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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie (ul. Akademicka 21 — 
czytelnia i bibljoteka ul. Mickiewicza 11 of.) wyda je „Przegląd Ekonomi
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mysł naftow y. 9. Prez. Władysław Jenner, Sytuacja ekonomiczna rękodzieła. 
10. Inż. Jan Szczygielski, Gospodarstwo lasowe. 11. Prof. Edwin Hauswald. 
Analiza gospodarczego położenia przemysłu w Małopolsce wschodniej. 
12. Inż. Włodzimierz Romanów Warunki produkcji i zbytu w świetle badań 
Komisji ankietowej. 15. Dr. Wale^jan Zaklika, Projekt minimalnych cen zbo
żowych w Polsce. 14. Dr. Oktaw Józef Pietruski, Stanowisko renty grunto
wej w systematyce nauki ekonomicznej. 15. Inż. Konstanty Żebrowski Pol
skie Instruktarze Ekonomiczne. 16. Inż. Włodzimierz Romanów, Organizacja 
produkcji a kryzys gosp. 17. Dziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego. 18. Prof. Dr. Janusz Gurski, Zagadnienie poziomu produkcji roln. 
19. Marja Stobiecka, Polska Akademja Pracy. 20. Dr. Karol Trawiński, Sa
morząd gospodarczy w Polsce. 21. Dr. Stefan Uhma, Rola pośrednictwa wT go
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Stefan Studniarski (Poznań), Widmo przyszłego kryzysu leśnego. 27. Dr. Ste
fan Inglot, Prof. Dr. Franciszek Bujak. 28. Prof. Dr. Leopold Caro. Drogi ku 
poprawie naszego położenia gospodarczego. 29. Doc. Dr. Leon Halban, Kato
lickie tendencje społeczno-gospodar ze. 50. Prof. Dr. Henryk Korowicz, Mię
dzynarodowa konferencja gospodarcza w Berlinie. 51. Prof. Dr. Leopold 
Caro, Prawdz wa i fałszywa nauka. 52. Prof. Inż. Witold Minkiewicz, Zagad
nienie taniego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 35. Dyr. Dr. Stanisław 
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Leopold Caro, Uwagi z powodu dn:a oszczędności w Polsce. 56. Prof. Dr. 
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skiem. 42. Władysław Jenner, Na marginesie dyskusji w sprawm art. Kur
natowskiego: Spółdzielczość a kryzys. 45. Hanna Koryzna, Polityka koł
chozów w' Rosji sowieckiej. 44. Jerzy Moraczewski, Polityczne i społeczne 
teorje Wacława Lipińskiego. 4". Leopold Caro, Około wydarzeń gospodar
czych chwili obecnej

Prezes tow. i red. wydawnictw : Prof. Dr. Leopold Caro.
Zgłoszenia now^ych członków przyjmuje sekretarz Dr. Hauser, Bank 

Cukrownictwa Akademicka 7, lub skarbnik Dr. Trawiński Senatorska 11. 
Nr. P. K. O. 154.585. Wkładka roczna wynosi 18 zł., wpisowe 5 zł.



Dr. ADAM JARZYNA

POLITYKA EMIGRACYJNA





BIBLJOTEKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO WE LWOWIE 

TOM HI.

Dr. ADAM JARZYNA

POLITYKA EMIGRACYJNA

SKŁAD GŁÓWNY:
DOM KSIĄŻKI POLSKIEJ11, WARSZAWA. PL. TRZECH KRZYŻY 8

LWÓW 1955



Wszystkim, którzy dopomogli do opracowania i wy

dania tej książki, a w pierwszym rzędzie Wydawcy, Polskiemu 

Towarzystwu Ekonomicznemu we Lwowie i Jego Prezesowi 

Panu Profesorowi Drowi Leopoldowi Caro składa podzię

kowanie



M O T T O:

De plus en plus, dans le monde daujourdhui, en 
tous domaines, une politique consciente, une politique 
fondee sur des idees, une politique poursuivie avec 
volonte et tenacite, est indispensable. Les choses ne 
se font pas d'elles-memes, pas plus en matiere 
d‘emigration...

Seuls seront forts dans 1‘avenir les peuples qui 
reflechiront et qui sauront vouloir.

ALBERT THOMAS





WSTĘP.

Zagadnienia bliskie, splecione bezpośrednio z -przeży- 
wanemi trudnościami, chwytają i wiążą całą uwagę społe
czeństwa, uchodzą natomiast naszej uwagi sprawy nieraz 
bardzo ważne, jeżeli nie domagają się szybkiego załatwie
nia i doraźnej decyzji. Tern jedynie możemy sobie wytłu
maczyć małe zainteresowanie, z jakiem spotyka się nie
zmiernie dla państwa doniosły problem emigracji. Bo wie
lotysięczne rzesze wychodźców cicho i pokornie opuszczają 
granice państwa, niektórzy z nadzieją powrotu, inni na- 
zawsze. Nie zwracają publicznej uwagi, nie wywołują re
portażów, odjechali — niema ich. Luka po setkach tysięcy 
utraconych ludzi zamyka się szybko, las rąk szukających 
pracy nie przerzedza się.

Owa ,,niewidoczność“ zjawiska nie powinna jednak 
usprawiedliwić pozostawiania tego procesu społecznego 
swemu losowi. Coroczny odpływ dziesiątek i setek tysięcy 
krzepkich ludzi z każdego większego kraju emigracyjnego 
to nie błaha sprawa. Jeśli uwzględnimy, że wychowanie 
każdego ubywającego członka społeczeństwa kosztowało 
tysiące złotych, oprócz niezliczonych starań i wysiłków 
niematerjalnej natury, dojdziemy do przekonania, że co
rocznie traciliśmy miljardowe wartości na rzecz innych 
krajów.

Ubywa potężny liczbowo zasób żywotnych sił społeczeń
stwa, które — stosownie zatrudnione — mogły wznosić fabry
ki, wydobywać bogactwa z ziemi, osuszać bagna, rzucać 
drogi komunikacyjne. Ubywa podstawowy czynnik gospodar
czy: praca. Odjeżdżają nietylko przyszli producenci dóbr 
narodowych, ale i konsumenci, których nauczono się cenić
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od czasu srożącego się kryzysu gospodarczego. Odpl'ywa sila 
potencjalna, której nie umieliśmy zużytkować ekonomicz
nie i kulturalnie, przepadają ramiona, które miały nas bro
nić przed zaborczością sąsiadów.

Pokojowe wędrówki ludności zmieniają od wieków 
oblicze świata. Nikt tego tak nie doświadczył i równie do
brze nie zrozumiał, jak społeczeństwo Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej. Pierwsze to dziś mocarstwo świata 
było przed stu laty ubogiem państwem liczącem 6 miljonów 
ludności. Dzięki napływowi około 25 miljonów emigrantów 
z Europy w ciągu 100 lat, ludzi pełnych sił, energji i chęci 
do pracy, choć ubogich w kapitały, Stany Zjednoczone wy
dobyły ogromne wartości ze swych bogactw naturalnych 
i stanęły na czele narodów świata. Jakże szczupłą garstkę lu
dzi skupiały przed 150 laty chorągwie Kościuszki i Wa
szyngtona. Dziś sztandar gwiaździsty jest symbolem nowego, 
potężnego narodu, prowadzącego egoistyczną politykę, czę
sto wprost sprzeczną z interesami Anglików i Francuzów, 
swoich prawych przodków.

Zarówno wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zachęcały do 
przyjazdu rzesze emigrantów, dając im nieograniczoną wol
ność, ziemię i wszelkie udogodnienia, jak i ostatnio, kiedy 
brutalnie zamknęły swe bramy przed rzeką płynącą z Euro
py, dały wyraz swemu głębokiemu zrozumieniu dla proble
mu migracji. Wiedziały dawniej, że każda para zdrowych 
rąk do pracy to jeden więcej czynnik wzrostu bogactwa na
rodowego. Trafnie też spostrzegli w kilkadziesiąt lat później, 
że gdy zarówno przemysł jak ziemia dają już niemal 
wszystko, co dać mogą gopodarstwu społecznemu, gdy pu
stoszeje wieś, a mury miasf pękają od nadmiaru ludności, to 
niema już miejsca dla nowych rąk do pracy. Nowoczesne fa
bryki zastępują ludzi maszynami i nietylko nie dają zajęcia 
świeżym robotnikom, ale zwalniają dawnych.

Pewien okres rozwojowy Stanów Zjednoczonych dobiegł 
swego końca. Nastaje pora dla pracy organicznej wewnątrz 
nowego społeczeństwa: harmonizowanie własnych sil wy
twórczych, konsolidacja kulturalna i narodowa.
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Rozczarowanie i oburzenie przeludnionej Europy wobec 
zatrzaśnięcia bram Stanów Zjednoczonych niema granic. Nie
to jednak nie pomoże... Nieuchronnym biegiem rzeczy dziecko 
dojrzało, usamodzielniło się i chce żyć własnem życiem, ba! 
nawet przewodzić rodzicom.

Dla polityki emigracyjnej pozostaje do stwierdzenia 
nagi fakt: ogromny kontynent, który sam jeden chłonął 
prawie 2/3 ekspanzji ludnościowej Europy — został 
zamknięty.

Szuka się więc nowych terenów! Ale ilość ich maleje. 
Wszędzie powoli, ale stale zamykają snę granice chłonnych 
dotąd krajów. Przybyszy ogarnia niemiłe uczucie: spóźnili 
się do biesiadnego stołu.

Istotnie spóźnili się. Czasy dobrej konjunktury minęły, 
należy brać co dają, a nawet wydzierać, czego dać nie chcą. 
Z okresu zabiegów o pozyskanie kolonistów i robotników z za 
oceanu weszliśmy w okres walki o tereny, które można jesz
cze zająć. Z natury rzeczy polityka emigracyjna ma obecnie 
trudniejsze zadanie. Nie koniec jednak na samem wyszuki
waniu terenów mogących przyjąć emigrantów. Społeczeń
stwa zaczęły się żywo interesować losem obywateli opuszcza
jących kraj macierzysty. Żąda się. aby jechali ludzie przy
gotowani moralnie i fizycznie do walki o byt poza granicami 
ojczyzny — z myślą o niej. Kraje imigracyjne ze swej strony 
nie zdradzają ochoty do przyjmowania zwartych grup ob
cych przybyszów, lecz przeciwnie usiłują jaknajszybciej 
zasymilować bez reszty element napływowy. Zagraniczne 
rynki pracy, dawniej nigdy niedość syte pochłanianej siły 
roboczej, dziś ulegają powszechnie przewlekłej chorobie bez
robocia i nietylko nie dopuszczają nowych imigrantów, ale 
i zmuszają do wyjazdu dawno zasiedziałych cudzoziemców.

Obok tych politycznych, socjalnych i gospodarczych trud
ności polityka emigracyjna borykać się musi z całym niekoń
czącym się szeregiem dalszych problemów moralnych, popu
lacyjnych. rasowych, sanitarnych, transportowych, żeby wy
liczyć tylko najważniejsze.
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Rozprawa nasza ma na celu ujęcie w system teoretyczny 
myśli politycznej, kierującej wychodźtwem ludów europej
skich, w dobie współczesnej.

Poliryka emigracyjna Polski wymaga osobnego, szczegó
łowego opracowania.



ROZDZIAŁ I.

PRZEDMIOT BADAN.

§ 1. O POLITYCE.

W naukach społecznych przez politykę w znaczeniu 
przedmiotowem rozumiemy świadome czynności przedsię
brane dla osiągnięcia zamierzonego skutku o socjalnej donio
słości. Innemi słowy polityka to ogół środków stosowanych 
planowo w celu właściwego pokierowania rozwojem pewne
go zjawiska. Polityka w znaczeniu podmiotowem — to umie
jętność dochodzenia najwłaściwszemi drogami do obranego 
celu. W zakresie problemów posiadających ogólno-społeczne 
znaczenie ową politykę stwarza i prowadzi szczytowa orga
nizacja zbiorowości t. j. państwo. Za podmiot polityki uwa
żać zatem należy zbiorowość społeczną w imieniu i dla któ
rej działa jego kierująca organizacja. Cele, do których się 
zmierza i środki, jakich użyć należy, nie są przez państwo 
nowoczesne obierane zbyt dowolnie. Ich wybór aprobuje lub 
poddaje czynnikom decydującym opinja społeczności. Im 
dojrzalszą i zwartszą jest ta opinja, tern łatwiej jest państwu 
prowadzić politykę. Działalność jego bowiem jest już utoro
wana przez opinję, w niej znajduje żywego współpracowni
ka i dzięki niej jednostki będące przedmiotem działania 
łatwiej naginają się do wydawanych zarządzeń. Politykę 
stwarza człowiek z ramienia władztwa nad społeczeństwem, 
a przedmiotem jej jest również żyjący człowiek, stąd zawsze
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liczyć się należy z reakcją psychologiczną rządzonego spo
łeczeństwa.

Powodzenie polityki imigracyjnej Stanów Zjednoczo
nych, opartej o skonsolidowaną opinję społeczną, jest naj
lepszym przykładem jak niewzruszone są nawet najbardziej 
drakońskie zarządzenia, jeśli ogromna większość ludności 
uważa je za konieczne i celowe.

Gdy jednak polityka niema za sobą poważnego odłamu 
opinji społecznej, a zgoła jeśli jest sprzeczna z tą opinją, nie 
zdoła najczęściej doprowadzić do zamierzonych wyników. 
Polityka, która w pierwszym wypadku skupia przy sobie 
umysły i wysiłki łudzi, jak magnes opiłki żelazne, w drugim 
wypadku, — gdy nie ma za sobą opinji — staje się czemś 
sztucznem i mimo usiłowań nie rzeźbi celowo rzeczywistości. 
Nawet w państwach współczesnych o dyktatorskiej formie 
rządu, przywódcy społeczności chciwie zabiegają o pozyska
nie dla swych celów opinji (często tylko partyjnej), rozumie
jąc, że bez takiego oparcia władza ich mogłaby pewnego dnia 
prysnąć jak szkło. Oczywiście opinja — to nie wyraz jedno
litej aprobaty całego społeczeństwa, a tylko większości jego 
żywych sił, które decydują o losach narodu. Niejednokrotnie 
w obrębie jednej partji wytyczne dla polityki ustala się po 
linji kompromisu różnorodnych interesów poszczególnych 
ugrupowań.

Polityk odosobniony nie może uzyskać trwałych sukce
sów. Chwilowe jego zdobycze rozsypują się w niedługim cza
sie, podmywane nieustannie przez obojętną lub wrogą falę.

Pomiędzy polityką a opinją zbiorowości istnieje współ
zależność. Nietylko opinja wpływa na wytworzenie się 
pewnej polityki, ale i odwrotnie polityka znajduje zkolei 
oddźwięk w opinji społeczności. Myśli rzucone przez polityka 
„z urzędu ' znajdują często swe pogłębienie i dalszy rozwój 
w pracy jednostek, stanowiących elitę społeczeństwa. Naod- 
wrót plany stwarzane przez członków zbiorowości stają się 
z biegiem czasu dzięki swej wartości lub aktualności własno
ścią i warsztatem polityków. Możnaby zatem powiedzieć, że 
polityka jest funkcją opinji publicznej. Idealny stosunek mię"
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dzy polityką a społecznością ma miejsce wtedy, gdy ster po
lityki leży w dłoniach ludzi odczuwających potrzeby i pra
gnienia zbiorowości, a równocześnie zdolnych do ogarnięcia 
wzrokiem dość szerokich horyzontów, aby obrać dla społe
czeństwa najlepsze cele i drogi do tych celów prowadzące. 
Kolektyw najczęściej nie jest w możności objęcia całości 
pewnego problemu, darzy więc zaufaniem polityków, którzy 
zdołali pozyskać to zaufanie. Gdy polityk przez swoje zalety 
moralne i intelektualne istotnie zasługuje na sprawowanie 
kierowniczych funkcyj — łódź płynie pewnie i spokojnie. 
Jeśli jednak pusty frazes, lub cogorsza zła wola, zawładną 
przejściowo kołem sterowem. polityka doprowadzić musi do 
niepowodzenia, a nieraz wprost do katastrofy. Dlatego opinja 
wyrobionego społeczeństwa musi zawczasu rozpoznać i ode- 
gnać ,.fałszywych proroków’4. Opinja zbiorowości przejawia 
się w państwie przez dzieła uczonych, publikacje fachowych 
insiytucyj, głosy reprezentantów zawodowych organizacyj, 
prasę i t. p. Współczesne życie obarcza społeczeństwo taką 
ilością trudnych i skomplikowanych zagadnień, że prowadze
nie polityki izolowanej przez niewielką garstkę rządzących 
ludzi bez oparcia o czynny udział miarodajnej części opinji 
stało się niemożliwością.

Przeprowadzenie wielu zadań wymaga opracowania 
drobiazgowego planu, a następnie atakowania sprawy równo
cześnie z wielu stron. Tak się rzecz ma z reguły w polityce 
emigracyjnej. Nie wystarcza stworzenie pewnego planu w ga
binecie ministerjalnym. Aby zapewnić sobie powodzenie, po
lityka musi siię zazębiać o działalność wielu resortów rządo
wych, wciągnąć w swą orbitę instytucje publiczne gospodar
cze, socjalne, często polityczne, korzystać z fachowej pomocy 
ludzi nauki, z współpracy towarzystw humanitarnych, że wy
liczymy tylko przykładowo. Mało tego: zamierzając wywołać 
pewien efekt poza granicami kraju, należy pozyskać dla pe
wnego celu obce rządy i społeczeństwa, zapewnić sobie ich 
neutralność lub paraliżować przeciwdziałanie. Musi się pozy
skać osiadłych zągranicą członków zbiorowości, jednem sło
wem użyć właściwie wszelkich możliwych sposobów do prze
prowadzenia pewnego zamierzenia. W świetle tego jasne się 
staje, dlaczego polityka nowoczesnych państw krystalizuje
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się w oparciu o społeczeństwo. Nie buduje się naogół murów 
pomiędzy oficjalnymi politykami a szerokiemi warstwami 
ludności. Wręcz przeciwnie — ułatwia się nieustanny kon
takt rządu z opinją przez zasięganie zdania ekonomistów lub 
socjologów, bądź od wypadku do wypadku, bądź za pośred
nictwem stałych ciał doradczych, — jak w naszej dziedzinie: 
Państwowej Rady Emigracyjnej, Conseil National de la Main- 
d‘Oeuvre i podobnych instytucyj, — przez konferencje pra
sowe, przemówienia i t. p.

Jeśli pewna zbiorowość nie posiada własnej niezależnej 
organizacji państwowej — polityka chroma. Pomiędzy orga
nizacjami spolecznemi powstaje często walka o ster. Szarpa
na kierownica wiedzie wtedy statek na mielizny. Stąd tyle 
goryczy i niepowodzeń notujemy w historji polskiej emigra
cji w dobie przedwojennej, gdy Polska nie miała własnej 
formy państwowej. Społeczność jednak karna i celów swych 
świadoma zdobyć się może na dobrą politykę, nawet, jeśli 
niema własnej państwowości. Przykładem tego mogą być 
sukcesy żydowskiej polityki emigracyjnej.

Przyjąwszy, że społeczeństwo niesuwerenne zdolne jest 
do wytworzenia jednolitej i świadomej polityki, stwierdzić 
musimy, że pomimo tego o pełni powodzenia nie może być 
mowy. Tylko państwo dysponuje maksymalną ilością środ
ków prowadzących do urzeczywistnienia pewnych społecz
nych celów, tylko państwo może użyć w razie potrzeby przy
musu dla zrealizowania swych zamierzeń. Państwo jedynie 
władne jest przeprowadzić zamierzenia przerastające siły 
jednostek i poszczególnych grup zbiorowości.

§ 2. O POLITYCE EMIGRACYJNEJ.

Przez polityką emigracyjną (w znaczeniu praktycznem) 
rozumiemy planową działalność zbiorowości, kierująca i nor
mująca odpływ poza terytorjum macierzyste części ludności 
poszukującej źródeł utrzymania zagranicą. Polityka emigra-
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cyjna ma za cel osiągnięcie z tego ruchu ludności możliwie 
największych korzyści dla kraju ojczystego i dla samych 
wychodźców.

Nie znaczy to jednak, aby polityka ta musiała kolidować 
z interesem państwa, przyjmującego wychodźców. Wręcz 
przeciwnie maksimum korzystnego efektu osiąga polityka 
emigracyjna uzgodniona z polityką migracyjną partnera. 
Jak wszędzie, tak i w dziedzinie ruchów migracyjnych nie- 
zawsze dochodzi do zgodnej harmonji. W miarę jak na świę
cie robi się coraz ciaśniej, wzrastają w siłę dążności ego
istyczne i nacjonalistyczne. Dlatego polityka emigracyjna po
szczególnego kraju spotyka się często z zdecydowaniem prze
ciwdziałaniem państwa i społeczeństwa, do którego płyną 
emigranci. Polityka musi iść na kompromis. Dowcipnie za
stosował tu jeden z autorów powiedzenie Solona: nadałem 
Ateńczykom prawa nie najlepsze, ale najlepsze, jakie mogli 
znieść...

Polityka wychodźcza nie może i nie powinna być przed
miotem dowolnych lub fantastycznych posunięć. Z istoty jej 
wynika, że powinna być świadoma, a zatem opierać się na 
doświadczeniu własnem i doświadczeniu innych zbiorowości. 
Polityk emigracyjny powinien znać podłoże, formy, łożysko 
i historję ruchów ludnościowych. Powinien rozporządzać 
pierwszorzędnym materjałem informacyjnym ze współcze
snych stosunków, a w końcu powinien z przeszłości i kon- 
junktury współczesnej wyciągać trafne wnioski na przy
szłość. Słusznie powiedziano, że polityka jest sztuką patrze
nia w przyszłość.1) W żadnym razie nie należy siadać na trój
nogu z zamkniętemi oczyma i wdychiwać odurzające opary 
wydobywające się z ciemnej jaskini. Ta metoda inhalacji mo
gła niegdyś oddawać nieocenione usługi. Dziś grozi jedynie... 
upadkiem z trójnoga.

Polityka emigracyjna w znaczeniu teoretycznem, jest to 
nauka zajmująca się badaniem społecznego zjawiska odpły
wu części ludności zagranicę w poszukiwaniu źródeł utrzy-

) Szawleski: Kwestja em., 5.
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mania, poznawaniem podłoża i istoty tego zjawiska, oraz jego 
wszechstronną oceną, a zadaniem tej nauki jest ustalenie naj
lepszych wytycznych dla kierowania ruchem emigracyjnym 
w celu osiągnięcia korzyści dla państwa i dla wychodźców. 
Jest to dyscyplina nowa, w zasadzie stanowiąca gałąź polity
ki ekonomicznej, spleciona równocześnie z polityką socjalną, 
populacyjną i kolonizacyjną. Polityka emigracyjna nie może 
również istnieć bez oparcia o politykę agrarną i przemysłową. 
Widzimy stąd jak obszerne pole rozciąga się dla naszych ba
dań i jak trudno jest ustalać trafne wnioski w tej dziedzinie. 
Dlatego praca niniejsza nie zdoła wyczerpać tematu. Jeśli 
przyczyni się wszechstronniejszego poznania zjawiska emi
gracji, a także do lepszego kierowania niem, cel nasz teore
tyczny i praktyczny będzie osiągnięty. W wielu wypadkach 
nie będziemy mogli sformułować gotowych wniosków, poda
my wtedy materjały do wysnucia takich wniosków przez 
czynniki kierujące polityką emigracyjną.

Zakres niniejszej pracy ograniczamy w zasadzie do poli
tyki emigracyjnej. O drugiem obliczu tego samego zjawiska 
— o imigracji — mówić będziemy przedewszystkiem to, co 
zdawać się będzie potrzebne dla lepszego objaśnienia bada
nego przedmiotu.

§ 3. ZJAWISKO.

Przed nakreśleniem dróg polityki wychodźczej należy 
nieco bliżej omówić samo zjawisko emigracji. Rozpatrzeć jego 
podłoże, koryta, jakie sobie żłobi, dotrzeć do istotnych cech 
i wartości.

Ograniczając przedmiot pracy do zagadnień doby współ
czesnej nie będę rozpatrywał interesujących faz. jakie w cią
gu wielu stuleci przybierały wędrówki ludzkie. Wystarczy tu 
powołać się na doskonałą historję emigracji Duvala i Gonnar- 
da. O dzisiejszem wychodźtwie inusimy powiedzieć, że ma 
dominujący charakter ekonomiczny, związany ściśle z cechą 
socjalną zjawiska. Człowiek porzuca ziemię, z której wyrósł,
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z którą związany jest tysiącznemi węzłami tradycji, obycza
jów, więzów rodzinnych i zadzierżgniętych stosunków, jedy
nie z przyczyn gospodarczych. Nie mogąc znaleść dość chleba 
w kraju, po wyczerpaniu najczęściej wszelkich możliwości 
zarobkowych na miejscu, decyduje się na porzucenie domo
wych progów i wyjazd zagranicę w nieznane, aby tam znaleść 
podłoże do gospodarczej egzystencji. Niezależnie od socjalnego 
i gospodarczego znaczenia ruchu, zjawisko ubywania całych 
mas ludności z jednego kraju i ich przypływ do drugiego, na
leży do zjawisk będących przedmiotem badań demograficz
nych. Nas interesować będzie jednak przodewszystkiem eko
nomiczna i polityczna strona zagadnienia.

Zmiany dokonywane przez emigrację w składzie ludności 
pewnego terytorjum nie mogły ujść uwagi suwerenów. 
Z wzrostem zakresu ingerencji państwa w życie gospodarcze 
społeczeństwa, wzmaga się ilość przepisów normujących swo
bodę, kierunek i rozmiary ilościowe emigracji, która staje się 
przedmiotem drobiazgowej reglamentacji nacjonalnej i mię
dzynarodowej. W ciągu XX-go wieku obudziło się drzemiące 
zainteresowanie polityczne rządów dla zjawiska zresztą par 
excellence gospodarczego, a ostatnio stało się tak intensywne, 
że dziś nie można już oderwać politycznej strony zagadnienia 
od gospodarczej. Stosunki ekonomiczne i socjalne są punktem 
wyjścia posunięć politycznych w dziedzinie wychodźtwa, na~ 
odwrót dążności nieraz czysto polityczne ciężarem swoim 
kształtują formy płynącej i krzepnącej lawy wędrówek ludz
kich.

W okresie powszechnego rozkwitu wolności osobistych 
rządy państw pozostawiały stosunki w tej dziedzinie wolnej 
grze sił. Laissez faire, laissez passer święciło triumfy w dzie
dzinie emigracji zwłaszcza od połowy XIX wieku. Możemy po
wiedzieć, że nie było wówczas polityki emigracyjnej. Ruch 
wychodźczy porównał wtedy Caro1) do „potężnej rzeki, która 
wypływając z niezbadanych czeluści górskich w niepowstrzy
manym pędzie żłobi sobie koryto. Przyjmując po drodze poto
ki i rzeki z całego kraju, zrywa wszystkie zapory i osiągnąw-

*) Emigracja, 1.
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jszy szczyt potęgi niesie w dzikim pośpiechu wody do dalekich 
(oceanów obcych narodów, wśród których fale jej zatracają 
poczucie rodzimości i wspomnienie dumnego ongi początku... 
Zbadać źródła, łożysko, bieg i ujście rzeki ludów, z mroków 
nieświadomości wydrzeć troskliwie strzeżone nieraz tajemnice 
głębin, a następnie skierować badawczy wzrok na ocean lu
dów, który rzekę rodzimą pochłonął, oto zadanie”... jakie 
wedle autora stoi przed nauką o emigracji. Caro dodaje, że na 
ruch wychodźczy — przy niedostatecznej organizacji gospo
darstwa społecznego — wywierać można jedynie wpływ nie
znaczny i stopniowy.

W latach przedwojennych istotnie tak było. Dziś stosunki 
się zmieniły. W dużej mierze dzięki badaniom socjologów, jak 
Bodio, Caro i Luzzatti, nastąpiło ujęcie ruchu migracyjnego 
w karby. Społeczeństwa hartują poczucie odrębności na
rodowej u swoich emigrantów. Polityka migracyjna wie
lu państw przekształciła kierunki i łożyska prą
dów wychodźczych. Ustawodawstwo normujące sto
sunki socjalne oddziaływa już wprost na źródła strumieni 
ludzkich, a nauka dociera wgłąb czeluści górskich. Nie wszyst
kie jednak jeszcze zazdrośnie strzeżone tajemnice głębin zdra
dziły swe sekrety. Jeśli mielibyśmy pozostać przy porówna
niu — reglamentacje ujmują dziś bieg wód w ocembrowane 
brzegi. Mocne śluzy zbierają zapas wód, aby je następnie skie
rować do turbin, poruszających liczne fabryki, lub do kanałów 
nawadniających odległe pola. Gdzieindziej znów mocne mury 
oporowe bronią przystępu do dawnych ujść i kierują fale 
w inne niż dotąd strony. Wszędzie widać tendencję do opano
wania nieokiełznanej, nieraz niszczącej siły żywiołu. Stary Nil 
użyźniał w zamierzchłych czasach Egipt wedle swej woli, przy
nosząc raz nadmiar to znów niedostatek wody ku radości lub 
ku rozpaczy mieszkańców. Z rozwojem cywilizacji już w sta
rożytności ulec jednak musial jarzmu, nałożonemu przez egip
skich inżynierów. Tak samo i zjawisko współczesnego wy- 
chodźtwa, dawniej niczem niekrępowane, dziś ulega coraz 
bardziej reglamentacjom, przygotowywanym przez polityków 
emigracyjnych. Czasy, w których w nauce powszechnie po-
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dzielano przekonanie o niemożliwości opanowania zjawiska 
migracji, należą do przeszłości.

§ 4. DEFINICJE.

Definicja pojęcia emigranta przysparza niemało kło
potu uczonym i politykom. Przy opracowaniu wielkiej swej 
publikacji „La Regiementation des Migrations** Międzynarodo
we Biuro Pracy zebrało 55 ustawowych definicyj emigranta. 
Widzimy stąd, jak wielka różnorodność istnieje w tej 
materji. Taka sama rozbieżność panuje w określaniu 
pojęcia „emigranta" u licznych współczesnych autorów, 
którzy wychodzą z rozmaitych założeń. Naszem zda
niem uprości się znacznie zagadnienie, jeżeli odróżnimy de
finicje społeczne (naukowe) i polityczne (usta
wowe). Nauka dość zgodnie uważa za emigranta 
osobę, która opuszcza lub opuściła dotych
czas zamieszkiwane tery tor jum państwowe 
w celu znalezienia sobie zagranicą źródeł 
utrzymani a.1) Za wychodźcę uważa się również tego sa
mego człowieka, kiedy następnie wraca do kraju. Ogólnie 
przyjmujemy zatem, że emigranta charakteryzować muszą 
następujące cechy:

1) opuszczenie kraju dotychczasow-ego osiedlenia,
2) cel zarobkowy tego przeniesienia się zagranicę.
Jako emigrantów traktujemy także członków rodziny, 

którzy towarzyszą wychodźcy w podróży, lub wyjeżdżają 
później do niego, aby połączyć się na obczyźnie. Nie stanowić 
będą emigracji ruchy ludności odbywające się wewnątrz pew
nego terytorjum państwowego. Są to tylko zmiany w sposobie 
rozmieszczenia się mieszkańców w obrębie obszaru zamknięte
go wspólnemi granicami (Binnenwanderung). Za emigrantów 
nie będziemy też uważali turystów, studentów, personelu kon
sularnego i dyplomatycznego, artystów, podobnie rentjerów.

