proso 14·7 150 16-1 1(j9 15R 135 IJ+ 12 1
R;~n- - 2106 2i35-~ 2064 2 102 2207 ----m3 - 2239 - ·
Indeks 98 100 98 97 98 103 105 105----- - -- --89- ~ - goKukurydza 34 64 67 70 100
Strącekowe G7 109 12'1 129 131 123 132 14D
Łączn ie -- 2207~2296 -----m9 2322 24z3 24ii4 H7!l
Indek s 95 100 99 98 100 105 107 107
ZiC l l lll~ ----zB7~~ ----m-~ --3-9-1 -

~~
Pa~I{~WnC 185 197 2 14 244 277 I 329 3'19
Inne 15+ 153 160 IG8 15G 145 137
Za....icwy 297329B129iill~3248

1

329il 336lJ
Indeks 100 100 100 IM 109 III 113

311:! F. Bujak, Rozwój gospodarczy Galicji, Lwów 1917. s. 32 (rok 1871); "Rocznik Statystyki Galicji", t. I, s. 134-142. t. E .
s. 150- 156, l. I V, s. 201-206 (lala 1876- 1892): Podręcznik Statystyki Galicji, L VII, S. 146-149, l. VII, s. 160-1 61. Por. K. Paygert,
Podstaw y do określenia żqdań Galicji na polu polityki handlowej.



owsa o 24% , żyta o 23%, natomiast jęczmienia zmniejszyły się o ponad

8%. Obniżyły się także zbiory hreczki , w łatach 1884-1888 były mniej

sze niż w latach 1876-1880 o 44% . Wzrosły zbiory roślin strączkowych,

w tym samym okresie o 21%'

Tablica 166. Zbiory zbóż i ziemnia ków ..... Galicji w tys . lon n1

Średnic ' 11872 -7611~76 -8011880 8-11188-1 88 11888 -921 1892 -9f/ 18 9'1-9B!
IB96 -

I
1900

Pszeni ca 267 295 302 41G 363 379 373 382

Żyto 376 -lOB 39-1 -163 -lO9 142 432 431

J \;C'J.:midl 3-13 3 15 28 7 3 1-1 262 306 280 251

Owies 392 45-1 435 -I8B -lO9 508 510 478

Łącznic 1378 1472
--- l6ii2 l1421'63"5 - - -

~1418 1591

Indeks 82 88 84 100 86 97 95 92

--- ---
Kukurydza 62

--8B- 86 97 107 94 B6 --BO-

Hreczka 79 6B 14 37 30 2B 32

Strączkowe BB IDO 106 III H3 HI 136
--- 247--- ------

Łącenie 255 252 2S'~ 267 255 24B

Indek s 103 102 100 103 lOB 103 IDO

- - - - -- - --------
Raz em 1727 1669 1929 1696 1902 1850 1790

Indeks B9 B7 100 BB 99 96 93

--- - - - 3367 3ii7"5~ 4255 43lii
Ziemniaki 2125 2<133 301 5

Ind eks 63 72 90 100 9 1 109 126 12B

Od końca lat 90-tych produkcja zbóż zaczęła się obniżać ; początkowo

był to wpływ przede wszystkim niekorzystnych warunków atmosferycz

nych (nieurodza je w la tach 1889, 1891, 1893), a następnie zmn ie jszania

obszaru upraw, Stąd też zbiory zbóż (5 głównych zbóż i kukurydz a) były

przeciętnie w latach 1896-1900 mniejsze niż w latach 1884-1888 o po

nad 9% (w latach 1893--1897 był już podobny poziom), przy czym zbiory

pszenicy o 8% (w latach 1893-1897 o 16% ), żyta o 7% , jęczmieni a

o 20%, owsa o 2% , kukuryd zy o 17% , hreczki o 28%. Natomiast zbiory

ziemniaków przez cały okres wzrastały.

Rez ultatem słabego wzrostu zbiorów przy równoczesnym znacznym

3U Podstawa źródłowa jak przypis 392. Oprócz teg o: ..Wiadomości staty styczne

o stosunkach krajowych" , 1876, t . 111, zesz. 1, s. 5 (lata 1B70-1875) ; "Rocznik Staty

styki Galicji", t. V. s . 177-180; "Roczn ik statystyki przemysłu i handlu krajowego",

zesz. 12, s. 1-16; W. Lubomęski, Postęp rolniczej produkcji w Galicji w lO-leciu

od 1884-1893, Kraków 1896, s, 10- 15 , Ponieważ "Rocznik Statystyki Galicji" poda 

wał zbiory w hektolitrach, do roku 1888 przeliczono je na tony , przyjmując do

przeliczenia średnie wagi w latach 1889- 1895 (Podręcznik Sta tystyki podawał zbio 

ry w tonach) . Tak więc przyjęto wagę 1 hl pszenicy - 75,7 kg , ży ta 68,8, jęczmie

nia 63,5, owsa 44,8, strączkowych 76, h reczk i 52, kukurydzy 73,8 kg a ziemniaków

80 kg ( przec i ętna z lat 1890 i 1891).
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wzroscie ludności było przekształcenie się Galicji z eksportera zbóż

w importera. W latach 1876-1880 przeciętn ie na l mieszkańca wypadało

309 kg ogólnego zbioru 6 głównych zbóż i roślin strączkowych, a w ~ .at
póżniej tylko 251 kg. W latach 60-tych (1862-1869) według F. Bu J _ ka
kolejowy bilans Galicji był w obrotach zbożem dodatni i nadwyżka wy
nosiła 420 tys. q. Według obliczeń J . Ba nzern er a w bilansie ce lnym prze
ciętnym dla lat 1864, 1867 i 1869 nadwyżka ty lko dla 4 głównych zbóż

wynosiła nawet 775 tys. q. Oprócz tego Galicja miała dodatni bilans,
szczególnie w obrotach nasionami oleistymi i pastewnymi, a także włó

kien lnu"'. W latach 1890-1892 według obliczeń T. Rutowskiego nad
wyżka importu zbóż nad eksportem (w przewozach kole jowych) wynosiła

