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In the period between the two world wars large landowners in the Wielkopolska region employed
the largest number of hired labourers in the area. The main subject of this article is the professional
and personal relations between land estate owners and the two main groups of hired workers (the
economic administration staff and the farm workers). The labour relations in Wielkopolska’s land
estates were based on a strictly observed hierarchy and division of duties. In interpersonal relations
we may notice some patriarchal and technocratic elements. In the case of the former, they were
mainly inspired by the landowners (or, in a wider sense, by the residents of the manor house), while
the technocratic elements were contributed mainly by the administration staff. The labour relations
on land estates were slowly evolving under the influence of legal regulations and were additionally
shaped by the economic and cultural developments. The impact of this process on the actual organization of labour was rather limited. It was much more evident in the change of relations between
people, which evolved mainly under the influence of the process of change in the consciousness of
agricultural workers to replace traditional relations, based on patriarchal ones and manoralism or
serfdom-based relations, into professional and contract-based labour relations. However, the trends
to modernise the land estates during the 1920s, both in the sphere of technology and social relations,
became impeded by the impact of the economic crisis of the 1930s which led again to further consolidation of the patriarchal employer-employee model of relations.
Tadeusz Janicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Zakãad Historii
Gospodarczej, ul. ģw. Marcin 78, 61-809 Poznaę, Poland.

W XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, w rezultacie
zapoczĈtkowanej przez reformy uwãaszczeniowe tzw. pruskiej drogi do
kapitalizmu w rolnictwie, powstaãa struktura agrarna, w której dominowaãy
majĈtki ziemskie i duİe gospodarstwa chãopskie zatrudniajĈce staãych i sezonowych robotników rolnych. W tym okresie w majĈtkach ziemskich
uksztaãtowaãy sič zasady organizacyjne dotyczĈce zarówno produkcji rolnej,
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jak i liczby, struktury oraz hierarchii zatrudnianych w nich pracowników,
które przetrwaãy upadek Rzeszy Niemieckiej i funkcjonowaãy dalej po odzyskaniu przez Polskč niepodlegãoĤci. Przedmiotem niniejszych rozwaİaę sĈ
pracodawcy i pracobiorcy oraz zachodzĈce pomičdzy nimi stosunki o charakterze zawodowym, przedstawione z uwzglčdnieniem organizacji pracy
w wielkopolskich majĈtkach ziemskich w okresie mičdzywojennym.
W krótkim opracowaniu trudno o szczegóãowĈ charakterystykč tak zãoİonego zjawiska, dlatego naleİy je traktowaþ jako ogólny szkic, sygnalizujĈcy
jedynie najwaİniejsze problemy z dziedziny stosunków pracy w wymienionych wyİej przedsičbiorstwach rolnych. Pod wzglčdem rzeczowym obejmuje ono stosunki pracy zachodzĈce w ramach wĈsko rozumianej produkcji
rolnej (uprawa roĤlin i hodowla zwierzĈt), zaĤ pomija te zwiĈzane z gospodarkĈ leĤnĈ, ogrodnictwem i pracĈ w naleİĈcych do majĈtków zakãadach
przemysãowych, takich jak gorzelnie, cegielnie itp. Ramy terytorialne, do
jakich odnosi sič opracowanie, to teren województwa poznaęskiego w granicach administracyjnych ustalonych po I wojnie Ĥwiatowej1.
W okresie mičdzywojennym w rolnictwie Wielkopolski wielka wãasnoĤþ
ziemska zajmowaãa pozycjč dominujĈcĈ. W jej posiadaniu w 1921 roku znajdowaão sič 51%, w 1931 roku – 49,3%, a w 1938 roku – 47,3% gruntów rolnych2. Byãy to majĈtki Ĥredniej wielkoĤci (od 200 ha do 500 ha) prowadzĈce
gospodarkč kapitalistycznĈ, z reguãy dobrze zorganizowane, zmechanizowane i uprzemysãowione oraz zatrudniajĈce duİĈ liczbč staãych robotników
rolnych, a osiĈgane przez nie wyniki produkcyjne byãy wyİsze niİ w innych
regionach Polski. W okoão 30% majĈtków znajdowaãy sič zakãady przemysãu
rolno-spoİywczego, tartaki lub cegielnie3.
WĤród wãaĤcicieli majĈtków ziemskich pod wzglčdem narodowoĤciowym dominowali Polacy, ale licznĈ grupč stanowili równieİ Niemcy.
________________
1 Obszar województwa zmieniã sič od 1 kwietnia 1938 roku, kiedy to odãĈczono od niego
powiaty: bydgoski miejski, inowrocãawski, inowrocãawski miejski, szubięski i wyrzyski, oraz
trzy gminy z powiatu mogileęskiego (przyãĈczone do województwa pomorskiego), i przyãĈczono powiaty: kaliski, kolski, konięski i turecki. Jednak zasadnicze dla niniejszych rozwaİaę
umowy zbiorowe dla wielkopolskiego rolnictwa na lata 1919-1939 nie objčãy nowych czčĤci
województwa. Por. A. Czubięski, Wielkopolska w latach 1918-1939, Wydawnictwo Poznaęskie,
Poznaę 2000, s. 167-168; S. Warkoczewski, Poãoİenie robotników rolnych w Wielkopolsce w latach
1929-1939, KsiĈİka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 6.
2 Por. S. Nowakowski, Geografia gospodarcza Polski zachodniej, t. 1, Pomorska Drukarnia
Rolnicza Sp. Akc., Poznaę 1929, s. 162; W. Roszkowski, Gospodarcza rola wičkszej prywatnej
wãasnoĤci ziemskiej w Polsce 1918-1939, Szkoãa Gãówna Planowania i Statystyki, Warszawa 1986,
s. 126.
3 W statystykach mičdzywojennych i powojennej literaturze przedmiotu za wielkĈ wãasnoĤþ ziemskĈ przyjčão sič uwaİaþ gospodarstwa powyİej 50 ha, gospodarstwa od 50 ha do
100 ha okreĤlano jako przejĤciowe, a dopiero powyİej tej granicy jako wielkie.
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W 1921 roku na 2560 gospodarstw powyİej 50 ha do Niemców naleİaão
1051, czyli 40,9%, a zajmowaãy one powierzchnič 389 500 ha, czyli 36,2%
obszaru wielkiej wãasnoĤci w regionie. Obszar ziemi w niemieckim posiadaniu stopniowo kurczyã sič i w 1934 roku wynosiã juİ tylko 26,3%4.
W okresie mičdzywojennym liczba wielkich wãaĤcicieli ziemskich i folwarków stopniowo malaãa. W 1921 roku w Wielkopolsce byão 2576, a w 1938
roku 2475 wãaĤcicieli ziemskich (powyİej 50 ha), co oznacza, İe ich liczba
zmniejszyãa sič o okoão 4%. Z kolei liczba folwarków w latach 1923-1937
spadãa z 2148 do 1864, czyli o okoão 14%5. Powyİsze zmiany z jednej strony
wynikaãy z niekorzystnej koniunktury w rolnictwie i postčpujĈcej parcelacji,
z drugiej – ze zmian spoãeczno-ekonomicznych polegajĈcych na poszukiwaniu przez ziemian lepiej pãatnej pracy w miastach, gdzie zajmowali sič sferĈ
finansowo-przemysãowĈ, wykonywali wolne zawody lub pracowali jako
urzčdnicy6.
Pracownicy najemni w majĈtkach ziemskich dzielili sič na trzy grupy:
pracowników administracji gospodarczej, robotników rolnych i sãuİbč
dworskĈ. Grupy te róİniãy sič zasadniczo co do charakteru Ĥwiadczonej pracy i miejsca w hierarchii pracowniczej majĈtku. Przedmiotem artykuãu sĈ
dwie pierwsze grupy bezpoĤrednio zwiĈzane z produkcjĈ rolnĈ. Liczba pracowników oraz sposób zarzĈdzania majĈtkiem zaleİaãy przede wszystkim
od wielkoĤci majĈtku, liczby samodzielnych gaãčzi produkcji i stopnia zaangaİowania sič wãaĤciciela w bezpoĤrednie zarzĈdzanie. W Wielkopolsce
dominowaãy majĈtki kierowane osobiĤcie przez wãaĤciciela, choþ praktykowano równieİ zarzĈdzanie za poĤrednictwem plenipotenta lub administratora oraz wydzierİawianie majĈtku. Jednak samodzielne zarzĈdzanie majĈtkiem uwaİano za korzystniejsze ekonomicznie i odpowiadajĈce ideologii
ziemiaęskiej, zgodnie z którĈ pracč na roli traktowano jako obowiĈzek moralny i patriotyczny7. Z dostčpnych Įródeã wynika, İe forma kierowania
folwarkiem nie miaãa wičkszego wpãywu na organizacjč pracy, zarzĈdzanie
i stosunki pracownicze. Porównanie kilku majĈtków z róİnych czčĤci Wielkopolski potwierdza daleko idĈce podobieęstwo w tej dziedzinie. Wynikaão
to mičdzy innymi z czynników o charakterze normatywnym i organizacyjnym, które byãy jednolite dla caãej Wielkopolski. W tym przypadku chodzi
________________
4 Por. R. DĈbrowski, Niemieckie majĈtki obszarnicze w województwach zachodnich w latach
1920-1939, „PrzeglĈd Zachodniopomorski” 1978, t. XXII, z. 2, s. 74-78; Statystyka Rolna, odbitka
z „Miesičcznika Statystycznego” 1922, z. 12, s. 14; W. Roszkowski, Gospodarcza rola…, s. 57-58.
5 Por. S. Kowal, Struktura spoãeczna Wielkopolski w mičdzywojennym dwudziestoleciu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaę 1974, s. 51; W. Roszkowski, Gospodarcza rola…, s. 102.
6 S. Kowal, op. cit., s. 90-93.
7 W. Mich, Ideologia polskiego ziemiaęstwa 1918-1939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000,
s. 248.
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gãównie o: umowy taryfowe z robotnikami rolnymi oraz dziaãalnoĤþ ZwiĈzku Producentów Rolnych, ZwiĈzku Ziemian i Wielkopolskiej Izby Rolnej,
które udzielaãy folwarkom fachowej pomocy merytorycznej w dziedzinie
produkcji rolnej i hodowli oraz wydawaãy zalecenia co do postčpowania
w stosunkach z robotnikami8. Ogólnie rzecz biorĈc, prowadzenie majĈtku
ziemskiego polegaão na zgromadzeniu koniecznych kapitaãów i Ĥrodków
produkcji, zaplanowaniu, organizacji i nadzorze robót. Z reguãy wãaĤciciel
sprawowaã ogólny nadzór nad funkcjonowaniem majĈtku, pozostawiajĈc do
swojej dyspozycji decyzje dotyczĈce profilu produkcji, sprawy finansowe
i handlowe oraz nadzór nad ksičgowoĤciĈ i kasĈ. W zaleİnoĤci od wielkoĤci
majĈtku w zarzĈdzaniu wãaĤcicielowi pomagaãa wičksza lub mniejsza liczba
pracowników administracji gospodarczej, do której naleİeli samodzielni
administratorzy i rzĈdcy majĈtków oraz urzčdnicy niesamodzielni (rzĈdcy,
buchalterzy, kasjerzy, leĤniczy) i pomocnicy gospodarczy (wãodarze, pisarze, magazynierzy, urzčdnicy biurowi i podleĤniczy lub borowi)9.
W dziedzinie produkcji rolnej zasadniczĈ rolč odgrywali rzĈdcy poszczególnych folwarków. Do ich obowiĈzków naleİaão wykonywanie poleceę wãaĤciciela lub administratora, nadzór nad wydajnoĤciĈ pracy robotnika,
pilnowanie mienia wãaĤciciela i prawidãowe prowadzenie ksiĈg gospodarskich. Z reguãy mieli spory zakres samodzielnoĤci w podejmowaniu decyzji,
a zatwierdzeniu przez wãaĤciciela podlegaãy jedynie najwaİniejsze z nich.
JednoczeĤnie rzĈdcy w okresie obowiĈzywania umowy nie mogli prowadziþ
İadnej dziaãalnoĤci gospodarczej na wãasny rachunek, a w razie naruszenia
umowy byli zwalniani natychmiast lub za wypowiedzeniem10. Stanowisko
________________
8 M. Markowski, Ziemianie jako pracodawcy w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dwór a spoãecznoĤci lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. M. Markowski, W. Caban, M. Przeniosão,
Wydawnictwo UH-P, Kielce 2008, s. 322; G. Jassem, MajĈtek Smogulecki w latach 1918-1937,
PTPN, Poznaę 1976, s. 127-128; E. Potworowski, MajčtnoĤþ Gola, Rolnicza Drukarnia i Ksičgarnia Nakãadowa, Poznaę 1929, s. 17-18.
9 W gronie pracowników administracyjnych szczególnĈ pozycjč mieli administratorzy,
rzĈdcy i leĤniczy, gdyİ w przydzielonym im zakresie czynnoĤci mogli podejmowaþ samodzielne decyzje, które byãy z reguãy jedynie potwierdzane przez wãaĤciciela lub przeãoİonego
(czyli np. administratora w stosunku do rzĈdców i leĤniczych). Zob. J. Kozakiewicz, Organizacja pracy i wyniki produkcyjne w majĈtkach ziemskich w okresie mičdzywojennym, IUNG, Puãawy
1986, s. 22. Wedãug mičdzywojennego badacza kwestii agrarnych Jerzego Walickiego pracownicy majĈtku, zarówno administracyjni, jak i fizyczni, powinni byþ: zdrowi, uczciwi, inteligentni, sãowni, stanowczy, energiczni, pracowici, dokãadni, spostrzegawczy, posiadajĈcy zamiãowanie do porzĈdku, zmysã oszczčdnoĤci, zdrowy rozsĈdek, takt w stosunkach z innymi
ludĮmi oraz odwagč w podejmowaniu decyzji. Byã to swoisty ideaã, ale dĈİenie do osiĈgničcia
powyİszych cech u pracowników byão, zdaniem Walickiego, jednym z warunków sprawnego
funkcjonowania majĈtku. Zob. J. Walicki, Zagadnienie zarzĈdzania gospodarstwami folwarcznymi,
„Gazeta Rolnicza” 1934, nr 47, s. 1242.
10 G. Jassem, op. cit., s. 133.
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poĤrednie pomičdzy administracjĈ gospodarczĈ a robotnikami rolnymi zajmowaã wãodarz (zwany równieİ karbowym lub ekonomem), podlegajĈcy
(w zaleİnoĤci od wielkoĤci majĈtku) bezpoĤrednio wãaĤcicielowi albo administratorowi lub rzĈdcy. Ze wzglčdu na peãnionĈ funkcjč moİna go zaliczyþ
do administracji gospodarczej, jednak z formalno-prawnego punktu widzenia
byã robotnikiem rolnym zaliczanym do grupy ordynariuszy. W wičkszych
gospodarstwach byão kilku wãodarzy, przede wszystkim od prac polowych,
ale takİe od prac wykonywanych koęmi. Wãodarze najczčĤciej wywodzili
sič z robotników rolnych pracujĈcych w danym majĈtku i byli awansowani
ze wzglčdu na swojĈ solidnoĤþ i umiejčtnoĤci fachowe11. NajliczniejszĈ grupč pracowników najemnych pracujĈcych w majĈtkach ziemskich stanowili
robotnicy rolni. OkreĤlenie ich dokãadnej liczby nastrčcza trudnoĤci, gdyİ
Įródãa statystyczne wykazujĈ jedynie tych, którzy podpisali umowč o pracč,
a z reguãy nie obejmujĈ robotników sezonowych i dorywczych, których zatrudniano na podstawie umowy ustnej. W literaturze przedmiotu przyjmuje
sič, İe stale zatrudnieni stanowili okoão 60% ogólnej liczby zatrudnionych12.
Dane dotyczĈce liczby czynnych zawodowo robotników folwarcznych
w Wielkopolsce wedãug typów zatrudnienia zawiera tabela.
Tabela. Liczba zawodowo czynnych robotników folwarcznych w Wielkopolsce
wedãug typów w latach 1921 i 1931
Typ

