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We współczesnej polityce rolnej w Polsce można wyodrębnić zało- 

żenia uwzględniające kojarzenie wzrostu produkcji rolniczej z narasta- 

niem społeczno-politycznych i materialno-technicznych przesłanek prze- 

mian strukturalnych w rolnictwie oraz zapewnienie warunków stałego 

wzrostu dochodów pieniężnych ludności utrzymującej się z rolnictwa, 

co zostało wyraźnie sprecyzowane po 1970 r. Jednocześnie podjęte w la- 

tach 1971-1972 decyzje uwarunkowały pełną jego realność. Polityka rol- 

na, nadając priorytetowe znaczenie zagadnieniom produkcyjnym, 

uwzględnia również problemy przemian strukturalnych rolnictwa, bez 

których w perspektywie niemożliwy będzie szeroko pojęty postęp spo- 

łeczny wsi i rolnictwa. Materialno-technicznymi przesłankami powsta- 

wania obiektywnych warunków przemian strukturalnych i poprawy wa- 

runków materialnych ludności utrzymującej się z rolnictwa jest stwo- 

rzenie trwałych podstaw wzrostu produkcji rolniczej, wynikającego z za- 

potrzebowania gospodarki narodowej na artykuły rolne. 

Podstawy te stanowią główną siłę napędową przemian, które w isto- 

cie są przemianami ustrojowymi o socjalistycznym charakterze. Dlatego 

też nie ma sprzeczności pomiędzy produkcyjnymi celami polityki rolnej 

a założeniami ustrojowymi, wynikającymi z ogólnego programu budow- 

nictwa ustroju socjalistycznego. Uwaga ta ma na celu podkreślenie po- 

trzeby kompleksowego rozpatrywania założeń i celów polityki rolnej, 

zarówno z punktu widzenia potrzeb bieżących jak też potrzeb i celów 

perspektywicznych. Często bowiem wycinkowa i krótkofalowa analiza 

zjawisk zachodzących na wsi może prowadzić do błędnych wniosków 

i uogólnień. Znaczenie naukowej analizy przemian, zachodzących 

w rolnictwie i środowisku wiejskim, może posiadać bardzo istotne 

znaczenie dla doskonalenia metod działania oraz wypracowania długo- 

falowego programu, stanowiącego podstawę prawidłowego kształtowania 

perspektyw rozwojowych wsi i rolnictwa. Stąd też dyskusja nad charak- 

terem polityki rolnej w Polsce nie traci na aktualności. W związku z tym, 

poświęcono nieco uwagi w artykule charakterystyce dotychczasowych 

prób naukowej oceny ustrojowych aspektów realizowanej w Polsce po- 
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lityki rolnej, podejmowanych przez poszczególnych pracowników lub 