167 tys. q. We wszystkich innych dziedzinach obrotu produktami roślin

nymi utrzymywał się nadal bilans dodatni. W szczególności wzrósł dodatni
bilans wyrobów młynarskich. który wynosił 150 tys. q. wobec 20 tys. q
w latach 60-tych. Ogólny bilans produktów roślinnych (liczo ny bez ryżu,

owoców południowych. cukru i sp irytus u) był doda tni i według obliczeń

K. Paygerta wynosił 7,4 mln koron (łącznie cały 3,8 mln)"' . W począt

kach XX w. F. Bu jak tak oceniał sytuację: "Galicja. kraj rolniczy, nie
tylko nie wywozi zboża, ale niewątpliwie m usi go w znacznych ilościach

sprowadzać... Według szczegółowo' niezn anych , a le bardzo prawdopodob
nych dat kolejowych import zboża i mąki z Węgier do Galic ji wynosił

około 2'1, mln q (w latach 1890/92 przeciętny przywóz wynosił

1333 tys. q-J. Ł.). czyli około 25000 wagonów... Impor t z Węgier nie
wyklucza pewnego, oczywiście bardzo drobnego, eksportu do Niemiec
(parę tysięcy wagonów) "39fi. W la tach 1890-1892 eksport ten wynosił

1315 tys. q.

Głównym żródłem słabego rozwoju produkcji zbożowej w Galicji był

fakt. że przez cały omawiany okres wysokość zbiorów zależała prawie
wyłącznie od powierzchni uprawy i warunków atmosferycznyc h . Tak
np . znaczny skok zbiorów pszenicy nastąpił w rezultacie wzrostu obsza ru
zasiewów, w latach 1884-1888 zbiory były wyższe niż w latach 1876
1880 o 41%, a areał uprawy zwiększył się o 39%. Pewien zresztą nie 
wielki, postęp w poziomie uprawy roli zarysowal się dopiero w latach
90-tych. Porównując przeciętne zbiory z ha w pie rwszym badan ym sied
mioleciu (1876-1882) z ostatnim (1894-1900) stwierdzamy, że wzrost
dotyczył właściwie tylko ziemniaków - wzrost z 79,6 do 102 q (o 28%)
i częściowo owsa - wzrost z 6,5 do 7,2 q (o ll% ). Przeciętne zbiory
z l ha innych zbóż wzrosły nieznacznie, żyta z 7,5 do 8, jęczmieni a z 7,8
do 8,1 q, a pszenicy pozostały bez zmian i wynosiły w obu siedmio
leciach 9,5 q.

39·1 F. Bujak, Rozwój, s. 27; "Ekonomista", 1871, s. 194.
:1115 K. Payger t, Podstaunj, dodatkowa tablica.
,OG F. Bujak, Galicja, t. I, Lwów 1908, s. 302-303.
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Tablica 167. Zbiory z l ha w q w Galicji1lO1

Pracciętnę I Pszenica I Żyto IJ \"czmień I Owies lZiemniaki

1876-1880 9,4 7,2 7,9 6,6 73,8
1880 - 1884 9, 1 7,2 8,0 6,4 85 .4
1884 -1888 9,5 7,6 8,5 7,2 92,4
1888- 1892 8,2 ~,6 7,4 6,0 78,0
1892 1896 9, 1 7.7 8,9 7,4 89,7
1896 1900 9,6 8. 1 7.6 G,9 102,3

1876-1885
--- - ------

9,2 7,4 7.8 G,G 79,5
1891 -1 900 9,2 7,6 8,2 7, 1 90,9

Wyrazem ni sk iego po ziomu up r aw y roli w Gali cji było słabe upo
wsze chnienie maszyn ro ln iczy ch, a także kurczowe opi er an ie si ę wiel u
gospoda rstw na gosp oda rce ugor owej . Tak np . jeszcze w 1898 r . w rolnic
tw ie galicyjskim było za ledwie 3772 młocka rni wszelkiego t yp u . Ozna
czało to, że l młockarn ia przypada ła na 1008 h a ziemi ornej, gdy w Wi el
kopolsce parę la t wcześniej ty lko na 72 ha. W Gali cj i 1 siewnik w 1900 r.
przypadał n a 3991 ha, w Wielkopolsce w 1895 r. ty lko n a 312 h a. Mimo
ewen tua lnych bra ków statystyki ga licy jskiej przepaść dzieląca ro ln ic two
Galicj i od wielkopolskiego w lat ach kryzysu agrarnego stała się fa ktem.
Zauważyć pr zy ty m trzeb a , że znaczna część ma szyn rolniczych zna jdo
wal a się w najba r dziej wsc h odni m re jonie Gal icji - na Podolu i P oku ciu ,
gdz ie w 1898 r . było 40% ogólnej li czby młockarń galic yjskich, w tym
ponad 50% młockarń parowychw",

W dz iedzin ie likwidacji ugorów Ga licj a zrob iła znaczny postęp w la-

Tablica 1GB. Maszyn y rolnicze w Galicj i w 1898 r. :lIlD

/ POdOIe I Reszta

I
I

Rodzaj i Pokucie Galicji Razem

Żniwiarki 73 115

I
188

Siewniki 446 50li 952
Młockarnie parowe 234 220 45+
Młockarn ie wodne 5 30 35
Młockarnie konne 1062 2221 3283
Sieczkarnie parowe 16 49 65
Sieczkarnie wodne 5 2 1 26
Sieczkarnie konne 679 1230 1909

aar Dla lai 1876-1888 prze licz enia własne, od 1889 r. wg Podręcz n ika Statystyk i
Gali cji.