’) Za taką definicją, podaną przez Call‘a (1899), opowiada się Caro: 
Emigracja, 17.
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kupców i przemysłowców szukających zagranicą zwiększenia 
swych możliwości dochodowych. Moment szukania źródeł 
egzystencji zagranicą — gdy w kraju dana osoba nie może 
zapracować na swe utrzymanie — wyjazd za chlebem, stano
wią istotę pojęcia wychodźcy. Należeć więc tu będą robotnicy 
fizyczni (przemysłowi i rolni), koloniści, rękodzielnicy i drobni 
kupcy. Pracowników umysłowych najczęściej zalicza się rów
nież do emigrantów; wymaganą cechą byłby tu stosunek za
leżności od chlebodawcy i względnie niski poziom zarobków. 
Nieliczne jednostki, które otrzymują zagranicą wysoko wyna
gradzane posady np. w koncernach przemysłowych, nie będą 
wychodźcami.

Jeśli chodzi o rodziny emigranta ,,głównego1, różne są 
systemy, wedle których określa się mniej lub więcej dokładnie, 
kto może być do tej rodziny zaliczany. Mamy więc n. p. dro
biazgowe określenia wedle stopnia pokrewieństwa. Z nauko
wego punktu widzenia należy zaliczyć do emigrantów oso
by, żyjące w wspólnocie domowej z nim samym, a także tych 
krewnych i powinowatych, którzy wyjeżdżają do osiadłego 
już zagranicą wychodźcy, ażeby przywrócić lub nawiązać 
z nim tę gospodarczą wspólność domową. Np. małoletni kre
wny lub powinowaty emigranta traci rodziców i w braku 
dalszej rodziny jedynie przy wuju lub szwagrze mieszkają
cym w innym kraju znaleść może oparcie i dom.

Niektórzy teoretycy (Varlez w iswem znakomitem dziele 
o międzynarodowych migracjach i ich reglamentacjach) żąda
ją, aby do podstawowych elementów definicji emigranta zali
czyć moment osiedlenia się zagranicą (un etablissement d‘une 
certaine duree).1) Do społeczno-gospodarczej definicji prze
siąknął tu widocznie wpływ tendencyj o podłożu politycznem, 
które przejawiły się silnie na konferencji w Rzymie (1924). 
Pomimo wykluczenia z swej definicji emigranta wychodźtwa 
nieosiadłego, Varlez w treści swego dzieła omawia na równi 
wychodźtwo sezonowe ze stałem, przyczem na str. 31 pisząc 
o emigracji kontynentalnej, nazywa ją „emigration-travail1' 
w przeciwstawieniu do zamorskiej „emigration-etablissemenf’,

9 Varlez: Les Migrations, 12.
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co nie jest odróżnieniem ścislem, bo wielu wychodźców kon
tynentalnych osiedla się na stałe w kraju docelowym, a liczni 
emigranci zamorscy wracają po krótkim pobycie do macierzy.

Gdybyśmy do definicji emigranta włączyli wymóg „osie
dlenia się na pewien czas“, nie moglibyśmy uznać za emigran
tów n. p. robotników hiszpańskich, udających się na wino
branie do Francji, ani polskich ,^kartoflarzy“, wyjeżdżających 
tylko na czas kopania ziemniaków do Niemiec. A przecież ci 
sezonow’cy są emigrantami w znaczeniu ekonomicznem i so- 
cjalnem, a pod względem policyjno-prawnym wędrówki ich 
ujęte są w reglamentacje przewidziane zwykle dla wszelkich 
kategoryj emigrantów. Wiele państw nie czyni żadnej różnicy 
pomiędzy wychodźcami (względnie imigrantami) definitywny
mi a sezonowymi, lecz niektóre z przyczyn politycznych nie 
uważają sezonowców za emigrantów (względnie przychodź- 
ców), ale za jakiś osobny rodzaj „robotników cudzoziemskich ' 
To sztuczne rozróżnienie może utrzymać się w ustawowych 
definicjach emigranta, nie powinno jednak żadną miarą ostać 
się w nauce.

Zaznaczyć musimy, że za emigranta uważa się powszech
nie tego, kto kraj opuszcza i to od chwili przygotowań do po
dróży, a cechę emigranta przywiązuje się niejednokrotnie do 
wychodźcy nietylko do chwali, w której ukończył podróż iw 
jącą na celu zdobycie zarobku zagranicą. Kraj macierzysty 
nie przestaje się interesować emigrantem, jeżeli nim jest wła- 
tsny obywatel, do momentu jego powrotu w progi rodzinne. Co 
więcej tych, którzy nie wracają, również nie uważa się za 
straconych, lecz z punktu widzena starego kraju uważa się ich 
ciągle za swoich wychodźców i to nieraz w dalsze pokolenia. 
Nie wyłącza się nawet dobrowolnie lub przymusowo naturali- 
zowanych. Względy ekonomiczne, uczuciowe i polityczne każą 
uważać za emigrantów wszystkich, którzy przenieśli się do 
obcego kraju, choćby tam pozostali na stałe. Stanowisko spo
łeczności imigracyjnych jest oczywiście wręcz przeciwne. Tam 
wedle zgodnego życzenia państwa i jego obywateli, przybysz 
powinien jaknajrychlej zatracić cechy odrębności związane 
z jego pochodzeniem.
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Z politycznych lub technicznych względów różne państwa 
dodają do ustarvorvej definicji emigranta rozmaite cechy, ma
jące na celu wyraźne określenie osoby, do której reglamenta
cja musi i może się stosować. Tu należy m. i.:

a) fakt odbywania podróży III-cią klasą,
b) dalekość podróży (n. p. za emigrantów uważa (się tylko 

wychodźców udających się za ocean),
c) należenie do zorganizowanej grupy rekrutowanych ro

botników lub kolonistów,
d) ograniczenie pewnych przepisów do własnych obywa

teli.
Dawniej uważano za istotne, aby emigrant miał sprecyzo

wany zamiar niewracania do kraju. Koncepcja ta nie wytrzy
mała jednak próby żyda. Wychodźca albo niema ustalonego 
zamiaru powrotu, albo też zmienia później pierwotne swe po
stanowienie pod wpływem nowych okoliczności.

Napozór wyda je się nie ulegać wątpliwości, że osoba 
uważana za emigranta — patrząc od strony kraju macierzyste
go — będzie imigrantem (przychodźcą) dla kraju docelowego. 
Tak jednak nie jest. Nietylko ustawy ale i teorja imigracji 
zwyczajnie inaczej definjuje przybysza. Najczęściej odmawia 
się charakteru przychodźcy robotnikom sezonowym. Na mię
dzynarodowej konferencji emigracji i imigracji w Rzymie 
(15—51 maja 1924 r.) stoczono zaciętą walkę o ustalenie poję
cia emigranta i imigranta. Do uchwalenia jednolitej definicji 
nie doszło. Przyjęto natomiast dwoiste określenie: „Est consi- 
dere comme emigrant celui qui quitte son pays dans le 
but de chercher du travail ou qui accompagne ou va rejoindre 
soit son conjoint, ses ascendants ou descendants, soit ses freres et 
soeurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nieces, ou leurs 
conjoints, emigres deja dans le meme but, ou qui retourne, 
dans les memes conditions, dans le pays ou il a deja immigre 
precedemment.

La Conference entend par „emigrant" 1‘individu ci-dessus 
defini a partir du moment ou il fait des preparatifs en vue du 
depart, jusqu‘au moment oil il penetre dans le pays de destina
tion. Il se trouve alors soumis aux lois, reglements et conven-
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tions de ce pays et repond aux definitions suivantes:
a) est considere comme immigrant tout etranger qui arrive 

dans un pays pour y chercher du travail et dans 1‘intention 
exprimee ou presumable de s'y etablir d‘une maniere per- 
manente;

b) est considere comme simple trauailleur tout etranger 
qui arrive dans un pays dans le seul but d‘y travailler tempo- 
rairement".1)

Opór państw imigracyjnych południowo-amerykańskich 
(Argentyny, popartej przez siostrzane kraje), nie pozwolił 
wcielić czasowych wychodźców do międzynarodowej definicji 
emigranta, względnie migranta, oczywiście ze względów 
politycznych. Zamiast ustalić jednolite pojęcie wychodźcy, da
jące się zastosować także do przychodźcy, tak potrzebne dla 
polityki emigracyjnej ze względów międzynarodowych, stwo
rzono sztuczne rozróżnienie pomiędzy emigrantem z jednej 
strony, a imigrantem definitywnym oraz robotnikiem przy- 
jeżdżącym na roboty ,.czasowo*’, z drugiej strony. Z braku 
momentów istotnych, jakie miałyby różnić dwie powyższe ka- 
tegorje przybyszów, wrócono do nieuchwytnej i przestarzałej 
cechy zamiaru stałego osiedlenia się. Gdy intencja przyby
sza nie może być dość pewnie zbadana, dodano zamiar „przy
puszczalny". Jakie są cele polityczne takiego rozróżnienia 
przychodźców, należy omówić osobno.

Celowo nie omawiamy historycznej ewolucji defincji emi
granta w literaturze i w rozmaitych ustawodawstwach, gdyż 
różnorodność ta zaciemniłaby i zatarła subtelne różnice, dzie
lące najważniejsze współczesne definicje, jakie przedsta
wiliśmy.

W związku z omówionem pojęciem „emigranta" ruychodi- 
troem nazywamy społeczne zjawisko opuszczania pewnego te- 
rytorjum państwowego przez większą ilość jego mieszkańców 
w celu poszukiwania zarobku zagranicą. (Wyjazd kilku n. p. 
jednostek, pozbawiony znaczenia dla zbiorowości, nie podcią
gniemy pod pojęcie emigracji, którego używamy na określenie

J) Acte finale Rome IV. 1, 105.
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zjawiska społecznego). Możemy powiedzieć, że w dziedzinie 
naukowej pojęcie wychodźtwa ustaliło się już w podanej przez 
nas formie. Wspomnieliśmy, że podobnych definicyj używał 
Call i Caro. Monckmeier mówi też przed dwudziestu laty o wy- 
chodźtwie: „dass es das Verlassen des Heimatlandes ist, zn 
dem Zwecke im Auslande seinen Lebensunterhalt zu gewin- 
nen**.1) Napływ tych właśnie ludzi po stronie kraju przybycia 
nazywamy imigracją.

Nazwy „emigrant** używa się bądź w dynamicznem (ak- 
tywnem) rozumieniu tego słowa na oznaczenie osoby, która 
kraj opuszcza, bądź w sensie statycznym (passywnym), jeśli 
ma się na myśli osobę, która kraj opuściła i znajduje się na 
obczyźnie. Podobnie ma się też sprawa z terminem „imigrant*.

Osobę, która z kraju wyjścia przejeżdża przez kraj obcy 
do upatrzonego trzeciego z kolei państwa, nazywa się „trans 
migrantem". Pojęcie transmigracji stosuje się nietylko do po
dróży lądowej, ale i morskiej, nota bene jeśli emigrant odby
wa podróż statkiem noszącym banderę trzeciego państwa, a nie 
banderę państwa emigracji. N. p. Jugosłowianin może emigro
wać do Brazylji na statku włoskim. Z punktu widzenia kró
lestwa Italji, rozciągającego swoje imperjum na okręty płyną
ce pod włoską flagą, ów Jugosłowianin będzie transmi- 
grantem.

Jeśli chcemy zastosować pewne normy do człowieka 
emigrującego bez względu na punkt widzenia kraju wyjścia, 
tranzytu i przybycia, jeśli jednostce tej chcemy nadać miano 
z najszerszej perspektywy, używamy nazwy migrant. Zja
wisko ruchów ludności, przenoszącej się poza granice zamie
szkiwanych dotąd terytorjów w poszukiwaniu zarobku, okre
ślamy jako „migrację**. Ostatnie pojęcia „migranta** i „migra
cji* jako neologizmy nie są dość wyraźnie skrystalizowane. 
Używać się ich jednak powinno w nauce o emigracji wyłącz
nie dla osób podpadających pod definicję emigranta (imigran
ta — transmigrants).

Remigrantem będzie dla nas zkolei obyw’aiel pewmego

') Monckmeier, 5.



Przedmiot badań 25

kraju, który po pobycie zagranicą w celu zdobycia chleba. 
wraca w progi rodzinne. W tem znaczeniu utarło się pojęcie 
remigranta (ew. reemigranta) n. p. w polskiej literaturze od
da wna. Pewne zamieszanie wprowadza w tej dziedzinie Var- 
lez, który za remigrantów uważa tych ludzi, którzy po pro
wizorycznym pobycie w obcym kraju, pierwszym celu wę
drówki, po nieudaniu się pierwotnego planu, wyjeżdżają 
zkolei do trzeciego kraju, szukając w nim pewniejszych źró
deł utrzymania.1) Przykładem byłby tu n. p. Włoch, który nie 
znalazł stałego oparcia zarobkowego w Francji i porzuca ją 
po pewnym czasie, aby udać się do Brazylji. Rozróżnienie to 
nie jest celowe: z włoskiego punktu widzenia człowiek ten bę
dzie przez cały czas emigrantem. Dla Francji będzie imigran
tem do momentu, kiedy zacznie przygotowywać się do wyja
zdu. Od tej chwili będzie uważany tam za emigranta- 
cudzoziemca. W tym samym czasie (1928), lecz w in- 
nem dziele, które wyszło pod redakcją i kierunkiem 
Varleza,2) daje Międzynarodowe Biuro Pracy wręcz od
mienną definicję remigranta, definicję, która zgadza się 
z naszą: „Lorsquun individu retourne dans son pays origi- 
naire apres un temps de residence plus ou moins long passe 
a 1‘etranger, il est designe parfois par le terme de reemigrant, 
— au moment ou il execute son deplacement44....

9 Varlez: Les Migrations, 83.
2) La Regi. I, 9.

Z reguły jednak w terminologji prof. Varleza i Międzyna
rodowego Biura Pracy używa się pojęcia „rapatrie*4 na ozna
czenie jednostki wracającej w analogicznych (do emigranta) 
okolicznościach do ojczyzny. A zatem pojęcie remigranta na
leży uważać za równoznaczne z używanem przez Międzyna
rodowe Biuro Pracy pojęciem repatrjanta z tem tylko zastrze
żeniem, że pojęcie ostatnie jest mniej skrystalizowane i często 
używane jest w znaczeniu statycznem. „Remigrant44 jako od
powiednik ścisłego pojęcia „emigrant44, o ile chodzi o tego sa
mego człowieka wracającego do kraju, — ma wyraźnie żary" 
sowane znaczenie. „Repatrjanci’ to określenie dość dawne lu-
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dzi, którzy wrócili do swych siedzib czy to z dobrowolnego 
wychodźiwa czy z wygnania czy wreszcie z przymusowego 
pobytu w głębi tego samego lub innego kraju n. p. po ewaku
acji w czasie działań wojennych, klęsk żywiołowych i t. p. 
Byłoby z wszechmiar wskazane pozostawienie słowa „repa- 
trjant“ dziedzinie zjawisk nieperjodycznych, mających za 
podłoże raczej przyczyny polityczne.

Pracę naszą o polityce emigracyjnej ograniczyliśmy pod 
względem przedmiotowym do zjawiska perjodycznego odpły
wu i przypływu części ludności, wywołanego przez przyczy
ny ekonomiczne. Z tego też powodu w zasadzie nie będziemy 
się zajmowali repatrjantami z okresu wojny, wychodźcami 
politycznymi, ani n. p. sprawą marynarzy, mającą specjalny 
charakter. Nie omówimy też migracji robotników, przekra
czających codziennie granicę (frontaliers), aby po skończeniu 
pracy na obcym terenie wrócić do swego kraju, do domu. Lu
dzie ci nie mogą być uważani ze emigrantów w znaczeniu 
socjalnem i teoretycznem, bo nie porzucają swego miejsca za
mieszkania na ojczystem tery tor jum, nie mogą w obcym kraju 
nabyć żadnych praw płynących z osiedlenia i t. d.

§ 5. RODZAJE WYCHODŹTWA.

Wędrówki za chlebem przybierają najrozmaitszą po
stać. Omówimy zatem najczęstsze formy, jakie przyjmuje 
to zjawisko, próbując je objaśnić w krótkości.

1. Emigracja zamorska i kontynentalna.
Nawet przedsiębiorczy umysł decyduje się niełatwo na 

wyjazd za morze. Odstraszają od tego niebezpieczeństwa po
dróży, koszt jej i psychologiczna obawa przekroczenia oce 
anów. które zdają się odcinać na zawsze łączność z krajem 
i bliskimi. Opuszczenie kraju wyda je się emigrantowi w tych 
warunkach równoznaczne z skokiem w ciemność. O wiele 
łatwiej decyduje się wychodźca szukać pracy w innym kra
ju, ale na tym samym kontynencie. Przybysz czuje tu pod
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stopami tę samą nieprzerwaną powierzchnię ziemi, suggeru- 
jącą mu możliwość powrotu do ojczyzny, choćby piechotą.

2. Emigracja stała (definitywna, osiedleńcza, bezpo
wrotna) ma miejsce wtedy, kiedy wychodźca ustala swój byt 
na obczyźnie i do macierzy nie wraca. Nie jest łatwo odróżnić 
ją od emigracji cza ;s owej. Zamiar powzięty w chwili 
wyjazdu zagranicę nie może tu być cechą charakterystyczną 
i odróżniającą, z czego zdawaliśmy sprawę już wyżej. Nawet 
z zamorza wraca niejeden, kto nie spodziewał się już zoha- 
czyć ojczyzny. Odwrotnie i robotnik, który wyjeżdża z zamia
rem powrotu po skończeniu robót sezonowych, nieoczekiwanie 
decyduje się pozostać zagranicą, żeni się i naturalizuje. Pewne 
okoliczności, towarzyszące emigracji, wskazują jednak z wię- 
kszem łub mniejszem prawdopodobieństwem na moment sta
łości emigracji: kolonista jadący dla zdobycia brakującego 
mu w kraju kawałka gruntu, górnik zawierający dłuższy kon
trakt z kopalnią, zapewniającą mu wygodne mieszkanie, każ
dy, kto bierze ze sobą żonę i dzieci, sprzeda je gospodarstwo 
rolne, zdaje się rezygnować z powrotu do rodzinnych progćw. 
Odmiennie, kto zostawia rodzinę i posyła jej następnie swe 
oszczędności, kto wymawia sobie w kontrakcie wykupno bi
letu powrotnego do miejsca pochodzenia po wygaśnięciu kon
traktu, ten przejawia zamiar powrotu do ojczyzny, a więc 
jest uważany za emigranta czasowego.

3. Osadnicza emigracja ma na celu osiedlenie 
się na roli w kraju, gdzie łatwo o ziemię. Upragnio
ną działkę gruntu kupuje się zwykle od towarzystw ko- 
lonizacyjnych, lub od rządu popierającego osadnictwo. 
Grunt uprawny trzeba najczęściej wydzierać dopiero 
puszczy. Na takie warunki, na ,,pionierkę“, jedzie odważny 
i silny fizycznie rolnik. Zdarza się, że w krajach, w których 
ucieczka ludności ze wsi do miast przybrała zastraszające roz
miary, zachęca się do przybycia do kraju obcych kolonistów.

4. Emigracja pracowników fizycznych, 
pozostających w stosunku zależności (najem usług) od swych 
nowych chlebodawców zagranicznych, określaną bywa jako 
emigracja robotnicza. Należą tu zwykli wyrobni-
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cy, górnicy, służba domowa, robotnicy przemysłowi, rolni, 
ziemni i t. p.

5. Emigracja jednostkowa (indywidualna, spon
taniczna, wolna) ma miejsce wtedy, jeśli wychodźca jedzie na 
własną ręką, zdany na swą energję i inicjatywę.

Emigracja kolektywna (zbiorowa, zorganizo
wana, z rekrutacji) ma miejsce wtedy, jeśli wychodźcy udają 
się zagranicę w zorganizowanych grupach, na podstawie po
przednio dokonanego werbunku lub rekrutacji, zawarcia 
umowy osadniczej, spółdzielni osadniczej i t. p. Emigracja 
kolektywna przychodzi najczęściej do skutku przy współ
udziale obu zainteresowanych krajów, na podstawie porozu
mienia się rządów i organizacyj zawodowych.

6. Emigracja własnych i obcych obywa
teli.

Ubytek własnych obywateli interesuje żywo kraj wy
chodźczy, który usiłuje ująć go w ścisłe ramy regla
mentacji. Natomiast wyjazd cudzoziemców, czasowo lub na
wet stale zamieszkałych w pewnem państwie, nie napotyka 
na przeszkody, poza formalnościami policyjnemi i nie pochła
nia uwTagi społeczeństwa krajowego. Narzeka się conajwyżej, 
że zubożają gospodarstwo narodowe o sumy wywożone jako 
oszczędności.

Biorąc zjawisko z przeciwnej strony, od kraju przyjmu
jącego przybyszów, zauważymy, że przyjeżdżają do niego 
bądź imigranci cudzoziemcy bądź imigranci 
narodowi, (t. j. swoi obywatele). Pierwsi to element obcy, 
zwykle ubogi, poszukujący pracy i chleba, posiadający naj
częściej odmienny język i kulturę, element, który albo w kraju 
przybycia się ustali i podda tendencjom asymilacji, albo wyje- 
dzie poczyniwszy oszczędności. Imigranci narodowi to wła
ściwie remigranci (repatrjanci), obywatele swoi wracający 
z dorobkiem, lub także rozbitki, którym nie powiodło się na 
obczyźnie.

Dla uwypuklenia pojęć szkicowaliśmy tylko najważ
niejsze kategorje osób podpadających pod poszczególne kla
syfikacje.
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Intensywnością ruchu migracyjnego nazywamy 
różnicę pomiędzy emigracją i imigracją, czyli migrację netto, 
obliczoną zwykle w stosunku do 100.000 mieszkańców kon
kretnego kraju. N. p. w okreisie 1901—1905 emigracja zaocea
niczna z Wioch wynosiła przeciętnie 320.604 ludzi, remigracja 
115.851, emigracja netto 204.773. Na każdych 100.000 mie
szkańców przypadał w tym czasie netto ubytek 630 ludzi, 
a cyfra ta jest uważana za miarę intensywności emigracji 
zaoceanicznej Włoch w omawianym czasie.1 2)

9 Int. Migr. I, 202 i 204.
2) Varlez: Les Rythmes, 1.
9 Varlez: Les Rythmes, 2.
9 Varlez: Les Migrations, 24.

§ 6. RUCHY FALOWE MIGRACYJ.

Na pierwszy rzut oka zjawisko emigracji wydaje się 
przedewszystkiem wynikiem decyzyj czysto osobistych, 
powziętych na skutek przypadkowych pobudek ludzkich?) 
Przy bliższej obserwacji okazuje się, że nasilenie emigracji 
w obrębie każdego roku jest rozmaite, że pewne miesiące 
wykazują stale wysoką cyfrę wychodźtwa, inne niską. Co 
więcej — w obrębie szeregu lat widzimy, że fala ludzkich 
wędrówek to podnosi się, to znów odpływa, a w ruchu tym 
zwyczajnie bierze zgodny udział znaczna ilość krajów. Kon
statując to łatwo popaść w drugą ostateczność: osądzić, że 
jednostki ulegają nieświadomie przemożnym 
wpływom, nawet wtedy, gdy im się wydaje, że kierują 
się własną wolą.3) Tu jednak nie możemy się zgodzić z prof. 
Varlezem. Bliższa analiza problemu wykazuje, że owe „pra
wa naturalne4’4) nie są niczem innem, jak przejawem pew
nych przyczyn emigracji, występujących w różnych oko
licznościach i okresach z rozmaitą siłą. Jeśli poznamy owe 
przyczyny, poznamy i powody, dzięki którym fale wy
chodźtwa perjodycznie podchodzą i ustępują. Przykłado
wo: zapotrzebowanie na robotników rolnych największe
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jest w Niemczech na wiosnę. W porze tej pracowali zawsze 
gorączkowo ajenci rekrutujący obieżysasów polskich, a ci 
znowu wiedzieli dobrze, że zawarcie korzystnego kontraktu 
i wyjazd na wiosnę do Niemiec zabezpieczy im byt na cały 
rok. Polityka imigracyjna Prus nie dopuszcza dalej, aby 
sefzonowcy pozostawali bez przerwy z roku na rok w pań
stwie pruskiem, a wychodźca musi najdalej 15 grudnia 
opuścić granice Niemiec. Jeżeli zatem najwyższa cyfra imi
grantów sezonowych napływała dotąd do Niemiec zawsze 
co wiosny, a odpływała późną jesienią, to chyba nie było 
to wynikiem nieświadomego ulegania wychodźców jakimś 
nieznanym deterministycznym wpływom. Ów rytm emigra
cyjny był wynikiem dwóch świadomych czynników: 1° po
lityki Prus, 2° dobrze zrozumianego interesu obieżysasa 
przystosowującego się do perjodycznego popytu na rynku 
pracy.

W podobny sposób możnaby udowodnić, że przez długi 
szereg lat przypływ imigrantów z Europy do Ameryki Płn. 
wzmagał się w miesiącach poprzedzających sezonowe oży
wienie w przemyśle i górnictwie, przyczem nie bez znaczenia 
były zależne od pór roku trudności żeglugi, (burze i spły
wanie gór lodowych), oraz sezonowe okresy pogody. Czyn
niki te wywierają wpływ psychologiczny na emigrantów, 
którzy w pewnych miesiącach chętnie i licznie wyjeżdżają. 
Nie działają tu zatem tajemnicze prawa rządzące przemoż
nie człowiekiem niezdającym sobie z tego sprawy, ale układ 
stosunków gospodarczych i pospolite zjawiska przyrody, 
z któremi człowiek liczy się świadomie. Wiadome i określo
ne przyczyny wywołują dające się przewidzieć skutki.

Trudniej wytłumaczyć, dlaczego w obrębie dziesiątek 
lat powtarzają (się przypływy i odpływy ruchów migracyj
nych. I tu jednak działają wcale nie jakieś nieuchronne lub 
niezbadane prawa, lecz dynamiczny wzrost przyczyn bądź 
wywołujących wychodźtwo, bądź przyciągających imigra
cję, bądź ułatwiających wędrówki za chlebem. O tych 
kwestjach mówiliśmy i nie powrócimy do nich. Stwierdza
my tylko, że w ruchach migracyjnych daje się skonstato-
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wać pewna falowość i że przejaw ten zasługuje na staranne 
zbadanie. Dopiero po tem zastrzeżeniu możemy uznać w zu
pełności trafność sądu Varleza, a mianowicie, że na 
wynikach tego rodzaju badań opierać się powinna racjo
nalna polityka migracyjna. Dodamy, że te badania będą 
miały na celu wyjaśnienie przyczyn dla których wychodź- 
two w pewnych okresach czasu występuje ze wzmożoną 
siłą, a w innych maleje.

Varlez odróżnia rytm historyczny, cykliczny i se
zonowy.

Rytmem historycznym nazywa ogólny kierunek 
rozwojowy migracji a zatem w stosunku do emigracji za
morskiej z krajów Europy będzie to n. p. okres stałego 
wzrostu emigracji przez cały XIX i początek XX wieku.

Rytm cykliczny przedstawia w obrębie długich 
okresów czasu falowanie migracyj, wrastających co kilka 
naście lat, aby następnie przejściowo stracić na sile. Zmiany 
te, co od siebie zaznaczyć musimy, pozostają w związku 
z okresami urodzajów, klęsk agrarnych, ożywienia konjun- 
kturalnego i recesji.

Jeżeli chodzi o nasilenie emigracji europejskiej do Stanów 
Zjednoczonych, o fluktuacjach prawdopodobnie decydowały 
w XIX i XX wieku przedewszystkiem siły przyciągające lub 
odpychające, wychodzące z tego ogromnego państwa. Przesile
nia ekonomiczne w poszczególnych krajach Europy nie wystę
powały bowiem zawsze równocześnie a przez to wpływ ich 
wzajem się często neutralizował; podobnie i rozkwit gospo
darczy niektórych państw europejskich nie stawał się równo
cześnie udziałem innych krajów.

Bieg rozwojowy historyczny i cykliczny ulegał zabu
rzeniom incydentalnym. Do tych zaliczyć należy n. p. wojnę 
secesyjną amerykańską, na skutek której imigracja do Sta
nów Zjedn. zmalała z 427.000 ludzi w 1854 roku do 72.000 
w r. 1862. Trudno jednak zgodzić się z zapatrywaniem Var
leza, jakoby wojna światowa i prawo „kwoty“ Stanów 
Zjedn. były zaburzeniami wpadkowemi. Wydaje się raczej, 
że zdarzenia te są początkiem nowych, odmiennych form
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ruchów migracyjnych, a przedewszystkiem nowej tenden
cji rozwojowej jakoby historycznej. Jeden okres dziejów mi- 
gracyj zakończył się w latach wojny światowej, a rozpo
czął się nowy, który niewątpliwie będzie przebiegał inaczej 
jak dotychczasowy. Jest może zawcześnie określać nową 
linję rozwojową; w każdym razie cechą jej będzie wybitne 
zmniejszanie się emigracji zamorskiej europejskiej do Sta
nów Zjednoczonych, jej przesunięcie się do Południowej Ame- 
ryki i zmiany w dziedzinie migracyj kontynentalnych na ca
łym świecie. Osobno też zaznaczy się wpływ powszechnych 
ograniczeń imigracyjnych i fala repatrjacyj ze Stanów Zjedno
czonych w dobie kryzysu gospodarczego.

Rytm sezonowy t. j. zmiany w nasileniu emigracji 
powtarzające się co roku w tych samych porach omówi
liśmy już poprzednio, pisząc o zmniejszającej się inten
sywności emigracji sezonowej i zaoceanicznej. Oddziały- 
wują na ten rytm rozmaite przyczyny ekonomiczne, przy
rodnicze, psychologiczne i t. p.

Można z dużą słusznością powiedzieć, że termin „rytm’ 
podanv przez Varleza nie jest właściwy. Trafne jest jednak 
spostrzeżenie, względnie stwierdzenie, że ruchy migracyj
ne wzmagają się w pewnych okresach sezonowych i kon
iunkturalnych, a w innych słabną. Oczywiście w miarę wy
stępowania przyczyn emigracji i pewnych warunków ułat
wiających wychodźtwo, zjawiają się ruchy migracyjne 
jako ich konsekwentny skutek.

Najwięcej zastrzeżeń budzi nazwa „rytm cykliczny", 
skoro sama cykliczność konjunktury jest już dziś w eko- 
nomji kwestjonowana. W dziedzinie emigracji mamy wiele 
dowodów na to, że wychodźtwo z pewnych konkretnych 
krajów (n. p. z Francji) skończyło się niepowrotnie, a imi
gracja do innych ustala zupełnie (n. p. masowa imigracja sezo- 
nowców do Niemiec). Przeminął dawno okres czasu, w jakim 
powinien był powrócić ów rytm cykliczny, a zjawisko po
przedniej migracji nie powtórzyło się. Okazało się, że 
„przemożne wpływy" praw rytmu są bezsilne wobec zwy
czajnych, znanych nam przyczyn gospodarczych, czy demo
graficznych.
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Nie godzimy się na stworzenie pojęcia rytmu histo
rycznego, gdyż jest to dość sztucznie i dowolnie skon
struowana nazwa dla wielkiego dziejowego okresu emigra
cji europejskiej w ciągu ubiegłego stulecia.