ośrodki naukowe. Chodzi w tym przypadku o zagadnienia socjalistycznej 

przebudowy wsi i rolnictwa. Nauki ekonomiczne rozpatrywały je za- 

równo z punktu widzenia teoretycznych podstaw przemian społeczno- 

-ekonomicznych wsi, jak też opracowania praktycznych wskazówek, umo- 

żliwiających prawidłowe, świadome kierowanie zachodzącymi przemia- 

nami. Jednocześnie realizowano badania nad funkcjonowaniem gospo- 

darczym, organizacyjnym i społecznym występujących w rolnictwie form 

gospodarki socjalistycznej, oceniając ich przydatność jako drogi przebu- 

dowy rolnictwa indywidualnego (szczególnie po 1956 r.). Do 1957 r. kon- 

cepcja przebudowy ustroju rolnego zakładała szybką kolektywizację pol- 

skiego rolnictwa w spółdzielniach produkcyjnych. Załamanie się progra- 

mu kolektywizacji rolnictwa indywidualnego wywołało refleksje i dysku- 

sje, zarówno w odniesieniu do samego problemu socjalistycznej przebu- 

dowy, jak też form i tempa jej realizacji. Po latach 1956-1958, rozpo- 
częła się bardziej spokojna i rzeczowa dyskusja nad zasadami i sposo- 
bami socjalistycznej przebudowy ustroju rolnego. Podstawę do nauko- 
wych inwencji stanowiły ogłoszone przez kierownictwo PZPR 1 751 
w 1957 r. wytyczne w sprawie polityki rolnej, w myśl których celem 
działania było dostosowywanie wzrostu produkcji rolniczej do socjali- 
stycznej przebudowy wsi. Jako główną zasadę uznano stopniową socjali- 
zację rolnictwa indywidualnego. W związku z tym wznowiły lub rozpo- 
częły na nowo swoją działalność różnego rodzaju formy spółdzielczości 
i samorządu chłopskiego, stanowiące z jednej strony transmisję polityki 
rolnej do gospodarki chłopskiej, a z drugiej — utrwalające formy zespo- 
łowego i społecznego działania chłopów. W ten sposób spółdzielczość 
produkcyjna stała się jedną z form spółdzielczości wiejskiej. Konsekwen- 
cją zmian, zachodzących na wsi i w rolnictwie, było rozwinięcie działal- 
ności naukowej, która tworzyła teoretyczne podstawy do nowego pro- 
gramu przebudowy ustroju rolnego. Rozwijając podstawowe wskazówki 
marksizmu-leninizmu w kwestii budownictwa socjalistycznego na wsi, 
ekonomiczno-społeczne nauki w Polsce wniosły określony wkład w ogól- 
ny dorobek teoretyczny, o znaczeniu szerszym aniżeli wewnątrzkrajowe. 
Badania i publikacje takich autorów jak: M. Mieszczankowski [24-26], 
H. Chołaj [4-6], B. Strużek [32-34], T. Hunek [17], T. Rychlik [29], F. Kol- 
busz [21] i inni dowiodły, że w warunkach Polski różne formy spół- 
dzielczości, stanowią drogę stopniowego przekształcania: stosunków spo- 
łecznych na wsi, co oznacza w praktyce tworzenie obiektywnych prze- 
słanek przebudowy indywidualnych gospodarstw w gospodarstwa typu 
Socjalistycznego. Jednocześnie wiążąc gospodarkę indywidualną z uspo- 
łecznionymi środkami produkcji wpływają nie tylko na tempo i kie- 
runki rozwoju rolnictwa, ale także pozwalają kierować przemianami 
strukturalno-ustrojowymi, zachodzącymi pod wpływem ogólnego postępu 
społecznego.
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Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczy metod i dróg przebudowy 

ustroju rolnego w Polsce. Podstawę rozważań stanowiły wskazania za- 

warte w pracach W. I. Lenina na temat przebudowy ustroju rolnego. 

Interpretacja tych zagadnień może być bardzo różna, co zresztą potwier- 

dzają różne publikacje na ten temat. Najogólniej rzecz biorąc, można 

wyodrębnić, wysuwane przez różnych autorów, trzy zasadnicze koncep- 

cje przebudowy polskiego rolnictwa, poprzez: 

— nakładczy system socjalizacji rolnictwa indywidualnego, 

— stopniową ewolucję dokonującą się na drodze systematycznego 

wiązania gospodarki indywidualnej z gospodarką uspołecznioną, 

— uspołecznienie środków produkcji systemem własności państwowej. 