'" Podręcznik Statystyki, t. VI, s. 185, t. VII, cz. l , s . 167. t. VI II . s . 174.
1I1l!! Dla żniwiarek i kosiarek oraz siewników stan z 1900 r. W tymże roku młoc

karni parowych było 626, konnych - 3370, sieczkarni parowych 88, konnych 2174.
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tac h 80-tych. Według niezby t pe wn ych dan ych urzędowych odset ek ugo
rów w stosunku do całości gruntów ornych zmniejszył się z 22,2% śred
nio w latach 1880-1882 do 12,1% w lat ach 1888-1890. Oznaczało to
spadek maksymalnej powierzchni objętej przez trójpolówkę ugorową
z około 66"1" do 36"1" i przewyższen i e po ziomu Królest wa Po lskiego. J ed
nak w la tach 90-t~'ch zaczął następować pr oces od wro tny, obszar ugorów
zwiększa się (prawdopodobn ie część z nich zam ieniono na odłog i ) z 12.1"I"
do 17,2%. co by oznaczało wzrost ziemi objętej trój polówką ugorową do
około 50"", i spa de k do poziomu niższego niż w Kr ólestwie P olsk imv".

Rezultat by ł jasny , gdy zbiory z I h a w Gali cj i i w Wielkopolsce
jeszcze na począ tku lat 80-tych były właściwie jednakowe. to pod koni ec
la t 90-tych zbiory pszenicy czy ży ta z I ha w Wielkopolsc e były wyższe
niż w Galicj i aż o około 55% . Zna czny spa de k doch odów bezwzględny czy
w porównaniu z Wiel kopolską musiał być więc w Galicji niewątpliwy.

Krajowe Biuro St at ystyczne Gali cj i opublikowało dl a lat 1876- 1889
swoje obliczenia wartości sprzedażnej ca ły ch zbio rów . Dla lat 1876- 1883
są oceny wartości bru t to zbóż (4 główne , kukuryd za, hreczka i proso)
oraz ziemniaków. II dla lat 1884-1 889 dodano wartość zbior u roślin
strączkowych oraz słomy. Choci a ż oblicze nia te dokonywano złą metodą
(mnożono zbiory przez przeciętne ceny tego sa mego roku ka lendarzowe
go) i oparto je na średnich cenach galicyjskich nie zaw sze w pełni wi a
rygod nyc h , posiadają znaczną wartość poznawczą. Według tyc h obliczeń
wartość brutto zbiorów zbóż zmniej szała się pr zez cały badan y okres.
W la tac h 1876--1878 wynosić ona miała przeciętnie 135 m ln guldenów.
a w lat ach 1886-1888 tylko 108 ml n, tj . o 20% mniej . Największa war
tość zbiorów ziem niaków przypadała na la ta 1880- 1882, wynosiła wów
czas 88 mln gulde nów, a w lat ach 1886-1888 już t ylko 57 mln, tj . aż
c 35% m nie j. Łącznie przeciętna wartość zbiorów z bóż i ziemniaków
miała wynosić \V latach 1880-1882 około 217 mln, a w latach 1886-1888
tylko 165 ml n, tj . o 24% mni ej . Według moi ch badań spadek dochodów
brutto z uprawy ro li by ł mniejszy, a oce na Kraj owego Biu ra St at ystycz
nego błędna. Wartość zbiorów obl iczano wed ług przeciętnych cen ro ku
w którym zbie ra no i roku następnego- ?'.

Dochód brutto z uprawy 4 głównych zbóż zaczą ł się zmniejszać już
od początku kryzysu agrarnego. Wartość zbiorów pszen icy , żyta , j ęczmie
nia i owsa wynosiła w lat ach 1872-1874 przeciętnie 122 mln guldenów,
a w latach 1886-1888 obniżyła się do niecałych 102 mln, tj . o 17% •
W latach 1876-1878 wartość zbio rów 4 głównych zbóż, a także kukury-

-too Wyliczenia procentowe własne. Odsetek ugorów i od łogów wynosił m .in .
l\' latach 1881--1886 - 15,4~". 1890-1892 - 12,1% , 1894-1896 - 15,1% , 18961898 - 16,7% _

.ot "Rocznik Statystyki", t. l , s. 144, 147, l. II , s . 157-159, t. III , s. 165-167.Ogólna wartość zbiorów rolnych w latach 1884-]888 miała s ię obn iżyć z 374 mln zlr .do 297 mln. tj . o ponad 20t~o .
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dzy i hr eczki , wynosiła ponad 130 mln. a w la tach 1886- 1888 ty lko
110 mln gulden ów. tj . o 16% mniej . Wartość zbiorów ziemniaków osiąga

faktyczni e swoje m aksimum w latach 1880-1882; wynosiła ona w te dy
87.7 mln, a w la tach 1886-1888 - 62 m ln, tj . o bli sko 30% mniej. W la
tach 1880-1882 łączn e zbi ory wym ienionych zbóż i ziem nia ków zmniej 
szyły się z 212 mln do 172 mln gulde nów. t j. o 19%. W lat ach 90-tych
wartość zbiorów zbóż na ogół nie zmienia się, z pewną tendencją do nie 
wielkiego spadku. Na tom iast dochod y bru tt o z uprawy ziemniaków wzra
stają , n ie osiągając jednak poziomu z począ t ków lat 80-tyc h.

Ta blica 169. Warte ś ć brutto zb ior ów w Gali cji w mln guldenówt'"

lpszenical IJ ~czmi enl O wies I Inne
I Raz..m IZir-rn- I

Średnic ŻYIO
zboża n iaki

Ogółem

---
1872 -1874 30, 1 33,4 28.2 30,5 64 ,7
1874 - 1876 28,9 34,4 23,9 28.3 70,6
1876- 1878 30,8 35,4 2 1,.1 3 1,0 II ,D 130,6 65.9 196,5
1878 -1880 32,2 31,2 2 1,I 30,3 13,2 128,0 67,9 195,9
1880 -1882 32,5 31,2 20,4 ZB.S 11,6 124,2 87.7 211,9
1883 -1885 27, 1 27,9 17.6 30,3 11,7 114.6 75.7 190,3
1886- 1888 32, 1 26,7 16.9 2(i,O 8,7 110,4 62.0 172,4
1889 -189 1 25,3 28,2 13.5 25.9 11,.1 104.3 73.0 177,3
1891 -1893 29,0 28,7 16.5 28,9 10,6 113,7 70,4 18'1,1
1893 -1895 26,9 24,5 17,3 31.2 7.1 107,0 76,7 183,7