Lata
1921

1931

Ordynariusze

43 848

31 333

Zacičİnicy

56 820

62 971

Chaãupnicy

6 975

10 639

RzemieĤlnicy

5 330

5 560

Wolnia

8 999

3 900

Razem

121 972

114 403

a – robotnicy rolni zatrudniani w czasie spičtrzenia robót (np. podczas İniw) na okres krótszy niİ jeden miesiĈc,
niezwiĈzani na staãe z majĈtkiem. OkreĤlano ich równieİ jako robotników wolnonajemnych lub dniówkowych
niestaãych.

ĭródão: S. Warkoczewski, op. cit., s. 39, 49.
________________

J. Kozakiewicz, op. cit., s. 26-27.
Robotnicy rolni zatrudnieni w województwach poznaęskim i pomorskim stanowili okoão 30% wszystkich robotników folwarcznych w Polsce, których ogólnĈ liczbč w 1921 roku
szacowano na 620 tys. osób (zawodowo czynnych), w 1932 roku na 600 tys., a w 1938 roku na
okoão 520 tys. JeĤli chodzi o liczbč pracowników staãych, to w tychİe województwach zatrudniona byãa poãowa ich ogólnej liczby. Por. W. Roszkowski, Rolnictwo i leĤnictwo, [w:] Problemy
gospodarcze drugiej Rzeczypospolitej, red. K. Kozãowski, PWE, Warszawa 1989, s. 114; S. Kowal,
op. cit., s. 50; S. Warkoczewski, op. cit., s. 51, 58.
11