Na temat nakładczego systemu w przeobrażeniach gospodarki indy- 

widualnej wypowiadało się wielu autorów, przy czym najbardziej grun- 

townie system ten został przedstawiony przez J. Tepichta [38] w pracy 

na temat teorii i strategii w kwestii rolnej, którą autor rozumie jako po- 

wiązanie gospodarki rolnej z pozostałymi gałęziami gospodarki narodo- 

wej, w aspekcie roli rolnictwa w procesie rozwoju socjalistycznej eko- 

nomiki w ogóle. W pracy tej autor przeprowadza ocenę rezultatów spo- 

łeczno-ekonomicznych i politycznych okresu forsownej kolektywizacji 

polskiego rolnictwa w okresie Planu 6-letniego, a także wysuwa okre- 

ślone postulaty na temat przyszłej koncepcji przebudowy ustroju rolne- 

go w Polsce. Myślą przewodnią autora jest dążenie do powiązań indy- 

widualnej gospodarki, poprzez przyjmowanie przez nią określonych zo- 

bowiązań produkcyjnych, z gospodarką uspołecznioną, inwestującą na- 

kłady na realizację tych zobowiązań. Jednocześnie autor wychodzi z za- 

łożenia, że pod wpływem tych powiązań, gospodarka indywidualna nieo- 

mal automatycznie będzie wrastać w gospodarkę socjalistyczną, a indy- 

widualny producent przekształci się w rolnika pracującego uspołecznio- 

nymi środkami produkcji. Z wieloma sugestiami autora można byłoby 

się zgodzić, gdyby nie fakt, że w tej koncepcji własność uspołeczniona 

wiąże się z gospodarką indywidualną na zasadzie uczestniczenia w wy- 

twarzaniu poprzez nakłady, bierze więc na siebie część ryzyka produk- 

cji bez bezpośredniego uczestniczenia w jej wytwarzaniu. Wynika to 

stąd, że świadczenia gospodarki uspołecznionej następowałyby w postaci 

pracy uprzedmiotowionej, a decyzje leżałyby już tylko w rękach wła- 

Ściciela gospodarstwa. Wiadomo, że każdy rolnik, w swoisty dla siebie 

sposób, z punktu widzenia efektywności ekonomicznej wykorzystuje po- 

siadane środki produkcji. Sektor socjalistyczny nie może brać na siebie 

w całości obowiązku organizatora produkcji gospodarki indywidualnej, 

a więc i ponosić ryzyka. Wydaje się więc celowe zwrócenie uwagi na ‘to, 

że koncepcja systemu nakładczego, aczkolwiek jest określonym przyczyn- 

kiem w ogólnym dorobku naukowym z zakresu przeobrażeń socjalistycz- 

nych wsi w Polsce nie może być uważana za koncepcję wynikającą 

z ogólnych zasad przebudowy ustroju rolnego sformułowanych przez kla-
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syków marksizmu. Tym bardziej, że wszelkie powiązania indywidualnej 

gospodarki z państwem socjalistycznym i sektorem uspołecznionym po- 

winny zapewnić dominujący wpływ sektora uspołecznionego w rozwoju 

społeczno-ekonomicznym wsi i rolnictwa. Rozumowanie takie zgodne jest 

z poglądami klasyków marksizmu, a szczególnie Lenina. 

Zagadnienie to rozpatruje H. Chołaj [4-6], rozważając teoretyczne za- 

łożenia polityki rolnej w Polsce. Zasługi autora polegają nie tylko na 

formułowaniu określonych poglądów, uzasadniających słuszność założeń 

ustrojowych polityki rolnej, ale także na jego stosunku do wielu po- 

stulatów dotyczących tego tematu. Pod jego redakcją została opubliko- 

wana ciekawa praca poświęcona kwestii rolnej w kapitalizmie i socjaliz- 

mie, zawierająca wiele publikacji różnych specjalistów, omawiających 

z jednej strony leninowskie koncepcje kwestii agrarnej w ogóle, a z dru- 
giej — wyjaśniające różne aspekty polityki rolnej. Książka ta stanowi 
przegląd dorobku polskiej nauki w zakresie marksistowskiej kwestii 
agrarnej. Zawarte są w niej również dyskusyjne stwierdzenia i hipotezy, 
ale właśnie cenne jest to, że czytelnik w tej samej pracy może zapoznać 
się z różnymi poglądami. Na szczególną uwagę zasługują w tym zbiorze 
prace S$. Ignara [18], M. Słabka [31], B. Strużka [34], Z. Tomaszewskiego 
[42] oraz D. Gałaja [14]. 

S. Ignar [18], omawia dokładnie socjalistyczny charakter spółdziel- 
czości wiejskiej i jej funkcję w socjalistycznej przebudowie rolnictwa in- 
dywidualnego. Szczególnego podkreślenia wymaga uzasadniona teza o 
potrzebie umiejętnego wiązania spółdzielczości wiejskiej z sektorem pań- 
stwowym, tak, aby ta pierwsza posiadała odpowiednią samodzielność 
i stanowiła pełnowartościową formę własności społecznej. Absolutne na- 
tomiast podporządkowanie własności spółdzielczej układowi państwowe- 
mu wywołuje wśród spółdzielców odczucie nierówności społeczno-zawo- 
dowej. W ten sposób autor rehabilituje nie tylko leninowską ocenę przy- 
datności spółdzielczości wiejskiej w procesie socjalizacji rolnictwa indy- 
widualnego, ale także podkreśla, że w warunkach daleko posuniętej ra- 
dykalizacji społeczno-zawodowej i politycznego ruchu chłopskiego, spół- 
dzielczość może i powinna stanowić faktyczne narzędzie realizacji cało- 
kształtu zasad polityki rolnej partii. Stąd też doskonalenie form i metod 
działania spółdzielczości wiejskiej oraz samorządu chłopskiego wraz z roz- 
szerzeniem zakresu społecznych funkcji posiada ogromne znaczenie we 
współczesnej wsi. 