Jako konkluzję rozważań w omawianej materji po- 
dajemy stwierdzenie faktu, że ruchy migracyjne przebie
gają pod względem swej intensywności we formie sezono
wych fal w obrębie jednego roku, a konjunkturalnych 
w obrębie większej ilości lat. Rzeczą polityki emigracyj
nej powinno być m. i. studjowanie przyczyn tych falowań, 
porównanie z rozwojem emigracji innych krajów — a w miarę 
wyników tych badań — odpowiednie przystosowanie regla- 
mentacyj wychodźtwa i polityki transportowej.



ROZDZIAŁ II.

POLITYKA EMIGRACYJNA A POLITYKA KOLONIZA- 
CYJNA I KOLONJALNA.

Pojęcia te należy ściśle rozgraniczyć, gdyż są one czę
sto z wielką dla sprawy szkodą mieszane przez teoretyków 
i działaczy praktycznych. Jakkolwiek istnieją punkty 
styczne pomiędzy omawianemi pojęciami, to jednak nie 
pokrywają się one wzajemnie.

§ 1. KOLONJAM1 nazywamy w najogólniejszem znacze
niu istniejące poza terytorjum zbiorowości macierzystej, a po
czuwające się do łączności z nią, ośrodki gospodarcze lub 
kulturalne.

Zależność polityczna od macierzy nie jest warunkiem 
koniecznym dla uzasadnienia pojęcia kolonij. Wystarczy 
jako przykład przytoczyć kolonje niemieckie w Siedmio
grodzie lub w Rosji.

Przedmiotem polityki kolonjalnej są tylko kolonje ma
jące znaczenie gospodarcze. Kolonje czysto kulturalne, jak
kolwiek mogą mieć ważne znaczenie cywilizacyjne i moral
ne, nie należą do zakresu badań kolonjalnych.

Rozróżnienie rozmaitych rodzajów kolonij nastąpić 
może naszem zdaniem albo z punktu widzenia polityczno-ad
ministracyjnego, albo społeczno-gospodarczego. Obydwa spo
soby podziału obszernie są traktowane w naukach kolonjal- 
nych, tu jednak zajmiemy się tylko rozróżnieniem wedle 
społeczno-gospodarczego kryterjum.

Paul Leroy-Beaulieu, którego zapatrywania w tym kie-
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runku powszechnie się przyjęły, odróżnia trzy rodzaje 
kolonij:

1) kolon je eksploatacyjne (plantacyjne) jak n. p. Ind je 
i Kochinchina,

2) kolonje osiedleńcze (rolnicze właściwe) jak Kanada,
3) kolonje mieszane, jak n. p. Algier?)
Osobno odróżnia kolonje czysto handlowe, t. j. biura 

i faktor je zakładane w krajach prymitywnych w najważ
niejszych miejjscach dróg handlowych Singapore, Hong
kong)?) Pomijamy jednak te „comptoirs de commerce** jako 
mało ważne dla niniejszego studjum.

O wymienionych trzech głównych typach nowo
czesnych kolonij mówi Leroy-Beaulieu, że nie istnieją one 
tylko jedynie w swych formach klasycznych, nieraz dwa 
z nich stykają się w pewnym punkcie, co zawsze należy 
wyraźnie rozróżniać, ponieważ warunki ich przyszłego 
rozwoju bynajmniej nie są identyczne.

Pozostając przy dwóch najważniejszych rodzajach ko
lonij objaśniamy je za cytowanym autorem:

1) kolonje eksploatacyjne (plantacyjne) są te które mają 
specjalne możności produkowania surowców i artykułów 
żywności, głównie na eksport. Należą tu ziemie tropikalne, 
dostarczające cukru trzcinowego, kawy, kakao i t. p. Ko
lonje takie wymagają bardzo wielkich kapitałów, 
a w swych początkach nieco sztucznej organizacji pracy, 
więc albo niewolnictwa albo kontraktowej imigracji kuli
sów. Ten typ kolonij odbiega najzupełniej od pozostałych 
rodzajów?)

2) Kolonje osiedleńcze (rolnicze właściwe) nie mogą za
zwyczaj powstawać gdzieindziej jak w krajach pustych 
lub mało zaludnionych. Klimat ich powinien mniejwięcej 
odpowiadać klimatowi kraju rodzinnego. Wzrost tych ko
lonij rolniczych jest powolny, a stopniowy ich rozwój koń
czy się zwykle zupełnem usamodzielnieniem i oderwaniem

J) Leroy-Beaulieu: I, XIX.
ł) Leroy-Beaulieu II, 565.
3) Leroy-Beaulieu II, 566.

999999
999999
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od metropolji. Zamysł macierzy zatrzymania na wieki pod 
swemi skrzydłami takich tworów uważa Leroy-Beaulieu za 
niewykonalną chimerę.i)

„...il y a, en dehors des simples comptoirs de commerce, 
deux classes tres distinctes de colonies: les colonies Sexploi
tation ou de plantations et les colonies de peuplement. Les 
premieres conviennent principalement aux peuples qui ont 
de grands capitaux, comme 1‘Angleterre et la France, les 
autres sont plutot faites pour les peuples qui ont une tres 
grosse emigration, comme ITrlande... l‘Italie“2)

Jeżeli chodzi o kolonje ludów rasy białej, teorja poli
tyki kolonjalnej zajmowała się przedewszystkiem kolon- 
jamizamorskiemi iw tej dziedzinie dorobek litera
tury angielskiej i francuskiej jest ogromny. Problem kolo- 
nij narodowościowych w obrębie ziem europejskich ma lite
raturę specjalną, traktowaną także pod politycznym kątem 
widzenia.

§ 2. POLITYKA KOLONJALNA biorąc praktycznie bę
dzie to działalność kierująca macierzystej zbiorowości, ma
jąca na celu rozwój gospodarczy i społeczny kolonji z ko
rzyścią dla macierzy i samej kolonji. Teoretycznie — bę
dzie to naif-ka badająca ten problem.

Pięknie określa politykę kolonjalną Eduard Payen: 
„...preoccupes du redressement de notre pays, nous avons 
pris corps a corps le sujet, sous 1‘angle de la collaboration 
de plus en plus grande de la metropole avec ses colonies, 
la realisation du plan que nous indiquons comporte l‘expan- 
sion meme de ces colonies; cest-a-dire leur cooperation de 
plus en plus large a la production mondiale et, par suite, 
a 1‘essor de leurs relations avec 1‘univers.

Nous ne nous enfermons pas dans la formule etroite des 
encyclopedistes qui disaient: „Les colonies sont faites par 
la metropole pour la metropole“; nous disons que les co-

J) Leroy-Beaulieu II, 566.
!) Leroy-Beaulieu I, 308.
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lonies sont faites par la metropole pour le progres de la 
civilisation dans 1'univers et qu‘en cherchant a s‘y approvi- 
sionner en y developpant les richesses, cette 
metropole travaille non seulement pour elle, mais pour 
le monde entier et, ce faisant, accomplit la seule oeuvre co- 
loniale qui soit digne de ce nom".1)

’) La Prod, des Colon., 5—6.
2) Harmand. 117.

,Uznając to piękne określenie mógłby ktoś słusznie za
uważyć, że autor odnosi je raczej do kolonij plantacyjnych, 
jak do ludnościowych, co znowu wypływa z specyficznych 
warunków francuskiego imperjum kolonjalnego. Bardziej 
zwarte a dające się zastosować do obu typów kolonij jest 
określenie Jul. Harmanda: „Le but final consiste done, 
a poursuivre, en realite a faire en sorte que la nationalite 
nouvelle, par ses habitudes, sa langue, ses moeurs, ses rela
tions commerciales etablies, reste une cliente economique 
de la metropole et continue quoique entierement separee, 
a conserver avec elle, sur le pied d‘egalite, un certain senti
ment de solidarite morale".2)

§ 3. Przez KOLONIZACJĘ rozumiemy akcję prowadzoną 
przez macierzystą organizację zbiorowości na pewnem nisko 
ekonomicznie stojącem terytorjum w celu jaknajlepszego 
zagospodarowania go i zwaloryzowania jego bogactw natu
ralnych (misę en valeur). Ponieważ zwyczajnie dane tery
torjum jest słabo zaludnione, przeto osadnictwo (nietylko 
rolne) jest podstawą akcji kolonizacyjnej.

Działalność taka prowadzona jest zwykle z zamiarem 
utworzenia kolonji. Jeżeli kto woli zastosuje zwięzłą defi
nicję A. Zimmermanna: „Gegenwartig begreift man unter 
Kolonisation nicht allein die Besiedelung, sondem auch die 
Erschliessung und Bewirtschaftung von neuerworbenen, auf 
einer tieferen Kulturstufe befindlichen Gebieten dutch ein 
anderes Land“. A potem odróżnia kolonizację wewnętrz
ną i zewnętrzną: „Man unterscheidet, je nach dem
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sich diese Gebiete innerhalb des betreffenden Landes oder 
ausserhalb befinden, innere und aussere Kolonisation11.1)

*) Zimmermann, 1.
2) Harmand 102
3) Leroy-Beaulieu I, XXI—XXII.

Jeżeli kolonizowany kraj stoi nisko nietylko pod wzglę
dem społeczno-gospodarczym, ale także kulturalnym i cy
wilizacyjnym, zadaniem kolonizacji będzie nadać mu jeszcze 
dobrą organizację administracyjną i podnieść poziom kul
turalny i społeczny kolonji.

Wielu autorów, szczególnie dawniejszych, za istotę ko
lonizacji uważało zaludnianie dalekich obszarów, poddanie 
ich kulturze rolnej, eksploatację bogactw kopalnianych, 
rozwinięcie komunikacji, wytworzenie administracji i t. d., 
co jest niewątpliwie wyliczeniem niektórych zadań kolo
nizacji.

Znaczenie określenia „kolonizacja41 i „kolonista11 odda
liło się już znacznie od źródłowego słowa łacińskiego c o- 
1 e r e, t. j. uprawiać ziemię, z czem nie wszyscy jeszcze chcą 
się pogodzić.2 3)

Kolonizację należy uważać za doniosłe zjawisko spo
łeczno-gospodarcze, skomplikowane i delikatne, dające się 
porównać z trudnościami w wychowaniu dziecka.*)

Oszczędzamy czytelnikowi definicji polityki koloniza- 
cyjnej, wobec określenia zarówno samej poliiyki jak i kolo
nizacji.

Do kolonizacji roeronetrznej terenów słabo zaludnionych 
z reguły sprowadza się osadników z poza kolonizowanego 
obszaru, czyli werbuje się imigrantów Silna i wyrobiona 
społeczność może prowadzić dalszą działalność wedle wła
snego planu, rozmieszczać osadników w sposób celowy za
równo z punktu widzenia gospodarczego, jak i z myślą 
o szybkiej asymilacji przybyszów, nadawać tworzonym osa* 
dom formy organizacyjne i kulturalne. (Kanada).

Kraje o słabej strukturze społecznej i państwowej, zie
mie dziewicze rozciągające się na mil jony hektarów, a na
wet kraje kulturalne, lecz posiadające liberalną politykę
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wewnętrzną, mogą stać się przedmiotem akcji kolonizacyj- 
nej narodu wysyłającego emigrantów-osadników. Patrząc 
od strony ostatniego społeczeństwa, będzie to kolonizacji 
zewnętrzna.

Przy pewnej równowadze sił gospodarzy i przybyszów 
na kolonizowanym terenie może ścierać się tendencja asy
milacji z dążnością imigrantów do osiedlania się w zwartych 
grupach narodowościowych, zachowujących swój język, 
tradycję i poczucie spólnoty z swym ojczystym krajem, czy
li z dążnością do wytworzenia jednolitej narodowo kolonji 
na obcem państwowo terytorjum. Koloniści mogą także mieć 
tendencje do gospodarczego i politycznego podboju nowego 
kraju. Mogą również zachowywać zupełny indyferentyzm, 
mieć na celu jedynie osiągnięcie zadowalającej egzystencji 
gospodarczej i ulec naturalizacji w stosunku do ludności 
miejscowej nawet mniej licznej. Na kolonizowanem tery
torjum może wystąpić rywalizacja kilku narodowych grup 
imigracyjnych. Możliwych kombinacyj możnaby tworzyć 
wiele, lecz nie jest to naszem zadaniem.

§ 4. ROZGRANICZEŃ IE. Naszkicowawszy niektóre drogi 
rozwoju kolonizacji, wracamy do pojęć zasadniczych celem 
uwypuklenia punktów stycznych i rozbieżności pomiędzy po
lityką emigracyjną a kolonjalną i kolonizacyjną.

Zacznijmy od dwóch ostatnich. Polityka kolonizacyjna 
i kolonjalna są pojęciami zbliżonemi. Drogą kolonizacji bu
duje się i zagospodarowuje kolon je. Kolonizacja przedsta
wia pewńen proces twórczy, jest zatem rozumiana przede- 
wszystkiem jako pojęcie dynamiczne. Natomiast 
większość autorów gdy mówi o polityce kolonjalnej, ma na 
myśli raczej umiejętność względnie teorję rządzenia w ko. 
lonjach, a zatem używa pojęcia statycznego. Róż
nica ta przebija też z podanych już wyżej definicyj, wśród 
których określenie kolonizacji może być równocześnie uwa
żane za definicję praktycznego pojęcia polityki kolonjalnej 
Najpoważniejsi teoretycy tej gałęzi nauki unikają po
dawania ścisłych definicyj, lub podają określenia nie zaw-
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sze zadowalające, a to z tego właśnie powodu, że znaczenie 
pojęć kolonizacji i polityki kolonjalnej jest ciągle jeszcze 
płynne. Potoczne rozumienie tych określeń szczególnie kolo
nizacji, jest bardzo obszerne i przenikając do nauki zaciera 
granice ustalonych pojęć.

Czołowi reprezentanci teorji kolonjalnej i kolonizacyj' 
nej Paweł Leroy-Bealieu i Alfred Zimmermann, pisząc dzie
ła z identycznego zakrasu, dają im różne nazwy: „De la co
lonisation...14 i „Kolonialpolitik“, z czego łatwo wnioskować, 
że pojęcia kolonizacji i polityki kolonjalnej mogły być 
pojmowane jako równoznaczne.

Dodajmy, że kolonizacja wydaje się być pojęciem szer
sze m od polityki kolonjalnej. Może być bowiem prowadzo
na także na terytorjum macierzystem, w celu jego lepszego 
zagospodarowania (kolonizacja wewnętrzna), a nietylko w ko- 
lonjach. Natychmiast powstaje jednak spór, czy dominja mo
gą być przedmiotem kolonizacji wewnętrznej ze strony Wiel
kiej Brytanji i czy wysyłanie osadników n. p. ze Szkocji do 
Australji jest kolonizacją zewnętrzną czy wewnętrzną, 
jako że odbywa się w obrębie imperjum brytyjskiego.

Natomiast polityka kolonjalna będzie pojęciem szer
sze m od kolonizacyjnej wtedy, gdy ktoś uważa osadnictwo 
za istotną cechę kolonizacji. W odniesieniu do kolonij, 
w których nie prowadzi się akcji osadniczej, widzieć będzie
my pole działania dla polityki kolonjalnej, a nie kolo- 
nizacyjnej.

Jeżeli w dopiero co omówionej kwestji granice pojęć 
są płynne, to nie mamy żadnych wątpliwości co do różnic 
dzielących politykę kolonjalną od emigracyjnej.

Tylko kolonje ludnościowe osiedleńcze 
(colonies de peuplement) mogą stanowić ujście dla mas 
emigrantów rasy białej. Stanowisko takie zajmują wszys
cy poważni teoretycy kolonjalni. Zimmermann nawet 
żąda, aby kolonje ludnościowe dzielić na takie, które 
nadają się do trwałego osiedlania się wszystkich Europej
czyków i takie, które mogą być terenem osiedlania się 
tylko dla robotników ras południowo-europejskich. Są bo-
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wiem obszary, które nie będą w równym stopniu przydatne 
do zamieszkania dla wszystkich europejskich narodowości. 
Hiszpanie, Portugalczycy, południowi Francuzi i południo
wi Włosi, którzy od dawnych czasów mają w sobie silną 
przymieszkę krwi wschodniej i afrykańskiej, mogą — jak 
uczy doświadczenie — pracować i zakładać rodziny w róż
nych krajach, gdzie giną ludy północne.1) Kóppen mówi: 
„Die Unterbrechung der heissen Zeit durch kiihlere Jahres- 
zeit ist fiir die Europaer und dereń Abkómmlinge eine Be- 
dingung zur vollen Betatigung der kórperlichen und geisti- 
gen Krafte... Wo sich... die Hitze, wenngleich gemildert, iiber 
das ganze Jahr erstreckt, wohin der stimulierende Winter 
nicht mehr reicht, da kann wohl gelegentlich der Nordlan- 
der die mitgebrachten idealen Ziele oder gross angelegten 
Spekulationen Jahre hindurch mit Energie verfolgen, aber 
Schlaffheit und Sorglosigkeit ist sicherlich der allgemeine 
Charakterzug des Menschengeschlechtes in diesen Gegen- 
den, der auch die eingewanderten Europaer je langer, umso 
sicherer ergreift. Dazu kommt fiir die Europaer die noto- 
rische Unmóglichkeit in dieser Zone auf dem Festlande ohne 
Lebensgefahr harte kórperliche Arbeit zu leisten...442 )

’) Zimmermann 6.
2) Cyt. za Hann’em I, 343—344.
’) Cyt- za Hanńem I, 344

Sir Herman Weber pisze: „Zimno jest silnym bodźcem 
stymulującym witalność i podniecającym siły życiowe; 
zmusza do większej produkcji ciepła, a z konieczności 
wzmagając ją dąży tern samem do zwiększenia natężenia 
przemiany materji. Stała wyższa temperatura 
ma wręcz przeciwny wpływ.*4 I... „Tylko taki kli
mat można nazwać dobrym (w tern znaczeniu, że działa 
wzmacniająco na duchowy i fizyczny rozwój człowieka), 
który wykazuje częste, ale umiarkowane różnice pogody. 
Taki to klimat wyrabia odporność, a zarazem zdolność przy
stosowania się różnych organów, nie wystawiając ich na 
zbytnie obciążenie i w ten sposób utrzymuje organizm w sta
nie zdatnym do aktywności4’.3)
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Doświadczony praktyk kolonjalny Juljusz Harmand 
rozprawia się bardzo ostro z dyletanckiemi pomysłami wy
syłania francuskich emigrantów do krajów gorących: „On 
entend toujours precher Femigration, la ..colonisation'4 des 
terres chaudes, vituperer notre inferiorite d‘emigration aux 
colonies, recommander a notre proletariat la fondation des 
families dans les pays le plus malsains, en preconisant cette 
utopie comme remede a la stagnation de notre natalite. On 
persiste a considerer les possesions tropicales comme des 
lieux, ou on peut emigrer, on Ton doit envoyer des „colons4’, 
des compatriotes, qui n‘ont, du reste aucune raison de s‘ex- 
patrier, et qui, une fois debarques, ne trouvent sur place, la 
plupart du temps, que le declassement, la misere et la ruine, 
souvent la morf4.1) Zdaniem Harmanda mogą Europejczy
cy emigrować tylko do krajów o klimacie umiarkowanym 
lub subtropikalnym. W posiadłościach zamorskich tropikal
nych (kolonje eksploatacyjne) zdaniem autora 
całe powodzenie kolonizacji opiera się na tubylcu. 
Kwestja aklimatyzacji białych w krajach tropikalnych —• 
jak sądzi — została już rozstrzygnięta w sensie negatywnym, 
z wyjątkiem może tylko wysp górzystych. Jeśli nawet 
udałoby się nauce zwalczać tropikalne choroby, pozostanie 
ujemny wpływ stałych upałów, prowadzących białych do 
upadku fizycznego i moralnego.2) „Reconnaissons done, que 
dans le Dominions tropicales, ou la population est presque 
exclusivement agricole, le veritable colon, c‘est indigene, et 
le grand colonisateur, c‘est l‘Etat“.3)

:) Harmand, 102.
J) Harmand. 129—130.
3) Harmand, 150.

A zatem dla emigracji mogą wchodzić jedynie w rachu
bę kraje nadające isię do stałego osiedlania się ludzi pracują
cych fizycznie. Oprócz kolonij osiedleńczych pewne nie
wielkie ilości emigrantów kierować się mogą do kolonij 
mieszanych, próbując je kolonizować, po uprzednich dłu
gich studjach i przygotowaniach poczynionych przez geo
grafów, klimatologów i lekarzy. Wszelka inna akcja emi-
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gracyjno-kolonizacyjna będzie skazana na niepowodzenie, 
jak tego uczą tragiczne przykłady.

O tem, czy dany teren uznać za kolonję osiedleńczą, czy 
za eksploatacyjną lub handlową tylko, zadecydować mogą 
w razie wątpliwości jedynie głębokie studja, oparte na su- 
miennem zbadaniu wyników obserwacyj poczynionych w dłuż
szym okresie czasu. Nie należy również mieszać do
wolnie ścisłych pojęć klimatologicznych, jak strefa 
tropikalna, subtropikalna i umiarkowana, lecz po
sługiwać się w tej mierze kryterjami ustalonemi 
przez odnośną naukę. Te wszystkie uwagi wydają 
się być tem więcej na czasie, że wobec ograniczeń sto
sowanych przez stare kraje imigracyjne wzmaga się dąż
ność do zajmowania dla osadnictwa białego ziem podzwrot
nikowych, a nawet tropikalnych. Jakkolwiek w rzeczywi
stości rasa biała posuwa powoli swoje osiedla w stronę pa
sa zwrotnikowego, to jednak pochód ten jest powolny i nie 
odbywa się bez ofiar. Oszczędzajmy naszym emigrantom 
bodaj tych bolesnych doświadczeń, jakie rejestrują od kil
kuset lat kolonje eksploatacyjne i ziemie nadające się tylko 
do zakładania stacyj handlowych i plantacyj, uprawianych 
przez tubylców. O pomyłki nie trudno, jeśli się zważy, że 
w dziedzinie emigracyjnej i kolonizacyjnej ciągle jeszcze 
powtarzają się „śmiałe inicjatywy“ i popisy pseudonauko
we. Niewiele zmieniło się od roku 1905, gdy A. Zimmermann 
pisał: „Auf kaum einem zweiten Gebiete ist den grundle- 
genden Fragen so wenig Achtung geschenkt worden, und 
dem wilden Dilettantismus so viel Spielraum, wie auf dem 
der KolonialpolitikA1) Ogrom zadania polityki kolonizacyj- 
nej, JeJ doniosłość i odpowiedzialność określił najlepiej 
Leroy-Beaulieu: „Fixer les principes administratifs, econo- 
miques, politiques, qui doivent presider a la creation et au 
developpement des colonies, c‘est la a vrai dire, une oeuvre 
presque encyclopedique. Il faudrait pour y completement 
reussir, 1 erudition a la fois la plus vaste et la plus precise.

J) Zimmermann, V.
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Que des problemes divers, en effet, ne souleve pas la coloni
sation? Au point de vue economique, toutes les grandes 
questions, presque sans exception, se presentent des l‘abord: 
Appropriation du sol, les rapports du travail et du capital, 
la taxation; au point de vue de l a d m i n i s t r a t i o n, le 
regime communal, la tutelle administrative, la part a faire 
a 1‘individu, a la commune et a PEtat; au point de vue po-- 
1 i t i q u e, la naturalisation, les rapports de la colonie avec 
la metropole et les puissances etrangeres, la contribution 
dans les depenses communes; au point de vue moral, phi- 
losophique ou religieux, d‘autres questions non 
moins apres viennent egalement reclamer une solution: les 
traitement des races inferieures, 1‘estimation juste de leurs 
droits et leur acheminement a la civilisation44.1)

’) Leroy-Beaulieu, XXV.



ROZDZIAŁ III.

PRZYCZYNY EMIGRACJI.

Samo istnienie potężnych prądów emigracyjnych wska
zuje, że działają tu przemożne moce. Ogromne fale prze
siedlających się mas ludności świadczą o sile motorycznej 
zjawiska. Pytamy zatem przedewszystkiem, co wypędza 
z domowych pieleszy tysiące i miljony ludzi zdrowych, ener
gicznych i chętnych do pracy.

Na proste to pytanie nie możemy dać równie prostej od
powiedzi. Gdy próbujemy wedrzeć się w tajemnice owego 
mocarnego zjawiska, zasiania nam spojrzenie las tajemnic, 
las może równie nieprzebrany, jak nieprzeniknione są głę
bie dusz ludzkich. Patrząc z perspektywy na bezlik drzew, 
mówimy: oto las. Podobnie gdy obserwujemy podłoże dzi
siejszych przesiedleń ludzkich, uderza nas jedno dominują
ce zjawisko: poszukiwanie chleba. Głównym powodem ru
chów migracyjnych jest dziś motyw gospodarczy, chęć po
prawienia sobie bytu. Dawniej przeważał często czynnik na
tury* moralnej: pragnienie wolności.

W niektórych krajach struktura ekonomiczna i społecz
na jest tego rodzaju, że powstaje w nich zjawisko ma
sowego wychodźtwa. Nie są to zawsze kraje najgęściej 
zaludnione. W Belgji, liczącej 259 mieszkańców na kilometr 
kwadratowy, emigruje zaledwie znikoma cząstka ludności. 
Rzesza Niemiecka, dotknięta od kilku lat wielomiljonowem 
bezrobociem, dostarcza niewielkich kontyngentów emigra- 
eyjnych. Pomimo tego przeludnienie bywa zazwyczaj uwa
żane za główną przyczynę emigracji. Tu wprowadzamy no- 
v e pojęcie, ktorem nie można posługiwać się bezkrytycznie,.
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bo dokoła niego toczą się nieukończone spory. Przeludnie
nie w względnem znaczeniu zachodzi wówczas, jeżeli 
w konkretnym kraju znaczna część ludności, zwłaszcza pra
cującej fizycznie, nie znajduje stałego i pewnego zatrudnie
nia, a w związku z tem i zaspokojenia potrzeb, które odczu
wa jako konieczne. W praktyce rzadko kiedy możemy mówić 
o bezwzględnem przeludnieniu idącem w parze z nie
możnością podniesienia sił produkcyjnych kraju i polepsze
nia rozdziału dochodu społecznego, oczywiście w ramach 
powszechnie dostępnej techniki produkcyjnej i istniejącego 
ustroju gospodarczo-społecznego. Jako jeden z nielicznych 
przykładów bezwzględnego przeludnienia możemy wymie
nić stosunki w prowincji Szantung w Chinach, gdzie wyzy
skany jest dla uprawy rolnej każdy skrawek ziemi, a gę
stość zaludnienia wynosi 614 ludzi na 1 km2.

Przy względnem przeludnieniu każda poprawa kon- 
junktury gospodarczej lub możności zbytu, każde zwiększe
nie zatrudnienia w przemyśle, rolnictwie i przy robotach 
publicznych, zmniejsza stopień odczuwanego przeludnienia 
i naodwrót pogorszenie konjunktury gopodarczej wpływa 
na wystąpienie symptomów przeludnienia. Wraz z depresją 
gospodarczą pojawia się wzmożona tendencja do emigracji, 
wślad za ożywieniem konjunkturalnem słabnie odpływ 
wychodźców.

,^Die Auswanderung ist der Barometer, an dem man den 
Stand des Wirtschaftslebens in dem Auswanderungslande 
einerseits und in dem Einwanderungslande andererseits able- 
sen kann. Je mehr die Entwickelung in beiden Lan
dem entgegengesetzt verlauft, um so grosser ist die wan- 
dernde Masse und umgekehrt“ — mówi Mónckmeier.1) Do
dajmy: pod warunkiem istnienia wolności paszportowej, 
braku istotnych utrudnień reglamentacyjnych, a także o ile 
nie występują inne czynniki hamujące wychodźtwo.

Jedno jest pewne: jeśli przyrost ludności na pewnym 
obszarze i podnoszenie się jej wymagań życiowych wzrasta 
szybciej, niż ilość wytwarzanych lub wogóle dostępnych

') Mónckmeier, 68.
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dóbr gospodarczych, mogących te potrzeby zaspokoić, wy
stępują objawy przeludnienia. Gdy jednostkom niezadowo
lonym z tego stanu rzeczy nie zbywa na przedsiębiorczości 
— pojawia się emigracja.

Jeśli zważymy, że w ciągu ostatniego stulecia ludność 
Europy wzrosła więcej niż dwukrotnie,1) że równocze
śnie szybkie rozpowszechnienie się oświaty rozbudziło po
trzeby szerokich mas, którym udostępniono udział w zdoby
czach cywilizacji, jasno się ukażą powody niebywałego 
wzmożenia się emigracji zaoceanicznej w XIX wieku. Za
chodnie kraje nadmorskie, związane dawnemi węzłami 
z Ameryką, pierwsze wzięły udział w tych wędrówkach. 
Z czasem punkt ciężkości tych potężnych wędrówek prze
niósł się do środkowej, a w końcu do południowej i wschod
niej Europy. Działały tu jeszcze inne czynniki pobudzające 
i ułatwiające emigrację, o których powiemy niżej.

Moment przeludnienia stanowi niewątpliwie ważną 
przyczynę emigracji. Nie decyduje on jednak wyłącznie 
o rozmiarach wychodźtwa, skoro widzimy kraje cierpiące 
na masowe bezrobocie, a wykazujące równocześnie skąpą 
emigrację. Jeśli zbadamy powody tego zjawiska, okaże się, 
że u narodów, które osiągnęły wysoki stopień cywilizacji, 
zanika dążność do emigracji. Bezrobotny angielski czy nie
miecki robotnik nie zdradza już w dobie dzisiejszej zamia
ru porzucenia komfortowych domów, rozrywek i miejskich 
przyzwyczajeń na to, aby gdzieś w pustkowiu, w prymityw
nych warunkach toczyć walkę z surową przyrodą. Woli z re
guły uciszyć papierosem głód, ograniczyć stopę życiową do 
normy otrzymywanego zasiłku, byle pozostać w domu w wa
runkach, z któremi się zżył, z których zrezygnować nie mo
że. Tylko narody młode, nie rozpieszczone cła ram i cywiliza
cji, zdolne są jeszcze do wysyłania rokrocznie setek tysięcy 
twardych ludzi, zdecydowanych podjąć się najcięższej pra
cy, aby poprawić i ustalić swą egzystencję. Jeden i ten sam

]) ze 187 mil jonów na 401 mil jonów (wg. Int. Migr. II, 78). Ludność 
niektórych krajów Europy wzrosła w ciągu XIX wieku w jeszcze 
większej progresji, n. p. w Anglji w czwórnasób.
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objaw przeludnienia — bezrobocie — nie wszędzie z jedna
ką silą wywołuje lub wzmacnia prąd emigracji.

Badając przeludnienie, musimy zwrócić uwagę na ogól
ny stan gospodarczy kraju, stopień zatrudnienia wolnych sil 
do pracy w przemyśle, handlu i rolnictwie, wysokość płac, 
rozdział dochodu społecznego, przyrost naturalny ludności 
i w. i. Objawy przeludnienia występują zwyczajnie w kra
jach, mających znaczny przyrost naturalny (Irlandja w I-szej 
połowie XIX wieku), mogą jednak w pewnych warunkach 
pojawić się także w kraju o małym przyroście naturalnym 
(Austrja miała przyrost naturalny 3 na 1000 mieszkańców’ 
w latach 1927 i 1928)2) Nie wdajemy się w dociekania zja
wisk przyrostu naturalnego, gdyż problem ten, posiadający 
zresztą obfitą literaturę, należy do zagadnień ściśle demo
graficznych. Stwierdzimy tylko dla celów polityki emigra
cyjnej, że znaczny przyrost naturalny i zjawisko prze
ludnienia uważane są powszechnie za ważną, demograficzną 
przyczynę emigracji.