12
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Jak wynika z powyİszej tabeli, liczba pracowników folwarcznych
w okresie mičdzywojennym zmalaãa, szczególnie w latach kryzysu gospodarczego. Zmniejszyãa sič równieİ Ĥrednia liczba robotników przypadajĈca
na jeden folwark, z 63 w 1929 roku do 60 w roku 193713.
Od 1919 roku warunki pracy i pãacy robotników rolnych w Wielkopolsce
i na Pomorzu regulowane byãy przez umowy zbiorowe, corocznie negocjowane przez przedstawicieli ZwiĈzków Zawodowych i organizacje reprezentujĈce wãaĤcicieli ziemskich przy wspóãudziale paęstwowej Inspekcji Pracy.
Do rozstrzygania sporów pomičdzy pracodawcami i pracobiorcami powoãano w 1921 roku NadzwyczajnĈ Komisjč RozjemczĈ, która ustalaãa treĤþ
„kontraktów taryfowych”, gdy wspomniane wyİej strony nie mogãy dojĤþ
do porozumienia. Umowy zbiorowe, które polepszaãy poãoİenie robotników
rolnych, od samego poczĈtku okresu mičdzywojennego byãy krytykowane
przez pracodawców. Konsekwentnie dĈİyli oni do ich likwidacji lub przynajmniej ograniczenia ich zakresu. KorzystajĈc z trudnej sytuacji na rynku
pracy w okresie kryzysu, od 1932 do 1935 roku wãaĤciciele przymuszali
robotników do podpisywania w miejsce umów zbiorowych zdecydowanie
mniej korzystnych umów indywidualnych. Powyİsze dziaãania spotkaãy
sič z przeciwdziaãaniem wãadz, które za cenč obniİenia pãac utrzymaãy
w mocy obowiĈzywanie umów zbiorowych na terenie Wielkopolski aİ do
1939 roku14.
Wedãug rodzaju zawartej umowy robotników rolnych zatrudnianych
w wielkopolskich majĈtkach moİna podzieliþ na nastčpujĈce kategorie:
a) ordynariusze (zwani takİe deputatnikami), a wĤród nich fornale, rčczniacy, kotarze, wãodarze, rzemieĤlnicy i stróİe (otrzymujĈcy wynagrodzenie
w formie deputatu, na który skãadaão sič mieszkanie, naturalia i niewielka
suma pieničdzy); b) posyãki (inaczej najemni albo zacičİnicy, przewaİnie
czãonkowie rodzin ordynariuszy lub osoby zatrudnione przez nich, jeĤli nie
mieli dzieci zdolnych do pracy) otrzymujĈcy wynagrodzenie najczčĤciej
w gotówce i czčĤciowo w naturaliach; c) chaãupnicy i komornicy – na ogóã
niemieszkajĈcy w folwarku robotnicy póãstali, zobowiĈzani do przepracowania okreĤlonej liczby dni w roku, otrzymujĈcy wynagrodzenie w gotówce
i naturaliach; d) robotnicy sezonowi – zakontraktowani na krótki okres
(z reguãy trzy miesiĈce), otrzymujĈcy wynagrodzenie mieszane z przewagĈ
gotówki15. Zatrudnieni na staãe ordynariusze poza deputatem i niewielkĈ
________________
13 K. Chmielewski, IloĤþ osób zatrudnionych w wielkorolnych gospodarstwach poznaęskich (lata
1932/33 – 1933/34), „Roczniki Nauk Rolniczych i LeĤnych” vol. XXXIX, Poznaę 1937, s. 94-96.
14 Archiwum Paęstwowe w Poznaniu (dalej: APP), Inspekcja Pracy w X okrčgu w Poznaniu (dalej: IP), sygn. 39, k. 81-87, 175-21; S. Warkoczewski, op. cit., s. 107-117.
15 W. Roszkowski, Rolnictwo…, s. 148-151; G. Jassem, op. cit., s. 122-125.
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sumĈ w gotówce otrzymywali takİe inne Ĥwiadczenia, w tym: mieszkanie,
opaã, utrzymanie inwentarza, ziemič pod ziemniaki i transport (np. drewna
opaãowego z lasu). Szczególnie waİny czynnik przyciĈgajĈcy i wiĈİĈcy ordynariuszy z folwarkiem stanowiãy mieszkania, jednak niezwykle czčsto
byãy one prymitywne i w bardzo zãym stanie technicznym, zdaniem jednego
z przedstawicieli Inspekcji Pracy – „urĈgajĈcym wszelkim najelementarniejszym zasadom higieny”16.
Opisana forma zatrudniania ordynariuszy zapewniaãa staãĈ i wykwalifikowanĈ siãč roboczĈ w gospodarstwie o kaİdej porze roku, zaĤ forma zapãaty w naturaliach byãa korzystna zarówno dla pracownika (zabezpieczaãa
przed spadkiem wartoĤci pieniĈdza), jak i pracodawcy, dla którego stanowiãa jednĈ z form sprzedaİy produktów rolnych. Ordynariusz i jego rodzina
stanowili „gãównĈ jednostkč roboczĈ” w majĈtku oraz zasadnicze Įródão
zacičİników. CzčĤþ z tych ostatnich uznana przez wãaĤciciela lub rzĈdcč za
szczególnie przydatnych z biegiem czasu awansowaãa i uzyskiwaãa status
ordynariuszy. WĤród ordynariuszy najlepiej opãacani byli rzemieĤlnicy (kowal, stelmach, murarz, cieĤla) i wykwalifikowani robotnicy rolni17. Duİa
liczba ordynariuszy i zacičİników, wynoszĈca od 60% do 80% wszystkich
stale zatrudnionych, byãa charakterystyczna dla wielkiej wãasnoĤci ziemskiej
w Wielkopolsce i na Pomorzu.
Czas pracy w wielkopolskich majĈtkach ziemskich (zgodnie z taryfĈ)
Ĥrednio w roku wynosiã 9 godzin i 25 minut dziennie bez wliczania przerw
na posiãek i odpoczynek. W zaleİnoĤci od pory roku ãĈczny czas pracy
(z przerwami) wahaã sič od 6 godzin i 30 minut zimĈ do 11 godzin latem.
Jednak czas pracy fornali i innych robotników zatrudnionych przy inwentarzu pociĈgowym byã dãuİszy, gdyİ karmienie i czyszczenie zwierzĈt
oraz przygotowanie pojazdów zgodnie z zapisami taryfowymi miaão sič
odbywaþ poza wyznaczonym na dany okres czasem pracy, choþ nie wczeĤniej niİ dwie godziny przed rozpoczčciem i po zakoęczeniu pracy przez
innych robotników rolnych. Powyİsze ustalenia taryfowe byãy czčsto ãamane w zwiĈzku z nagminnym wydãuİaniem czasu pracy, co prowadzião do
wielu konfliktów pomičdzy pracownikami a administracjĈ gospodarczĈ18.
________________
16 K. Wize, Poãoİenie robotników rolnych w Poznaęskiem po wojnie, Druk. Sp. Akc. „Ostoja”,
Poznaę 1925, s. 17-23; APP, IP, sygn. 59, k. 321.
17 Ordynariuszy zatrudniano na rok gospodarczy, od 1 kwietnia danego roku do 31 marca
roku nastčpnego. Jeİeli do 31 grudnia ordynariusz nie otrzymaã zwolnienia na piĤmie
(w Wielkopolsce zwanego terminatkĈ), umowa zostawaãa przedãuİona na rok nastčpny. Robotnik mógã sam wymówiþ pracč, równieİ do 31 grudnia. Por. M. Mieszczankowski, Rolnictwo
II Rzeczypospolitej, KsiĈİka i Wiedza, Warszawa 1983, s. 365; S. Warkoczewski, op. cit., s. 73-80;
J. Kozakiewicz, op. cit., s. 32-33.
18 APP, IP, sygn. 38, k. 289.
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Z oczywistych wzglčdów inny czas pracy niİ zwykli robotnicy rolni
(np. rčczniacy) mieli stróİe i dozorcy, którzy podejmowali swoje obowiĈzki
po opuszczeniu zabudowaę folwarcznych przez fornali, a koęczyli zajčcia
rano, gdy rozpoczynano karmienie inwentarza. Zgodnie z umowami zbiorowymi, w razie pilnej potrzeby, moİna byão (za dodatkowym wynagrodzeniem) wydãuİyþ czas pracy robotników, jednak w dni ĤwiĈteczne tylko
za ich zgodĈ19.
Zawód robotnika rolnego w zdecydowanej wičkszoĤci przypadków byã
dziedziczony po rodzicach, a wówczas przygotowanie zawodowe z reguãy
nastčpowaão poprzez tzw. „wrastanie” w system gospodarki folwarcznej
oparte na naĤladownictwie i praktycznej edukacji, w której nauczycielami
na ogóã byli rodzice i rodzeęstwo. Poprzez obserwacjč i uczestnictwo
w İyciu folwarku dziecko nie tylko uczyão sič pracy na roli, ale równieİ
rozwijaãa sič w nim ĤwiadomoĤþ folwarku jako systemu hierarchicznego
i rygorystycznego20. Proces wrastania dziecka w system gospodarki folwarcznej podlegaã róİnym odchyleniom. Z jednej strony istniaãy rodziny
robotnicze, w których rodzice wkãadali szczególnie wiele wysiãku w zaszczepianie dziecku cnót, jakich wymagaã dwór i folwark. Z takich rodzin
przewaİnie pochodziãa póĮniejsza sãuİba dworska, a takİe robotnicy folwarczni awansujĈcy na wyİsze stanowiska. Z drugiej strony dla czčĤci rodziców folwarczna przyszãoĤþ ich dziecka byãa maão atrakcyjna. Szczególnie
w okresach dobrej koniunktury w przemyĤle i zwiĈzanego z tym masowego
odpãywu robotników rolnych do miast oraz pod wpãywem porównywania
warunków pracy na roli z warunkami pracy i pãacy w przemyĤle, niektórzy
z nich starali sič zapewniþ przynajmniej czčĤci dzieci pracč poza folwarkiem.
Zdaniem pracodawców poza lepszymi warunkami pracy w przemyĤle negatywnie na wrastanie dziecka w system folwarczny oddziaãywaãy równieİ:
ograniczenie pracy kobiet w majĈtku, co pozwalaão na zmniejszenie zatrudniania dziecka w gospodarstwie domowym, ustawowy zakaz zatrudniania
dzieci poniİej 15. roku İycia w gospodarstwie obcym oraz tzw. „urbanizacja
duchowa”, na którĈ skãadaãy sič: oĤwiata, rozwój zwiĈzków zawodowych
i docieranie do robotnika róİnych bodĮców ze Ĥwiata zewnčtrznego, w tym
nieprzyjaznej dla folwarku propagandy politycznej21.
________________

K Wize, op. cit., s. 13-15; S. Warkoczewski, op. cit., s. 118-121.
Rzecz jasna, nie wszyscy robotnicy pracujĈcy na danym folwarku urodzili sič na nim.
Wielu pochodzião z innych folwarków, na ogóã jednak terytorialny zakres migracji nie byã
wielki, wobec czego istniaãy moİliwoĤci przenoszenia z jednego folwarku na drugi tych wyników rozwoju, które byãy aktualne i tu, i tam. Por. M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe
robotnika rolnego w Ĥwietle pedagogiki empirycznej, „Roczniki Nauk Rolniczych i LeĤnych” vol.
XLVII, Poznaę 1939, s. 111, 116, 120.
21 Ibidem, s. 122.
19