Wynika to ze spojrzenia na marksistowsko-leninowską naukę o bu- 
downictwie ustroju socjalistycznego, jako na teorię będącą w stałym roz- 
woju, tzn. taką, do której poszczególne partie komunistyczne oraz pań- 
stwa „mogą wnosić nowe elementy, będące rezultatem konkretnych wa- 
runków budownictwa socjalistycznego w poszczególnych państwach. Dla- 
tego też wydaje się celowe wyróżnienie w tym aspekcie pracy M. Słabka 
[31], ukazującej ewolucję polityki rolnej na różnych etapach rozwoju spo-
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łecznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu teorii Lenina na pro- 

gram agrarny Komunistycznej Partii Polski. Autor, w sposób bardzo 

przejrzysty, uzasadnia wpływ na program agrarny partii komunistycz- 

nych konkretnych warunków w jakich przebiega ich działalność. Podsta- 

wą określenia strategii w kwestii chłopskiej, wciągnięcie chłopów w nurt 

rewolucyjnej walki, jest antagonizm klasowy, będący rezultatem nie- 

równości społeczno-ekonomicznych. Żądania wsi co do programu agrar- 

nego mogą być bardzo różne, co %znacza niemożliwość prostego przeno- 

szenia programu i konkretnych rozwiązań z jednego kraju do innego. Tak 

np. nacjonalizacja całej ziemi, która przeprowadzona została w Związku 

Radzieckim na wyraźne żądanie przedstawicieli chłopskich w radach ro- 

botniczo-chłopskich, nie była realizowana w innych państwach, a nawet 

nie była uwzględniana, gdyż stosunek chłopów do prywatnej własności 

ziemskiej był zupełnie inny. Uzasadnia to także wystąpienie różnic w 

skali i radykalności reform rolnych, przeprowadzonych w różnych pań- 

stwach po zwycięstwie ustroju socjalistycznego. Autor poddaje także 

ocenie poglądy wielu publicystów i działaczy odnośnie funkcji programu 

agrarnego w realizacji całokształtu założeń polityki ustrojowej i spo- 

łecznej partii. Program ten powinien uwzględniać podstawowe założe- 

nia budownictwa socjalistycznego, ale nie może być sztywny i dogma- 

tyczny. Z doświadczeń wiemy, że w warunkach Polski Ludowej polityka 

rolna przechodziła istotną ewolucję, dzięki której zwiększała się sku- 

teczność jej oddziaływania na wieś i rolnictwo. Ewolucja taka jest nie- 

zbędna, bowiem zmieniają się warunki realizacji polityki rolnej, zarów- 

no od strony ilości i jakości środków jakie się na te cele przeznacza, jak 

też od strony samego odbiorcy, tj. producenta rolnego. Zmiany dotyczą 

zarówno sfery działalności materialnej jak też świadomości i powinny 

być uwzględniane w etapach programu agrarnego. 

Ciekawą pozycję stanowi praca B. Strużka [34], w w której autor do- 

kładnie analizuje ważniejsze aspekty kwestii agrarnej zawartej w pra- 

cach W. I. Lenina. Autor przeprowadza także ocenę polityki rolnej do- 

tyczącej przebudowy ustroju rolnego, z punktu widzenia zgodności tej 

przebudowy z postawowymi założeniami spółdzielczego planu Lenina. 

Zdaniem autora w poszczególnych okresach budownictwa socjalistycz- 

nego na wsi polskiej miały miejsce odchylenia od leninowskich zasad, 

co wpłynęło ujemnie na społeczno-polityczne powiązania między 

gospodarką indywidualną a władzami państwowymi, zwłaszcza w latach 

1949-1956. Poddając krytycznej ocenie przebieg realizacji w praktycz- 

nym działaniu spółdzielczego planu Lenina w Polsce, autor wskazuje 

na te jego elementy, które są wspólne dla wszystkich krajów i te, które 

winny być rozwiązywane w zależności od konkretnych warunków dane- 

go kraju. Jednocześnie podkreśla, że „narastanie elementów socjalistycz- 

nych na wsi i w rolnictwie ściśle zintegrowane jest ze społeczno-kultu- 

ralnym rozwojem wsi i rozwojem rolnictwa”. Procesy społecznego roz-
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warstwienia wsi w warunkach ustroju socjalistycznego przybierają inne 

formy i kierunki niż w kapitalizmie — w Polsce są one w zasadzie re- 

zultatem specyficznych form odpływu ludności wiejskiej z rolnictwa do 

pracy w przemyśle. Stąd też układ stosunków społecznych na wsi różni 

się od tego, jaki przedstawił Lenin w warunkach Rosji. Dlatego też nieco 

innego przebiegu przeobrażeń socjalistycznych nie można uważać za od- 

chodzenie od podstawowych założeń marksistowskich w kwestii rolnej. 