Problem przeludnienia łączy się z kwestją, jak dalece 
ludzkość wyzyskała tereny nadające się do zamieszkania 
(the habitable Globe). Kwest ja niełatwra do zbadania.

„Stosunek człowieka, wraz z jego potrzebami, do podło
ża, na którem mieszka, z którego czerpie środki do życia — 
to naczelny problem, dokoła którego grupuje się szereg za
gadnień dalszych, więc: ilość i rozmieszczenie ludności na 
kuli ziemskiej, jej stosunek do ilości i rozmieszczenia środ
ków do życia (pojętych w najobszerniejszem znaczeniu); gę
stość zaludnienia a przeludnienie; wielkość i rozmieszczenie 
obszarów przeludnionych; rozwój ludności a rozwój pro
dukcji środków; pojemność kuli ziemskiej w stosunku do 
ludności; ekumena a anekumena,* 2 3) oraz szereg innych**.*)

’) Ręcznik Stat. R. P., 1929.
2) Ekumena — obszar dający się zamieszkać, anekumena — tereny 

nie nadające się do zamieszkania przez człowieka.
3) Zierhoffer: Problem przeludnienia, 4.

Czynniki decydujące o pojemności ludnościowej pewne
go obszaru dzieli Zierhoffer na fizjograficzne i antropolo-
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giczne. Do pierwszych zalicza położenie geograficzne, glebę, 
bogactwa mineralne, klimat, hydrografię, świat zwierzęcy 
i roślinny. Do drugich — właściwości rasowe, czynniki histo
ryczne, możemy dodać: ustrój społeczny j państwowy, sto
sunki gospodarcze i t. d. Widzimy z tego pobieżnego przeglą
du, jak rozległe pole dla studjów otwiera się przed polity
kiem emigracyjnym. gdy chce zbadać po jemność ludnościową 
kraju, z którego i do którego kieruje się ruch migracyjny. 
Czynnikiem trudnym do uchwycenia są zwłaszcza pobudki 
psychologiczne emigracji i kolonizacji. Naprzyklad ludność 
[awy wynosiła wr. 1800 niecałe 4 mil jony, w r. 1928 do 58 
mil jonów, więc w niespełna 150 latach wzrosła dziesięcio
krotnie, tak, że dziś Jawa, z 290 mkm2 jest jednym z naj
gęściej zaludnionych krajów na świecie. Stosunki fizjogra
ficzne nie uległy zmianie, a przecież przed 150 laty Jawa była 
bliższą przeludnienia niż dziś, bo ówczesną nędzę i brak pra
cy zastąpił względny dobrobyt i warsztat, który może zająć 
jeszcze 15—20 mil jonów mieszkańców, prócz dzisiejszych, 
a wedle Wojejkowa — nawet 60 mil jonów. Sąsiednia zaś Su
matra, o bardzo zbliżonych warunkach naturalnych, posiada 
na 1 km" 14 mieszkańców, więc 20 razy mniej niż Jawa i jest 
upatrzona jako teren kolonizacji jawańskiej na okres, gdy 
Jawa nasyci się ludnością; narazie jednak tendencji do 
wzrostu ludności nie wykazuje.1)

Interesujące jest, że w świetle nowych badań daleko nam 
jeszcze na świecie do przeludnienia. Zierhoffer po zanalizo
waniu niektórych czynników decydujących o przeludnieniu 
(bezwzględnem) a mianowicie 1) rozmiarów przestrzeni ży
ciowej człowieka (świat zamieszkalny), 2) tempa rozwoju lu
dności i 5) wzrostu produkcji najważniejszych surowców do’ 
chodzi do wniosku, że narazie nie grozi ziemi niebezpieczeń
stwo przeludnienia. Przestrzeń życiowa jest wyzyskana w nie
dużym odsetku, ludność przyrasta coraz wolniej, a produkcja 
surowców w okresie ostatnich 50 lat prześciga znacznie skalę

’) Zierhoffer: Problem przeludnienia, 5—6.
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wzrostu ludności świata.1) Musimy dodać, że niemniej w wie
lu krajach da je się odczuć przeludnienie względne.

’) Zierhoffer: Problem przeludnienia, 26—28.
2) M. Bryas: Les Peuples, 107.

Obok przeludnienia ważnym motorem emigracji jest nie
zdrowy ustrój agrarny i nieopłacalność warszta
tów rolnych. Czynniki te oddziałują na przypływ ludno
ści wiejskiej do miast i na rozmiary wychodźtwa. Najistot
niejszy powód ogromnej emigracji angielskiej, irlandzkiej 
i polskiej w ostatniem stuleciu leżał właśnie w tej dziedzinie. 
Jako ważną przyczynę wychodźtwa włościan polskich i rus
kich uważa Caro zadłużenie u wiejskich lichwiarzy i głód 
ziemi chłopa.

Przesilenia przemysłowe, bezrobocie i klęski dotykające 
rolnictwo dostarczają znacznych kontyngentów wychodźców, 
nie zawsze jednak w proporcji do rozmiarów kryzysu, o czem 
już mówiliśmy przy bezrobociu. Prześladowania po
lityczne i religijne wpływają niejednokrotnie na 
rozrost prądów emigracyjnych, zjawiska w gruncie rzeczy 
gospodarczo-społecznego. Dość wspomnieć o emigracji 
polskiej z lat 1831 i 1864, o stałem wychodźtwie Żydów z Ro
sji w dobie przedwojennej, o repatrjacji około miljona Gre
ków z Malej Azji w latach 1923/4.2)

Nie w ostatniej mierze rekrutują się emigranci zpośród 
ludzi przedsiębiorczych, owładniętych pragnieniem poprawy 
losu w obcym kraju, tak samo jak i zpomiędzy nieszczęśliw
ców różnego autoramentu, którym w kraju się nie powiodło, 
a którzy wiedzeni są nadzieją dorobienia się zagranicą. Ludz' 
mających umysły destrukcyjne, nie znoszących mocnych wę
dzideł społecznych, dezerterów i t. p. wypędzająz kraju obo
wiązki społeczne, którym radzi się uchylić.

Powyższe motywy emigracji działają odśrodkowo, wypy
chając niejako ludzi zagranicę. Obok nich mamy i przyczyny 
płynące z źródeł leżących poza krajem wTychodźtwa. Są to 
właściwe przyczyny przyciągające imigrację do pewnego 
kraju. Nie tak to jeszcze dawno, jak w Stanach Zjednoczonych 
prezydent Tyler w orędziu do Kongresu z 1850 r. głosił te sło-
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wa: „Kierujemy zaproszenie do ludów innych ikrajów, aby 
przyjeżdżano tu i osiedlano się pośród nas, jakby w rodzinie 
szybko rosnącej14,1) kiedy rozdawano bezpłatnie ziemię 
w lotach 160 akrowych (ustawa o homestead‘ach z 1862),2) 
a niektóre Stany n. p. Wisconsin z urzędu prowadziły propa
gandę, zachęcającą do przyjazdu do tego stanu, szlachetnie 
zasłużonego wobec cudzoziemców.3) Oprócz tej podstawowej 
propagandy należy tu wszelkiego rodzaju agitacja, 
uprawiana przez ajentów towarzystw okrętowych, werbu
nek ludzi przez ajentów państw imigracyjnych łatwy zwłasz
cza przy niskim stanie oświaty, wysoki poziom płac 
i dobra konjunktura zagranicą, łatwość naby
cia żyznej ziemi, odkrycie złoży metali szlachet- 
nychimineralów kopalnianych, znacznie wyższy poziom 
życia (standard of life) działający jak magnes na ludność 
emigrującą z krajów o znacznie niższej stopie życiowej, swo
body obywatelskie i t. d. Do przyczyn pociągających 
emigrantów do pewnego kraju należy zaliczyć osłabienie siły 
ludnościowej tego kraju, przy istniejącem zapotrzebowaniu 
na brakujące ręce do pracy (Francja). Deprecjacja waluty 
krajowej powoduje dążność do wyjazdów zagranicę, zarobki 
wypłacane w silnej walucie przyciągają obcokrajową silę ro
boczą. I tak po wojnie światowej dała się zauważyć silna 
emigracja niemieckiej służby domowej do Hdandji. Przyczy
ny emigracji i imigracji są często tak z sobą splecione, że 
trudno odróżnić kolejność i nasilenie ich działania, np. zdarza 
się, że kilka osób emigruje z ubogiej wioski i znajduje w no
wym kraju łatwą możność zarobku i ziemię. Piszą o tern do 
swoich krewnych i znajomych, co zkolei skłania do wyjazdu 
nieraz całe osiedla. Pierwszą przyczyną emigracji była tu po- 
prostu bieda, później działała już zachęta (agitacja), która nie 
znalazłaby jednak pełnego skutku, jeśliby nie istniało owo 
gospodarcze podłoże: bezrobocie, rozdrobnienie własności rol
nej i t. p. Obok czynnika ekonomicznego doniosłą rolę odgry-

9 Varlez: Les Migrations, 45.
2) Varlez; Les Migrations, 44.
3) Varlez: Les Migrations, 45.
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wa tu czynnik psychologiczny: przykład i agitacja. 
Zdolne są one wywołać masowe wychodźtwo („gorączki" emi
gracyjne), przeciw’ którym państwa musiały nieraz bardzo 
ostro występować. (Coprawda o większości pobudek skłania
jących do emigracji powiedzieć możemy, że są psychologicz
nej natury).

Niezmiernie ważnym czynnikiem, który przyczynił się do 
olbrzymiego rozwoju ruchów migracyjnych w XIX i XX stu
leciu jest postęp techniczny w dziedzinie komunikacji. 
W miarę jak linje kolejowe docierają do coraz dalszych za
kątków wszystkich'krajów, jak przejazd morski staje się co’ 
raz bezpieczniejszy i krótszy, rośnie fala emigracji. Niskie ta
ryfy przejazdu, otwarcie dostępu do coraz to nowych dziewi
czych ziem zachęca do „próbowania szczęścia44. Świat staje się 
coraz mniejszy, poczta i gazety informują szybko i sprawnie 
o tern co dzieje się na krańcach świata. I gdyby nie wojna 
światowa niektóre kraje Europy wyludniłyby się częściowo, 
jak wskazywały na to powszechne obawy co do północnych 
Włoch, Słowaczyzny, Małopolski zachodniej i środkowej i w. 
i. Przekonaliśmy się też w okresie powojennym, że znacznie 
podniesione ceny biletów okrętowych hamują emigrację do 
krajów skądinąd chłonnych. Niskie ceny biletów kolejowych 
i okrętowych, wolność paszportowa i t. p. nie są oczywiście 
przyczynami emigracji, lecz czynnikami ułatwiającemi wy* 
konanie zamiaru opuszczenia kraju. Zamiar sam rodzi się na 
tle niezadowolenia z miejscowych stosunków. Czynniki uła
twiające emigrację nie mogą wywołać wychodźtwa, jeżeli 
w danym kraju nie występują omówione poprzednio przy
czyny skłaniające ludność do emigracji.

Charakterystyczne jest, że pewne podniesienie 
się poziomu oświaty w krajach ciemnych i nisko 
kulturalnie stojących wpływa pobudzająco na dążność do 
emigrowania, podobnie jak ułatwienia komunikacyjne. Nic 
też w tern niema dziwnego, że człowiek ciemny mniej zdaje 
sobie sprawę ze swego opłakanego nieraz położenia ekono
micznego, niż jednostka bardziej oświecona, czytająca 
dzienniki i książki.

A zatem mamy 1) przyczyny wywołujące emigrację
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z pewnego kraju, 2) przyciągające imigrację do innych tery. 
torjów, i 5) wszelkiego rodzaju czynniki ułatwiające 
emigrację. Obok nich dzałają 4) hamulce, zatrzymujące w kra
ju kandydatów do wyjazdu. Tu należą więzy rodzinne, socjal
ne, względy patrjotyczne, przyzwyczajenia, tradycja, natural
na obawa przed niebezpieczeństwami podróży i ryzykiem 
niepowodzenia w nowych, nieznanych warunkach, wysoki 
poziom płac w kraju macierzystym, opłacalność rodzimego 
rolnictwa i handlu, utrudnienia reglamentacyjne w kraju 
emigracyjnym i imigracyjnym, podrożenie kart okręto
wych i w. i.

Przyczyny pobudzające emigrację i przyciągające imi
grację są owemi siłami motorycznemi, które wywołują wę
drówki mas ludzkich. Czynniki skłaniające ludność do po
zostania w kraju, stanowią opory, niweczące lub osłabiające 
działanie sił uruchomiających wychodźtwo. Usunięcie nie
których przeszkód, jakie na swej drodze napotyka istnieją
ca tendencja do emigracji, wywołuje podobne skutki jak 
usunięcie barjery, na którą naciska napór mas. Niedawno 
mieliśmy tego przykład we Włoszech. Emigracja kontynen
talna z tego kraju zabierała w pierwszej połowie 1930 roku 
od 6 do 14 tysięcy ludzi miesięcznie. Gdy następnie rząd 
włoski zezwolił na wydawanie paszportów bez ograniczeń, 
emigracja kontynentalna osiągnęła w październiku 1950 r. 
.cyfrę blisko 60 tysięcy osób.1)

ł) Affricano, 4.



ROZDZIAŁ IV.

RZUT HISTORYCZNY I STATYSTYCZNY.

(OKRES PRZED WOJNĄ ŚWIATOWĄ)

Historja ruchów wychodźczych, ich kierunek i obraz: 
statystyczny mają pierwszorzędne znaczenie dla polityki 
emigracyjnej. Chcąc trafnie osądzić stan rzeczy dzisiejszy 
w tej dziedzinie i wywnioskować o przyszłych możliwo
ściach, należy przedewszystkiem zbadać dzieje, łożyska 
i rozmiary migracyj ludzkich w dobie minionej. Nie może
my zatem w naszej pracy pominąć omówienia zasadniczych 
faz, jakie przechodziła emigracja europejska w ostatniem 
stuleciu. Nie sięgamy do dawniejszych dziejów, gdyż do 
czasu wojen napoleońskich wychodźtwo obracało się 
w szczupłych ramach.1) Masowy exodus z Europy i to prze
dewszystkiem do Stanów Zjednoczonych, zaczyna się dopiero 
w XIX wieku. Kolejne uchylanie zakazów emigracji z kra
jów europejskich i ułatwienia komunikacyjne przyczynia
ją się do wzmożenia tego ruchu. Migracje kontynentalne 
w obrębie samej Europy nie odgrywają początkowo więk
szej roli, a przybierają na ,sile dopiero w ciągu dru
giej połowy XIX-go wieku.

Emigracja zamorska kieruje się w ciągu ostatnich lat 
przedewszystkiem do Stanów Zjednoczonych, które zabiera
ją aż do roku 1880 prawie całą emigrację, a później potężne 
kontyngenty wahające się w granicach 1/2 do 3/4 wszystkich 
wychodźców. Dane statystyczne są niestety niekompletne.

0 Willcox ocenia ludność Stanów Zjednoczonych w roku 1800 na 
5.300.000, a Kanady na 350.000 (Int. Migr. II, 74).
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Wiele państw nie rejestrowało wogóle emigrantów aż do 
najnowszych czasów, w innych prowadzono statystyki, nie 
obejmujące całego ruchu. Po drugiej stronie Oceanu Kana
da (1816) i Stany Zjednoczone (1820) pierwsze zaczynają re
jestrować imigrantów w portach.1) Statystyki prowadzone 
przez Stany Zjednoczone, a później i przez inne kraje ame
rykańskie, stają się najpoważniejszem źródłem, na podstawie 
którego możemy ocenić rozwój zamorskiego wychodźtwa 
z kontynentu europejskiego, tego głównego źródła emigracji 
rasy białej. Wedle statystyk imigracyjnych (amerykań
skich) w okresie od r. 1821 do 1920 napływ przychodźców 
miał następujące rozmiary:

IMIGRACJA ZAOCEANICZNA DO KRAJÓW AMERYKI, W ROCZNYCH PRZECIĘTNYCH 
LICZBACH WYPOŚRODKOWANYCH Z PIĘCIOLECI.

Okres Liczba krajów lub kolonij 
objętych statystycznie

Liczba imigrantów

1821-1825 8.958
1826-1830 3 38.822
1831 — 1835 2 79.936
1836—1840 5 89.009
1841 — 1845 9 138.453
1846-1850 8 298.660
1851-1855 8 397.348
1856—1860 11 212.898
1861-1865 10 207.017
1866—1870 8 405.324
1871-1875 7 410.442
1876-1880 8 259.913
1881 — 1885 8 652.425
1886-1890 8 709.036
1891-1895 8 650.057
1896 1900 8 528.032
1901—1905 10 1,039.774
1906-1910 9 1,481.844
1911 — 1915 11 1,403.442
1916—1920 10 374.919

’) Int. Migr. I, 168.



56 A. Jarzyna Polityka emigracyjna

Łącznie zarejestrowano w latach 1821—1920 (w za
okrągleniu) 47.000.000 przybyszy1) z całego świata do kra
jów obu Ameryk, z czego do s a m y c h Stanów Zjednoczo
nych przybyło 51.000.000.2)

’) Int. Migr., 168
2) obliczono na podstawie tablic Int. Migr. I. 236—237.
3) obliczono na odstawiep tablic Int. Migr. I, 175, 236 i 392. 

wykres z Int. Migr. I, 169.

Ogromna większość tych emigrantów przybyła z Euro
py. Udowadnia to statystyka Stanów Zjednoczonych, wedle 
której na 51.578.406 imigrantów zaoceanicznych w latach 
18-21—1920 przybyło z Europy 29,969.515.3) Przodujące stano
wisko Stanów Zjednoczonych obrazuje następujący wykres, 
przedstawiający zaoceaniczną imigrację cudzoziemców na kon
tynent amerykański i imigrację do Stanów Zjednoczonych 
w latach 1821—1924, wedle przeciętnych z pięcioleci:

AMERYKA

TAN'

w •patkach 
tys^cy

Wychodziwo do Stanów Zjednoczonych rośnie w gwałtow
nych /skokach, Kanada powoli ale stale zyskuje przybyszów; 
imigracja do Argentyny i Brazylji przybiera na sile w la
tach 80-tych XIX stulecia, osiągając znaczną wysokość 
w okresie poprzedzającym wojnę światową. Widzimy to na 
wykresie:



IMIGRACJA DO 4 KRAJÓW AMERYKAŃSKICH W OKRESIE 1821-1924 >)

WSETK4C#
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) uproszczony diagram z Int. Migr. L 171.
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Jak widzimy ruchy migracyjne przybierają na sile 
w połowie XIX wieku, wzrastają nierównomiernie w za
leżności od konjunktur emigracyjnych, osiągają niebywałą 
wysokość w piętnastu latach poprzedzających wojnę świa
tową, poczem zostają gwałtownie zahamowane.

Stosunkowy udział Stanów Zjednoczonych, Kanady, Bra- 
zylji i Argentyny w ogólnej liczbie imigrantów do tych kra
jów przedstawiał się w odsetkach jak następuje:1)

Okres przybyło 
imigrantów

odsetki

Stany 
Zjednoczone Kanada Brazylia Argentyna

1856-60 203.299 78-7 8'6 7-9 4-8

1861-65 193.362 78’9 11-1 5-2 4-8

1866-70 377.410 81-9 9-6 2-5 6-0

1871-75 384.138 80-4 7-7 4’2 7-7

1876-80 240.573 73’3 5-9 11-5 9-3

1881-85 633.321 81-4 6’2 43 8-1

1886-90 683.304 66'4 4-8 11-6 1T2

1891-95 631.146 67'3 4-1 21'1 T5

1896-1900 513.730 60'8 4-6 18-6 16’0

1901-05 994.718 76-8 6-8 5-8 10-6

1906-10 1,415.077 67’1 9-7 5'7 17-5

1911-15 1,299.119 61-9 13-1 9'4 15-6

1916—20 266.202 56-5 15-2 13-8 14’5

0 Int. Migr. I. 172.
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Prymat dzierżą stale Stany Zjednoczone, w ostatnich 
jednak latach tracą imigrantów powoli na rzecz młodszych 
od siebie terenów imigracyjnych.

Jeżeli chcemy poznać z których krajów Europy naj
więcej płynęło przybyszów do Stanów Zjednoczonych, po
służymy się tabelą porównawczą:

IMIGRACJA DO STANÓW ZJEDN. W LATACH 1826 DO 1924’)

kraje pochodzenia liczby bezwzględne

Zj. K. Wk. Brytanji 8,507 000

Niemcy 5,644.000

Italja 4,561.000

Austro-Węgry 4,240.000

Rosja 3,353.000

Tu dotykamy bardzo drażliwej dla Stanów Zjednoczo
nych sprawy. W ostatniem ćwierćwieczu wzrosła niezmier
nie imigracja słowiańska, włoska i żydowska. W stosunku 
do tych nowych przybyszy malała nieustannie imigracja 
brytyjska. Nacjonalistyczne koła amerykańskie anglosaskie
go pochodzenia podniosły alarm, przestrzegając przed dal- 
szem kontynuowaniem liberalnej polityki imigracyjnej, 
przy której obcojęzyczne masy przybyszy, nie chcące się 
asymilować, mogłyby zagrozić anglosaskiemu charaktero
wi państwa. Uczeni amerykańscy stworzyli sztuczną kon
cepcję rasy „nordyckiej4’ zaliczając do niej Anglików. 
Irlandczyków, Niemców, Belgów, Szwedów i t. p. Zaliczyli 
tu ludy łatwo isię asy miłujące na gruncie amerykańskim, jak-

1) W liczbach odnoszących się do Niemiec, Austro-Węgier i Rosji 
mieszczą się Polacy i Żydzi. W tej mierze patrz Szawleski „Wychodźtwo 
polskie w St. Zj. Am.“

Tablicę podaję za Int. Migr. I, 178.
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kolwiek — co objektywnie stwierdzić należy — niejednolite 
z punktu widzenia pochodzenia etniczego. Wśród przybyszów 
zaczęto odróżniać imigrantów z zachodniej i północnej Europy 
(pożądanych), oraz z wschodniej i południowej Europy (niepo
żądanych). Doszło do takiego paradoksu, że n. p. Szwajcarję 
zaliczono do zachodniej i północnej Europy, a Austrję 
i Węgry do południowej i wschodniej Europy. Za wszelką 
cenę chciano wykluczyć Włochów i Żydów, co do ostatnich 
unikano nazwania rzeczy po imieniu, aby nie wywoływać 
protestów ze strony amerykańskich bankierów. Proskrybo- 
wano więc całą wschodnią i południową Europę, pomimo 
dużej naogół życzliwości dla słowian, cenionych robotni
ków. (Tendencje te znalazły wkońcu wyraz w ustawach 
kwotowych z 1920 i 1924 roku, zamykających dostęp do Sta
nów Zjednoczonych ludom ze ., wschód niej i południowej4' 
Europy).

W omówionym przed chwilą okresie kilkudziesięciu lat 
poprzedzających wojnę światową emigracja niemiecka 
słabnie ustawicznie w miarę postępującego rozwoju prze
mysłowego. a wychodźtwo angielskie zmniejsza się i jak
kolwiek dostarcza Stanom Zjednoczonym ciągle poważnych 
kontyngentów ludzkich, to jednak ustępuje coraz bardziej 
miejsca emigracji płynącej z wschodnej i południowej 
Europy.

Ten gwałtowny zalew Stanów Zjednoczonych ludnością 
obcojęzyczną po roku 1890 obudził tam niepokój nietylko 
w kołach nacjonalistycznych. Robotnicy amerykańscy pro
testują przeciw dopuszczaniu ogromnych mas niekwalifi- 
kowanych sił roboczych, które podejmują się każdej naj
cięższej nawet pracy za lichem wynagrodzeniem. Standard 
of life pracujących sfer amerykańskich jest zagrożony. 
Niechętnem okiem patrzą też na nowych imigrantów, prze
ważnie katolików, koła protestanckie. Wychodzi szereg 
ustaw ograniczających imigrację, pomimo tego napór no
wych, trudno się asymilujących mas wychodźczych wzmaga 
się. Aż do wybuchu wojny światowej w gruncie rzeczy 
każdy zdrowy, zdolny do pracy przybysz bywał dopuszczo-
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ny. Dopiero wojna kładzie kres wzmagającemu się usta
wicznie strumieniowi imigracji.

Ogólnie biorąc, w wychodźtwie europejskiem za ostatnich 
sto lat możemy rozróżnić dwa okresy. Pierwszy od 
kongresu wiedeńskiego do lat ośmdziesiątych i drugi od tego 
czasu do wybuchu wojny światowej.

Okres pierwszy charakteryzuje .się tem, że emigrują 
przed ewszystkiem Anglicy, Irlandczycy i Niemcy, mniej licz
nie narody skandynawskie, mieszkańcy Francji, półwyspu 
Iberyjskiego i Włoch. Emigracja kieruje się prawie wyłącznie 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie ugruntowuje się raisa anglo
saska, asymiłując dość łatwo innych przybyszów. Emigrują 
bezrolni i małorolni, a także nie znajdująca pracy ludność 
miast. Są to ludzie niezamożni, przeważnie zabierają z sobą 
jednak pewne kwoty pieniężne. Rozmaite są obliczenia tych 
funduszów; o wszystkich powiedzieć możemy, że są dalekie 
od rzeczywistości, gdyż tak przy wyjeździe z kraju, jak i przy 
przybyciu do nowego lądu wychodźcy często podawali fał
szywe dane co do wiezionej gotówki.

Element wychodźczy zajmuje w pierwszym rzędzie wolne 
ziemie Stanów Zjednoczonych, posuwając się powoli na zachód 
ku Pacyfikowi. Stany Zjednoczone chętnie witają przybywa
jącą ludność, dostarczając jej wszelkich ułatwień. Kanada. Au- 
stralja i kraje południowo-amerykańskie zadowalać isię muszą 
znacznie szczuplejszemi kadrami imigrantów. Ogólny kontyn
gent wychodźców opuszczających Europę waha się w grani
cach od 250.000 do 570.000 rocznie.1) W okresie 1881—1885 emi
gracja przybiera gwałtownie na sile, podwajając swe rozmia
ry. Niemcy dostarczają po raz ostatni wielkich ilości wychodź
ców (857.000 za pięciolecie),2) aby odtąd nieustannie zmniej
szać swój udział w emigracji europejskiej. Anglja sekunduje 
Niemcom w tym wysiłku, wysyłając w omawianem pięciole
ciu 1.660.000 ludzi (z Irlandją). Emigracja kontynentalna 
w obrębie krajów Europy jest stosunkowo znikoma.

ł)) Int. Migr. I, 230.
2) Int. Migr. I, 230.
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W drugim okreisie dochodzą do głosu ludy połud
niowej i wschodniej Europy, które odtąd niepowstrzymanie 
zwiększają liczbę swych emigrantów. W latach 1896—1900 
emigracja włoska zbliża się cyfrowo do rozmiarów emigracji 
z wysp Wielkiej Brytanji, a w następnem pięcioleciu obejmu
je berło pierwszeństwa. Wraz z włoską emigracją rośnie gwał
townie emigracja słowiańska, z najliczniej reprezentowanymi 
Polakami, oraz hiszpańska i żydowska. Emigracja z Hiszpa- 
nji zabiera znaczniejsze liczby ludności dopiero od schyłku 
XIX w., poczem rośnie nieustannie, aby w latach 1909—1915 
osiągnąć przeciętną roczną 151.000. Niestety nie mamy do
kładnych statystyk oddających pełny obraz migracyj ludów 
słowiańskich. Wiemy, że przeważna część emigrantów z Au
stro-Węgier i Rosji była słowiańskiego pochodzenia. Odnośnie 
do Polaków mamy niekompletne dane Warszawskiego Komi
tetu Statystycznego za czas od roku 1890. Nie podajemy ich 
co do zamorskiej emigracji, bo mogą wywołać mylne wyobra
żenie co do jej ilości. Bliższe prawdy będą statystyki Stanów 
Zjednoczonych, które od r. 1899 odróżniały przybyszów wedle 
rasy i narodowości (race and people).

ZAREJESTROWANO W STANACH ZJEDN. WEDLE NARODOWOŚCI IMIGRANTÓW')

Polaków Rusinów Żydów Włochów

w 1899 r. 28.500 1.400 37.000 79.000
1900 47.000 2.800 60.000 102.000
1902 70.000 7-500 58 000 180.500
1905 102.000 14.500 130.000 226.000
1910 128.000 28 000 84.000 223.000
1913 174.000 30 500 101.000 274.000
1914 123.000 37.000 138.000 296 000

Cyfry włoskie dajemy dla porównania.

x) Int. Migr. I. 464. 465. 467. 468.
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Zaznaczyć trzeba, że słowianie opuszczający Europę kie
rują się w okresie poprzedzającym wojnę światową prawie 
wyłącznie do Stanów Zjednoczonych, gdy Włosi płyną w dość 
znacznych ilościach także do Argentyny i Brazylji. Zanika 
zaś imigracja niemiecka i skandynawska, a angielska zostaje 
w tyle.

Ale nietylko skład narodowościowy emigracji ulega 
zmianie. Ogólny strumień wychodźtwa zasila w coraz wyż
szym stopniu kraje południowej Ameryki, nie skąpiąc także 
imigrantów Australji i Kanadzie. Pomimo tego rośnie ilościo
wo napływ do Stanów Zjednoczonych, choć procentowo udział 
ich w emigracji europejskiej obniża się do 47.5% w latach 1911 
do 1914.1) W szczególności przyjechało do Stanów Zjednoczo
nych A. P. z Europy w latach 1911—1914 (lata budżetowe, 
fiscal years) 3.600.000 imigrantów, czyli przeciętnie rocznie 
przybywało po 900.000 ludzi.2)

O rozmiarach remigracji mamy skąpe wiadomości. 
Niewiele państw rejestrowało powrót swych obywateli. Przy
bliżony obraz daje następujący wykres:

W SITKACH

ZAMORSKA EMIGRACJA I REMIGRACJA OBYWATELI Z KRAJÓW EUROPY 
W PRZECIĘTNYCH CYFRACH Z PIĘCIOLECI 3)

WYCHODZTWO

REMIGRACJA

J) Int. Migr. I, 192.
2) na podstawie Int. Migr. I. 591.
3) wykres z Int. Migr. I, 185.

375973
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Wykres ten, o ile chodzi o remigrację, został opracowany 
na podstawie statystyk Anglji, Holandji, Szwecji, Hiszpanji 
i Wioch (od 1886 r.), do których przyłączyły się Finland ja 
i Węgry.1) Wedle tych jedynie danych powróciło do Europy 
10,565.000 remigrantów w latach 1886—1920. Jeślibyśmy cy
frę tę powiększyli o sumę repatrjantów przybyłych do innych 
krajów Europy, nie objętych spisem, to okaże się, że na 47 
miljcnów emigrantów w okresie 1821—1920 odpada kilkana
ście tylko mil jonów rewertentów, zaczem netto emigrację za
oceaniczną z Europy można przyjąć na z górą 50 miljonów 
ludzi za czas 1820—1920.