20
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Przeãomowym momentem dla dziecka wrastajĈcego w folwark byão
ukoęczenie 15. roku İycia, gdyİ w odniesieniu do dzieci ordynariuszy oznaczaão to z reguãy poczĈtek regularnej pracy w najniİszej kategorii pracowniczej, obejmujĈcej chãopców i dziewczčta od 15. do 16. roku İycia. Wykonywali oni najlİejsze prace, na ogóã takie same, najczčĤciej w nadzorowanej
grupie, czyli tzw. „partii”. Gdy nowicjuszom wyznaczano trudniejsze zadania, doãĈczano ich do starszych pracowników, jednak dbano, İeby to nie
byãy prace, przy których „moİna sič oberwaþ”. Po jednorocznym nowicjacie
mãodzi robotnicy przechodzili do drugiej kategorii, przewaİnie dwuletniej,
obejmujĈcej chãopców i dziewczčta od 16 do 18 lat. Na tym etapie do wczeĤniej wykonywanych prac dochodziãy niektóre trudniejsze lub wymagajĈce
wičkszej siãy fizycznej, np. sadzenie ziemniaków. Trzecia kategoria zaczynaãa
sič po ukoęczeniu przez mãodych ludzi 18. roku İycia. Na tym etapie robotnik
miaã byþ zdatny do wszystkich robót, które jednak silniej niİ poprzednio róİnicowano wedãug pãci pracowników, w zwiĈzku z czym rozdzielano dziewczčta i chãopców. Mãodzi pracownicy ze wszystkich trzech wymienionych
grup wiekowych naleİeli do tzw. zaciĈgu i byli opãacani zgodnie z umowami zbiorowymi. Pracownicy tej kategorii (zacičİnicy) nie stanowili gãównego typu robotnika folwarcznego, ani teİ nie nawiĈzywali z folwarkiem samodzielnie stosunku sãuİbowego – wynikaã on z przynaleİnoĤci do rodziny
ordynariusza. Awans na ordynariusza nie byã automatyczny, gdyİ okres
pracy na stanowisku zacičİnika sãuİyã mičdzy innymi do eliminacji „typów
niezdatnych” zgodnie z zasadĈ, İe „niedoãčga nie zostaje ordynariuszem”.
W warunkach braku robotników powyİszy awans mógã byþ doĤþ szybki,
jednak w wypadku peãnej obsady folwarku (szczególnie w czasach kryzysu)
zacičİnik musiaã czekaþ nieraz kilka lat, co niejednokrotnie skutkowaão tym,
İe musiaã na póĮniej odkãadaþ maãİeęstwo (o ile nie dostaã pomieszczenia
dla siebie i İony w mieszkaniu rodziców), poniewaİ tylko ordynariusz
otrzymywaã osobne mieszkanie sãuİbowe22.
Wrastanie w zbiór wartoĤci zwiĈzanych z gospodarstwem folwarcznym
nie koęczyão sič wcale z chwilĈ awansu na ordynariusza. Powyİszy proces
trwaã nadal, gdyİ w opinii rzĈdców peãnowartoĤciowym robotnikiem stawaã
sič mčİczyzna dopiero okoão 45. roku İycia. W zwiĈzku z powyİszym na
rzĈdcach, poza zadaniami produkcyjnymi, ciĈİyãy obowiĈzki o charakterze
wychowawczym, dotyczĈce zarówno umiejčtnoĤci zawodowych robotnika,
jak i ksztaãtowania jego ĤwiadomoĤci w duchu „İyczliwoĤci dla folwarku”.
Dlatego teİ podkreĤlano, İe dobry kierownik folwarku powinien oddziaãywaþ na usposobienie swych podwãadnych, a w szczególnoĤci na ich stosu________________
22

Ibidem, s. 102-105.
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nek do pracy, tak İeby odpowiednio wychowany robotnik „nie tylko sam
oddychaã poİĈdanĈ postawĈ do pracy, ale zaszczepiaã jĈ innym, takİe swojemu otoczeniu domowemu”. Powyİsza dziaãalnoĤþ pedagogiczna miaãa
stanowiþ formč obrony folwarków przed urbanizacjĈ duchowĈ i konkurencjĈ przemysãu23.
W czasach dobrej koniunktury na rynku pracy brakowaão wykwalifikowanych i solidnych robotników rolnych. W zwiĈzku z tym wãaĤciciele
i rzĈdcy poĤwičcali sporo czasu na pozyskiwanie, charakterystykč i ocenč
przydatnoĤci oraz wspomniane wychowanie robotników rolnych, zwãaszcza
İe ich wymagania co do jakoĤci pracowników byãy bardzo wysokie. ObowiĈzki zawodowe oraz zasady zachowania robotników rolnych wobec wãaĤciciela, przeãoİonych i powierzonego im mienia kontrakty taryfowe precyzowaãy w nastčpujĈcy sposób: „pracowników obowiĈzuje grzecznoĤþ wobec
pracodawców i ich zastčpców, Ĥcisãe przestrzeganie zawartych umów, pilne
i sumienne speãnianie obowiĈzków, dĈİnoĤþ do najwičkszej wydajnoĤci pracy i stosowanie sič do zarzĈdzeę pracodawcy lub jego zastčpcy, odnoszĈcych sič do wykonania obowiĈzków sãuİbowych oraz przestrzeganie
wszystkich przepisów porzĈdkowych w obrčbie folwarku, jak teİ dbaãe
i staranne obchodzenie sič z powierzonym sobie inwentarzem İywym i martwym”24. Poza tym od kandydatów na robotnika rolnego wymagano, İeby
mieli: „silnĈ budowč ciaãa, zdrowe rčce i nogi […] starannĈ i peãnĈ zrozumienia rčkč, zamiãowanie do przyrody, szczególne zrozumienie dla Ĥwiata
zwierzčcego i roĤlinnego, zdolnoĤþ do samodzielnego i odpowiedzialnego
wykonywania robót oraz na wsi przeİytĈ mãodoĤþ”. Ponadto oczekiwano, iİ
bčdĈ „uczciwi, odpowiedzialni, solidaryzujĈcy sič z systemem gospodarki
folwarcznej, rozumiejĈcy, İe interes majĈtku jest takİe jego interesem oraz
ambitni i ufajĈcy przeãoİonym”25.
Jak wynika z powyİszego, oczekiwania pracodawców i rzĈdców byãy
bardzo wysokie. Jednak na podstawie ogãoszeę prasowych, w których poszukiwano pracowników folwarcznych, moİna stwierdziþ, İe wymienione
wyİej wymagania stawiano prawie wyãĈcznie stangretom, wãodarzom
i stróİom, a jedynie sporadycznie kandydatom na robotnika szeregowego.
Wymagania dotyczyãy takİe niepracujĈcych czãonków rodziny robotnika
i jego zachowania sič poza pracĈ. Poza obowiĈzkami zawodowymi wymagano poszanowania wãasnoĤci, wywierania na dzieci wpãywu w kierunku
wartoĤci poİĈdanych przez dwór i folwark, przestrzegania zgody sĈsiedz________________
23