Analizując przemiany ustrojowe wśŚi polskiej, autor wysuwa szereg 

postulatów, mających na celu ukierunkowanie praktycznej działalności, 

pozwalającej kierować przeobrażeniami zachodzącymi w społeczności 

wiejskiej. Szczególna rola przypada szeroko pojętemu postępowi tech- 

nicznemu, który wpływa na zmiany w technologii, technice i organizacji 

produkcji oraz wpływa na podnoszenie kwalifikacji ludności zatrudnionej 

w rolnictwie. Postęp ten odgrywa istotną rolę w wychowaniu młodego 

pokolenia wsi, w zatrzymaniu do pracy w rolnictwie przygotowanej za- 

wodowo części ludności. Ważne znaczenie mają także różnego rodzaju 

formy zespołowego współdziałania. Gospodarka spółdzielcza w ogóle, a 

spółdzielczość produkcyjna w szczególności znajduje u autora wysoką 

ocenę. W związku z tym, rozważania na temat praktycznej realizacji idei 

uspółdzielczenia indywidualnego rolnictwa należy uważać za bardzo pra- 

widłowe, wnoszące do ogólnego dorobku naukowego nowe wartości 

poznawcze, w odniesieniu do całej spółdzielczości wiejskiej, tym bardziej, 

że porównywane są z osiągnięciami innych państw, co dla doskonalenia 

społecznych form gospodarowania w rolnictwie ma duże znaczenie. 

Metoda stopniowej socjalizacji polskiego rolnictwa została uznana 

przez wielu pracowników nauki, którzy ją spopularyzowali, naukowo 

uzasadnili i szczegółowo wyjaśnili. Piszą o niej także Z. Tomaszewski 

[42], W. Michna [27, 28] oraz M. Mieszczankowski [24-26] Z. Tomaszew- 

ski, oceniając niepowodzenia kolektywizacji rolnictwa forsowanej w la- 

tach 1950-1956 stwierdza, że przyczyną byli sami chłopi, którym ta droga 

przebudowy rolnictwa nie odpowiadała i dlatego ją odrzucili. Wydaje 

się więc, że jeśli wyjść z założenia, że rzeczywiście chłopi tę drogę od- 

rzucili, to nie można się zgodzić ze zbyt uproszczonym podejściem do 

zagadnienia, gdyż to wpłynęło na zrezygnowanie przez autora z próby 

wyjaśnienia przyczyn tego odrzucenia. Ocena sposobu analizy na pod- 

stawie oddzielnych zdań z kontekstu całościowego może być zbyt jed- 

nostronna i krzywdząca. Faktem bowiem jest, że metoda kolektywizacji 

realizowana w innych krajach socjalistycznych w latach 1950-1955, acz- 

kolwiek obarczona prawie takimi samymi błędami jak w naszym kraju, 

dała w sumie pozytywne rezultaty, w postaci pełnej przebudowy ustroju 

rolnego. Stało się to dzięki innym warunkom, w których dokonała się ta 

przebudowa, tj. innemu poziomowi technicznemu rolnictwa oraz innemu 

układowi stosunków demograficznych i społeczno-ekonomicznych wsi. 

Wychodząc więc z takiego założenia, jak też dokładnej analizy sytu- 

\
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acji, autorzy mogli stwierdzić, że błędy i wypaczenia z okresu nasilonej 

kolektywizacji były potęgowane niskim rozwojem sił wytwórczych w rol- 

nictwie, bowiem tak chyba należałoby rozumieć stwierdzenie, że trans- 

formacji społecznej nie wyprzedziła transformacja techniczna. Na pod- 

stawie analizy całości rozważań autorów odnosi się nieco inne wrażenie. 

B. Strużek [33] uzasadnia swoje stanowisko w tej sprawie dość szczegó- 

łowo i przekonująco. Podobnie czyni to M. Mieszczankowski w wielu 

opracowaniach, ukazując jaki kierunek rozwoju sił wytwórczych rolnic- 

twa dynamizuje strukturę agrarną, pod którym to pojęciem należy także 

rozumieć dojrzewanie warunków uspołeczenienia środków produkcji w 

rolnictwie. 

Ciekawym przyczynkiem w całokształcie rozważań na temat przebu- 

dowy ustroju rolnego jest praca W. Michny [27], w której autor oblicza 

szacunkowo materialne koszty socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa. 