Stany Zjednoczone od 1908 r. prowadzą statystykę emi
grantów obcych obywateli t. j. rewertentów do Europy. W o- 
kresie 1908—1914 imigracja do Stanów Zjednoczonych wyno
siła przeciętnie po 882.702 rocznie, wyjazdy 261.457, t. j. 29.7%, 
netto imigracja 621.265 czyli 71.5%.2)

Dla Argentyny stosunek ten wyrażał się w latach 1908— 
1924 proporcją 57.7% dla rewertentów, 62.5% imigracja 
netto.3)

Z Europy emigruje w tym okresie z reguły ubogi prole- 
tarjat, który w Stanach Zjednoczonych napływa do wielkich 
centrów przemysłowych, a w Południowej Ameryce podej
muje się robót przy budowie kolei, portów, na plantacjach ka
wy i t. p. Wielu kolonizuje ziemie rządu lub koncesjonarjuszy.

W drugim też okresie ujawnia się w Europie znaczna 
emigracja kontynentalna.

Pierwsze miejsce zajmują tu początkowo Włochy, które 
wysyłają rocznie po 80.000 wychodźców kontynentalnych 
w latach 1876—1880, ilość ta rośnie nieustannie i wynosi w la
tach 1896—1900 przeciętnie po 145.000 rocznie, osiągając 
w następnych pięcioleciach aż do wielkiej wojny ćwierć mf- 
Ijona rocznie.4) Kontynentalni emigranci włoscy kierują się

’) Int. Migr. I, 196. Przy tej sposobności zaznacza się, że remigracja 
do Europy w I-szej połowie XIX wieku była nieznaczna.

2) obliczono na podstawie tablic Int. Migr. I, 207.
3) Int. Migr. I, 206.
4) Int. Migr. I, 235.
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głównie do Szwajcarji, Francji, Niemiec, w mniejszej liczbie 
do AustroAV ęgier. Drugim wielkim krajem emigracyjnym 
staje się Polska, wysyłająca przemysłowych i rolnych ro
botników sezonowych z Galicji i Królestwa Kongresowego do 
Niemiec. Wedle danych Komitetu Statystycznego w Warsza
wie, które nie mogą być uważane za kompletne, wyjechało 
z Kongresówki do Niemiec

56.000 osób
120.000 „
200.000 „
275.000 ,
345.000 „

w r. 1895
„ „ 1900
. „ 1905
. „ 1910
. „ 19131)

Co do wychodźców sezonowych z Galicji do Niemiec ilość 
ich wedle danych posterunków policyjnych wynosiła

w 1902 roku 42.000
„1905 „
„ 1908 „
, 1909 .
„ 1911 ,

106.000
158.000
314.000
331.000

Ostatnie cyfry są prawdopodobnie nieco za wysokie.1) 
Pomimo tego szereg autorów zgodnie przyjmuje, że sezonowa 
emigracja z Kongresówki i Galicji do Niemiec dochodziła 
przed wojną do olbrzymiej cyfry 600.060 rocznie.

Oprócz Polaków i Rusinów z Galicji wysyłały Austro- 
W ęgry pewną, nieznaną, ściśle ilość emigrantów kontynen
talnych zpośród Węgrów, Czechów, Słowaków i t. d., nato
miast zatrudniały u siebie pewną ilość włoskich imigrantów.

Równie trudno ustalić liczbę emigracji kontynentalnej 
z innych krajów n. p. z Hiszpanji.

Jeśli uwzględnimy, że głównemi krajami imigracji 
kontynentalnej były przed wojną Niemcy i Fran
cja, to na podstawie spisów ludności możemy wytworzyć 
sobie przybliżony obraz ilości tego wychodźtwa.

) Ruziewicz, 48—51.



66 A. Jarzyna — Polityka emigracyjna

Wedle spisu ludności podług zawodów dokonanego 
w Niemczech (12. VI. 1907) pracowało tam 1.000.000 robotni
ków urodzonych zagranicą, t. j. 5.5% wszystkich robotni
ków.1) Liczbę tę należy uważać za niższą od rzeczywistości, 
jeśli zważymy, że same Prusy wedle statystyk Niemieckiej 
Centrali Robotników zatrudniały w tym roku 735.000 ro
botników cudzoziemskich, w tern 258.000 w rolnictwie.2)

’) Ruziewicz, 53.
5) Ruziewicz. 56.
3) Ruziewicz, 56.
4) Pairault, 21, 31.
’) liczby wzięto z okólnika franc, ministerstwa pracy, opublikowa

nego w Rev. cTImmigr. Nr. 13, 1929, 14.
6) Pairault, 21, 31.

Wedle rejestrów Niemieckiej Centrali Robotniczej (Deut
sche Arbeiterzentrale), nie obejmujących nielegalnej imigracji 
do wszystkich państw Rzeszy, przybyło w 1915 r. 754.000 cu
dzoziemskich robotników, z czego blisko 400.000 umieszczono 
w rolnictwie.

Imigranci do Niemiec rekrutowali się wówczas w najlicz
niejszej mierze z ziem Królestwa Kongresowego i Galicji, 
w dalszej mierze zpośród Włochów i Holendrów.3)

Drugiem wielkiem centrum imigracyjnem była Francja. 
Ściągała ona przychodźców przeważnie z Włoch, Hiszpanji 
i Belgji. zarówno sezonowych jak i stałych.

Wedle spisów ludności było w Francji

w r. 1851 580.000 cudzoziemców t. j. 1.06 %
55 55 1872 741.000 „ 2.05 % 4)
55 55 1901 1,054.000 „ 2.69 % 5)
55 55 1911 1.160.000 „ 2.95 % *)
55 55 1914 1,755.000 4.50 % 6)

Wedle spisu ludności z 1911 r. około 50 % cudzioziemców 
zarejestrowanych było jako „robotnicy". Wśród tych na pier- 
wszem miejscu kroczą
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66.000 
128.000 
269.000 
387.0001

’) Int. Migr. I, 294.
2) Int. Migr. I, 831.
3) Niemiec, Belgji, Szwajcarji i Państw Skandynawskich.

204.000
133.000
55.000
46.000.

Włosi
Belgowie
Niemcy
Hiszpanie

Liczby te nie obejmują członków rodzin.
O Szwajcarji możemy powiedzieć na podstawie statystyk 

włoskich, że otrzymywała znaczne ilości imigrantów z Italji, 
a mianowicie:

w latach 1876—1880
1896—1900
1901—1905
1906—1910

a w ciągu 3-ch lat poprzedzających wojnę światową średnio
po 90.000 rocznie.2)

Ogólnie charakteryzując emigrację europejską w oikresie 
ostatnich 30 lat poprzedzających wojnę światową, możemy po
wiedzieć, że wspaniały rozkwit przemysłowy krajów północno 
i środkowo-europejskich3) zatamował dość znaczny odpływ 
zamorskiego wychodźtwa, jaki ujawniał się w tych krajach 
w poprzednim okresie. Wspomniane kraje przechodzą prze
ważnie do rzędu państw przyciągających imigrację, oczywi
ście z kontynentu europejskiego. Jedna tylko Anglja dostar
cza stale znacznych ilości emigrantów zaoceanicznych, oby
wając się bez cudzoziemskiej siły roboczej.

Kraje południowej i wschodniej Europy nie dotrzymują 
kroku w postępie gospodarczym reszcie naszego kontynentu, 
co powoduje — przy silnym przyroście naturalnym — wystą
pienie oznak względnego przeludnienia. Ponieważ nie istniały 
już barjery reglamentacyjne, z rozwojem ułatwień komuni
kacyjnych, a często i pod wpływem wszelkiego rodzaju agita
cji j propagandy, w społeczeństwach tych wzrasta gwałtownie 
wychodźtwo, porywając zkolei coraz to odleglejsze kraje.

4912
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Brak przymusu paszportowego ułatwia te masowe przesiedle
nia. Bezczynnie przypatrują się temu rządy zainteresowanych 
państw, oprócz Włoch, które krok za krokiem postępują po li- 
nji polityki opiekuńczej, przygotowując się do ujęcia w karby 
w interesie narodowym ruchu wychodźczego.

Opinja publiczna ulega powszechnemu indyferentyzmo- 
wi, uśpiona wygodnemi hasłami laisser-faire yzmu. Spora^- 
dycznie budzą się głosy wołające — nie tyle o ograniczenie — 
ile o zużytkowanie emigracji przez zakładanie własnych 
osiedli i kolonij narodowościowych.

Wojna zmienia całkowicie ten obraz. Granice państw bio- 
racvch udział w wojnie zamykają się dla emigracji. Do obrony 
kraju zostaje pociągnięta nietylko ludność zdatna do noszenia 
broni, ale także zdolna do pracy w przemyśle i na roli.

Nie wszystkie kraje są tak szczęśliwe jak Włochy, że je
szcze mogą wygodzie swych robotników sąsiadom. Brak rąk 
do pracy staje się tak silny, że zmusza Francję do rekrutowa
nia kolorowych, których przybyło 222.000 w latach 1914^- 
1918, w tern 56.000 Chińczyków.1) Mniej więcej taką samą 
liczbę białych robotników zwerbowano zpośród Greków, 
Portugalczyków i Rosjan.2)

Niemcy z początku wojny nie odczuwały tak silnie braku 
sił roboczych, bo zatrzymały przeważną część imigrantów cu
dzoziemskich pracujących na terenie Rzeszy w chwili wybu
chu wojny, w tem pół miljona sezonowców polskich i ruskich. 
Z wyjątkiem poborowych austrjackich. innym wzbroni o- 
n o powrotu do domu, zatrzymując ich jakby jeńców cywil
nych na miejscu pracy.8) Po zajęciu Kongresówki Niemcy 
rozpoczynają propagandę ..rekrutacyjna/, polegającą w naj
większej części na zabieraniu przemocą ludności zdatnej do 
pracy. Wielu robotników polskich zgłaszało się także dobro
wolnie do ajentów Niemieckiej Centrali Robotników (Arbei- 
terzentrale), gdyż wobec systematycznego niszczenia przez

9 Pairault, 34
2) Pairault, 54.
3) Ru ziewie z, 24—25.
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Niemców polskich fabryk i warsztatów, szerzyło się bezrobo
cie. Przy końcu okupacji władze wojskowe przystąpiły do ge
neralnej rejestracji „bezrobotnych", poczem wysyłały ich do 
Niemiec jako „bataljony robotnicze'* (ZiviLArbeiterbataillo- 
ne).1) Liczbę zarekwirowanych robotników z ziem polskich 
liczą na 350.000.2)

’) Ruziewicz, 26.
2) Ruzaewicz, 26.

Z chwilą zawieszenia broni rozpoczyna się olbrzymi ruch 
repatrjacyjny jeńców, robotników i emigrantów w obrębie 
wszystkich państw prowadzących wojnę, pociągający miljo- 
ny ludności. Nie zatrzymujemy się nad tern zjawiskiem, wy- 
chodzącem poza ramy naszej pracy i przechodzimy do omó
wienia bieżących ruchów migracyjnych, z pominięciem 
wędrówek wywołanych bezpośrednio przez stosunki wo
jenne.
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ROZDZIAŁ V.

RZUT HISTORYCZNY I STATYSTYCZNY.

{OKRES POWOJENNY)

Gdy umilkły ostatnie grzmoty burzy, która przewaliła 
się nad Europą, zdawało się, że z nastaniem pokoju roz- 
poczną się w dawnej rozciągłości masowe wędrówki emi
grantów. Zdawało się nawet, że skołataną i wyczerpaną 
Europę porzucać będą jeszcze większe ilości ludzi, jak 
przed wojną. Jak wszystkie przewidywania, oczekujące 
niejako automatycznego powrotu stosunków z 1914 roku, 
i te okazały się zawodne. Gdy ukończyły się procesy re- 
patrjacyjne, gdy połączyły się rodziny, rozdzielone wsku
tek kroków wojennych, przekonano się, że „normalny’’ 
prąd emigracji ani w połowie nie osiąga przedwojennych 
rozmiarów. Zmienił się także kierunek, w jakim podążali 
wychodźcy i warunki, wśród których wyjeżdżali, osiedlali 
się — i wracali do kraju.

Wychodźtwo zaoceaniczne uległo znacznemu zmniejsze
niu, a złożyło się na to wiele przyczyn. Pomijamy fakt, że 
w latach 1919 i 1920 znaczna ilość statków, zajętych tran
sportami żołnierzy i materjałów wojennych, nie mogła 
służyć przewozowi emigrantów. Donioślejsze i trwalsze 
znaczenie miało podrożenie taryf okrętowych, tern dotkliw
sze dla pasażerów III klasy, że powszechna dewaluacja
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monety obiegowej w krajach emigracyjnych osłabiła siłę 
kupna szerokich warstw ludności. Ale nie była to jedyna 
barjera dla ludzi pragnących wyjechać za morze. Nowy 
hamulec stanowił przymus paszportowy, a także koniecz
ność dopełnienia niezliczonych formalności, związanych 
z wyjazdem. Do przyczyn zatrzymujących ludzi w kraju 
zaliczyć dalej należy, w pierwszym okresie po wojnie, do
brą konjunkturę dla rolnictwa europejskiego, podniesienie 
się zarobków robotników przemysłowych, polepszenie so
cjalnych warunków pracy (ubezpieczenia społeczne, 8-mio 
godzinny dzień pracy i t. d.). Reforma rolna w szeregu 
państw poprawiła położenie proletarjatu wiejskiego. Naro
dy, które brały udział w wojnie, wyczerpane cierpieniami, 
jakie przeszły, zapragnęły lepszego i wygodniejszego życia. 
Przeciętny standard of life warstw pracujących, szczegól
nie w zachodniej i środkowej Europie, podnosi się, wbrew 
kurczącym się procesom kapitalizacji. Wszystko to osła
biało pęd do emigracji. Coprawda nie brakło też i przy
czyn skłaniających do wychodźtwa. Demobilizacja zwol
niła z szeregów wielu młodych ludzi, nie znajdujących na- 
razie pokojowego zajęcia, a nie pozbawionych energji 
i ochoty do „spróbowania szczęścia’4 w innych krajach. 
Trudne położenie gospodarcze Włoch i Polski po wojnie 
wywołało tam silną tendencję do wychodźtwa, co skłoniło 
rządy tych państw m. i. do wydania zarządzeń ułatwiają
cych nabycie paszportów emigracyjnych.

W pierwszych latach po wojnie wyjeżdżają za morze 
głównie ci wychodźcy, którym rodzina lub przyjaciele wy
kupili kosztowną kartę okrętową. A takich było niemało: 
w roku 1921 przybywa do Stanów Zjednoczonych 652.000 
imigrantów z Europy, — cyfra wielka, aczkolwiek niepo
równanie niższa od liczby imigracji z 1914 roku (1,058.000). 
Ludzi tych nie przyjęto z otwartemi rękoma. Opinja spo
łeczeństwa amerykańskiego w ciągu kilku lat wojny prze
chyliła się w zupełności na stronę przeciwników imigracji.
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zwłaszcza tej, która płynęła z południowej i wschodniej 
Europy. W 1917 roku wchodzi w życie ustawa o niedopusz
czeniu analfabetów. W 1920 roku kongres uchwala sławny 
bill Johnsona, ograniczający po raz pierwszy w historji 
cyfrowo imigrację ludzi rasy białej. Weto prezydenta Wil
sona na krótki czas odsunęło skuteczność ustawy kwotowej, 
która ponownie uchwalona, została zatwierdzona przez pre
zydenta Hardinga i weszła w życie 30 czerwca 1922. Ustawa 
ograniczyła imigrację z Europy do 3% ogólnej liczby cu
dzoziemców każdej narodowości, zamieszkałych w roku 1910 
w Stanach Zjednoczonych. W roku 1924 zmniejszono 
,.kwotę‘k do 2% w stosunku do cudzoziemców objętych spi
sem z 1890 roku. Dla wychodźców z południowej i wschod
niej Europy równało się to zupełnemu zamknięciu dla 
nich Stanów Zjednoczonych. Włosi n. p. otrzymali ,,kwotę4’ 
4000. gdy jeszcze w 1914 roku przyjechało ich 284.000.

Odepchnięci od brzegów Stanów Zjednoczonych emi
granci europejscy płyną do gościnniejszych narazie państw 
amerykańskich: Kanady, Kuby, Brazylji i Argentyny, 
przeważnie jednak w ilościach mniejszych, jak przed woj
ną światową. Do krajów Oceanji emigrują tylko Anglicy, 
gdyż dostęp dla przychodźców innych narodowości został 
tam silnie utrudniony.

Nowe łożyska emigracji europejskiej ilustruje nam 
tablica I.

Jak widzimy, wychodźtwo do Stanów Zjednoczonych 
odgrywa znacznie mniejszą rolę jak przed wojną, gdyż 
absorbuje w latach 1926 i 1927 już tylko 29% emigracji 
z Europy. Inne kraje zamorskie otrzymują znaczniejsze 
ilości przychodźców, oprócz Brazylji jednak nie dochodzą 
do liczb przedwojennych.

Liberalizm Kanady i krajów południowo-amerykań
skich wobec imigrantów z Europy nie trwa długo, zaledwie 
nieco ponad 10 lat, poczem jedne po drugich zamykają się 
przed przychodźcami. Przepisy restrykcyjne są różnego 
rodzaju. Jedne żądają od przychodźcy wykazania się
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TABLICA I.

TABELA KRAJÓW DO KTÓRYCH KIEROWALI SIĘ EMIGRANCI ZAMORSCY WYJEŻDŻAJĄCY 
Z EUROPY')
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przeciętna roczna 
z okresu 1911-1914 689.829 223.605 174.865 39.948 125.538 78.823 71.287 11.888 34.928 1,450.711

przeciętna roczna 
z okresu 1920-1924 362.003 134.659 100 766 25.131 71.589 56.605 45.375 15.894 34.330 846.352

1925 173.565 61.361 100.842 45 703 41.244 53.999 17.339 20.996 14.081 529.130

1926 188.413 105 951 121.986 77.950 33.567 70.003 19.524 15.958 13.857 647.209

1927 184.739 128.933 139.894 60 029 31 890 60.080 17.168 8.550 13.907 645.190

/) Dane co do lat 1911—1914 zaczerpnięto z Int. Migr. I, 192; resztę 
obliczono wedle Les Mouv. migr. 1925—1927.

znaczniejszą kwotą pieniężną, inne kontraktem pracy, lub 
wezwaniem o<l krewnych; Argentyna pobiera wysokie 
opłaty (prawie 300 zł.) za wizowanie wymaganych doku
mentów. Powodem tych ograniczeń są oczywiście trudności 
gospodarcze, przeżywane przez kraje imigracyjne i za
ostrzone dążności nacjonalistyczne. Statystyka emigraicji 
europejskiej najlepiej uwydatnia ten początkowy rozwój 
i późniejszy stały spadek rozmiarów wychodźtwa (patrz 
tablica II).

Przebieg ruchów wychodźczych, zestawiony w po
wyższej tablicy obrazują następujące dwa wykresy, spo
rządzone dla państw wykazujących silniejszą i słabszą 
emigrację (patrz str. 75 i 76).

Widzimy dowodnie, jak zamierają ruchy emigracyjne 
w latach 1930 i 1931. Rok 1932, co do którego brak jeszcze 
większości zestawień sltatystycznych, oznacza już niemal
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_______________________________________________t> r i ąc f

EMIGRACJA ZAOCEANICZNA Z NIEKTÓRYCH KRAJÓW EUROPY*).

250

1925•9 2' 1925 1927©19 •929 I9J»

W wykresie tym uwzględniliśmy emigrację z następujących kra
jów: Wielkiej Brytanji, Irlandji, Italji, Hiszpanji, Niemiec, Polski 
i Portugalji.
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EMIGRACJA ZAOCEANICZNA Z NIEKTÓRYCH KRAJÓW EUROPY

1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931
— CZECHOSŁOWACJA,--------AUSTRja; LITWA
---- JUGOJLAWJA,----------- RUMUNJA, -•-NORWEGU A

zu.pełny zanik wychodźtwa z Europy. W latach 1919—1951 
wyjechało ogółem z 15 krajów europejskich, mających 
znaczniejszą emigrację, 7.053.225 osób, a zatem przeciętnie 
opuszczało Europę 541.000 wychodźców rocznie.

Powrót wychodźców obracał się w szczupłych grani
cach. W ciągu pierwszych lat po wojnie wracają migranci 
..nadprogramowi", to jest wychodźcy czasowi, których 
zbyt długo zatrzymała na obczyźnie wojna, a także ci, któ
rych z szczególną siłą pociągnęły do siebie odrodzone pań
stwa ojczyste: Polacy, Czesi, Jugosłowianie. W następnych 
latach fala powrotna przynosi do Europy głównie czaso
wych wychodźców. Wreszcie wyruszają do rodzinnych pie
leszy ci, którym nie udało się zdobyć zagranicą trwałych
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źródeł utrzymania. Pozbawieni zarobków w dobie po
wszechnej depresji gospodarczej, jadą do starego kraju 
z nadzieją, że ten obejdzie się z nimi bardziej po macie
rzyńsku, jak niegościnne, czasem wrogie, obce ziemie.

Rozmiary remigracji podaje nam tablica III.
Dane odnoszące się do 5-ciu z tych krajów, posia

dających znaczniejszą remigrację, zużytkowaliśmy w wykre
sie zamieszczonym na stronie 79.

Do omówionych 12 krajów powróciło ogółem 3,024.580 
obywateli, w ciągu 13 lat przeciętnie po 232.645 rocznie. 
Remigracja zatem zwróciła metropoljom przypuszczalnie 
około 43% obywateli. Odsetek ten jest różny dla poszcze
gólnych krajów emigracyjnych, a należy podkreślić, że 
jest dlatego tak wysoki, że mieści w sobie znaczną ilość 
remigrantów, którzy zamierzali wcześniej wrócić do Eu
ropy, ale nie pozwoliła im na to wielka wojna.

Osobny wykres zamieszczony na stronie 80 unaocznia 
nam stosunek ilościowy emigracji zaoceanicznej do powrotu 
wychodźców z za morza.

Należałoby jeszcze przedstawić, do których krajów 
emigrowały poszczególne narodowości. Ponieważ jednak 
większość państw wychodźczych nie prowadzi statystyk 
odróżniających emigrantów wedle krajów docelowych, 
przeto z konieczności posłużymy się statystykami państw 
imigracyjnych. Weźmy na początek statystykę imigracji do 
Stanów Zjednoczonych (tablica IV).

Na pierwszem miejscu kroczą Anglicy, jeśli ich liczyć 
razem z Irlandczykami, na drugiem miejscu mamy Wło
chów, na trzeciem Niemców, na czwartem Polaków.

Biorąc pod uwagę sąsiadującą Kanadę, musimy powie
dzieć, że ma również mniejszą Imigrację jak przed wojną, 
niemniej pozostaje dość chłonnym krajem (tablica V).

Anglicy z Irlandczykami i tu kroczą na pierwszem 
miejscu, po nich największe liczby wykazują Polacy, Cze- 
chosłowacy, Niemcy, Finlandczycy i Włosi.
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REMIGRACJA ZAOCEANICZNA (WŁASNYCH OBYWATELI)

1919 1921 1923 1925 1927 1929
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WYCHODŻTWO ZAOCEANICZNE Z EUROPY I REMIGRACJA')

2

i9!9 1921 1923 1925 1927 1931<9 29

O
N

Ol

b wykres sporza.dzony na podstawie danych zawartych 
w tablicy 11 i III.
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Przejdźmy do Południowej Ameryki.
Tablica VI przedstawia nam imigrację zaoceaniczną do 

Brazylji z niektórych krajów europejskich.
Jak zawsze prym wiodą Portugalczycy, uważający Bra- 

zylję za drugą swą ojczyznę. Bez porównania mniejsze cy
fry wykazują Włosi i Hiszpanie. Uderza zmniejszenie się 
imigracji Niemców po roku 1924.

Do Argentyny najsilniej imigrują Włosi, po nich ko
lejno Hiszpanie, Polacy, Niemcy, Jugosłowianie i Czesi 
(patrz tablica VII).

Kraje południowo-amerykańskie, a szczególnie Argenty
na, Brązy 1 ja i Peru chętnie przyjmowały przybyszy euro
pejskich niemal aż do 1931 roku. Brazylja zezwoliła nawet 
na osadnictwo Japończyków, fakt w amerykańskich stosun
kach dość niezwykły. Imigracja do Chile nie przybrała więk
szych rozmiarów.

Po wojnie światowej ujawniła się znaczniejsza, choć nie
regularna, imigracja Żydów do Palestyny. Rozmiary tego ru
chu odd a je nam następująca tabela1)’

2) Int. Migr. II, 514

lata imigrantów emigrantów różnica

1922 7.844 1.503 4- 6.341

1923 7.421 3 466 + 3.955

1924 12.856 2.037 + 10.819

1925 33.801 2.151 4- 31.650

1926 13.080 7.464 + 5.616

1927 2.713 5.071 - 2.358

1928 2.178 2.168 + 10

1929 5.249 1.746 + 3.503

1922-29 85.142 25.606 59.536
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Wychodźtruo kontynentalne w obrębie Europy osią' 
gnęło po wojnie światowej znaczne rozmiary. Wielka siła 
atrakcyjna Francji jest w tej dziedzinie równie; doniosłem 
'zjawiskiem, jaki dla emigracji zaoceanicznej zamknięcie 
Stanów Zjednoczonych. Straty wojenne Francji1) zmusiły 
to państwo do usilnych zabiegów o obce siły do pracy. Ze 
wszystkich stron popłynęli na apel robotnicy przemysłowi, 
rolni i górnicy. Zachęcały ich stosunkowo znaczne zarobki, 
bezpłatny przejazd ofiarowany przez pracodawców i za
pewniona protekcja władz konsularnych państw pochodze
nia. Najwięcej imigrantów dostarczyć mogli Włosi, po nich 
Belgowie, Polacy i Hiszpanie. W ciągu 12 la(t przybyło 
w ten sposób ponad 2 miljony robotników, w tern 800.000 
do rolnictwa. Pracy imigrantów zawdzięcza Francja odbu
dowanie zniszczonych departamentów, podniesienie rolnic
twa. wspaniały rozkwit górnictwa i przemysłu.

Wychodźcy kontynentalni wyjeżdżali do Francji prze
ważnie z zamiarem powrotu po wygaśnięciu kontraktów. 
W tym duchu prowadziła też Francja układy o robotni
ków z państwami wychodźczemu Ku wzajemnemu zdzi
wieniu przekonano się jednak wkrótce, że imigranci wcią
gnięci w tryby mechanizmu gospodarczego nowego kraju, 
zostają w nim dłużej, jak pierwotnie zamierzali, sprowa
dzają rodziny i osiedlają się na stale. W związku z tern 
powstały nowe, trudne do rozwiązania problemy: ubezpie
czeń społecznych, szkolnictwa powszechnego, asymilacji, 
naturalizacji, względnie obrony i utrwalenia odrębności 
narodowych. Imigrantów tych poddawała Francja ulepszanej 
stale selekcji sanitarnej i zawodowej. Gdy wystąpiły dość 
częste wypadki zrywania kontraktów rozciągnięto na przy
byszy staranny nadzór adminisiracyjno-policyjny. W1 po
łudniowo-zachodnich departamentach Francji ujawniło się 
dość znaczne osadnictwo rolne włoskich imigrantów.

P wynoszące 1,360.000 zabitych wojskowych, 1,500.000 przewyżki 
zgonów wśród ludności cywilnej nad urodzinami i 690.000 kalek, nie 
mówiąc o ubytku w przyroście naturalnym etc. (Pairault, 45—46).
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Belg ja staje się krajem emigracyjnym i imigracyjnym 
zarazem. Z jednej strony belgijscy robotnicy rolni, przemy
słowi i górnicy płynęli do Francji, otrzymując tam dobrze 
płatne zajęcia. Z drugiej strony przybywali do Belgji górnicy 
i robotnicy polscy, włoscy i innych narodowości, obejmując 
ciężsiże prace za stosunkowo niższem wynagrodzeniem. 
Widzimy, że emigracja i remigracja obywateli belgij
skich nieustannie maleje, przyczem ujemne saldo tego ruchu 
jest dla Belgji dość nieznaczne. Włochy i Polska tracą po
kaźne ilości wychodźców kontynentalnych. Nie należy za
pominać, że statystyka polska do roku 1925 obejmuje tylko 
ułamek rzeczywistej migracji.

Niemcy przyjmują po wojnie jedynie umiarkowane 
ilości robotników sezonowych, głównie polskich obieżysa- 
sów. Do roku 1926 wychodźtwo jest nielegalne, bo sprzecz
ność obustronnych interesów przeszkadzała zawarciu ukła
du emigracyjnego pomiędzy Niemcami a Polską. W latach 
późniejszych przychodźtwo sezonowe obraca się w ramach 
poniżej stu tysięcy rocznie, by po roku 1950 ulec stopnio
wej likwidacji, do której dążyły Niemcy.

Szwaj car ja pozostaje jak dawniej krajem imigra
cyjnym, jednak już w mniejsizych rozmiarach, zezwalając 
corocznie na pobyt około 50—70 tysiącom cudzoziemców. 
Holandja sprowadza po wojnie do<ść znaczne ilości służby 
domowej z Niemiec. Imigracja robotników rolnych do Da- 
nji stopniowo zanika.

Statystyczne nakreślenie obrazu kontynentalnych ru
chów migracyjnych jest trudne. Statystyki francuskie re
jestrują cyfry mniejsze od rzeczywistych. Niemcy nie pro
wadzą ścisłej ewidencji przyjazdów, podobnie jak Szwaj
car ja i Holandja. Statystyka polska w czasie przed- 
konwencyjnym nie ujmuje całości ruchu.

Po tych zastrzeżeniach reprodukujemy tabelę emigra
cji i remigracji kontynentalnej, ujętej od strony krajów 
wychodźczych (ipatrz str. 88), wykres dla emigracji kontynen
talnej i reemigracji kontynentalnej (str. 89 i 90).
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WYCHODŹTWO KONTYNENTALNE I POWRÓT WYCHODŹCÓW 

(WŁASNYCH OBYWATELI)

rok
Belgja1) Czechosłowacja2) Italja3) Polska4)

emi
gracja

remi
gracja

emi
gracja

remi
gracja

emi
gracja

remi- 
gracja

emi
gracja

remi
gracja

1920 32.155 12.786 14.556 • 198.171 14.183

1921 18.086 9.198 14.297 88.295 30.083 8.851

1922 21.991 , 9.517 31.558 170.155 55.641 31.373

1923 18.969 10.748 24.334 • 229.854 79.498 72.020

1924 17.142 10.165 29.371 271.089 107.421 52.082 8.231

1925 18.399 9 421 28.679 2.363 159.737 122.160 42.769 17.131

1926 18.966 8.865 26.480 4.544 141.314 106.099 117.616 49.171

1927 13.149 8.365 23.272 3.959 91.958 67.201 89.427 73.014

1928 12,181 7.587 28.845 2.640 79.173 49.001 122.049 112.921

1929 10.455 7.460 35.063 2,263 88.054 64.887 178.132 97.932

1930 9.901 7.695 39.972 1.769 220.985 82.461 171.853 93.459

1931 7.124 6.687 26.434 3.253 125.979 64339 64.229 80.455

Danych tych nie sumujemy odnośnie do Italji z powo
du zmiany metody statystycznej w roku 1928, a co się ty
czy Polski, z uwagi na niezupełność dat do roku 1927. 
W przybliżeniu możemy powiedzieć, że remigracja wracała 
Włochom 60%, a Belgj i 54% wychodźców kontynental
nych.0) Polscy wszyscy obieżysaci musieli w myśl konwen
cji corocznie wracać z Niemiec do kraju. Wedle statystyk 
francuskich w okresie 1918—1928 na 100 polskich przy-

9 Ink Migr. I, 611 i BIT.
2) Int. Migr. I, 660, i BIT.
3) Int. Migr j. 831, 841 i BIT. W latach 1921—1951 sta

tystyka obejmuje tylko dorosłych Od roku 1928 nowa meto
da statystyczna.