S. Warkoczewski, op. cit., s. 8; M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…,

s. 118.
24
25

M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…, s. 95.
Ibidem, s. 95-96.
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kiej oraz zasad higieny, w tym zwãaszcza lepszego odİywiania sič i zasad
czystoĤci26.
Przykãad wymagaę stawianych robotnikom i jednoczeĤnie, uİywajĈc
dzisiejszego jčzyka, zarzĈdzania kadrami mogĈ stanowiþ charakterystyki
robotników sporzĈdzone przez rzĈdcč majĈtku w Wierzenicy, który o poszczególnych pracownikach pisaã jak nastčpuje:
1. „Inteligencja bardzo sãaba, typ kretyna, niechlujny, maão dba o siebie, to samo w pracy”.
2. „Nie dbaã o konie, obecnie utemperowany, inteligentny, posyãa sič
go do miasta – trudniejsze zadania”.
3. „Pierwszorzčdna, dbaãa, ambitna, wzorowa”.
4. „Typ szablonowy, sãabo kombinuje, pracownik sãaby, zawodzi wobec zadaę nowych, charakter skryty, zawsze drwiĈcy”.
5. „Robotč kaİdĈ wykona pierwszorzčdnie, bardzo obowiĈzkowy
i dbaãy, wszystko w lot zrozumie, duİy zmysã kombinatorski, robota go
zajmuje, najlepszy i najzdolniejszy robotnik, İal zrobiþ wãodarzem, bo straci
sič najlepszego robotnika, zresztĈ nie nadaje sič; maão powaİny, stroi İarty
z dziewczynami, byãby za to dobrym rzemieĤlnikiem”.
6. „Typ dodatni, nie zostaã wãodarzem, bo piã; zna pracč, co tu rzadko
sič zdarza, bardzo porzĈdny czãowiek”.
7. „Zawadiaka, byã w wičzieniu, bardzo zdolny, sprytny, zaãatwia
wszelkie sprawunki w mieĤcie, nawet w urzčdach, trafi wszčdzie, doskonale
sič orientuje”.
8. „Pracownik niedoãčİny, wszystko robi niezdarnie, maão sprytu, jedyny plus, İe dba o konie, uczciwy, İona go strofuje, İe z podwórza nic nie
przynosi”.
9. „Chytrus i lizus, umie sič przypãaszczyþ, przecičtny jako pracownik”.
10. „Miejscowa inteligencja, rozgarničty, taktowny, wyrobiony, wiosnĈ
chciaã odejĤþ na lepszĈ pracč. Byã 4 tygodnie w Poznaniu, zwolnili go,
w koęcu przyszedã prosiþ o robotč, przedtem byã fornalem, teraz na razie
jako obcy za karč za odejĤcie do miasta”27.
________________
26 Od stangreta wymagano czčsto mičdzy innymi odbytej sãuİby wojskowej w kawalerii,
„wičkszej praktyki”, niekiedy „umiejčtnoĤci rymarskich”. Wãodarz zaĤ miaã byþ najczčĤciej
„energiczny”, rzadziej natomiast „taktowny w obchodzeniu sič z podwãadnymi”, ponadto
„stanowczy, zamiãowany w dobrym wyglĈdzie koni, uczciwy, solidny, sumienny, dzielny,
doĤwiadczony w gospodarce rolnej, rutynowany, obeznany z uprawĈ roli, leczeniem bydãa”.
Stróİ polowy natomiast miaã byþ na ogóã „bardzo energiczny” i „bezwzglčdnie uczciwy”. Por.
M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…, s. 97.
27 Ibidem, s. 97-98.

92

Tadeusz Janicki

Stosunki pracy w wielkopolskich majĈtkach ziemskich oparte byãy na
ĤciĤle przestrzeganej hierarchii, która obowiĈzywaãa nie tylko w relacjach
pomičdzy wãaĤcicielem, pracownikami administracji gospodarczej i robotnikami rolnymi, ale takİe wewnĈtrz ostatniej grupy. Byãa ona wewnčtrznie
podzielona wedãug typu kontraktu, zajmowanego stanowiska, wysokoĤci
deputatu i pãac gotówkowych oraz wedãug miejsca pracy, na tych z dworu
i tych z folwarku, co w duİej mierze stanowião kopič w tym wzglčdzie podziaãów wywodzĈcych sič z poprzednich wieków28. W stosunkach mičdzyludzkich w majĈtkach ziemskich w okresie mičdzywojennym moİna dostrzec elementy patriarchalne i technokratyczne. Nosicielem i straİnikiem
tradycji patriarchalnej byã wãaĤciciel majĈtku lub szerzej – mieszkaęcy dworu. Szczególnie wyraĮnie pozostaãoĤci patriarchalizmu widoczne byãy
w trakcie bezpoĤrednich kontaktów pracowników z wãaĤcicielem (jak to
wtedy okreĤlano: „Panem” lub „Dziedzicem”) i dotyczyãy zwiĈzanej z tym
tzw. etykiety okreĤlajĈcej zasady pozdrawiania, proszenia, sãuchania rozkazu i dzičkowania (podwãadny zobowiĈzany byã do zdjčcia nakrycia gãowy,
wyciĈgničcia rĈk z kieszeni, przyjčcia odpowiedniej postawy i unikania zbyt
gãoĤnego mówienia)29. PozostaãoĤci patriarchalizmu widoczne byãy równieİ
w uroczystoĤciach zwiĈzanych z funkcjonowaniem folwarku, takich jak doİynki czy róİnego rodzaju zwyczajowe poczčstunki, „koĤne” lub „İniwne”30. OdwoãujĈc sič do tradycji patriarchalnej, wielu wãaĤcicieli roĤcião sobie
prawo do ingerowania w İycie pracowników i ich rodzin w zakresie znacznie wykraczajĈcym poza postanowienia umowne. Od robotników wymagano nie tylko pracy, ale takİe swoiĤcie rozumianej lojalnoĤci („İyczliwoĤci”)
wobec folwarku, która miaãa polegaþ na utoİsamianiu sič z folwarkiem,
podzielaniu poglĈdów politycznych wãaĤciciela, ulegãoĤci, przywiĈzaniu
i odrzucaniu wszystkiego, co niemiãe wãaĤcicielowi (np. przynaleİnoĤci do
zwiĈzków zawodowych). Negatywnie postrzegano opuszczenie folwarku
w poszukiwaniu lepszej pracy, za co (po ewentualnym powrocie) karano
przesuničciem na mniej pãatne stanowisko31. Z drugiej strony w ramach
tradycji patriarchalnej wãaĤciciel, czčsto przy wspóãudziale swojej İony, ota________________