Wartość pracy polega nie tylko na szczegółowych danych, do których 

doszedł autor na podstawie przeprowadzonego rachunku, lecz na uargu- 

mentowanym stwierdzeniu, że przebudowa ustroju rolnego musi po- 

ciągać za sobą określone społeczne koszty, na które środki musi wygo- 

spodarować społeczeństwo. Ze stwierdzenia tego wynika, że przebudowa 

ustroju rolnego w Polsce wymaga odpowiedniego poziomu rozwoju go- 

spodarczego, przy którym, bez uszczerbku dla społecznego i gospodarcze- 

go rozwoju państwa, będzie można przeznaczyć odpowiednią ilość środ- 

ków na socjalistyczną rekonstrukcję rolnictwa, która powinna oznaczać 

nie tylko unowocześnienie organizacji systemu wytwarzania, ale także 

unowocześnienie technologii i techniki produkcji. Do tak pojętej nowo- 

czesności musi być także przygotowana ludność rolnicza. Stąd też wszy- 

stkie formy działania powodujące postęp społeczny, są formami przybli- 

żającymi gospodarkę indywidualną do nowoczesnej, a nie może ona w 
pełni zostać taką bez przeobrażeń strukturalnych. 

Rola i znaczenie poziomu rozwoju gospodarczego państwa dla socja- 

listycznej przebudowy ustroju rolnego została podkreślona w wielu pra- 

cach poświęconych przebudowie ustroju rolnego i warunkom jej towa- 

rzyszącym. Zagadnienie to podkreśla także T. Rychlik w pracy poświę- 

conej problemom ustrojowym rolnictwa polskiego [29]. Wyeksponowanie 

roli sił wytwórczych w zmianie stosunków produkcji uważać należy za 

bardzo istotne, gdyż to kierunkuje ekonomiczne zasady polityki rolnej 

w stosunku do indywidualnej gospodarki, nie tylko z produkcyjnego, ale 

także z ustrojowego punkta widzenia. Ponieważ jednak rozwój sił wy- 

twórczych następuje stopniowo, również i same przeobrażenia ustrojowe 

mają ewolucyjny charakter. Wzajemne oddziaływanie poziomu sił wy- 

twórczych na stosunki produkcji było ze szczególnym naciskiem podkre- 

ślane przez klasyków marksizmu. Stąd też wszystkie ogniwa organiza- 

cyjne, wpływające na wzrost postępu gospodarki indywidualnej, a jed- 

nocześnie wiążące tę gospodarkę z sektorem społecznym, są narzędzia-
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mi realizacji zasady przebudowy ustroju rolnego. We wszystkich więc 

tego typu opracowaniach znajdujemy uzasadnienie o potrzebie rozwoju 

różnych form zespołowego i spółdzielczego działania, które, obok stymu- 

lowania rozwoju produkcji rolniczej w gospodarce chłopskiej, dokonują 

jej społecznej transformacji. 

Ponieważ jednak proces tej transformacji nie przebiega skokami, w 

zależności od konkretnych warunków danego państwa, może się w spo- 

sób różnorodny rozkładać w czasie. I taki przebieg można faktycznie w 

określonych okresach nazwać także procesem pośredniej socjalizacji, jak 

to czyni M. Mieszczankowski. Ten „pośredni system socjalizacji”, przy 

wykorzystaniu w jego realizacji różnych form współdziałania gospodarki 

chłopskiej zmienia jej tradycyjne zasady funkcjonowania, powodując 

włączanie się w rytm ogólnego życia gospodarczego. Dlatego też nie moż- 

na zgodzić się z oceną J. Tepichta w pracy poświęconej kółkom rolni- 

czym. Autor powtórzył tutaj niektóre swoje stwierdzenia, w których 

prezentuje gospodarkę indywidualną, jako formę nie przechodzącą ewo- 

lucji typowej dla całego socjalistycznego społeczeństwa. 