Podobnie sytua cja przedstawiała się z dochod em br utto z 1 ha. War
tość zbiorów ps zenicy z 1 ha w latach 1892-1896 był a przeciętn ie o 30%

Ta blica 170\ Dochód brutto z I ha w guldcnacht'"

Przecięt na IPszenica I ŻYIO I Jęcunien I Owies

I
K uku - IZiemniaki
rydza

1876-1 880 73,6 39, 9 3+,3 20,0 68,8

I
162,8

1880 -1884 67, 1 38,3 33,7 19, 5 50,6 186.8 I
1884 -1888 53,8 31,5 29, 7 18,5 +8,1 1+5,2

I1888-1892 50,2 31,6 27,9 17,3 55,2 H 7,4
1892-1896 51,4 32,2 30,1 20,1 +ol., 16? -- '- 1---"
1880 - 1882 78,2 4l]l1~ ---;a;s 5 1,9 207,5
1886- 1888 54,3 29,6 28,8 16,9 +5,~ I 1:~,2 I
1893- 1895 +6,9 29,2 I 3D,J 20,5 38,0 10_,0

402 Wszel kie wy l iczenia własne na podst awie przyjętych wcześniej za łożeń .

Zbiory i ceny pr-zyjęte w hektoli trach .
~03 Wyli czenia własne : Krajowe Biuro Statystyczne opublikowano wyliczenia

wartości targow ej płodów rolniczych (brutto) przypadającej na 1 ha zasianej zie 
mi orne j (bez ugorów) dla lat 1884-1 889. Miała ona obniżyć się w tym okresie
z 104,4 zlr. do 65,3 zlr . (w 1888 1'. - 77,9) , a przecię tn ie w la t ach 1884-1886 - 95,7,
1887- 1889 - 77,3 złr. (1886- 1888 - 86,8). P or. p rz yp is 401.
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niższa n i ż w latach 1876-1880, kuku ryd zy o 36% , żyta w lat ach 1884
1888 o 21% niższa niż w la tac h 1876-1800, j ęczmien ia w tych sam ych
la tac h obniżyła się o ponad 13% . owsa o 7,5% . Upraw a zbóż stała się
nieopłacalna, a doc hody skurczyły się drastycznie.

Wiel kie st raty poni esion e przy uprawie roli rolnictwo galicy jskie czę
ściowo rekompensowało ro zwojem hodo wl i. Roz wój ten rozpoczęty w la
tach 80-tych, w następnym dziesięcioleciu przekształcił się w rz eczywist y
postęp. Szczególni e szybko wzrastało pogłowie nier ogacizny. W latach
1880-1900 pogłowie trzod y chlewne j wzrosło aż o 86%, a na 1000 miesz
kańców z 113 do 172 (w 1869 - 135). W dzi edzini e bydła r ogat ego w tym
samym ok resie pogłowie krów wzrosło o ponad 300/ 0 , pr zy równoczesnym
spadku liczby wołów o blisko 15% (z 14% do 10% ogólnego pogłowia
byd ła ) . W lat ach 90-tych zosta l zaha mowa ny względny spad ek pogłowia
bydła w sto sunku do liczby mieszkańców (1869 - 380, 1890 - 371,
1900 - 372). F. Bujak w 1906 r . stwierdza ł: "Od ćwierci wie ku w idoczna
jest popraw a, a nawet od 10 ł at dosyć znaczny, większy niż w innych
kierunkach postęp , zarówno w hodowli dworskiej, jak i wloś ciańskiej- ?'.

Tablica 17 1. Pcgtowic inwentarza żywego w Gali cji w tys. SZ L llktO~

Rok I Konie I Byd ło I Nicrogacizna I Owce

1869 696 95 2071 92 735 109 997 164
1880 735 100 2H3 100 674 100 609 100
1890 770 105 2448 109 785 116 631 104
1900 869 118 2718 121 1254 186 437 72

Podstawą rozwoj u hodowli było m.in , rozpowszechnieni e fach owej
wiedzy roln iczej . W 1878 r. przekszta łcono dotychczasową średnią szkołę
rolniczą w Dublan ach na wyższą , w 1882 d otychczasową niższą w Czerni
chowie na średnią. W 1890 r . powsta ło 3-letnie studium rolnicze przy
U.J . Niższe szkoły rolnicze powstały w Dublan ach (w 1878 r. ), w J agle
lonicy (1884), Horoden ce (1885), Kobiernicach (1886) i Bereźnicy (1896).
Począwszy od 1888 r . rozpoczął się burzliwy ro zwój kółek ro lniczych,
których w 1887 bylo zaledwie 16 a 10 lat póżniej ju ż 1164. W 1892 r .
powstał w Krak owie Związek Handlowy Kółek Rolniczych, a w 1893 
Towarzystwo Hodowców Bydła Czerwonego . Zaczęto zakładać gminne
obory zaro dowe, kt óre w 1900 posiadały już 5150 rozpłodników
(1895 r. - 1581)·106.

Rozwó j ho dowli sta ł się podstawą zm iany st ru ktu ry ek spor tu rolne go.