4) Dane Gł. U. Stat. R. P.
s) Obliczono na podstawie danych z lat 1924—1927
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chodźców liczono 12 remigrantów. W roku 1929 odsetek 
ten wzrasta do 19%.

Przypływ i odpływ cudzoziemskich robotników zesta
wiliśmy odnośnie do Francji i Belgji na podstawie statystyk 
tychże krajów w następującej tablicy:

IMIGRACJA I ODPŁYW CUDZOZIEMSKICH ROBOTNIKÓW')

rok
Francja Belgja

imigracja emigracja netto imigracja emigracja netto

1920 193.942 12.151 + 181.791 28.782 15.702 + 13.080

1921 80.055 62.536 + 17.519 13.317 6.875 + 6.442

1922 193.113 50.309 + 142.804 18.602 8.053 + 10.549

1923 273.527 59.951 + 213.576 22.168 9.847 + 12.321

1924 265.355 48.426 + 216.929 38.104 12.286 + 25.818

1925 176.261 54.397 + 121.864 34.734 13.376 + 21.358

1926 162.109 48.683 + 113.426 32.944 13.405 + 19.539

1927 64.325 89.882 - 25.557 29.973 12.153 + 17.820

1928 97.742 53.759 + 43,983 31.034 12.837 + 18.197

1929 179,321 38.870 + 140.451 45.006 14.393 + 30.613

1930 221.619 43.789 + 177.830 43.217 16.048 + 27.169

1931 102.267 97.916 + 4.351 22.018 10.391 + 11.627
2,009.636 660.669 1,348.967 359.899 145.366 + 214.533

Jak dalece dane cyfrowe są niekompletne, świadczy porów
nanie ze statystykami krajów emigracyjnych. W roku 1923 
wyjechało z Włoch do Francji 191 tysięcy, w następnym 
231 tysięcy, gdy w Francji zarejestrowano jedynie 112 
i 98 tysięcy przychodźców z Itallji.2) Udział procentowy 
imigrantów przybyłych do Francji w latach 1920—1925

1) opracowano na podstawie statystyk BIT., z poprawką odnośnie 
do imigracji do Francji w okresie 1920—1924 wg. Irit. Migr. I. 685.

ł) H. Bunle, Int. Migr. II. 226.

^3053748

15925
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wynosił dla Włochów 28.9%, dla Polaków i dla Belgów po 
19.8%. Z czasem odsetek Polaków stale rośnie1 2) i wynosi 
np. w 1930 roku 24.8%, gdy Włosi spadają do 26,4%, 
a Belgowie do 10.8%.

0 H. Bunle, Int. Migr. II, 226.
2) Rabinovitch, L'Emigration sais. Rev. I. Tr. vol. XXV, Nr. 2 i 3.

obliczono wg. Int. Migr. II; 379.

Ilość cudzoziemskich robotników napływających do 
Niemiec możemy w przybliżeniu ocenić wedle ilości legi ty - 
macyj, wydawanych przez Niemiecką Centralę Robotniczą.

Robotników przemysłowych obcokrajowych rejestro
wano w Niemczech w latach 1919—1927 przeciętnie po 114

lata polskich 
robotników rolnych

razem
robotników rolnych

procent 
Polaków

1913 304,787 397,768 76’6

1919 112,663 138,343 81-4

1920 126,148 150,927 83*6

1921 113,056 147,413 76’7

1922 127,711 148,086 86-2

1923 103,540 117,567 88'1

1924 96,948 109,937 88-2

1925 125,790 142,694 88*2

1926 114,255 124,031 921

1927 110,741 118,547 93-4

1928 116,904 124,708 93'7

1929 103,540 115,298 89*8

1930 ’ 77,708 • .*)

tysięcy rocznie.3)

Ogólnie biorąc, w emigracji wzięło udział w latach 
1919—1951 ponad 11 mil jonów Europejczyków; 7 miljonów
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wyjechało za morze, 3 mil jony powróciło z za oceanu. 
Stratę netto Europy możemy przyjąć na 4 mil jony. W ob
rębie starego kontynentu porzuciło własny kraj około 4 mil- 
jonów ludzi, w tein 2 mil jony przypuszczalnie na stałe.

Ruchy wychodźcze stały się po wojnie światowej przed
miotem szczególnego zainteresowania społeczeństw i ingeren
cji rządów. I rzecz charakterystyczna: pod gorącemi promie
niami żarliwej tej opieki nurty wychodźtwa zamiast przy
brać na mocy, zaczęły wysychać. Im więcej zajmowano się 
emigrantami, tem bardziej malała ich ilość. Iluż to odpaść 
musiało dla braku dokumentów, z powodu niepunktualnego 
dopełnienia licznych formalności, przed wyjazdem, w czasie 
podróży i nawet już z przedsionków ziemi obiecanej. Iluż 
nie zdało egzaminu z sprawności fizycznej, zawodowej, bal 
nawet umysłowej. Bystre oko komisarzy imigracyjnych ba
dało genealogję przychodźców, dotychczasowe ich prowadze
nie się, kwalifikacje eugeniczne, sprawdzało, czy nie przywo
żą kontrabandy utajonych bakteryj i chorób, jakiemi chcie- 
liby zakazić narody, które zdecydowały się pozwolić staran
nie wybranym przybyszom na spełnianie u siebie najcięż
szych robót.

Zainteresowanie emigracją biło z dwóch źródeł. Jedno, to 
chlubny humanitaryzm, widzący w wychodźcy człowieka 
i przedewszystkiem człowieka, z jego troskami i niepowodze
niami, z sercem i wolą, wytężoną w kierunku zapracowania 
sobie na dach nad głową i łyżkę cieplej strawy. Humanita
ryzm ten patrzył na ruchy migracyjne wyłącznie z punktu 
widzenia dobra własnego wychodźcy.

Z drugiej strony żywe zajęcie się sprawami wychodźcze- 
mi dyktowane było wyższym interesem publicznym. Kraje 
imigracyjne zazdrośnie strzegły swych zdobyczy socjalnych, 
swej jednolitości narodowej i czystości rasowej. Ludy wy
chodźcze znów pragnęły posłużyć się emigracją do celów eks
pansji narodowej i gospodarczej.

W poczynaniach międzynarodowych przeważał ipocząt-
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kowo humanitaryzm. Traktat wersalski powołał do życia 
Międzynarodowe Biuro Pracy, mające wśród innych celów 
także za zadanie obronę interesów robotników zatrudnio
nych zagranicą. Równocześnie przyjęto zasadę, poręczającą 
wszystkim pracownikom, legalnie przebywającym w pew
nym kraju, traktowanie równorzędne z własnymi obywate
lami w sprawach gospodarczych.1)

1) patrz wstęp do części XIII i art. 587, 427 p. 8. traktatu wersal
skiego.

Dla zrealizowania tych zadań powołano do życia osobną 
Sekcję Migracyj i Stały Komitet Migracyj przy Międzynaro- 
dowem Biurze Pracy. Wszystkie niemal zebrania Międzyna
rodowej Konferencji Pracy zajmowały się problemami emi- 
gracyjnemi, obok innych spraw z dziedziny opieki nad ro
botnikiem. Uchwalono szereg konwencyj, między innemi 
konwencję w sprawie wolności tranzytu (20. IV. 1921), 
o równości traktowania pracowników cudzoziemskich i wła
snych obywateli w przedmiocie ubezpieczeń od wypadków 
przy pracy (5. VI. 1926), o uproszczeniu inspekcji emigran
tów na pokładzie okrętów (5. VI. 1926), o opiece nad kobieta
mi i dziewczętami, emigrującemi na statkach (5. VI. 1926), 
o ubezpieczeniu pracowników od chorób (15. VI. 1927) i w. i. 
Konwencje te, uzupełnione szeregiem zaleceń, przyniosły 
bez wątpienia emigrantom niejedną zdobycz w dziedzinie 
opieki, uregulowały z pożytkiem szereg palących kwestyj. 
nie doprowadziły jednak dotąd do ustalenia jednolitych mię
dzynarodowych zasad prawnych dotyczących stosunków wy
chodźców. Nie stworzyły powszechnego statutu migranta, o co 
wytrwale wołają socjolodzy.

Italja zapragnęła ruszyć tę kwestję z miejsca, inicjując 
pierwszą wielką Międzynarodową Konferencję Emigracji 
i Imigracji (Rzym. 15—51 maja 1924). W obradach wzięło 
udział 57 państw, wśród nich Stany Zjednoczone A. P. Re
zultatem konferencji było powzięcie szeregu niewiążących 
rezolucyj (zaleceń), dotyczących transportu migrantów, hi- 
gjeny, opieki w portach, ochrony kobiet i dzieci, wymiany 
informacyj odnośnie do spraw migracyjnych, ujednostajnie-
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nia statystyk, zwalczania migracji nielegalnej, zbiorowej re
krutacji robotników, ułatwień przy udzielaniu wiz, etc. Usta
lono zasady, na jakich powinny być zawierane układy emi
gracyjne i kolonizacyjne, oraz normowane kwestje ubezpie
czeń socjalnych wychodźców.

Uchwały konferencji rzymskiej są punktem szczytowym, 
do którego doszły po wojnie dążenia do poprawy losu wy
chodźców. Przynoszą maksimum tego, co w danych warun
kach można było dla emigrantów wywalczyć. Opór państw 
imigracyjnych nie pozwolił na całkowitą reformę prawną 
problemów wychodźczych. Rosnąca nieufność do napływo
wych robotników i kolonistów, dyktowana egoizmem nacjo
nalistycznym, stanęła na przeszkodzie pełnej realizacji po
stulatów humanitaryzmu.

Zalecenia rzymskie wywarły wielki wpływ na zawiera
ne po roku 1924 konwencje emigracyjne i na kodyfikację 
przepisów dotyczących spraw wychodźczych w poszczegól
nych państwach.

Druga Międzynarodowa Konferencja Emigracji i Imigra
cji (Hawana, 31 marca — 17 kwietnie 1928) przyniosła znacz
nie mniej pocieszające wyniki. Powzięto wprawdzie szereg 
szczegółowych rezolucyj, dotyczących ulepszenia stosunków 
transportowych i sanitarnych, uświęcono zasadę selekcji emi
grantów, zrównania przychodźców w zakresie opieki społecz
nej i ubezpieczeń, lecz nie posunięto ani o krok naprzód pod
stawowej kwestji międzynarodowego skodyfikowania praw 
migranta. Wręcz przeciwnie, raczej cofnięto się w tył, włącza
jąc do obrad i przeforsowując głosami siedemnastu zaintereso
wanych państw uchwalenie przyjęcia do wiadomości rezolu
cji VI Międzynarodowej Konferencji (Pan-)Amerykańskiej 
(Hawana 18 stycznia — 20 lutego 1928). Rezolucja ta zwraca 
się w stanowczy sposób przeciw możliwym zakusom politycz
nej ekspansji państw emigracyjnych na kontynencie amery
kańskim, stawiając zasadę:

a) niedopuszczania, aby jakakolwiek międzynarodowa 
konwencja migracyjna nakładała na państwo amerykańskie
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obowiązek wyłączania imigrantów z pod ustawodawstwa 
i jurysdykcji kraju pobytu;

b) równości traktowania i opieki dla imigrantów, z rów- 
noczesnem zastrzeżeniem, że nie może to nigdy usprawiedli
wić jakiegokolwiek ograniczenia suwerenności kraju pobytu:

c) wolnej ręki państw amerykańskich w ocenianiu (czytaj 
regulowaniu) imigracji z innych kontynentom wedle wła
snych interesów gospodarczych, politycznych i socjalnych. )1

J) Acta Final de la Segunda Conferencia Internacional de Emigra- 
cion e Inmigracion, La Habana, 31 de marżo — 17 de abril de 1928. 
IV. 5.

W obradach tej konferencji wzięło udział 57 państw, a 5 przysłało 
obserwatorów.

2) Conference Permanente Internationale des Organisations 
Privees (C. P. P. M.):

Rozwój wypadków po konferencji hawańskiej nie popra
wił losu emigrantów. W miarę zaostrzającego się kryzysu go
spodarczego zaczęły się zamykać przed imigracją kraje dotąd 
gościnne. Wreszcie w roku 1932 można było stwierdzić zu
pełne prawie zaniknięcie emigracji z państw europejskich. 
Równocześnie wzmogła się remigracja (własnych obywateli) 
powracających do ojczyzny, po utracie podstaw egzystencji 
zagranicą.

W niekorzystnej atmosferze antagonizmów narodowych, 
ogólnej tendencji do gospodarczej autarkji, rozpaczliwych 
zmagań z klęską bezrobocia i — naprodukcji, nie znajdują 
należytego oddźwięku prace Sekcji Migracyj Międzynarodo- 
wego Biura Pracy, ani humanitarne wysiłki Stałej Między
narodowej Konferencji Społecznych Stowarzyszeń Migracyj
nych w Genewie.2) Nie znajdują głębszego echa postulaty 
i rezolucje uchwalane w kwestji emigracji na licznych zebra
niach i kongresach Unji Międzyparlamentarnej, Międzynaro
dowej Parlamentarnej Konferencji Handlowej. Międzynaro
dowego Towarzystwa dla Postępu Socjalnego, Międzynarodo- 
wej Unji Towarzystw Przyjaciół Ligi Narodów, Międzynaro
dowej Federacji Syndykalistycznej i wielu innych.

Świat boryka się z gigantycznemi trudnościami. Doraźne 
zadania usuwają obecnie w cień problem emigracji, lecz — 
nie na zawsze.



ROZDZIAŁ VI.

PRZEGLĄD DOKTRYN EMIGRACYJNYCH.

Po skończeniu rozważań nad zjawiskiem emigracji jako 
takiem, jego naturą, podłożem, rozmiarami w czasie i prze
strzeni, nasuwa się nieuchronnie pytanie: jaką wartość spo
łeczno-gospodarczą ma emigracja dla kraju macierzystego, 
czy odpływ wychodźców uznać za korzyść czy stratę dla 
macierzy.

Jesteśmy świadkami ciągle dokonującej się zmiany zapa
trywań w tym kierunku. Bardzo wcześnie pojawiały się dok
tryny nie sprzyjające emigracji i drugie, zachwalające wy- 
chodźtwo. W okresie średniowiecza, w ustroju feudalnym, 
poddany uważany byl za własność swego pana. Wartość je
dnostki określano w... monecie obiegowej, biorąc pod uwagę 
gospodarcze walory zdrowego, pracującego człowieka. Gdy 
opadają powoli więzy poddaństwa osobistego, a w niektórych 
krajach ludność zagęszcza się, pojawiają się już w XV wieku 
doktryny, zalecające ułatwienia dla emigracji. Ubytek części 
ludności nie jest uważany wtedy za stratę ekonomiczną, ale 
przeciwnie za czynnik w pewnych warunkach korzystny dla 
państwa. Zapatrywanie to wyraża n. p- Patrizzi (1412—1494) 
w swoim traktacie „De institutione reipublicae“. Machiavel 
(1469—1527) głosi w „Dyskursach" i „Historji Florencji 4 ideje 
populacjonistyczne. Dodaje jednak, że bądźcobądź ludność 
może stać się zbyt liczną, a wtedy emigracja okazuje się ko
niecznością. Zachęca więc do zakładania kolonij, oddających 
państwu przysługę przez odciągnięcie nadwyżki ludności.
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Uważa, że kolonje wpływają korzystnie na pomyślność gospo
darczą i pokój społeczny w państwie macierzystem. Podobne 
ideje głosi Botero (1540—1617), populacjonista, lecz równocze
śnie zwolennik kolonij.1)

*) Gonnard 157.
2) Gonnard, 169
3) Leroy-Beaulieu II, 474.

W Anglji pierwszy Tomasz Morus (1480—1555), autor gło
śnej „Utopji“, doradza popieranie emigracji do kolonij, jako 
lekarstwo na przeludnienie. Wedle jego zapatrywań ludzie są 
,.materją podatną i polityczną44, którą społeczność może dy
sponować w miarę swoich potrzeb.2) W nieco późniejszych 
czasach lord Bacon, kanclerz, pragnie widzieć zaludnienie kra
ju układające się w proporcji do kapitału i żąda wywiezienia 
z kraju głodujących. Leroy-Beaulieu cytuje ustęp listu Bacona 
do króla Jakóba I. z roku 1606:

„Jednym ze skutków pokoju w krajach żyznych, gdzie 
ludność nie doznawszy żadnego hamulca ani żadnego ubytku 
na skutek wojen, nie przestaje rosnąć i mnożyć się, jest wy
stąpienie takiej obfitości i nadmiaru ludności, że dane tery- 
torjum nie może wyżywić swych mieszkańców. Ubóstwo i nę
dza zaczyna obejmować wszystkie warstwy społeczne i wkoń- 
cu pokój zewnętrzny zmienia się w niepokoje i zamieszki we
wnętrzne. Lecz Opatrzność Boska da je w ręce Waszej Wyso
kości środek zaradczy na te kłopoty w postaci nadarzającej 
się sposobności kolonizowania Irlandji, gdzie wiele rodzin 
znaleźć może należytą egzystencję, co o tyle odciąży Anglję 
ze Szkocją i zneutralizuje wiele elementów buntu i niepoko
ju. Jest to położenie podobne do sytuacji właściciela dóbr, 
którego tereny zalewa nadmierna ilość wody i który postana
wia pewnego dnia zużytkować ten nadmiar w stawach, kana
łach i strumieniach, które staną się pożytkiem dla gospodar
stwa i radością dla oczu. Podobnie Wasza Wysokość osiągnie 
podwójną korzyść z tej kolonizacji, uwalniając niektóre pro
wincje od nadwyżki ludności, którą z pożytkiem zatrudni 
gdzieindziej44.3)
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W. Raleigh (1552—1618), jeden z pierwszych autorów, 
twierdzi, że emigracja nie wyludnia kraju.1) H. Gilbert i G. 
Peckham podkreślali znaczenie kolonij jako rynku zbytu dla 
przemysłu angielskiego i dla umieszczania tam nadwyżek lud
ności, a już szczególnie włóczęgów i zbrodniarzy. Peckham do
strzegał też szczytne zadanie narodu kolonizującego — szerze
nie między dzikimi chrześcijaństwa i cywilizacji. Sir Francis 
Bacon w rozprawie ,.De plantationibus populorum“ jako jeden 
z pierwszych zwalcza wysyłanie przestępców do kolonij.2)

P Gonnard, 170.
2) Zimmermann. 7.
3) Gonnard, 158.

Nie sprzyjają emigracji pisarze hiszpańscy. P. Mariana (De 
rege et regis institutione, 1605) zaleca raczej stosowanie środ
ków ściągających obcych przybyszów do kraju. Saavedra 
Faxardo (Idea principis christiano-politici, 1646) obawia się 
depopulacji Hiszpanji, widząc przyczynę tego zja^viska 
w emigracji do kolonij. Zaznacza jednak, że umiarkowana 
emigracja nie jest (szkodliwa. Wielu innych pisarzy hiszpań
skich XVII i XVIII w. uważa, że Hiszpanja wyludnia się 
przez wychodźtwo. Naprzekór tym twierdzeniom wybitny 
ekonomista hiszpański XVIII wieku Ustariz podkreśla, że te 
prowincje hiszpańskie, z których odpływa najliczniejsza emi
gracja — najmniej się wyludniają, a te, które najbardziej pu
stoszeją, — dostarczają najmniej emigrantów.3)

W Francji spotykamy w tym samym czasie gorą
cych zwolenników kolonij, jak Lescarbot, Champlain i Mont- 
chretien. Montchretien jest wprawdzie popułacjonistą, ale po
chwala emigrację pod warunkiem, jeżeli płynie do własnych 
kolonij, a nie rozprasza się po obcych krajach europejskich. 
Jest zwolennikiem kolonij osiedleńczych i sprzyja emigracji 
rozumnie kierowanej. Wtedy tylko wychodźtwo 
staje się czynnikiem wielkości i bogactwa dla państwa, ryn
kiem zbytu dla wytworów krajowego przemysłu i środkiem 
zapewniającym obfity dopływ surowców. Zapatrywania Mont- 
chretien‘a i w tern muszą być uważane za nowoczesne, wy-
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przedzające wiek współczesny, że znajdujemy w nich kryte- 
rja etyki i sprawiedliwości społecznej. Kolonizacja zdaniem 
tego autora może być przedsięwzięciem komercjalnem, ale 
przedewszystkiem powinna być dziełem cywilizacji i huma
nitaryzmu; tubylcy powinni być jego zdaniem sprawiedliwie 
traktowani.1)

9 Gonnard, 159.
2) Gonnard, 171.
9 Gonnard, 171, 172.

Sprzyjające emigracji zapatrywania nie utrzymywały się 
jednak w tym czasie powszechnie w Francji. Ludwik XIV 
i Colbert bardzo skąpo alimentują kolonje, zajęci troską około 
podniesienia liczby ludności w samej Francji. Pod wpływem 
Colberta król podpisuje edykt przeciw wychodźtwu (1669) 
i faworyzuje imigrację cudzoziemskich robotników do kraju.

Współcześnie z Colbertem w Anglji Samuel Fortrey 
(1675) i William Tempie w interesie rozwoju krajowego prze
mysłu zalecają sprowadzanie kwalifikowanych obcych robot
ników. Równocześnie rząd angielski ogranicza emigrację do 
kolonij w Ameryce.2)

Interesujące są zapatrywania na wartość emigracji eko
nomisty angieskiego Josiaha Child‘a (A new discourse of tra
de. London 1694). Nąogól uważa on kolonje za niekorzystne 
dla państwa, bo opróżniają metropolję z ludzi, a „wszystko co 
wyludnia zuboża“. I tak wedle niego emigracja właśnie zruj
nowała Hiszpanję. Hiszpanji i innym krajom odradza koloni
zację. Ta doktryna — jak się to często u wielu ekonomistów 
angielskich zdarza — przeznaczona jest jednak przedewszyst- 
kiem na użytek zewnętrzny. Bo dla Wielkiej Brytanji Child 
zaleca kolonizację Ameryki przez wysyłanie tam przede- 
wszystkiem biedaków’, nękanych głodem i chorobami, a także 
włóczęgów. Emigracja nie może być szkodliwa dla Anglji, 
bo jeśliby zaczęło brakować rąk do pracy, to wysokie płace 
przyciągną obcego robotnika do kraju.3) W każdym razie nie 
w emigracji widzi przyczyny wyludniania się kraju, a Tylko 
w wadliwej strukturze gospodarczej i społecznej. Nie zakazy
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zatem, ale niska stopa procentowa i związana z tem możliwość 
zatrudnienia szerszych mas ludności, dobrze zorganizowana 
opieka nad ubogimi — zatrzymują ludność w kraju oj
czystym?)

Petty (1625—1687) jest gorącym zwolennikiem powięk
szenia ludności w kraju, do granicy aż osiągnie się „zapełnie
nie*.  Zaleca zatem imigrację, wręcz przeciwnie jak cytowani 
współcześni autorzy.

*) Zimmermann. 159.
2) Gonnard, 161, 162.

Z pośród merkantylistów francuskich XVIII 
wieku Melon i Fenelon wierzą w możliwość przeludnienia, 
a tem samem uznają emigrację do kolonij za korzystną. Melon 
chce tam wysyłać bezrobotnych. Przeciwnikom emi
gracji przybywa w sukurs jednak tak wybitna umysłowość, 
jak Montesquieu. Jest on jednym z pierwszych zdecydowa
nych wrogów wychodźtwa i kolonizacji. „L'effet ordinaire 
des colonies est d‘affaiblir le pays d’ou on les tire, sans peupler 
ceux oii on les envoie“(Lettres persanes I. 122)- Twierdze
nie to dziś już nikogo łatwo nie przekona. Interesujące jest, 
gdyż pośrednio ilustruje, jak łatwo najświatlejsze umysły mo
gą ulegać pewnym błędnym i powierzchownym sądom w dzie
dzinie zjawisk migracyjnych, niezmiernie trudnych do rze
czowego i wszechstronnego ocenienia.

Mirabeau (ojciec) jest przeciwnie gorącym zwolennikiem 
emigracji i kolonizacji. W dziele „Ami des hommes“ zupełnie 
nowocześnie dzieli kolon je na 1) osiedleńcze, 2) handlowe 
i 5) polityczne (dominations), wypowiadając się w zupełności 
za kolonjami osiedleńczemi?)

Fizjokraci francuscy naogól patrzyli nie^hęt- 
nem okiem na emigrację. Utratę kolonij amerykańskich przy
jęli obojętnie, widząc w tem raczej pozbycie się ciężaru dla 
metropołji. Nie byli wprawdzie takimi populacjonistami, 
jak merkantyliści, ale jednak chcieli, by kraj miał tyle lud
ności, ile zdoła wyżywić. Co do Francji uważali, że jest dale
ką od „pełni", a niektórzy, że nawet się wyludnia. Moheau

^921^175
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uważa, że wychodźtwo z Francji jest niszczącą chorobą naro
dową, porywającą do samych kolonij zamorskich co roku aż 
jedną tysięczną, część ludności?)

Z encyklopedystów Grivel (1786) wyraża zapatrywanie^ 
że państwo musi zostawić obywatelom wolność emigra
cji. jeśli nie znajdują w kraju utrzymania, lub jeśli społecz
ność albo suweren wydaje ustawy, którym mieszkańcy nie 
chcą się poddać. Dodaje jednak, że dobry obywatel nigdy nie 
opuści swej ojczyzny.2 3)

3) Gonnard, 165—167
2) Zimmermann. 139.
3) Zimmermann. 9.

Ada m Smith widzi przedewszystkiem dla samych 
kolomj korzyść, jaką ciągną z emigracji (dziś mówimy — imi
gracji). Europa jego zdaniem nie przyczyniła się do utworze
nia i wzrostu znaczenia kolonij amerykańskich poza — kapi
talnym zresztą czynnikiem, — że była dla nich magna virum 
mater, dostarczycielką ludzi. Pozatem zajmuje stanowisko 
mało sprzyjające kolonjom. wskazując, że kosztowały więcej 
kraje macierzyste, niż im przyniosły, a nadto, że przysparza
ją kłopotów, zmuszając metropolję do ich obrony?)

Maith us (An Essay on the Principle of Population. 1798), 
który najlepiej wyraża obawy narodu, podówczas gwałtownie 
wzrastającego w liczbę, nie wierzy, aby emigracja mogła za
pobiec przeludnieniu. Wręcz przeciwnie wychodźtwo, jego1 
zdaniem, pobudza przyrost ludności, który pomimo emigracji 
rośnie nieustannie jakoby w progresji geometrycznej. Zauwa
żą, że klasy najbiedniejsze, najwięcej cierpiące pod wpływem 
przeludnienia, najmniej są pochopne do emigracji i kolonizacji. 
Twierdzenie słuszne, jeśli się uwzględni trudności transportu, 
wysdkie ceny przejazdu i niegościnność dziewiczych krajów 
w stosunku do zabiedzonych przybyszów. Malthus trafnie 
spostrzegł, że przedsiębiorczość nie cechuje specjalnie biedoty, 
która raczej woli znosić nędzę i cierpienia na miejscu, gdzie 
przebywa, jak wyjeżdżać za morze z obawą, że dozna tam no-
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wy cli. niewiadomych niepowodzeń.1) W każdym razie autor 
znajduje, że byłoby okrucieństwem zabraniać emigrowania lu
dziom nie mogącym wyżyć w kraju. Zaleca zatem laisser-faire 
w dziedzinie polityki emigracyjnej. Tym zasadom pozostała 
zresztą wierna Wielka Brytan ja na własnymi terenie przez 
cały XIX wiek, jedynie przejściowo subwencjonując emigrację.

*) Gonnard. 176—178.
2) Gonnard, 283.
3) Leroy-Beaulieu II, 475.

W początkach XIX w. ekonomiści, należący przeważnie 
do szkoły liberalnej, nie sprzyjają zbytnio wychodźtwii. Są 
jednak równie przeciwni ograniczeniu indywidualnej swo
body emigracyjnej. Jeremiasz Bentham pisze, że powstrzy
mywać emigrację byłoby rówmoznaczne z zamienieniem pań
stwa w więzienie, zakazać ją, byłoby obwieszczeniem w imie
niu rządu, ze w tym kraju źle i ciężko żyć.2)

Ekonomista francuski Jan Baptysta Say ujemnie ocenia 
zjawisko emigracji. Widzi w niej czystą stratę dla kraju, 
a wyjazd stu tysięcy emigrantów z dziesiątkami mil jonów 
florenów porównywa z utratą równie licznego wojska, które 
znakomicie uzbrojone i zaopatrzone wyrusza na podbój za
granicę — aby nie wrócić 'więcej.3) Nie żąda jednak przy
musowego ograniczenia emigracji, gdyż 'byłoby to pogwałce
niem prawa naturalnego. Stwierdza tylko fakt, że państwo 
traci przez emigrację kapitał żywy, jaki reprezentują sami 
wychodźcy i kapitały pieniężne, jakie zabierają ze sobą. Po
dobne zapatrywanie głosi później w Niemczech Wilhelm Ro- 
scher (1856), który ubolewa, że emigranci zubożają kraj, wy
wożąc choćby nawet skromne kapitały.

W Niemczech w latach 50-tych XIX stulecia żywiono 
powszechne przekonanie, że emigracja jest ziem koniecznem, 
że— jak mówi Lindig — jest niejako środkiem, przy pomocy 
którego naród broni się przed ujemnemi skutkami socjalnych 
chorób. Gdzie zaś hamuje się ją przemocą, materjał chorobo-
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wy nie wygasa, lecz coraz bardziej się gromadzi i powiększa 
swe rozmiary.1)

J) Philippowich, 350.
2) Monckmeier. 245, 244.
8) zatem selekcja!

Z obudzeniem nacjonalistycznych dążności rodzi się 
w Niemczech chęć zużytkowania emigracji dla narodu. Fry
deryk List gorąco zalecał państwu pozytywne zajęcie się spra
wą kierowania i koncentracji wychodźtwa, oraz zakładania 
osiedli niemieckich w obcych krajach. Zapatrywania te po
dziela kongres towarzystw emigracyjnych (1848) w Frank
furcie, propagujący systematyczne tworzenie zwartych 
ugrupowań niemieckich kolonistów, wierząc, że takie zwarte 
osady nawet pod obcemi rządami skupić mogą liczną i kwit
nącą ludność, nieulegającą wynarodowieniu, zachowującą 
mowę ojczystą i pamięć swego pochodzenia, a kiedyś stać się 
mogą zarodkiem nowych szczepów niemieckich w innych 
częściach świata.2)

Wracając do angielskich ekonomistów liberalnych stwier
dzić należy, że z 'biegiem czasu okazują się oni coraz bardziej 
przychylni dla emigracji. Przestają w niej widzieć zło, na 
które godzić się należy ze względu na prawa naturalne i wol
ność jednostki, a dopatrują się zkolei w zjawisku wychodźtwa 
ważnego czynnika powstania i rozwoju nowych państw. 
W każdym razie pozostają (M. Culloch) przy zapatrywa
niu, że emigracja nie wywiera znacznego wpływu ani na za
ludnienie macierzy, ani na poziom plac Wielki teoretyk ko
lonizacji Wakefield ocenia wychodźtwo głównie jako element 
dostarczający osadników kolonjom; uważa, że emigracja „wy
brana”3) może znacznie zmniejszać ludność kraju, przyczem 
dla Anglji oznacza względnie nisko cyfrę możliwej emigracji 
na 75.000 osób rocznie. W drugiej połowie XIX wieku utrzy
muje się nadal różnica zdań między ekonomistami na temat 
korzyści i niekorzyści płynących z wychodźtwa. W Francji 
Le Play i jego szkoła podtrzymuje zapatrywanie, że w kraju 
o ludności prawie niezmieniającej się cyfrowo, emigracja
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umiarkowana, może wpłynąć na podniesienie liczby urodzin. 
„L‘emigration est un stimulant precieux pour les families qu; 
en fournissent le personnel; elle est pour les autres la source 
dune foule d‘avantages“. Między korzyściami z emigracji 
wymienia Le Play podniesienie zamożności krajowego rolnic
twa, możność założenia i zagospodarowania kolonij, a w ko
lonistach widzi rezerwy, gotowe z powrotem wypełnić luki 
ludnościowe macierzy na wypadek wojny lub epidemij. Le 
Play dostrzega stratę, jaką stanowi coroczny ubytek części 
ludności i Ikapitału na skutek emigracji. Nie uważa tego jed
nak za zubożenie kraju, bo podstawą owej ekspansji nazew- 
nątrz jest płodność i praca, które nie mogłyby się w pzeciw- 
nym razie wogóle ujawnić.