T. Epsztein, Pracownicy w dobrach ziemskich w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Dwór a spoãecznoĤci lokalne…, s. 268-272; M. Markowski, Ziemianie jako pracodawcy…, s. 327.
29 W omawianym okresie w kontaktach z przeãoİonym starsi podwãadni z reguãy stosowali etykietč ludowĈ – poddaęczĈ, a mãodsi miejskĈ – zawodowĈ. Jednak w jednym i drugim
przypadku starano sič unikaþ specjalnej uniİonoĤci, bo to sprzeciwiaão sič godnoĤci ludzkiej
i Įle Ĥwiadczyão o charakterze. Por. M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…, s. 99.
30 Ibidem, s. 52-53, 66.
31 W okresie mičdzywojennym upowszechniã sič poglĈd, İe robotnika rolnego trzeba odpowiednio wychowaþ, od dziecka ksztaãtujĈc jego umiejčtnoĤci i przywiĈzanie do majĈtku.
Por. ibidem, s. 110-141.
28
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czaã opiekĈ pracowników i ich rodziny w trakcie chorób lub poãogu, organizowaã ochronki i prezenty ĤwiĈteczne dla dzieci, biblioteczki i kursy oĤwiatowe oraz popieraã przynaleİnoĤþ mãodzieİy do róİnego rodzaju stowarzyszeę katolickich, spoãecznych i sportowych, oczywiĤcie zgodnych z jego
poglĈdami32.
W okresie mičdzywojennym pod wpãywem oddziaãywania paęstwa
(paęstwowa szkoãa i zakaz pracy dzieci, przymus umów taryfowych i ubezpieczeę socjalnych, nadzór Inspekcji Pracy), demokratycznej postawy czčĤci
personelu administracyjnego (zwãaszcza mãodszego pokolenia) oraz urbanizacji duchowej i innych form tzw. „przetarcia sič” (podróİe, sãuİba wojskowa, a nawet pobyt w wičzieniu) wpãyw dworu i czynników z nim zwiĈzanych na robotnika rolnego byã coraz mniejszy33. RównoczeĤnie z erozjĈ
wpãywów patriarchalnych w sferze stosunków mičdzyludzkich w folwarku
rosão znaczenie czynnika technokratycznego, którego nosicielami byli
przedstawiciele administracji gospodarczej, nierzadko legitymujĈcy sič wyksztaãceniem akademickim. Ich wiedza i umiejčtnoĤci w dziedzinie organizacji pracy i zarzĈdzania w przewaİajĈcej mierze decydowaãy o sukcesie
ekonomicznym majĈtku oraz nastrojach i relacjach panujĈcych wĤród podlegãych im pracowników. SzczególnĈ rolč w tej dziedzinie peãnili rzĈdcy,
którzy poza organizowaniem pracy i prowadzeniem spraw gospodarczych
zajmowali sič ksztaãceniem i wychowywaniem robotników rolnych oraz
motywowaniem ich do jak najwydajniejszej pracy. W tym kontekĤcie równie
waİne byãy organizacja pracy (zmierzajĈca do jak najlepszego wykorzystania dostčpnej siãy roboczej oraz unikania przeciĈİenia pracĈ z jednej i przestojów z drugiej strony), jak i wynagrodzenie oraz, jak to okreĤlano w mičdzywojniu, „normowanie nastroju pracy” (czyli ksztaãtowanie pozytywnego
stosunku pracownika do jego obowiĈzków) i dawanie przykãadu34. Byão to
szczególnie waİne, gdyİ robotnicy oczekiwali od rzĈdcy kompetencji
w organizowaniu pracy i zdecydowania, ale równieİ znajomoĤci czynnoĤci
robotniczych, tak by w razie potrzeby byã on w stanie poinstruowaþ, czy
wrčcz pokazaþ, jak wykonaþ konkretnĈ pracč. Od tego w duİej mierze zaleİaã autorytet rzĈdcy, którego robotnicy nierzadko prowokowali do wyko________________
32 Postčpowaã w ten sposób znany ze swojego zaangaİowania w Akcjč KatolickĈ Edward
Potworowski. Por. E. Potworowski, op. cit., s. 40-41; A. Kwilecki, Ziemiaęstwo wielkopolskie.
Mičdzy wsiĈ a miastem, Wydawnictwo Poznaęskie, Poznaę 2001, s. 189.
33 WĤród robotników rolnych nastčpowaão odrzucenie postawy zawodu-losu i niemal sakralnego obowiĈzku cičİkiej pracy. W to miejsce wchodziãy postawy i aspiracje modernizacyjne oraz zawodowa koncepcja İycia. W miejsce wartoĤci kulturowych wkraczaãy wartoĤci
ekonomiczne i profesjonalne. Por. M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…, s. 73-74.
34 J. Walicki, Przyczynek do analizy gospodarstwa folwarcznego, ZaãĈcznik do Tomu XXIII
Roczników Nauk Rolniczych i LeĤnych, Poznaę 1930, s. 35-42.
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nywania takich czynnoĤci, badajĈc przy okazji jego siãč fizycznĈ, wytrwaãoĤþ
i umiejčtnoĤci. JeĤli radziã sobie dobrze, to zyskiwaã ich szacunek, a w przeciwnym razie naraİaã sič na kompromitacjč i lekcewaİenie35.
W ten sposób w okresie mičdzywojennym doszão do odwrócenia hierarchii cnót robotniczych. O ile w systemie poddaęczym pracowitoĤþ miaãa
wyrastaþ z wiernoĤci, posãuszeęstwa i bogobojnoĤci, o tyle w omawianym
okresie cnoty religijne, moralne i inne staãy sič czynnikami pomocniczymi
w stosunku do cech, które w bezpoĤredni sposób dotyczyãy pracy robotnika,
a wičc jego umiejčtnoĤci i wydajnoĤci. Podstawowym bodĮcem do pracy
miaão byþ wynagrodzenie. W zwiĈzku z tym robotnik nie musiaã byþ religijny, byleby tylko byã dobrym i zdyscyplinowanym pracownikiem. JednoczeĤnie wspomniane wczeĤniej otwarcie na Ĥwiat poprzez proste porównanie
warunków İycia i pracy w folwarkach z warunkami miejskimi wywoãywaão
u robotników rolnych silne poczucie upoĤledzenia gospodarczego i spoãecznego, które rosão wraz z rozwojem kryzysu gospodarczego i przyczyniaão
sič do rozwoju ich ĤwiadomoĤci klasowej36. Powyİszy proces w krčgach
wãaĤcicieli ziemskich i osób zwiĈzanych z rolnictwem byã przyczynĈ narzekaę, İe pod wpãywem kapitalizmu oraz zmaterializowania İycia spoãecznego erozji ulega tradycyjny etos zawodowy robotnika rolnego, co mičdzy
innymi przyczynia sič do jego radykalizacji. Rozumiano jednak nieuchronnoĤþ i siãč zmian dokonujĈcych sič w otoczeniu i ĤwiadomoĤci robotnika
rolnego, dlatego pracowano nad stworzeniem nowoczesnej wersji wspomnianego etosu, opartej na zawodowej koncepcji İycia. Starano sič wywoãaþ
wĤród robotników, poprzez odwoãywanie sič do pozytywnych emocji, „zainteresowanie dla przedsičbiorstwa, dla pracy oraz radoĤþ z przebiegu
i wyniku pracy”, które w ostatecznym rezultacie miaãy rodziþ poczucie dumy i zadowolenia z faktu bycia robotnikiem rolnym37. W okresie mičdzywojennym majĈtki ziemskie w Wielkopolsce byãy równieİ miejscem róİnego
rodzaju konfliktów pomičdzy pracodawcami i pracobiorcami. Wydarzeniami o najwičkszym cičİarze gatunkowym byãy strajki rolne z lat 1919-1922.
W najwičkszym z nich w 1922 roku wzičãy udziaã 103 tys. robotników rolnych, czyli okoão 77% robotników kontraktowych38. Konflikty zbiorowe
i indywidualne z reguãy dotyczyãy pãac, warunków i jakoĤci pracy, niesubordynacji i naduİywania wãadzy, potrĈceę i zalegania z wypãatami, kra________________

M. Wachowski, Przygotowanie zawodowe robotnika…, s. 141-168.
Idem, Problemy oĤwiatowe robotnika wielkopolskiego, Poznaę 1937, s. 83-85.
37 Ibidem, s. 109.
38 A. Czubięski, op. cit., s. 66-67. Pod wpãywem wspomnianych strajków wydane zostaãy
akty prawne dotyczĈce zasad zatrudniania i warunków pracy robotników rolnych i ubezpieczeę spoãecznych, co przyczynião sič do zmian w relacjach pomičdzy pracodawcami i pracownikami.
35