Ut F. Bujak , Gal icja, s. 335-336.
lOS Podręcznik Statystyki, t. V I, s. 177. l. VII, cz. I , s. 170-1 73; K . P a ygert, Pod 

stawy, s. 113.
so F . B ui a k , Galicja, s. 332-336, 341-342, 350, 441, 515-516, 537- 544 ; " RocznikStatystyki", t. V. s. 136; Podręczn ik Stat yst yki , t. VII, cz. l , s. 112; S. Surzycki, op .cit. , s. 56-60, 79, 84, 157-171.
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Według F. Bu jak a w lat ach 60- tych (przewozy kolejowe) Gal icj a wywo
ziła przeciętn ie 29 tys. q wełny, 18 tys. q jaj, a także 16 tys. sztuk świń

i 9 tys. sztuk byd ła. Według bilansu celnego obliczonego przez J. Banze
m er a Gali cj a wywiozła w 1869 r. przeszło 115 tys. sztuk bydła rogatego,
pr awi e wyłączn ie wołów (udzia l bydła s te powego z Rosj i miał być nie
znaczny), a także około 170 tys. sztuk nierogacizn y. W 1869 wywieziono
również około ~5 ' tys. q jaj i 20 tys . q wełny . W latach 1890- 1892 nad
wyżka wywozu nad p rzywozem (bila ns kolejowy) przeciętnie wynosila :
322 tys. sz tuk ni er ogacizny , 57 tys. sztuk byd ła, 350 tys. q jaj , na tomiast
bil an s wełny stał się uj em ny, dowożono 11 tys. q. Ogólna wartość nad
wyżki ekspor tu nad importem artykułów hodowlanych wynosiła ponad
46 mln koron , tzn. ponad sześciokrotnie więcej n iż artykułów roślinnych.

Sam a wartość wywiez ionych świń przekra cza ła czterokrotn ie wartość

nett o wywiezionych artykułów roślinnych. Galicja z kraju eksportującego

głównie zboże stała się kra jem wywożącym przede wszystkim nieroga
ciznę i bydło roga te'"'.

Podobnie jak w Królest wie P olskirn, kr yzys agrarny doprowadził do
skurczenia się własności obszarniczej. W latach 1876- 1897 na licytac jach
sp rzeda no 1620 majątków . t zn . około 50% ogólnej ich licz by. Równocześ

ni e ogólne obciążenie hipot eczn e, tzw. własności ta bularnej w latach
1871-1897 wzrosło z 108,5 ml n złr. do 239,7 ml n, tzn. pon ad dw ukr et
nie'o" Obszar wielkie j własności (prywatna własność ta bularna - ma 
jątk i o obsza rze powyżej 100 mo rgów) ty lko w lat ach 1889-1902 zm niej
szył s ię z 2567 tys. do 2404 tys. ha, t j . o 6,3% . W szczegó l noś ct ucierpiały

majątki posiadaj ące od 500 do 50UO morgów, których licz ba i obszar
zmiejszyły się o 9,5%, a jeszcze bardzie j na jmni ejsze - od 100 do 200
morgów - których liczba zmniejszyła się o 13% , a obszar o ponad 14% .
Obronną ręką wyszły maj ątki największe o obszarze ponad 5000 morgów,
k tór ych licz ba obniżyła się zaledw ie o 2,7"/0, a powierzchnia o 3,9"/0
(w tym majątków od 5000 do 10 000 morgów o 2,9% i 1,7%). Zwiększyła

się natomias t li czebność dóbr o pow ierzchni od 200 do 500 morgów, co
głównie był o wy nik iem częściowej parcelacji większych maj ątków. Rów
nocześnie następował proces przechodzenia ziemi do rąk kapitalistów:
pod kon iec omawiane go okresu należało do ni ch już 11.4°'0 własności ta 
bularnej . W rezultaci e tych zmia n struktury wielkie j własności współ

czy nnik koncentracji zwiększył się tylko w minimaln ym sto pniu i w~'

nosił w obu przy pad kach około 0,51.

Kosztem wielkie j własności rosł a głównie własność chłopska, której
udział zwiększył się w lat ach 1859-1902 z 57,6% do 62,8"/0 ogóln ego

m K. Paygert, Podstawy, tabela dodatkowa: F. Bujak . Rozwój, s. 28-29: ..Eko 
nomista", 1871, s. 200-205.

.res "Rocznik Statystyki", L. V, s. 156 , 159; Podręcznik Stat ystyki, t. VI , S. 142-
144. l. VIII, s. 142.
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T abli ca 172. Struktura wielkiej własności w Gaii cji ł ll Q

Klasa

I
Liczba dóbr

I Obs zar w rys. ha
w morgac h 1889 I 1902 1889 I 1902

100- 200 345 11.8% 300 11.0% 31 1 ,2 ~o 26 Li to :,
200- 500 777 26,5% 782 28,7% 1+1 5J6~ tI 152 6,3""500- 2000 1362 ·1-6,4% 1229 45,0% 786 30J6~o 71·\ :m,7°(l

2000 - 5000 302 10,3% 276 10,1% 526 20,5% ·f73 19,7%
5000 -10 000 102 3,5% 99 3,6% 397 15,5% 390 16J2 ~ oPonad 10000 45 1,5% H 1,6% 683 26,6'}o 648 27,0 %

Razem I 2933 I 2730 I 2567 I 240+

obsz aru ziemi. Kryzys agrarny wywarł wyraźne piętno na ewolucję
struktury drobnej własności. Do końca lat 70-tych w Galicji następowal
wyraźny proces rozdrobnienia gospodarstw. W latach 1859-1982 liczba
gospodarstw karłowatych (do 5 jochów czyli morgów dolnoaustriackich,
tj. do 2,88 ha) zwiększyła się z 44% ogólnej liczby gospodarstw nieta
bularnych do 68%, w tym posiadających do 2 jochów z 27% do 51%.
Li czebność wszelkich innych kategorii drobnej własności ulegała zmniej
szeniu. W okresie największego nasilenia kryzysu agrarnego, przy równo
czesnym zwiększeniu możliwości emigracyjnych (w latach 1880-1901
z Galicji wyemigrowało 364 tys . osób), liczba gospodarstw karłowatych
zmalała. W 1900 r. gospodarstwa posiadające do 2 ha stanowiły 49,8%
ogólnej liczby gospodarstw posiadających do 100 ha. Również, podobnie
jak w Królestwie, nastąpił wyraźny wzrost liczby gospodarstw mało
rolnych . W 1882 r. takich gospodarstw (od 5 do 10 jochów, tj . 5,75 ha)
było zaledwie 16,7% ; 20 lat później kategoria gospodarstw od 2 do 5 ha
obejmowała 33,6%. W rezultacie takiego procesu łączna liczebność go
spodarstw karłowatych i małorolnych nie uległa właściwie żadnym zmia
nom i' w 1882 r . wynosiła 84,8% (do 5,75 ha), a w 1902 r . - 83,4% (do
5 ha)"" Zmian w liczebności gospodarstw średniorolnych nie można

409 Obliczono według: "Wiadomości Statystyczne", 1905, t. XX, zesz. 3, s . 56.Tabela obejmuje własność tabularną prywatną w majątkach powyżej 100 morg ów.Bardzo znaczny był spadek liczby majątków poniżej 100 morgów (np. w klasie od50 do 100 morgów o 25% ) , jednak przeniesienie najuboższych gospodarstw tabularnych do kategorii nietabularnych uniemożliwia porównania . Por. : tamże, s. 8-9, 15;
Podręcznik Statystyki, t. VIII, s . 146.