M. Blondel oceniając znaczenie emigracji odwołuje się 
do historji, która uczy, że ludy, które emigrują, podwajają 
wysiłki, aby zapełnić luki, podwajają też wytrwałość i pra
cę, by urządzić nowe warsztaty. Narody takie nie zacie
śniają się do małostkowej kalkulacji i frywolnych zajęć, 
a pozatem mają więcej patrjotyzmu i szerszych idej.1)

1) Gonnard. 284—286.
2) Dmowski. 77.

J. Bertillon w dziele „La statistique humaine de la 
France“ (Paryż 1881) powiada, że im obfitsze jest wychodź- 
two, tem silniejsza jest płodność. Na dowód przytacza An- 
glję, w której emigracja i liczba urodzin wzrastała jedno
cześnie. ,Co więcej małą liczbę urodzeń w Francji przy
pisuje m. i. temu, że emigracja francuska prawie nie 
istnieje. Zdaniem Bertillon’a wychodźca opuszczając 
ojczyznę, pozostawia wolne miejsce w słońcu. Otóż na 
uczcie życia miejsca nie zostają długo wolne: z chwilą kie
dy się pojawiają, wzrasta liczba urodzeń i sprawia, że zo
stają natychmiast zajęte

Turquan mówi: „Gdyby zamiast 10—15 tysięcy mieszkań
ców, które Francja wysyła rocznie zagranicę, wysyłała ich 
100 tysięcy, nietylko by isię nie wyludniała, ale niezawodnie 
wzrastałaby liczba urodzeń w kraju4’.2)
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Obydwie te teorje okazały się w życiu nawskróś 
błędne. Oto nieliczne wolne (i to nietylko dzięki wychodź- 
twu) miejsca pod słońcem francuskiem zajmowali natych
miast przybysze z obcych krajów. W szczególności Francja 
liczyła

w roku 1851 cudzoziemców 380.000 t. j. 1.06°|o
55 1901 55 1,034.000 „ 2.69°;o
55 1914 55 1,733.000 „ 4.3O°/o
55 1929 55 2,816.000 „ 7.50°/ol)

1) Roustan. Rev. Im., Nr. 24 r. 1930.
2) Leroy-Beaulieu II, 479.

Ani skąpa zresztą emigracja, ani wzrastająca możność 
nasycenia się przy stole życia nie zdołały zatrzymać postęp 
pującego spadku urodzeń.

Paul Leroy-Bealieu, autor wspaniałego dzieła ,.De la co
lonisation chez les peuples modernes“, które doczekało się 
sześciu wydań, kolejno rozszerzanych, poświęca osobny 
rozdział emigracji.

Jako punkt wyjścia obiera rozważania nad korzyścią 
lub niebezpieczeństwem, jaki przedstawia dla kraju przyrost 
naturalny ludności. I tu stawia tezę, że przyrost naturalny jest 
objawem pomyślnym, jeżeli ujawnia się równocześnie u wszy
stkich klas społecznych i jeśli idzie wślad za szybciej 
postępującym wzrostem kapitalizacji. Kraj, w którym lud- 
dność nie powiększa się, lub nawiet maleje, nie jest zdaniem 
autora w sytuacji zdrowej i normalnej. Beaulieu nie wie
rzy, aby emigracja dobrowolna i spontaniczna mogła 
zmniejszyć ludność wielkiego kraju. Uważa za dość 
trafne, choć może przesadne, porównanie wpływu emigracji 
na społeczność do upustu krwi z nosa; podobnie jak krwo
tok z nosa nie może ani wycieńczyć mocnego orga
nizmu ani zapobiec apopleksji, tak i wychodźtwo nie może 
ani osłabić wielkiego kraju, ani ustrzec go przed możli
wością przeludnienia.2) Jest przeciwny ograniczeniom stawia
nym emigracji. Mówi on: ...,,ce qui importe, c‘est de lui
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laisser toute liberie, de ne pas mettre d 'entraves artificielles 
a son naturel develioppement.1)"

1) Leroy-Beaulieu II, 492.
2) Leroy-Beaulieu II, 505. ,

Sąd ten wypływa bezwątpienia z oceny faktycznych 
ówczesnych stosunków. W latach 1880—1908 Europa znaj
dowała sę w okresie świetnego rozkwitu swego przemysłu 
i handlu. Kraje zachodnie bogaciły się szybko, a w związku 
z tern malała u nich emigracja. Południowa i wschodnia 
Europa podbita przemysłowo przez Zachód, ubożała i emi
growała coraz liczniej, — trudno jednak wymagać, aby 
mogło to poruszyć silnie serce wielkiego paryskiego 
socjologa.

Wartościując emigrację mówi Beaulieu: ...„ił importe 
a un pays riche et croissant d'avoir des colonies. L'emigra- 
tion n'est qu'un mode d'une meilleure utilisation des forces 
humaines dans 1‘univers, portant celles-ci la, ou elles peu- 
vent le plus produire; elle est indispensable a la bonne ex
ploitation du globe et, si elle sert 1'humanite en general, en 
lui procurant dels produits de plus en plus varies et de plus en 
plus abondants, elle accroit d'une faęon particuliere la force, le 
prestige et les jouissances de toutes les nations qui y partici- 
pent, surtout quand cette emigration se porte sur une terre ou 
se conservent et se propagent la langue et les fonds des moeurs 
et des idees de la nation d'origine". 2)

Jest to zarazem ogólno ludzki i narodowy punkt patrze
nia. Spoglądając od strony interesów jednostki, Beaulieu wi
dzi wielką korzyść dla emigranta kolonizującego nowy ży- 
zny kraj. Emigrant wychodzi z szeregów proletarjatu, a ma
jąc nieograniczone możliwości dorobku, zdwaja swą aktyw
ność, pracę i energję swoich wysiłków, j

Fe poglądy nie bronią jednak znakomitemu i objektyw- 
nemu socjologowi stwierdzić rzeczywistą wartość emigracji 
z „waloryzacyjnego", nazwijmy to modnie, punktu widze
nia. Jeśli daje się emigrować do kolonij ludziom młodym 
i aktywnym, jakich pożądają kolonje. to coprawda wzboga-
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ca się je, lecz równocześnie o tyle zuboża się metropoljc. 
Jeśli przeciwnie daje się emigrować biedakom, bez środków 
do życia i niezdolnym do pracy, obciąża się kolon je bez pe
wności, czy o tyleż odciąża się metropoljc.1)

1) Leroy-Beaulieu II. 487.
2'i Caro: Emjgracja. 2 i 5.
3) Caro: Emigracja. 9 i 565.

L. Caro słusznie dowodzi, że pytanie, czy emigracja 
jest korzystnem czy niekcrzystneim zjawiskiem, świadczy 

powierzcliownem ujęciu sprawy. Prawie żadne bowiem 
zjawisko ekonomiczne nie jest do tego stopnia zależne od 
stanowiska, z którego badacz się nań zapatruje, jak wy- 
chodźtwo. Krzyżują się tu sprzeczne interesy krajów wysy
łających i przyjmujących wychodźców, pracodawców i ro
botników. przemysłu i rolnictwa, a w końcu towarzystw 
transportowych. Jeżeli chodzi o ocenienie z punktu wi
dzenia ogólnego znaczenia emigracji dla kraju macie
rzystego. Caro zajmuje stanowisko umiarkowane. Doradza 
przedewszystkiem zatrudnienie kandydatów na wychodź
ców w kraju, uważa, że do rozwiązania kwest j i wychodź twa 
przyczynić się może w znacznym stopniu rozwój i podnie 
sienie krajowego górnictwa, rolnictwa i przemysłu.2) Wy
licza zgubne skutki, jakie ponosi kraj wskutek emigracji, 
a wychodźcy sami wskutek braku opieki państwowej. Rów
nocześnie uzna je nielicznie korzyści płynące z emigracji dla 
samych emigrantów (wykształcenie fachowe, szkoła woli) 
i dla kraju (przewyżka przekazywanych oszczędności nad 
wywożonemi funduszami). Nie godzi się na zupełny laisser- 
faire‘yzm w dziedzinie emigracji, woła o roztoczenie ochro
ny państwowej nad wychodźcami i stosowanie narodowej 
polityko emigracyjnej.3) Tylko przez ujęcie ruchu wychodź
czego i należyte niem pokierowanie można wydobyć i po
mnożyć korzyści płynące stąd dla kraju i emigrantów.

R. Gonnard powstrzymuje się od wydania ogólnego są
du wartościującego zjawisko emigracji. W każdym razie 
opowiada się za umiarkowanem wychodźtwem i związaną
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z niem kolonizacją. „Le plus souvent, la verite est que 
Leffet de la colonisation est de peupler les pays neufs, san* 
affaiblir, au contraire. ceux qui fournissent les emigrants". 
A dalej podnosi, że ekonomiści nowocześni w oce
nie populacyjnej doniosłości emigracji dzielą się na trzy 
grupy: jedni sądzą, że emigracja nie wywiera prawie żad
nego wpływu na kraj emigracyjny, drudzy — że usuwa 
zbędne elementy, a inni — że stymuluje rozrodczość. Stwier
dza jednak fakt, że narody o silnej emigracji wykazują też 
znaczny przyrost naturalny.

Pomiędzy temi dwoma zjawiskami zachodzi prawdopo
dobnie nie jednostronna zależność przyczynowa, ale wza
jemne oddziaływanie na siebie: rozrodczość sprzyja emi
gracji, a wychodźtwo (umiarkowane, a nawet dość silnej 
pobudza rozrodność.1)

x) Gonnard. 286.
2) Przemówienie w Izbie Deputowanych z 26 maja 1927.

A co mówią mężowie stanu?
W jednem ze swych przemówień Benito Mussolini wy

da je taki sąd o emigracji: bogactwo demograficzne jest jed
nym z istotnych czynników potęgi politycznej, ekonomicz
nej i moralnej państwa. Italja powinna powiększyć swoją 
ludność do 60 miljonów ludzi w ciągu drugiej połowy 
XX wieku. Aby cel ten osiągnąć, należy nietylko zwiększyć 
rozrodczość i zmniejszyć śmiertelność, ale także ograniczyć 
emigrację, zjawisko zubożające państwo ilościowo i jako
ściowo. Gdy wychodźca włoski opuszcza ojczyznę, Italja 
wzamian za odrobinę złota, które później od niego nadpły
wa, traci efektywnie wszystko, co wydała, aby żywić tego 
człowieka, wykształcić i zrobić z niego jednostkę produk
cyjną. Militarnie traci żołnierza, demograficznie element 
młody i silny, który wzbogaci obce ziemie i wyda synów 
cudzoziemskim krajom.2)

Ludwik Varlez ujmuje wartość emigracji od strony jej 
doniosłych skutków w obrębie całego świata. Przejęty 
ogromem badanych przez siebie międzynarodowych ruchów
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migracyjnych, których podmiotem byk w XIX w. poszczególni, 
zdani na siebie mali ludzie, mówi: ,,1'oeuvre anonyme 
accomplie au XIXe siecle est enorme, car les migrants, si 
discrets, si infimes, ont fonde des empires nouveaux, et plus 
solidement sans doute qu‘un Attila ou un Napoleon”.1) Do
niosłą zasługą migracyj jest wedle niego wykorzystanie 
naturalnych bogactw (misę en valeur) krajów koloni
zowanych.

1) Varlez: Les Migr„ 5.



ROZDZIAŁ VII.

ZNACZENIE EMIGRACJI DLA KRAJE 
MACIERZYSTEGO.

Po tym skróconym przeglądzie najważniejszych teoryj 
wartościujących emigrację nie zdołamy się uchylić od wy
powiedzenia własnego sądu w tej kwestji. Nie podobna 
wydać jednolitej opinji obowiązującej dla każdego kraju 
i o każdym czasie. Wzbogaceni doświadczeniem ostatnich 
dwustu lat możemy ocenić wychodźtwo z punktu widze
nia metropolji jak następuje:

§ 1. Emigracja odbywa się bez szkody dla kraju ma
cierzystego pod względem ludnościowym, jeśli utrzymuje 
się w umiarkowanych granicach. Tę „umiarkowaną4 liczbę 
emigrantów należy oznaczyć w stosunku do przyrostu na
turalnego, zapotrzebowania na ręce do pracy w macierzy 
i ogólnych warunków gospodarczych istniejących w kraju. 
Ścisłych danych na określenie granicy tego umiaru podać 
nie podobna. Oczywiście należy brać pod uwagę netto uby
tek z emigracji (po potrąceniu rem-igracji). Emigracja 
względnie liczna może słusznie wywoływać alarmy popu- 
lacjonistów, gdyż zabierając najpłodniejszy i najżywot
niejszy element ludnościowy, może w konsekwencji dopro
wadzić nietylko do wyludnienia kraju, ale i do osłabienia 
tętna gospodarczego. Jako przykład można tu przytoczyć 
Irlandję, która

w roku 1841 liczyła 8,175.000 ludności
», 1851 „ 6,552.000
« 1901 „ 4,459.000 „ ’)

’) Tnt. Migr. II. 2’4.
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Równocześnie Irlandja dostarczyła dzielnych robotników 
i businessmanów Stanom Zjednoczonym i wrogiej Anglji.

Groźbę wyludnienia zwiastują m. i. spadek cyfry uro
dzin i liczby zawieranych małżeństw. Nie znamy dokładnie 
praw rządzących przyrostem ludności pewnego kraju, nie 
wiemy kiedy i jak długo pewien naród przeżywa okres 
młodości, wieku męskiego, starości i... odrodzenia, bo i tego 
przykładów dostarcza historja. Nie jest zupełnie jasne, dla
czego Anglja (wraz z Walją) podniosła swą ludność w cią
gu XVIII wieku o około 2.800.000. t. j. z 6,045.000 na 
8,872.000, a w ciągu XIX wieku o prawie 24.000.000 ludzi, 

t. j. do 52,526.000.1) Przypuszczamy tylko, że złożyły się na 
to różnorodne przyczyny, jak: wzrost powszechnego dobro
bytu w związku z rozkwitem handlu i przemysłu, sukcesy 
polityczne, spadek cyfry śmiertelności u dzieci, poprawa 
warunków higjenicznych i t. d. Te same czynniki (oprócz 
niszczących skutków wojen) powinne były spowodować 
równie gwałtowny przyrost ludności w Francji, tymcza
sem widzimy tutaj inne tempo rozwoju. W czasie wojen na
poleońskich liczyła Francja 55 nul jonów ludności, w 1846 
35.4 miljonów, w 1872 — 36 miljonów, w 1901 — 39 miljo- 
nów, w 1911 — 59.6 miljonów.2)

Trudniej już wytłumaczyć, dlaczego tempo przyrostu 
naturalnego w Anglji w ciągu XX wieku szybko maleje, 
aczkolwiek i w tej mierze liczne są teorje. Płodność naro
dów7, naszem zdaniem, nie jest wielkością stałą, a zależna 
jest od wielu czynników rasowych, gospodarczych, obycza
jowych. religijnych, psychologicznych etc., dlatego sprawy 
przyrostu naturalnego nie można traktować mechanicznie 
przez porównywanie cyfr urodzin, zawieranych małżeństw 
i śmiertelności.

Kraje, które w swym rozwoju ludnościowym przeszły 
zenit, jak n. p. Francja, nie mogą sobie pozwolić na emi
grację. W tym wypadku wychodźtwo już nie zdoła pobu-

1) Gonnard, 186, 187. 
Lambert, 16 i 25.
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dzić rozrodczości. Kraje gęsto zaludnione, które wyczerpały 
do maksimum swoje możliwości rozwoju gospodarczego 
(n. p. dzisiejsza Anglja i Niemcy) w razie zagrożenia wid
mem przeludnienia mogą w emigracji słusznie dopatrywać 
się najpewniejszego sposobu poprawy położenia. A zatem 
stwierdzamy, że nie moiźna podawać żadnych ogólnie obo
wiązujących reguł. Wpływ emigracji na stosunki demogra
ficzne macierzy może być rozmaity zależnie od wielu czyn
ników, jakie uprzednio należy przestudjować w odniesieniu 
do konkretnego kraju. Przesadnem byłoby twierdzić, że 
wychodźtwo pobudza przyrost naturalny.

§ 2. Wychodźtwo wywiera znaczny wpływ na jakościo
wy skład ludności.

Przeważnie emigruje ludność przedsiębiorcza i ener
giczna. Ale opuszczają kraj także awanturnicy wszelkiego 
rodzaju, wykolejeńcy, ludzie kapryśni i wieczni malkontenci, 
duchy niespokojne, owładnięte gorączką ciągłego zmienia
nia zawodu w przekonaniu, że wkońcu zrobią wielki los. 
Pod względem zawodowym widzimy pośród emigrantów 
najczęściej robotników niekwalifikowmnych, służbę domo
wą i robotników rolnych. Mniej lub więcej liczny wyjazd 
mniejszości narodowych ma również ważne znaczenie dla 
jakościowego składu państwa macierzystego, o czem jeszcze 
powiemy niżej.

Proletarjat nie tworzy naogół kadr emigracji zamor
skiej z powodu wysokich cen biletów okrętowych. Dostęp
niejsza jest dla niego emigracja kontynentalna.

M pierwszej połowie XIX wieku znaczny odsetek wy. 
chodźców stanowili bezrolni i małorolni, którym rząd lub 
gminy płaciły koszta przejazdu.

Emigrują mężczyźni w znacznie wyższymi procencie jak 
kobiety. Najlepiej ilnstruje to wykres przedstawiający stosu
nek płci pośród imigrantów do Stanów Zjednoczonych:1)

ń Int. Migr. I, 208.
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Korzystniej przedstawia się z punktu widzenia kraju 
macierzystego skład zawodowy wychodźców. Oto 
emigrują przeważnie robotnicy niekwalifikowani, służba 
domowa i robotnicy rolni, nie wywołując zwyczajnie — 
choć są wyjątki — przez swój odjazd trudności w odnośnej 
gałęzi gospodarstwa społecznego. Przeciwnie, ubytek ludzi 
nie znajdujących wogóle lub niedostateczne zatrudnienie, 
jest często ulgą, dającą się odczuć na rynku pracy. Skład 
zawodowy wychodźców kierujących się do Stanów Zjedno- 
tczcnych przedstawia się następująco:1)

17.099,657 IMIGR.
1891-1915

PRZEMYSŁ

GÓRNICTWO

ROLNICTWO

SŁUŻBA DOMOWA

Oczywiście, że zawodowy skład emigrantów różni się 
znacznie od kraju emigracyjnego do kraju. Nie możemy 
się jednak wdawać tu w bardziej szczegółowy rozbiór.

x) lut. Migr. I. 216.
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Nie mnożąc dalszych przykładów możemy powiedzieć, 
że zależnie od sytuacji gospodarczej, socjalnej i politycz
nej obu zainteresowanych krajów wychodźtwo zabiera 
różny jakościowo element ludności. Polityka emi
gracyjna ma za zadanie w interesie państwowym ułatwiać 
odpływ elementów niepożądanych, a utrudniać wyjazd do
datniego materjału ludnościowego, który na wypadek 
opuszczenia kraju powinien być użyty do planowej kolo
nizacji poza granicami państwa. Równocześnie polityka 
emigracyjna powinna mieć na uwadze dobro samych wy
chodźców, a zatem wysyłać przedewszystkiem tych, co 
w kraju zupełnie nie mają chleba i kierować ich na tereny, 
gdzie zdołają się dorobić i dojść do materjalnego dobro
bytu.

§ 3. Próbowano przy pomocy mychodztwa usunąć 
z kraju element przestępczy, zsyłając zbrodniarzy do ko- 
lonij. Już Kolumb przy trzeciej swej wyprawie do Ame
ryki zażądał dostarczenia sobie skazańców, nie mogąc 
zwerbować dostatecznej ilości śmiałków. Od tego czasu rządy 
wszystkich państw kolon jalnych chętnie deportowały do ko
loni j przestępców, niezawsze najcięższych zbrodniarzy. 
N. p. w 1619 roku Anglja deportuje do Wirginji 100 niewiast 
demoralizujących synów Albionu. W latach 1677—1678 
wprowadza zesłanie jako karę dla włóczęgów, religijnych 
sekciarzy i podżegaczy politycznych. Przykład Anglji naśla
duje Hiszpan ja i Portugalja, nieco później Francja. Poli
tycy dowodzili, że takie postępowanie podnosi stan moral
ny metropolji i uwalnia państwo od kosztów utrzymania 
więzień w kraju macierzystym. Kolonjom zaś nie szkodzi 
w'cale, bo praca fizyczna w trudnych warunkach poprawia 
prz/estępcę. Dzięki temu systemowi zaludniają się pustko
wia. a przedsiębiorcy kolonjalni korzystają z taniej siły 
roboczej.

Rychło jednak kolonje protestują przeciw nasyłaniu 
im destruktywnych elementów. Mimo to Anglja kontynuuje 
system deportacji, obierając po odpadnięciu Stanów Zjedna-
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czonych Austral ję za cel zesłania. W latach 1787—1836 wy
siano 75.000 karnych kolonistów do Nowej Południowej Walji, 
a 28.000 do Van Diemensland.ł)

Po wielu ankietach i debatach parlamentarnych, wresz
cie w 1864 roku zastanowiono zsyłanie przestępców do 
kolonij angielskich.

Znacznie gorsze doświadczenia miała Francja z taką 
przymusową emigracją (deportacją) do Guyany i Nowej 
Kaledonji, gdzie więźniowie masowo uciekali i gdzie ich dzie
siątkowały choroby. Mimo tego w latach 1864—1894 depor
towano 20.000 ludzi do N. Kaledonji, łożąc na to ogromną sumę 
100 mil jonów franków.* 2) W rezultacie okazało się, że kolon je 
francuskie miały więcej szkody jak pożytku ze skazańców.

Zimmermann, 180.
2) Zimmermann. 188.

A zatem przestrzec należy przed trudnościami, jakie 
w dziedzinie społecznej i gospodarczej wywołuje zsyłanie 
skazańców do kolonij. Zatrudnianie zaś zbrodniarzy przy 
przymusowych robotach w niezdrowym klimacie musimy 
uznać za niemoralne.

§ 4. Za pośrednictwem emigracji wcześnie już usiło
wano pozbyć się z kraju nieproduktywnych elementów. Już 
kanclerz Bacon — jak wspomnieliśmy — zalecał wysyłanie 
za morze włóczęgów i bezrobotnych.

W roku 1827 parlament angielski uchwalił wysłać do 
kolonij 95.000 bezrobotnych, pozbawionych pracy wskutek 
ulepszeń mechanicznych w przemyśle. ’

Prześladowania religijne i polityczne były często powodem 
emigracji uciskanej części ludności. I tak n. p. z Anglji wy
jeżdżali dyssydenci purytańscy, katolicy i kwakrowie. 
Wychodźtwo zatem przyczyniało się do wyrównania różnic 
religijnych wewnątrz krajów.

I w składzie narodowościowym państw miały miejsc* 
przesunięcia na skutek emigracji. Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanji liczyło w 1825 roku 20.800,000 ludności,
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w tern Irlandczyków 6,800.000. w 1901 roku 41,450.000 ludno
ści, w tem Irlandczyków 4,450.000?) Widzimy więc znaczne 
osłabienie elementu irlandzkiego.

Na ziemach polskich zabranych przez Prusy w czasie 
rozbiorów można zaobserwować podobne zjawisko. W la
tach 1840—1910 utraciło Pomorze przez emigrację 744.000 
ludzi t. j. w stosunku do ludności swojej z roku 1910 — 
45.34°/0, Poznańskie 878.000 t. j. 41.81°/o, gdy ubytek spowo
dowany emigracją wynosił w tym czasie dla całej Rzeszy 
niemieckiej 6,723.000 t. j. 10.56%.1 2) Polacy emigrowali zatem 
o wiele silniej jak Niemcy z powodu wadliwego ustroju 
rolnego i ucisku politycznego.

1) Gonnard. 187.
2) Caro: Emigracja, 31.
3) Caro; Emigracja. 12.

Z punktu widzenia polityki emigracyjnej stwierdzamy, że 
popieranie emigracji żywiołów nieproduktywnych i niespokoj
nych wychodzi na korzyść społeczności macierzystej.

§ 5. Pod względem wartości gospodarczej emigrującego 
człowieka obliczenia wartości kapitałowej odjeżdżającej 
jednostki (Engel, 1500 <Mk., Becker 800—1000 Mk., Jannasch 
8000 Mk.3) należy uznać za chybione, gdyż nie liczą się one 
z faktem, że w braku zatrudnienia w danym kraju osobnik 
może nie przysporzyć żadnych dóbr społeczeństwu, a prze
ciwnie obciążyć gospodarstwo przez pobieranie zasiłków 
bezrobocia. Niemniej stwierdzić należy, że przez wy
jazd emigranta państwo traci sumy wydane na jego 
wychowanie i wykształcenie, fundusze zużyte na koszta 
podróży j efektywnie wywożoną gotówkę, iprzyT stałej 
emigracji cały zrealizowany majątek wychodźcy. Nawet gdy 
przejściowo społeczeństwo nie może produktywnie zatrud
nić pewnej ilości swoich obywateli, w razie wyjazdu ich 
traci zapasową siłę roboczą, potrzebną w okresie lepszej 
konjunkturyT i rezerwę ludnościową zdolną do obrony kraju. 
Jeżeli emigrant nie skompenzuje częściowo tych ubytków 
przez przysyłanie oszczędności do kraju, przez konsumcje
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i rozpowszechnianie krajowych towarów na obczyźnie lub 
produkcję płodów surowych wysyłanych do macierzy na 
uprzywilejowanych warunkach — strata jest oczywista. 
Emigracja obciąża bilans płatniczy o wywożone kapitały, 
tudzież o sumy wpłacane obcym towarzystwom transporto
wym za przejazd, a uaktywnia ten bilans przez pozycję 
wpływających oszczędności i ewentualne dodatnie saldo 
obrotu towarowego z krajem imigracyjnym. Nota bene 
o ile zwiększenie obrotów można przypisać emigracji. Passi- 
vum zmniejsza się, jeśli emigranci korzystają z krajowych 
linij okrętowych. Odnośnie do pozycji oszczędności za
znaczyć należy, że wpływają one do kraju głównie od wy
chodźców czasowych, którzy pozostawili rodzinę 
w kraju. Po wojnie daje się zauważyć zwiększona tenden
cja do osiedlania się na stałe na obczyźnie, nawet przy 
emigracji kontynentalnej. Wielu „zasiedziałych'- emigran
tów sprowadziło do siebie rodziny. To też cyfra oszczędności 
przysyłanych do kraju stale maleje.

Charakterystyczne jest, że emigranci, zwłaszcza zamor
scy, zabierają obecnie z sobą większe kwoty pieniężne jak 
przed wojną. Wychodźcy włoscy brali w Banca di Napoli 
w 1915 roku przekazy na obce waluty przeciętnie po 119 lirów 
na głowę, w roku 1924 zaś po 895 lirów. Jest to wprawdzie do
datnim objawem podniesienia się zamożności włoskich wy
chodźców zaoceanicznych, ale zarazem większą stratą dla bi
lansu płatniczego.1)

Rozrost obrotów towarowych Europy z krajami imigra- 
cyjnemi w ciągu XIX wieku, przypisywany w dużej mierze 
emigrantom, przyniósł znaczne korzyści przemysłom macie
rzystym (szczególnie Anglji i Niemiec).

Odpływ sił roboczych zagranicę może powodować trud
ności w miejscowym przemyśle i rolnictwie. Taki stan rze
czy rejestrowano przed wojną n. p. w Austrji i Węgrzech: 
tu leżał też m. i. powód, dla którego Niemcy, kraj wielkiej 
emigracji do lat osiemdziesiątych XIX wieku, musiały póź-

‘) Borghese, 29.
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niej sprowadzać znaczne kontyngenty obcych robotników 
przemysłowych i rolnych.

Nie można zaprzeczyć, że kraj emigracyjny, szczegól
nie w dzisiejszych czasach, oszczędza na obywatelach, któ
rzy opuścili ojczyznę, wydatki na opiekę społeczną. Nato
miast do strat ponoszonych przez społeczeństwo macierzyste 
należy zaliczyć koszta utrzymania chorych i inwalidów- 
remigrantów, w nikłym tylko stopniu równoważone rentami 
wywalczonemi zagranicą. A wraca z zagranicy o wiele wię
cej chorych i zużytych ludzi, jak przypuszczamy. Włochy 
wprowadziły staranną kontrolę stanu zdrowia remigrantów, 
o czem powiemy później.

Wychodźtwo zamorskie zabiera ze sobą znaczniejsze 
sumy jak emigracja kontynentalna, a kapitały1 wywiezione 
za morze nie równoważą się już dziś w tym stopniu co 
przed wojną sumami przekazywanemi do kraju. Stwierdzić 
bowiem należy, że emigracja zamorska przybrała charakter 
przeważający wychodźtwa bezpowrotnego.

Rozważania nad korzyściami i stratami gospodarczemi 
i społecznemi płynącemi z emigracji możnaby prowadzić 
niezmiernie długo. Ograniczamy zatem dalsze wywody 
stwierdzając pewną względność tych rozważań i zależność 
ich od aktualnej socjalnej, demograficznej i gospodarczej 
sytuacji konkretnego kraju.

W każdym razie jaiko stratę dla kraju określić musimy 
stały ubytek nadmiernych (§ 1. j. w.) mas wychodźców i emi
grację bezpowrotną kierującą się na obce terytorja państwo
we, a zwłaszcza, jeśli ulega tam rozproszeniu i wynarodowie
niu. Emigrację czasową uznać należy za korzystniejszą dla 
macierzy od stałej. Przy wychodźtwie bezpowrotnem pożąda
ny jest wyjazd do własnych kolonij, a przynajmniej do kra
jów, gdzie tworzą się zwarte osiedla emigrantów, pielęgnują
cych więzy kulturalne i gospodarcze z ojczyzną. Wiele szkody 
ponosi macierz, jeżeli z jej tery tor jum werbuje obcy agent 
najbardziej doborowy materjał ludzki, pozostawiając w kraju 
słabszych fizycznie, jeśli wychodźtwo odpływa z okolic, gdzie
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panuje brak rąk do pracy, a nie przynosi ulgi terenom prze* 
ludnionym. Ciemny i nieporadny emigrant, niekwalifikowa- 
ny robotnik, przysparza kłopotu obcym i swoim, a sobie go
tuje zagranicą nieuchronne niepowodzenie. Uświadomiony 
społecznie i narodowo, fachowo przygotowany pracownik 
podnosi szanse własnego powodzenia w razie emigracji, obcym 
przysparza korzyści jako wartościowy czynnik produkcji, 
a ojczyźnie spłaci zobowiązania bądź na drodze ekonomicznej, 
bądź moralnej.