36
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dzieİy i strajków. Na co dzieę powszechne byãy przypadki drčczenia sãownego („wyzywanie”) i psychicznego (straszenie) oraz bicia robotników
(w tym mãodocianych i kobiet), czčsto z bãahego powodu. Celowali w tym
administratorzy, zarzĈdcy i inni urzčdnicy gospodarczy. Dochodzião do
straszenia broniĈ palnĈ i postrzeleę, a nawet pojedynczych przypadków
zastrzelenia. Szczególnie trudne relacje wystčpowaãy w niektórych majĈtkach niemieckich, gdzie pracownicy administracji gospodarczej z reguãy byli
Niemcami, a robotnicy Polakami, przez co obok konfliktów o charakterze
ekonomicznym pojawiaãy sič konflikty o charakterze narodowoĤciowym39.
Do zaostrzenia konfliktów doszão w okresie kryzysu gospodarczego,
gdy z jednej strony wãaĤciciele obniİali pracownikom pobory, a z drugiej –
mnoİyãy sič kradzieİe z pól i lasów naleİĈcych do majĈtków40. Na tym tle
w Ĥrodowisku wãaĤcicieli ziemskich wskazywano na wyİszoĤþ stosunków
opartych na zasadach patriarchalnych, które w porównaniu ze stosunkami
umownymi gwarantowaãy wyİszy poziom spokoju spoãecznego. Przyznanie pracownikom nadmiernych, ich zdaniem, praw prowadzião do konfliktów pomičdzy wãaĤcicielem a robotnikiem na tle wysokoĤci wynagrodzeę
oraz iloĤci i jakoĤci pracy. MajĈtki ziemskie zatrudniaãy najwičkszĈ liczbč
pracowników najemnych na wielkopolskiej wsi. Pomimo zmniejszenia sič
liczby folwarków i zatrudnionych w nich pracowników zdoãaãy utrzymaþ
swojĈ pozycjč w tej dziedzinie przez caãy okres mičdzywojenny. Niewielkim
zmianom podlegaã równieİ obowiĈzujĈcy w majĈtkach system pracy i wynikajĈce z niego stosunki pomičdzy pracodawcami, administracjĈ gospodarczĈ i robotnikami. Wydarzeniami o najwičkszym cičİarze gatunkowym
z punktu widzenia stosunków pracy w folwarkach byão wprowadzenie
umów zbiorowych w rolnictwie w 1919 roku i kryzys gospodarczy z lat
1929-1936, który postawiã je pod znakiem zapytania. Stosunki pracy w majĈtkach ziemskich powoli ewoluowaãy. Wynikaão to przede wszystkim ze
zmian w ĤwiadomoĤci robotników rolnych, którzy ulegali duchowej urbanizacji. Wymóg umownego regulowania stosunków pracy w majĈtkach ziemskich w poãĈczeniu z oddziaãywaniem polskiej szkoãy, sãuİby wojskowej
i istnieniem administracji paęstwowej (w tym szczególnie Inspekcji Pracy)
________________

Por. APP, IP, sygn. 38, k. 282, 285, 287-289; S. Warkoczewski, op. cit., s. 129.
OdnoĤnie do kradzieİy reakcja administracji gospodarczej byãa zróİnicowana, gdyİ –
jak twierdziã kierownik gospodarstwa w WĈsowie (bardzo wraİliwy na punkcie uczciwoĤci
robotnika) – „nie jest zãodziejem, kto okolicznoĤciowo zabiera z folwarku niezbyt wiele dla
swego bydãa. Nie zwaİa sič na to, gdy bardzo czčsto najlepsi robotnicy chčtnie coĤ do domu
zabierajĈ. To dobrze, gdy starajĈ sič o wãasny byt. Owe maãe pseudozãodziejstwa wiĈİĈ robotnika silnie z folwarkiem. Inaczej oceniaþ trzeba zabieranie wičkszej iloĤci z pola lub nawet
mniejszej ze spichrza”. Por. M. Wachowski, Problemy oĤwiatowe…, s. 100.
39
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powodowaã zmiany w ĤwiadomoĤci robotników rolnych, skutkujĈce stopniowym wyzwalaniem sič spod patriarchalnych wpãywów dworu, umiejčtnoĤciĈ samoorganizacji w celu obrony interesów grupowych i poszukiwaniem alternatywnych wobec folwarku dróg kariery zawodowej, jeĤli nie dla
siebie, to przynajmniej dla co zdolniejszych dzieci. Z drugiej strony wãaĤciciele szukali nowych sposobów dyscyplinowania pracowników i wiĈzania
ich z folwarkiem. Róİnymi sposobami starali sič ksztaãtowaþ ĤwiadomoĤþ
robotników w duchu „İyczliwoĤci dla folwarku” i zatrzymywaþ najlepszych
pracowników, co nie byão ãatwe, gdyİ w okresie dobrej koniunktury miasto
i przemysã oferowaãy znacznie atrakcyjniejsze zajčcia i zarobki. Narzčdziem
obrony przed urbanizacjĈ duchowĈ i emigracjĈ do miasta miaã byþ nowy
etos robotnika rolnego oparty na zawodowej koncepcji İycia i pozytywnym
emocjonalnie postrzeganiu pracy w majĈtku ziemskim.
W latach trzydziestych pod wpãywem kryzysu odpãyw robotników rolnych ustaã. Jednak wãaĤciciele ziemscy zmuszeni do racjonalizacji swoich
gospodarstw przystĈpili do ograniczenia wydatków bieİĈcych i inwestycji,
co w pierwszej kolejnoĤci polegaão na redukcji zatrudnienia i zmniejszaniu
funduszu pãac41. W prosty sposób prowadzião to do konfliktów ekonomicznych z robotnikami rolnymi, którzy starali sič broniþ poprzez strajki i na
forum Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, jednak w okresie kryzysu ich
pozycja negocjacyjna byãa coraz sãabsza. Wywoãane przez kryzys niepewnoĤþ i pesymizm w odniesieniu do przyszãoĤci gospodarczej wielkiej wãasnoĤci ziemskiej w tejİe dekadzie byãy dodatkowo pogãčbiane przez politykč
wãadz paęstwowych, które konsekwentnie staãy na stanowisku kontynuowania parcelacji, oraz przez rozpowszechniajĈce sič wĤród partii politycznych (od lewicy po prawicč) hasão reformy rolnej bez odszkodowania42.
Wszystko to wywoãywaão stan niepewnoĤci zarówno u wãaĤcicieli-pracodawców, jak i u pracobiorców. Przyczyny ekonomiczne i polityczne sprawiãy, İe wyraĮne w latach dwudziestych procesy modernizacji majĈtków
ziemskich zarówno w sferze technicznej, jak i spoãecznej (w tym takİe
w zakresie stosunków pracy) zostaãy wyhamowane. W latach trzydziestych
na powrót umacniaãy sič: patriarchalny model relacji pomičdzy pracodawcami a pracownikami oraz bezwzglčdna ekonomiczna eksploatacja, jedynie
w niewielkim stopniu ograniczana przez sãabnĈce rozwiĈzania instytucjonalne.
________________
41 A. Ostrowski, Poãoİenie gospodarcze rolnictwa w Wielkopolsce w roku 1934/35, Wielkopolska
Izba Rolnicza, Poznaę 1935, s. 30-32.
42 A. Wojtas, Problematyka agrarna w polskiej myĤli politycznej 1918-1948, Ludowa Spóãdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 104, 281-282, 352, 406.
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