H' Podręcanik Statystyki, t. VIII, s . 149; L. Krzywicki, op cit., s . 314; F. Bujak,Galicja, s. 253, 263--266. Według L. Biegeleisena wśród gospodarstw chłopskich
liczebność w kategorii do 2 ha w latach 1859-1882 wzrosła z 35,6"10 do 59,6"10,a następnie do 1902 r. spadła do 42,3 °'0. Natomiast w kategorii od 2 do 5 ha z po
czą tku zmniej szy ła się z 25,4°0 do 20,2%. a następnie wzrosła do 37,3%. ogólniedo 5 ha : 1859 - 61,0° '0. 1882 - 79,8% , 1902 - 79,6% , Potwierdza to moje stanowisko, aczkolwiek same liczby nie są w pełni wiarygodne. L. Bigeleisen, Rozwój go
spodarczy nowoczesnej ws i polskiej, t. II, Kraków 1917, s. 295; M. Mieszczanowski,op . cit ., s . 650-653.
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przedstawić dokładnie . W 1894 r. z własności tabularnej skreślono około

1200 majątków, które opłacały mniej niż 50 złr. podatku gruntowego ;
również przyjęta klasyfikacja w 1882 r. i w 1902 r. nie ma tych samych
pod st aw . W 1882 r. gospodarstwa ka tegorii od 10 do 20 jochów (od 5,75
do 11,5 ha) stanowiły 13,1% ogólnej liczby gospodarstw nietabularnych.
w 1902 r. wśród drobnej własności było 12,5% gospodarstw, które posia
da ł y od 5 do 10 ha . Według obliczeń L. Biegele isena wśród własności

chłopskiej liczebność w kategorii od 5 do 10 ha zwiększy ła się z 14,5"/0
do 14,9% , a w następnej kategorii od 10 do 20 ha zmniejszyła się z 4,8%
do 3,8%41'. W świetle tych liczb widać wyraźnie, że kryzys agrarny zaha
mował p roces r ozwarstwian ia się gospodarstw średniorolnych, lecz teza
o średniaczeniu wsi galicyjskiej nie wytrzymuje krytyki. Trudno mówić

o procesie średniaczenia wsi skoro przeciętna wielkość gospodarstwa
w 1902 r . wynosi ła 3,5 ha, a me diana zaledwie 2,1 h a . Natomiast rzeczy
wistym procesom odpowiadać będ zi e twierdzenie, że na wsi galicyjskiej
panowała tendencja do wzrostu liczby gospodarstw małorolnych, tak
drogą awans u ni ek tór ych gospodarstw karłowatych, jak też poprzez de 
gradację gospodarstw należących dotąd do wyższych kategorii. Kr yzys
agrarny jako taki nie doprowadzał do r uiny gospodarstw małorolnych,

opartych głównie na dochodach z hodowli i z pracy najemnej. Co więcej,

kr y zys agrarny w tym względzie był jeszcze zbyt łagodny , by doprowadzić

do krachu wiełkiej własności i obniżenia do tego stopnia cen ziemi, by
mogła być w większym stopniu zakupywana przez masy chłopów małorol

nych . W latach 1889-1902 wła sność nietabularna zwiększyła się załedwie

o 3,6%, gdy w tym samym czasie ludność wsi i miast eczek ( do 10 tys.
mieszkań ców) wzrosła o 9%, do wyrównania wzrostów zabrakło 5,2%.
W latach 1859-1889 było jeszcze gorze j, ludność wsi i miasteczek wzro
sła o 33,4%, obsza r własności n ietabularnej tyl ko o 5,2%, tz n. w skali
dziesięciolecia O 8,9% za mało. Tym niemniej przeludnienie wsi i głód

ziemi pozostawały głównymi bezpośrednim i pr zyczynami nędzy wsi.

111 Pcdstawa źródłowa jak przypis 410. Gospodarstwa zamożne - powyżej

20 ha - w Galicji były stosunkowo bardzo nieliczne i w 1902 f . stanowiły zale
dw ie O,go/u, obejmowały jednak 1l ,2°,u ziemi drobnej własności.
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ZAKOŃ'CZENIE

Dokonana analiza przebiegu i skutków długotrwałego kryzysu agrar
nego na ziemiach polskich pozwala na wyciągnięcie ogólnie jszych wnio 
sków i dokonanie porównań.

W samym przebiegu kryzysu agrarnego różni ce n ie są znaczne, mimo
że nie rozpoczął się on równocześnie we wszystkich trzech zaborach . Na
ziemiach pod zaborem pruskim i austriackim początek datuje się od
1874 r., w Królestwie P olskim 10 lat później, lecz spadek cen w połowie

lat 70-tych był powszechny . Wszędz ie widzimy więc t rzy fazy przebi egu
kryzysu, z wyźszymi cenami na początku lat 70- tych , 80- ty ch i 90-t ych .
z bardzo niskimi w końcu lat 80-tych i w połowie lat 90-tych. Je dna k
w głębokości kr yzysu i w jego sk utkac h w idocz ne są duże róźnice.