Wydaje się absolutnie uzasadnione inne traktowanie charakteru tej 

gospodarki w warunkach ustroju kapitalistycznego, aniżeli w warunkach 

ustroju socjalistycznego. W tym pierwszym przypadku działa ona fak- 

tycznie w „pojedynkę”, w oderwaniu od społeczności wiejskiej, od pań- 

stwa kapitalistycznego, do którego żywi antagonistyczne uczucia, nato- 

miast w warunkach ustroju socjalistycznego jest ona włączona w ogól- 

nospołeczne i gospodarcze problemy kraju, przy czym rola gospodarki 

uspołecznionej w funkcjonowaniu gospodarki indywidualnej systema- 

tycznie wzrasta. Tym zagadnieniem zajmuje się H. Chołaj [5] uzasadnia- 

jąc, na przykładzie spółdzielczości rolniczej oraz kółek rolniczych, drogi 

i metody włączania gospodarki uspołecznionej w funkcjonowanie indy- 

widualnej gospodarki chłopskiej, zarówno w sferze produkcji, jak też 

realizacji produkcji. Oprócz funkcji produkcyjno-ustrojowej spółdziel- 

czość rolnicza, wraz z wszelkimi formami chłopskiego samorządu, wpły- 

wa na przeobrażenia świadomości rolników, bez których niemożliwy jest 

w ogóle postęp społeczny wsi i rolnictwa. Rozważania H. Chołaja sta- 

nowią pełne zaprzeczenie poglądów J. Tepichta, traktującego gospodar- 

kę indywidualną jako formę wyizolowaną z całokształtu życia społecz- 

no-gospodarczego wsi i państwa. Praktyczna realizacja polityki rolnej 

w pełni uzasadniła prawdziwość takiego stwierdzenia. Indywidualna go- 

spodarka wciągnięta została w pełni w nurt planowego sterowania jej 

rozwojem. Wymagania gospodarki narodowej stawiać będą coraz to nowe 

zadania ilościowe i jakościowe, w toku realizacji których gospodarka ta 

przechodzić będzie nie tylko przeobrażenia na odcinku technologii i tech- 

niki produkcji, ale także organizacyjno-strukturalne. I taki jest ostatecz- 

ny sens ewolucji tej gospodarki. 

Na zakończenie należy podkreślić, że droga stopniowej socjalizacji zo-
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stała najbardziej wszechstronnie przeanalizowana i uargumentowana, co 
niewątpliwie umacnia jej rolę w przebudowie strukturalnej rolnictwa 
indywidualnego w Polsce. 

J. Tejchma [40] argumentuje przydatność tej drogi, wyjaśnia na czym 
polegają i jak należy rozumieć podstawowe zasady polityki rolnej i w 

czym przejawia się ich realizacja. Należy stwierdzić, że występuje w za- 

sadzie pełna zgodność pomiędzy autorem artykułu a publikacjami oma- 

wiającymi ewolucyjną drogę przeobrażeń gospodarki indywidualnej. Wy- 

nika także z tych rozważań, że wszelkie formy samorządu chłopskiego 

oraz spółdzielczości rolniczej włącznie ze spółdzielczością produkcyjną 

służą realizacji polityki rolnej, tj. przyczyniają się do wzrostu produk- 

cji rolniczej i przeobrażeń ustrojowych gospodarki indywidualnej. Jest 

to więc ta szeroka funkcja spółdzielczości w przeobrażeniach środowiska 

wiejskiego. Aby mogła być ona prawidłowo spełniana we wszystkich 

ogniwach i szczeblach spółdzielczości, potrzebny jest aktywny udział 

członków — rolników. A o tym dość często zapomina się, dążąc jedynie 

do otrzymania wysokich wskaźników ekonomicznych. 

W drugiej połowie lat 60-tych zaczynają się pojawiać publikacje po- 

święcone roli pgr w socjalizacji polskiego rolnictwa. Podstawę uwzględ- 

nienia tej problematyki w badaniach naukowych i publikacjach stanowił 

fakt, że pewna część gospodarstw indywidualnych obniżała swoje wyniki 

produkcyjne, włącznie do przekazywania ziemi na rzecz państwa. W tej 

sytuacji, zagospodarować tę ziemię mogą w zasadzie tylko pgr i na nich 

nakłada się ten obowiązek. Należy jednak nadmienić, że na obecnym 

etapie rozwoju gospodarczego Polski, zagospodarowanie ziemi chłopskiej 

przez pgr jest ograniczone ze względu na brak odpowiednich środków, 

które państwo może na ten cel przeznaczyć. Stąd też tzw. „upaństwo- 

wienie” rolnictwa należy uważać za konieczność, realizowaną tam, gdzie 

nie ma w zasadzie innej możliwości zagospodarowania ziemi. Chodzi więc 

o to, że określenie „pegeeryzacji” jako prawidłowości w przebudowie 

chłopskiego rolnictwa wymaga podkreślenia, że dokonuje się ona w spe- 

cyficznych warunkach społeczno-ekonomicznych, w których znalazła się 

część indywidualnych gospodarstw. Współcześnie jednak wskutek zmian 

w polityce rolnej, zapoczątkowanych w 1971 r., w gospodarce indywidu- 

alnej nastąpiło duże ożywienie produkcyjne, wzrosła aktywność społecz- 

no-zawodowa rolników, co jeszcze wyraźniej podkreśla potrzebę rozwoju 

i doskonalenia metod pracy spółdzielczych instytucji rolniczych, integru- 

jących tę gospodarkę z gospodarką uspołecznioną i państwem. Coraz 

większego znaczenia nabierają proste formy kooperacji, których rozwój 
może zmieniać diametralnie funkcje społeczną i produkcyjną pojedyn- 

czego gospodarstwa. Niezależnie jednak od tego, sektor państwowy w rol- 

nictwie polskim faktycznie odgrywać będzie znaczną rolę w socjalizacji 

gospodarki indywidualnej, dlatego też badania jemu poświęcone, po- 

siadają duże znaczenie praktyczne.
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Oceniając rolę nauk ekonomiczno-rolniczych w ocenie polityki rolnej 

na odcinku przebudowy rolnictwa, należy wspomnieć o ujęciu tych za- 

gadnień w podręcznikach z ekonomiki rolnictwa, polityki agrarnej i eko- 

nomiki politycznej. 