Jak stwierdzono wcześnie j zasadni czy m kry te ri um głębokości kryzysu
w ro lnictw ie jest wielkość spadku cen, a głównym jego ogniskiem pro 
d uk cj a zboźowa. Pod tym względem, porównując t rzy części ziem pol 
skich, wn ioski są wyraźne. Największy spadek cen zbóź miał mi ej sce
w Królestwi e P olskim, gdz ie wynosił w sk ali śred nich trzyle tnic h aż 43%,
gdy w Gali cj i - 38%, w za borze pr us kim - 31%' Tak a sy tu acj a do ty 
czyła wszystkich 4 głównych zbóż , wśród których najw iększy spad ek cen
dotyczył pszen icy i żyta, na jm nie jszy zaś owsa . Rozmiary sp adku cen
były wszędzie znaczne, jednak jasne jest, źe w najgorsze j sytuacji zna
lazła się uprawa zbóż w Królestwie Polskim.

Stwierdzenie to okazuje się jeszcze bardziej ewidentne po analizie
skutków kryzysu agrarnego. W Królestwie Po lskim j uż od połowy lat
80-tych nie wzrasta obszar uprawy zbóź, a od początku lat 90-t ych na
stępuje spadek areału zasiewów, który w ska li średnich trzyletnich
wyniósł co najmniej 7% (łącznie z roślinami strączkowymi w 1895 r.

o około 14% mniej niź w 1892 r.). Podobnie było w Galicj i, gdz ie juź od
polowy lat 70-tych obszar zasiewu zbóź ni e wzrasta, a w końcu lat 90-t ych
był on mniejszy niż przed HlLaty o 10% i o kilka procent niźszy niź na
początku lat 70-tych . Natomiast w Wielkopolsce, po pewnym zahamowa
niu wzrostu zasiewów zbó ż w drugiej polowie lat 80-tych, w następnym

dziesięcioleciu ma miejsce wyraźny rozwój uprawy. We wszystkich czę

ściach ziem polskich szczególnie znaczne było zmniejszenie powierzchni
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zasi ewu pszen icy , kt óre w skali średnie j k ilku le tn iej w Królest wie Pol

skim wyniosło 18%, w Wielkopolsce ponad 16%, w Galicji najmniej 

11% ' Natomiast w Galicji największy był sp ad ek a rea łu up rawy ży

ta - 15%, gdy w Wielkopolsce nastąpił wz rost, a w Królestwie P olskim

większych zmian nie było . Tak więc w kształtowaniu się obs zaru zasie

wów zbóż różnice między poszc zególny mi częściami ziem polskich były

większe niż w spadku cen .

Jeszcze znac zniejsze różnice wystąpiły w zmianach zbiorów zbóż. Przy

porównaniu przeciętnych zbiorów cztere ch głównych zbóż w dwóch pię

cioleciach - 1884-1888 i 1893-1897 można stwierdzić, że w Królestwie

zmniejszyły się one o 7%. w Galicj i o 8% . a w W. Ks . Poznańskim zwięk

szyły się aż o 28% . Nawet przypuszczając, że dane dla Wielkopolski były

w latach 80-tych zaniżone. różnica była kapitalna, świadcząca o wp rost

odmiennej drodze rozwoju rolnictwa w zaborze pruskim w poró wnaniu

z innymi częściami ziem polskich. Syntet yczny skrót tej drogi pokazuje

porównanie zbiorów zbóż z 1 ha.

T abli ca ł 73. Zbiory zLM z I ha na ziem iach polskich w q

I
Pszeni ca

I
Zy to

I
0 \ \ ; C5

Przeci ętne 1879/1883 - 1879/1883 - 1879/1883 -

1896/1900 1896/1900 1896/190U

Kr ólestwo I 9,4 io,n

I
8,1 8,4

I
7,1 7,2

Gali cja 9,0 9,fi 6.9 8, 1 6,1 6,9

Wielkopolska 9, 1 14,8 7, 1 12,4 7,0 12JG I

W latach kryzysu agrarnego na ziemiach polskich pod zaborem

pruskim nastąpiło bardzo znaczne podniesienie wydajności gleby. Na pe w

no dane oficjalne z lat 80-tych były zaniżone, lecz nawet podwyższaj ąc

te obliczenia o 20%, wzrost zbiorów z 1 ha w ciągu niecałych 20 lat prze

wyższał 40% . Równocześnie na pozostałych częściach ziem polskich wy 

dajność gleby zmi enia się bardzo nieznacznie. Takie odmienne tend en cj e

doprowadziły do zasadniczej zmiany sytuacji. Na początku lat 80-tych

przeciętne zbiory zbóż z 1 ha w poszczególnych częściach ziem polskich

były prawie takie same, różnice były niewielkie, pr zy czym jak się wy

daje największe były one w Królest wie Polskim, a najniższe w Galicji.

Zasadniczo taki układ wydajności gleby odbi ja ł naturalną urodzajność

uprawianej ziemi, natomiast tylko w niewielkim stopniu zależał od

świadomej działalności rolników. W końcu lat 90-tych sytuacja ul egła

radykalnej zmianie. Zdecydowanie największe zbiory z 1 ha osiągnięto

tam, gdzie gleby były najmniej ur odzajne - w Wielkopolsce, natomiast

w Królestwie Polskim i Galicji wydajność ziemi stała się o wiele mniej

sza niż na terenach W. Ks . Poznańskiego . Przestala więc decydować na

turalna urodzajność gleby , a na pl an pi erwsz y wysunął się poziom upra

wy ziemi.
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Nie oznacza to naturalni e , że Wielkopolska nie przewyższała pozio
mem uprawy innych ziem polskich w początkach lat aO-tych , Ja k się

jednak wyda je, różnica ta nie była stos unk owo znaczna, a nowoczesne
środki wpro wa dzone do roln ictwa wie lkopo ls kiego w przeważają cej mie
rze nie dotyczyły podniesien ia wyda jności gleby. Tak np. w gube rni płoc

kiej l żniwiarka przypadała na 2950 ha zasianych zbożem (stan z 1880 r .).
gdy w Wie lkopolsce na 4220 ha. lecz w gube rni płocki ej l siewnik przypa
dał na 1070 ha a ml ockarnia na 225 ha. gdy w Wiel kopol sce od powiednio
tylko na 520 ha i 153 ha . Już wówczas w Wielkopolsce ugory stanowiły

zaledwie 8,4% ziemi ornej, gdy w Królest wie około 19% , a w Gali cji
22%. J ednak i pod tym względem pod kon iec lat 9U-tych różnice stają się

jeszcze większe. I tak w 1895 r. w Wiel kopolsce na l żniwiarkę przyp ad a
ło 3620 ha ziemi obsianej zbożem, na l siewnik 165 ha, na l młocka rni ę