Po raz pierwszy w Polsce Ludowej ukazał się podręcznik z polityki 

agrarnej na poziomie akademickim napisany pod kierunkiem S. Ignara. 

W podręczniku tym zagadnienia socjalizacji rolnictwa zostały właściwie 

potraktowane, przy czym jako wiodącą uznano także ewolucyjną drogę 

przeobrażeń gospodarki indywidualnej. Warto jednak zaznaczyć, że po- 

nieważ zmieniają się narzędzia realizacji polityki rolnej, wydawanie pod- 

ręczników z polityki agrarnej powinno być wznawiane co pewien czas, 

w celu uaktualnienia wiadomości. 

Wiele publikacji poświęconych problematyce agrarnej w dziełach kla- 

syków marksizmu-leninizmu ukazało się w okresie obchodów 100 rocz- 

nicy urodzin W. I. Lenina. Uwaga autorów koncentrowała się na charak- 

terze polityki rolnej PZPR w ujęciu nauki marksistowsko-leninowskiej. 

Podkreślali te zagadnienia w swoich pracach H. Chołaj, F. Kolbusz, 

M. Mieszczankowski, B. Strużek i inni. Myślą przewodnią wielu prac z te- 

go okresu było naukowe udokumentowanie zgodności założeń polityki 

rolnej z założeniami budownictwa socjalistycznego na wsi. 

Godne podkreślenia jest podejmowanie przez placówki i pracowników 

naukowych prac wskazujących na możliwości realizacji polityki rolnej, 

polegającej na wzajemnym, równoczesnym rozwiązywaniu trzech jej za- 

sad — wzrostu produkcji rolniczej ze wzrostem poziomu życiowego lud- 

ności wiejskiej i tworzeniem przesłanek przemian strukturalnych w rol- 

nictwie. Cenną inicjatywę wykazywał Instytut Ekonomiki Rolnej, Ko- 

mitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Spółdzielczy Instytut Naukowo-Ba- 

dawczy oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Organi- 

zowane konferencje naukowe i ogłoszona drukiem ich treść stanowią 

doskonałą formę konfrontacji poglądów pracowników naukowcyh z po- 

glądami aktywu politycznego i społeczno-gospodarczego, uczestniczącego 

w praktycznej realizacji polityki rolnej. W tym przypadku należałoby 

wymienić konferencje naukowe, poświęcone społeczno-gospodarczej 

funkcji kółek rolniczych, zorganizowane w 1970 r. przez IER, roli spół- 

dzielczości produkcyjnej i ewolucji, jaką spółdzielczość ta przechodzi w 

Polsce (IER wspólnie z Centralnym Związkiem Spółdzielczości Produk- 

cyjnej), funkcji i zadaniom Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu w rea- 

lizacji polityki rolnej (organizator WSNS), prostym formom kooperacji 

i ich funkcji w unowocześnianiu rolnictwa nie tylko od strony produk- 

cyjnej, ale także ustrojowej (organizator SIB). Na konferencjach prze- 

analizowano słuszność dróg realizacji polityki rolnej w Polsce oraz omó- 

wiono możliwości oddziaływania na dokonujące się przemiany. Ukazało 

się także wiele publikacji na temat praktycznej realizacji uspółdzielcze- 

nia polskiego rolnictwa w sferze produkcji. Cenną inicjatywę wykazała
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np. redakcja ,„Nowego Rolnictwa” publikując cykl artykułów, poświęco- 
nych m. in. prostym formom kooperacji w rolnictwie polskim. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zagadnienia przemian ustrojowych 
rolnictwa były badane przez wielu pracowników nauki i doświadczonych 
praktyków życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Kontynuowa- 
nie tych badań i publikowanie ich wyników jest szczególnie wskazane, 
bowiem przyczyniają się nie tylko do poznania konkretnej rzeczywisto- 
ści ale, co najważniejsze, do doskonalenia metod praktycznego działania 
na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. 
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