40 ha, gdy tymczase m w Gali cji w 1900 r . na I żniwiarkę przypadało

10780 ha , na l siew nik 2130 ha, na l młockarnię 502 ha. Są to li czby
wprost nie porównywalne. W guberni warszawskie j w 1894 r . na l żni

wiarkę przypada ło 4990 ha zasiewów zbóż, na l siewni k 404 ha , .na
I młockarnię 178 ha. Równocześni e w W. Ks . Pozna ń skim ugory w 1900 r.
stanowiły zaledwie 3.5% gr untów ornych, gdy w K rólestwie P olsk im
12,7%, a w Galicji (wraz z odłogami) aż 17.4% .

Podobna była ewo luc ja na drugim cent ralnym odcink u ro lni ctwa 
w hodowli. Na początku lat 70-tych pod względem pogłowia , tak bydła

rogatego jak i nierogacizny. przypadającego na 1000 mieszkańców nie
było większych różnic w poszczególn ych dzielnicach ziem polskich. Już

w początkach lat 80- tyc h widoczny jes t rozwój hod owli trzody chlewne j
na ziemiach zaboru pruskiego. a pod koniec lat 90-tych przewaga tych
ziem pod względem poziomu hodowli była ogr om na, szczególnie co do
n ierogacizny.

Tablica 174. Liczba awicraąr domowych na 1000 mieszkalicówII:

1 1870

Bydło rogate

I
Nicrogacizna

I
Owce

I 1881 I 1900 1870 I 1881 I 1900 1870 I 1881 I 1900

Król. PoblUc 367 397 296 181 170 IW 687 579 283
Galicja 3BO 376 372 135 113 172 183 102 60
wielkopolska 360 372 ·161 196 279 409 1681 1112 325

Pomorze
Wsch. 327 330 408 183 268 W l 1351 950 -H2 I

Gór ny Śląsk 339 320 264 114 146 187 420 230 BO I

Tak więc w starciu z dlugotrwałym kr yzys em agrarnym przegra ło

roln ict wo Królestwa P olski ego i Gali cji , natom iast ziemie pod zaborem
pruskim wyszły z te go starcia zwycięsko. Op rócz czynników subie kty w-

m: Królestwo Polskie w 1870, 1881 (nierogacizna w 1888) i 1899. Galicja w 1869,
18BO i 1900, części zaboru pruskiego w 1873, 1883 i 1900.
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nyc h zadecydowa ły odmienne warunki rozwoj u rolnictwa w poszczegól

nych dzielnicach na szego kra ju. O tej odmienności zadecydował, ja k się

wyda je, pod stawowy wspólny czynnik - kres wolnego handlu artykuła

mi rolnymi. Wprowad zeni e tar yf prote kcy jnyc h w Niem czech zaha mo

wa lo rozwój ro lnictwa w Królest wie Polsk im i Gali cj i, natomiast stwo

rzyło dogodne wa ru nki dla rozwoju rolni ct wa pod zaborem pruskim .

Związane było to ' więc równocześnie z warunkam i wewnętrznymi.

W Niemczech właśnie ich kresy wschodnie przeżywały największy roz

wój roln y, hamując wz ro st rolnictwa w West falii i Nadrenii. Szyb ki roz

wó j przemysłu gwarantował temu rol nictwu zarówno szybki wzrost ry n

ku wewnętrznego, jak i ta nie środki konieczne dla podniesi en ia poziomu

roln ict wa. W państwie rosy jski m na tomi ast obszarami rozwoju rolnictwa

stały się jego kr esy południowe . Napływ tan iego zboża, bydła , nieroga

cizny z tyc h re jonów hamował rozwój rol nic twa w Kr ólestwi e Polsk im.

Podobną rolę w państwie austro-węgiersk im odgrywała jego część wę

gier ska. P rzy tym w obu państwach wspomnia nych osta tn io, na skutek

słabego jes zcze ro zwoju przemysłu nie odgrywał on takie j roli jak

w państwie niemiecki m. Równocześnie sta ła groźba wzrost u napływu

artykułów rolnych do Niemiec zarówno ze wsc hod u, z południa i z kra

jów zaoceaniczny ch, zmuszała rolników tak ż e na ziem iac h polskich pod

zaborem pru skim do produkowania ja k najtani ej i podn iesie nia inten

sy fikac ji uprawy roli. Tyl ko w rezultacie realizowa nia tej drogi odnieśli

oni zwycięstwo. Podkreślając wielki postęp roln ictwa na naszych ziemiach

zachodnich, ni e można zaprzeczyć dokon an ego. aczkolwiek niezbyt znacz

nego, postępu w rolnict wie Królest wa P olskiego i Galicji. Tak było zresz

tą we wszystk ich kra jach. W. Lenin pisał: "Kryzys agrarny, podo bnie jak

wszelki kryzys, ru jn uje masy gospodarzy, dokonuje wi elk iego przewr otu

w ustalon ych stos unkach własności, gdzieniegdzie prowadzi do regresu

techniczn ego, do odży cia średniowiecznych stosunków i for m gosp odark i,

lecz na ogół b iorąc przyspiesza ewolucję spo łeczną , wypiera pat ri archalny

zastój z jego osta tn ich pozycji, zmierza do dals zej spec ja lizacji rolnict wa

(jed en z podstawowych czyn ników postępu rolniczego w społeczeństwie

kapitalistyczn ym ), do st osowania nowych masz yn itp ."413

u, W . L enin, Kapitalizm w gospodarce rolnej, w: Dziela , t. JV, Warszawa 1953,

s. 161.
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