W interesie zatem kraju macierzystego, jednostki wyjeż
dżającej i gospodarstwa światowego leży rozumne kie
rowanie wychodźtwem.

Emigracja powinna być dziełem cywi
lizacji. Idea to nie nasza i nie nowa. Głosił ją kilkaset lat 
temu Monchretien, a przed 40 laty Leroy-Beaulieu.



ROZDZIAŁ VIII.

EWOLUCJA NOWOCZESNEJ POLITYKI 
EMIGRACYJNEJ.

§ 1. OKRES PODBOJÓW KOLONJALNYCH.

Od uświadomienia sobie wartości wychodźtwa prowadzi 
już jeden tylko krok do ustalenia wytycznych dla polityki 
emigracyjnej. Jak widzieliśmy z przeglądu doktryn, w Anglji 
pierwszej rodzi się zamiar skierowania do kol oni j nadmiaru 
ludności (Bacon i i.), a więc chęć zużytkowania nadwyżki de
mograficznej dla celów osadnictwa zamorskiego. Ta myśl po
lityczna kolonizowania nowych krajów własnym elementem 
ludnościowym, z wykluczeniem cudzoziemców, trwa i reali
zuje się w Anglji od XVI wieku do czasów najnowszych. 
Myśl tę wypowiadają teoretycy, a wciela w czyn samo społe
czeństwo. Wyjątkowo tylko w razie klęsk gospodarczych rząd 
angielski popiera i subwencjonuje emigrację. Inne kraje, pro
wadzące do XVIII w. politykę eksploatacji kolonij, często 
w sposób rabunkowy, nie dotrzymywały Anglji kroku 
w utrwalaniu zamorskiego stanu posiadania, gdyż nie zdobyły 
się na potrzebną ilość wychodźców i osadników. Doskonale 
określa ówczesną angielską kolonizację Leroy-Beaulieu:

„Ce ne fut pas la soif de lor, 1‘ambition dqs conquetes, ni 
meme 1‘esprit d‘aventure et de trafie, qui determina en Angle- 
terre le mouvement colonial et lui imprima cette impulsion 
qu‘il a gardee toujour^ depuis. Une necessite plus pressante. 
des besoins plus intimes, nes de la situation economique du 
pays, pousserent le peuple anglais dans cette voie feconde de 
1‘emigration et des etablissements d‘outre~mer. Ceux qui quit-
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ierenf les llesBritanniques pour franchir 1‘Ocean ne furent ni 
des aventuriei',s et des soldats comme en Espagne ou au Portu
gal, ni des marchands, des commis ou des faeteurs comme en 
Hollande, ce furent des agriculteurs et des artisans, en un mot, 
de vrais colons'4.1)

*) Leroy-Beaulieu I, 87.
2) Int. Migr. I. 178.
3) Les Mouv. Migr. 1920 a 1923, 18.
4) n. p. Ameryka Pin. i Auslralja.

Dzięki szczęśliwej czy przewidującej polityce Wielkiej 
Brytanji cały świat, dający się zamieszkać, stał w ciągu X1X 
wieku otworem przed rasą anglo-isaską (wyjąwszy Południo
wą Amerykę). A rasa ta była jeszcze dość żywotna i młoda, 
aby pomiędzy 1820 a 1924 rokiem dostarczyć samym tylko 
Stanom Zjednoczonym 8,500.000 emigrantów,2) nie mówiąc 
o dominjach, a równocześnie podnieść cyfrę ludności macierzy 
z 20,800.000 ludzi w 1825 r. do 47,360.000 w 1921 r.3 4) Zdaje 
się, że tego rodzaju fenomenalne zjawisko nie powtórzy się 
w historji, gdyż nie wrócą specjalne 'warunki, jakie pozwoliły 
angloTsasom opanować większą część świata. Do tych szcze
gólnych warunków należy naszem zdaniem zaliczyć: 1) fakt, 
że niezmierzone przestrzenie kontynentów były do XIX w. 
prawie niezamieszkałe,4) 2) ujawnienie się w ciągu XIX wieku 
niebywałej żywotności i rozrodczości rasy anglo-saskiej. 
3) specjalne uzdolnienie Anglików do kolonizowania i samo
dzielnego organizowania nowo założonych osad, 4) wspaniały 
rozwój przemysłu metropolji, 5) szczęśliwy zbieg okoliczności, 
szczególnie w tern, że okres ułatwień komunikacyjnych (paro
statki) przypadł w czasie, kiedy Anglja mogła i musiala wy
syłać nadmiar ludności za morze. Do tych czynników dodać 
musimy jeszcze szósty, a mianow icie wczesne zapewnienie so
bie stanu posiadania na terenach zamorskich przez uprzedze
nie względnie wyparcie konkurentów, co było sukcesem poli
tyki wychodźczej. Tę polityką emigracyjną Anglji możemy 
nazwać kolonizator$ka.

O innych państwach powiedzieć musimy, że do początku



124 A. Jarzyna — Polityka emigracyjna

XIX wieku prowadziły przeważnie politykę emigracyjną pro- 
hibicyjną. Opuszczenie kraju albo zakazane było w ogólności 
pod najsurowszemi karami, albo uzależnione od uzyskania 
specjalnych zezwoleń, złożenia opłat, zadośćuczynienia pew
nym warunkom i t. p. Odjedżający obywatel — to przecież 
ubywający podatnik j żołnierz.

§ 2. O POLITYCE LIBERALNEJ i OPIEKUŃCZEJ.

Ostatnie ograniczenia upadają w połowie XIX wieku, a po
wszechne odtąd ustosunkowanie się rządów i społeczeństw do 
ruchu wychodźczego nazwać moglibyśmy liberalną polityką 
emigracyjną. Wychodźtwo zdane było na własną przezorność 
i zapobiegliwość, a do wędrówki za ocean pociągała Europej
czyków dobra konjunktura. W krajach zamorskich dawał się 
odczuć brak rąk do pracy, dotkliwy zwłaszcza w pierwszym 
okresie emigracji z powodu znoszenia niewolnictwa, w drugim 
okresie (1880—1914) z powodu szybkiego gospodarczego roz
woju obu Ameryk j uprzemysłowienia Stanów Zjednoczonych. 
W pierwszym okresie farmerzy i plantatorzy starają się o no
wego robotnika w godziwy i niegodziwy sposób. Mnożą się 
nadużycia popełniane w stosunku do emigrantów w krajach 
wychodźczych i imigracyjnych. Dochodzi do tego, że kapita
nowie statków^ transportujących emigrantów sprzedają swój 
^,towar“ jeszcze przed wyładowaniem, najwięcej ofiarującym, 
przybysz zaś zmuszony do odrobienia ceny przejazdu, popada 
w stan pol-niew'olniczej zależności od pracodawcy. Z drugiej 
strony niesumienni ajenci skłaniają wychodźców do wyjazdu 
po podpisaniu niekorzystnych kontraktów pracy, żerując na 
nieświadomości zamorskich stosunków u obalamuconych pro- 
letarjuszy europejskich. Zimmermann1) pisze: „Da aber die 
Nachfrage nach Arbeitern grosser war, ais die Einw’anderung, 
entstand bald ein wahrer Menschenhandel. Die Schiffskapi-

9 Zimmermann. 122.
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tane und Einwainderungsunternehmer versteigerten fórmlich 
die kostenfrei angekommenen Ansiedler“.

Zbyt liczne skargi, zażalenia w konsulatach, artykuły pra
sowe rozbudzają czujność społeczeństwa. Rozpowszechnia się 
przekonanie, że należy położyć kres agitacji wychodźczej, nie
legalnemu werbunkowi i nadużyciom linij okrętowych. Mnożą 
się interpelacje w ciałach parlamentarnych i wnioski ustawo
dawcze. W społeczeństwach zawiązują się samorzutnie stowa
rzyszenia, mające na celu pomoc dla bezbronnych i często 
ciemnych mas emigrantów. W Niemczech pow’staje towarzy
stwo im. św. Rafała (r. 1871),*) we Włoszech „Opera Bono- 
melli“ (1900 r.). Jednem słowem, wchodzimy w nowy okres 
polityki opiekuńczej.

Wysiłki towarzystw humanitarnych i socjologów paraliżo
wała przed wojną światową w dużej mierze akcja przedsię
biorstw okrętowych, przeszkadzająca uchwaleniu przez ciała 
ustawodawcze ostrzejszych przepisów, skierowanych przeciw 
nielegalnemu werbunkowi i ajentom sprzedającym bilety 
okrętowe. Jako przykład mogą posłużyć stosunki panujące 
w Austro-Węgrzech. Natomiast Włochy energicznie ukróciły 
nadużycia mnożące się na tern polu, uchw'alając wzorową na 
ówczesne stosunki ustawę emigracyjną z r. 1901.* 2)

0 Caro: Emigracja, 266.
2) Patrz Rozdz. IX.

Ówczesna polityka emigracyjna, zwana dziś w literaturze 
paternalistyczną, stawia sobie za cel: 
rozpowszechnianie prawdziwych informacyj o krajach 
zamorskich, 
ostrzeganie łatwowiernej ludności przed niesumien
ną agitacją towarzystw okrętowych i ajentów werbun
kowych, 
pomoc przy załatwianiu formalności związanych z wy
jazdem, 
opiekę nad emigrantem w czasie podróży koleją,, 
w portach i na okręcie, 
niesienie pomocy religijnej, materjalnej i prawnej,
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prowadzenie domów noclegowych, schronisk etc., 
repairjowanie rozbitków, 
zakładanie stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych, 
organizowanie szkolnictwa narodowego wśród wy
chodźców na obczyźnie, 
wyrabianie wychodźcom potrzebnych dokumentów, 
przekazywanie oszczędności do kraju,
pomoc w staraniach o odszkodowanie w razie nieszczę
śliwego wypadku.

jDążność do uchronienia wychodźców przed czyhają
cymi na ich drobne mienie oszustami i wyzyskiwaczami, 
poprawa warunków podróży i pracy, opieka zdrowotna 
górowały wśród wytycznych polityki emigracyjnej w do
bie przedwojennej. Poczynania rządu i społeczeństwa na
cechowane były sentymentem dla wychodźcy. Jako nie
zmiernie charakterystyczny dla ówczesnych tendencyj 
można przytoczyć napis na jednym z propagandowych dru
ków rozdzielanych włoskim emigrantom: „Mój synu! Oj
czyzna, macierz twoja, jest uboga; musi pozwolić ci wyje
chać, byś mógł znaleźć w krajach zamożniejszych obfitą 
żywność i wysokie płace. Bądź jednak przekonany, że dla 
ciebie i twojego szczęścia poczyni wszelkie możliwe ofiary. 
Pamiętaj, że jakkolwiek mogłaby być biedna, ona zawsze 
jest twoją matką i kocha ciebie: zwracaj się do niej zawrsze 
z całem zaufaniem4'.1)

Wyrazem tendencyj paternalistycznych w polityce 
emigracyjnej jest wspomniana włoska ustawa z r. 1901, 
dzieło Luzzatfego i Bodio‘a. W motywach przedłożenia 
czytamy, że celem ustawy jest ochrona osoby wy
chodźcy.

Stosunki, jakie panowały w emigracji włoskiej, do
dajmy i w emigracji słowiańskiej, przed wydaniem tej 
ustawy, najlepiej określa de Michelis, długoletni kierownik 
Generalnego Komisarjatu Emigracyjnego we Włoszech: 
„Wychodźtwo z Italji wzrosło bardzo znacznie w ciągu

0 Yarlez: Les Migr., 51.
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ostatnich 25 lat XIX stulecia. Sfery rządzące nie rozumiały 
jego doniosłego znaczenia jako zjawiska społecznego, uwa
żając emigrację za fakt, wymagający jedynie reglamenta
cji policyjnej.

Emigranci, coraz to liczniejsi, opuszczali kraj w opła
kanych warunkach. Rekrutowano ich w okolicach najuboż
szych i obalamucano przez sforę ajentów zainteresowanych 
jedynie w sprzedaży karty okrętowej. Źle poinformowani 
o warunkach życia i pracy w obcych krajach, wychodźcy 
odbywali uciążliwe podróże, cierpiąc wskutek braku po
wietrza, opieki i należytego pożywienia. Zbyt bierni, aby 
bronić swych praw, emigranci traktowani byli jak zwyczaj - 
ny ładunek, towar ludzki.

Po przybyciu do celu wędrówki, pozbawieni odrobiny 
funduszy, jakie zebrali przed wyjazdem kosztem najwięk
szych wyrzeczeń, nieświadomi zwyczajów i języka miej
scowego, zdani byli na wysyłkę do najniegościnniejszych 
okolic, na najcięższe roboty, tak licho wynagradzane, że 
inni robotnicy nie chcieli się ich podejmować”.1)

Pierwsze Włochy kładą kres tym fatalnym stosunkom 
i rozpoczynają długą i mozolną drogę prowadzącą od dzia
łalności wyłącznie opiekuńczej do uświadomienia 
sobie wartości emigranta i wytyczenia konkretnych 
celów, do jakich w interesie narodu powinna 
dążyć polityka emigracyjna. Początkowe ograniczanie się 
do akcji opiekuńczej było zgodne z duchem czasu. W zło
tym bowiem wieku praw jednostki państwo uważało się za 
powołane jedynie do roztaczania policyjnej ochrony nad 
obywatelami, którzy powzięli konstytucyjnie dozwolony 
zamiar opuszczenia ojczyzny. Pewne utrudnienia ze wglę- 
du na obowiązek służby wojskowej nie mącą konsekwent
nej naogół polityki państw emigracyjnych.

W kołach oświeconych zjawiają się w ciągu ubiegłych 
stu lat sporadyczne usiłowania zmierzające do s k o n-

L) cyt. za Woog‘iem, 255.
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centrowania rozpraszających się wychodźców na 
jednym terenie, w zwartych osadach narodowościowych, 
będących jakoby przedłużeniem ojczyzny. Zamiary te nie 
znajdują najczęściej żadnej, lub tylko nieudolną realiza
cję. Jako przykład możemy przytoczyć liczne próby kolo
nizacji niemieckiej z lat 1840—1850, jak n. p. plan skoloni
zowania i politycznego opanowania Texasu,1) albo przed
sięwzięte z początkiem XX wieku próby osadnictwa wło
skiego na obcych terytorjach państwowych. Ostatnie były 
oparte oczywiście o poczynania prywatne, mające za sobą 
cichą aprobatę Generalnego Komisarjatu Emigracyjnego. 
Większość tych projektów kolonizacyjnych nie dala się 
przeprowadzić bądź z powodu d y lest a n t y z m u, jaki 
je cechował, bądź z powodu zbyt szczupłych środ
ków finansowych. Niepowodzeniem skończyły się 
w r. 1904 plany prof. Scalabrinbego kolonizowania Argen
tyny, podobnie analogiczne próby osadnictwa włoskiego 
w Zach. Australji (1907), na Florydzie (1908) i w Wiktorji 
(1910). Jako jedyny udany eksperyment planowej koloni
zacji, kierowanej przez kraj emigracyjny na obcem tery- 
torjum w czasach przed wybuchem wojny światowej, no
tują Włosi osiedlenie 100 rodzin w prowincji Malleco 
(Chile).2) Natomiast samorzutna kolonizacja Niemców 
w południowej Brazylji dała dobre wyniki.

*) Monckmeier., 242—244.
2) Borgnese, 20.

Wyrazem powszechnie stosowanej opiekuńczej polity
ki wychodźczej jest szereg układów międzynarodowych 
dotyczących emigrantów, jakie mnożą się z początkiem 
XX wieku. Są to układy oparte o zasadę wzajemności, a ce
lem ich jest zapewnienie emigrantom (zwłaszcza konty
nentalnym) równości traktowania i jednakowych płac z ro
botnikami miejscowymi, a kfkże dopuszczenie cudzoziem
ców do korzystania z dobrodziejstw krajowych ustawo- 
dawstw społecznych.
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§ 3. POLITYKA WALORYZACYJNA.

Zwolna budzą się w społeczeństwach emigracyjnych 
dążności do takiego rozwiązania problemu wychodźtwa, 
aby macierz nie ponosiła szkody przez ubytek wartościo
wych sił roboczych, ale przeciwnie korzyść gospodarczą, 
moralną i polityczną. Równocześnie nie usta ją wysiłki ma
jące na celu rozbudowywanie opieki społecznej nad emi
grantami. Coraz powszechniejsze staje się zrozumienie 
faktu, że najwięcej szans znalezienia zapewnionego bytu 
na obczyźnie ma oświecony emigrant, przed wyjazdem do
brze poinformowany o stosunkach istniejących w krajach 
imigracyjnych, posiadający zawód tam właśnie pożądany, 
zwłaszcza, jeżeli uprzednio zawrze korzystny kontrakt 
pracy, pod kontrolą organów władzy państwowej. Ale nie- 
tylko wychodźca ma interes w tern, aby jego pracy nadać 
możliwie wysoką wartość, czyli — jak się to obecnie mó
wi — aby pracę tę zwaloryzować. Kraj emigracyjny wza- 
mian za wygodzoną obcym państwom siłę roboczą zastrzega 
i zapewnia sobie w układach już nietylko równość trakto
wania i opiekę społeczną dla swych obywateli, ale i pewne 
przywileje, n. p. ułatwienia w przekazywaniu oszczędności, 
rozszerzenie praw przysługującym konsulom, a nawet 
świadczenia wzajemne w formie udziału w produkcji obce
go gospodarstwa społecznego. W układzie pomiędzy Fran
cją. a Italją z 1916 roku, uzyskały Włochy wzamian za uży
czonych robotników, kontyngent francuskiego węgla, amu
nicji i nawozów fosfatowych z Tunisu.

Były komisarz generalny emigracji włoskiej de Miche
lis przypisuje słusznie tej umowie przełomowe znaczenie, 
koniec stosunku czysto prywatno-prawnego między emi
grantem a pracodawcą i pierwszy przykład współpracy na
rodów w nowoczesnej wytwórczości.1) Rozmaicie możnaby 
coprawda zapatrywać się na ową „współpracę narodów“ 
przy wytwarzaniu amunicji, niemniej naszemi zdaniem

r) cyt. za Woog'iem. 256.
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układ ten istotnie otwiera nową erę w polityce emigracyj
nej. Oznacza zerwanie z charakterem wyłącznie opiekuń
czym akcji rządowej i daje wyraz pełnego zrozumienia 
gospodarczych walorów wychodźcy. Kraj emigracyjny 
godzi się odstąpić drugiemu część posiadanego bogactwa: 
zdrowych rąk do pracy, jednak tylko za wzajemnem 
świadczeniem gospodarczem. Równocześnie wobec postę
pów polityki socjalnej otrzymuje oczywiście zapewnienie, 
że ci emigranci uzyskają równe z tuziemcami traktowanie 
i warunki pracy. Polityka paternalistyczna spełniła swe za
danie, ukróciła nadużycia, zwróciła powszechną uwagę na 
dolę wychodźcy i doprowadziła do pełnego uznania ludz
kiej godności i praw osobistych emigranta. Zkolei ustąpić 
musiała główną rolę polityce waloryzacyjnej, 
która wcieliła ją do swego programu jako ważny, choć nie 
naczelny, postulat

Sukcesy Włoch w tej dziedzinie przypisać należy wy
tworzonej po r. 1901 organizacji ruchu emigracyjnego, po
głębieniu w własnem społeczeństwie zrozumienia dla kwe- 
stji wychodźczej i karności, jaką okazały rzesze wychodź
cze Italji. Umiano wytrwale zachęcać szerokie koła obywa
telskie do pracy nad uspołecznieniem i wykształceniem 
emigrantów i w ten sposób uszlachetniono materjał wy
chodźczy. Niemało przyczynili się do tego włoscy przedsta
wiciele dyplomatyczni i konsularni zagranicą, „Habiles et 
competents, ces consuls savent profiler de toutes les occa
sions favorables pour garder le contact avec leurs com- 
patriotes et accroitre leur influence'4.1)

l) Pairault: La polit. Ital., 11.

Emigracja w myśl wskazań polityki waloryzacyjnej 
przestaje być uważana za zjawisko gospodarczo, politycz
nie i społecznie obojętne, nawet korzystne dla kraju, do
znającego ulgi wskutek odpływu bezrobotnych i niespokoj
nych elementów. Przeciwnie, w wychodźtwie upatruje się 
dziś siłę i bogactwo narodowe; jeśli państwo zezwala na 
oddanie go dla wzmożenia wytwórczości w innych krajach,



to niejednokrotnie domaga się wzajem pewnych korzyści 
gospodarczych, a w każdym razie żąda gwarancyj trakta
towych i kontraktowych, zabezpieczających jego obywate
lom zagranicą zatrudnienie, opiekę społeczną i prawną na- 
równi z miejscowymi robotnikami. Wymaga tego nietylko 
interes emigrantów, ale także interes ekonomiczny i poli
tyczny macierzy.

Wytyczne waloryzacyjnej polityki emigracyjnej moż
na określić najlepiej słowami de Micheilis‘a:

1. uświadamianie wychodźców przed wyjazdem o sto
sunkach w krajach imigracyjnych przez rozpowszechnia
nie wskazówek i komunikatów, inicjatywa zmierzająca do 
selekcji w7ychodźców i gruntowmego ich przygotowania mo
ralnego, kulturalnego i zawodowego;

2. stałe zbieranie wiadomości o pojemności zagranicz
nych rynków pracy, aby znaleźć zapewnione zatrudnie
nie dla emigracji;

5. opieka i wszelkiego rodzaju pomoc moralna, gospo
darcza i zdrowotna w portach, na granicy, podczas podróży 
i przy lądowaniu;

4. piecza o należyte umieszczenie emigrantów zagranicą 
i strzeżenie ich interesów ekonomicznych, przy pomocy 
kontraktów pracy, zastrzegających jednakowe traktowa
nie z robotnikami miejscowymi;

5. badanie warunków kolonizacyjnych oraz inicjatywa 
w tej dziedzinie, udostępnienie kredytów na osadnictwo 
zespołów przygotowanych gospodarczo i technicznie;

6. akcja dyplomatyczna w celu przygotowania na ob
czyźnie warunków sprzyjających zatrudnieniu swoich 
obywateli przez zawieranie dwustronnych umów i trakta
tów emigracyjnych; przygotowywanie analogicznych 
układów międzypaństwowych wielostronnych;

7. utrzymywanie kontaktu z życiem zbiorowisk naro
dowych na obczyźnie i podtrzymywanie wzajemnej soli
darności między niemi a krajem ojczystym. )1

1) cyt. za Woogiem, 257.
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Polityka waloryzacyjna dąży do ujęcia w ścisłe ramy 
rzeki wychodźtwa, a zarazem stara się przekształcić nie
sforną emigrację ilościową na kadry jakościowe. 
Równocześnie zachęca się wrychodźców, aby dorobiwszy' 
się, wracali do kraju, ażeby pozostając zagranicą zatrzy
mywali swe obywatelstwo, a gromadzone oszczędności 
składali do narodowych instytucyj finansowych. Zarówno 
przed wyjazdem emigrantów z kraju, jak i na obczyźnie, 
akcja rządowa i społeczna stara się wzmocnić ich uczucia 
patrjotyczne i świadomość narodową. Popiera się wyjazd 
ludzi młodych i wykształconych z nadzieją, że staną się 
duchowymi przywódcami emigracji. Nie zapomina się 
także o nawiązywaniu i rozbudowywaniu stosunków go
spodarczych pomiędzy terenami emigracyjnemi a krajem 
macierzystym.

Chaotyczny odpływ wychodźców, pozostawionych 
swemu losowi, zastępuje emigracja uporządkowana, nadzo
rowana przez kraj pochodzenia i przez państwo imigracyj- 
ne. Ostatnie odnosi z przychodźtwa reglamentowanego i se
lekcjonowanego widoczną korzyść: fachowi cudzoziemscy 
robotnicy napływają tylko do tych gałęzi produkcji, które 
ich potrzebują dla pomnożenia swej wydajności, a rynek 
pracy nie cierpi skutkiem niezorganizowanej podaży i kon
kurencji obcych sił roboczych. Zwaloryzowane wychodź- 
two podnosi znaczenie i prestiż kraju macierzystego, roz
szerza jego wpływy i gospodarcze stosunki, poprawia bi
lans płatniczy. Sam zaś wychodźca zyskuje na opiece spo
łeczno-prawnej i moralnej, a pracę i koszta podróży za- 
pewnia mu zgóry zawarty kontrakt.

§ 4. IMPERJAL1STYCZNA POLITYKA EMIGRACYJNA.

I znowu Włochy dają hasło do zmiany polityki emigra
cyjnej :

..Problem wychodźtwa nie jest faktem natury technicz-
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no-administracyjnej, ale problemem natury politycz- 
n e j...

Dziś państwo faszystowskie... wyprowadziwszy swoja 
politykę na szerokie drogi świata, nie może traktować uj
ścia i zatrudnienia tak wielkiej części naszej rasy jako 
faktu, który nie tyczy się jego polityki. Nie może uważać 
emigrantów- za frank-tirerów. którzy rozmieszczają się na 
własną rękę, bez oglądania się na p 1 a n bitw y....

Określenie „emigrant" nie istnieje więcej; odtąd są 
tylko „obywatel e"...

iMusimy mieć odwagę stwierdzenia, że emigracja sta
nowi zło, jeśli — tak jak obecnie — kieruje się do ob
cych krajów. Emigracja jest konieczna, lecz do ziem pod 
suwerennością własnego państwa. Narody mierzą dziś swe 
siły wedle swej ludności, wedle swej żywotności demo
graficznej. To są istotne czynniki jedności i potęgi 
narodów. Ludzie i zbiorowości mniej odporne muszą ulec 
asymilacji przez innych"...1)

x) Grandi: Przemówienie w Izbie Deputowanych 31 marca 1927. 
Gyt. za Woog’iem, 122.

2) Przemówienie w Izbie Deputowanych 26 maja 1927. Cyt. za 
Woog'iem, 2.

Tę samą myśl wypowiada współcześnie Mussolini, pod
kreślając, że bogactwo demograficzne jest istotnym czyn
nikiem potęgi politycznej, ekonomicznej i moralnej naro
dów. „LItalia per contare qualche cosa, dove affaciarsi 
sułla soglia della seconda meta di questo secolo eon una 
popolazione non inferiore ai 60 miiiioni di abitanti".2)

Aby ten cel osiągnąć, należy — zdaniem Mus- 
soliniego — nietyfkio zwiększyć rozrodczość i zmniej
szyć śmiertelność, ale także ograniczyć emi
grację, zjawisko ilościowego i jakościowego zu
bożenia kraju. Kiedy emigrant włoski opuszcza swą 
ojczyznę, Italja wzamian za odrobinę złota, które jej 
później wpływa z zagranicy, traci materjalnie wszystko, co 
wydała, aby wyżywić tego wychodźcę, aby go wychowrać 
do wieku produkcyjnego. Militarnie traci żołnierza, demo-



134 A. Jarzyna — Polityka emigracyjna.

graficznie traci element młody i silny, który użyźni obce 
ziemie i da synów innym państwom?)

W przedłożeniu rządowem do ustawy o zniesieniu Ge
neralnego Komisarjatu Emigracyjnego i wcieleniu jego 
agend do ministerstwa spraw zagranicznych czytamy: „Ten 
projekt jest logicznem następstwem polityki waloryzacji 
emigracji i włączeniem jej w ramy ogólne polityki 
narodowe j“.* 2)

1) Ch. M. 1927, 593.
2) Woog, 124.
’) W. Langrod z rękopisu: Emigracja Polska w Francr

..Włosi znajdujący się zagranicą nie są odtąd porzuce
ni i zdani na siebie tylko“ — pisze Popolo d'Italia z 14 
sierpnia 1928. — „Ogromna organizacja, nadzorowana 
i kierowana przez państwo, podtrzymuje ich i chroni. Ich 
stosunki z ojczyzną są z każdym dniem ściślejsze dzięki 
działalności faszystów, którzy reprezentują — po drugiej 
stronie Alp i za Oceanem — ideę Narodową, która przy
niosła Italji poczucie własnej siły i wiarę w przyszłość...

Włosi zagranicą stanowią imponującą siłę, przeznaczo
ną do wywarcia ogromnego wpływu na obecne stulecie, 
które będzie wiekiem wielkości włoskiej. Zależy tylko od 
nas, abyśmy mieli świadomość naszej wartości, gdy zamie- 
rzamy prowadzić politykę dobrze zorganizowaną i obliczo
ną na dłuższą metę“.

I dla wykończenia obrazu dodajmy jeszcze słowa 
Mussoliniego z przemówienia, wygłoszonego na Wielkiej 
Radzie Faszystowskiej w dniu 28 września 1929: „Nie bę
dziemy odtąd wysyłać zagranicę W lochów niegodnych tego 
imienia, lecz tylko tych, którzy zrozumieli, że emigracja 
włoska musi stanowić zagranicą żywy dokument naszej 
dumy patrjotycznej, ekspanzji tego ducha faszystowskie
go, który odrodził Italję i który pokieruje całym światem 
w jego pochodzie do zdobywczej przyszłości".3)

Z tych oficjalnych wynurzeń przebija następująca 
konstrukcja nowej polityki emigracyjnej:
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1. Emigracja kierująca się do ziem obcych jest 
złem, bo pozbawia bogactwo ludnościowe macierzy czyn
nika młodego i twórczego; powinna być zatem ograniczona 
do minimum.

2. Polityka emigracyjna jest tylko fragmentem poli
tyki demograficznej, a ta znowu jest nierozdziel- 
nie sprzęgnięta z ogólną polityką państwową i gospo
darczą; stąd wniosek, aby polityki emigracyjnej nie 
prowadzić odrębnie, niejako autonomicznie, ale wcielić ją 
w kadry zasad kierujących gospodarstwem i polityką 
sensu strict o. zwłaszcza polityką zagraniczną.

5. Odpływ wielkiej ilości — nie emigrantów odtąd, ale 
obywateli i zatrudnienie względnie osiedlenie się ich za
granicą, przedstawia zjawisko polityczne. Te masy współ
obywateli stanowią potężny czynnik dynamiki narodowej. 
Należy je związać silnie z krajem, natchnąć uczuciami 
dumy narodowej i patrjotyzmu, bo przeznaczone są do 
odegrania wiefkiej roli w ekspansji mocarstwo
wej metropolji.

Te ustalenia upoważniają nas do nazwania nowego kie
runku narodową, — nie wahajmy się! — imperiali
styczną polityką wychodźczą. Stanowi ona jakgdyby ko
ronę. punkt szczytowy rozwoju dotychczasowych idej prze
wodnich. Nie zaniedbuje ochrony emigranta, owszem po
piera go ze wszystkich sil. Waloryzuje i selekcjonuje wy
chodźcę już nietylko wedle kryterjów fizycznych i ekono
micznych, ale także politycznych. Emigrację wprzęga się 
do wozu polityki narodowej, ażeby zaś z szerokiego go
ścińca i planowo wytkniętej drogi nie zboczyła, nakłada 
się na nią mocne wędzidła.

Nie wszystkie państwa emigracyjne przyjęły w całości 
hasła i metody lochów. Należy jednak stwierdzić, że 
ideje te przenikają do krajów wychodźczych, a w pań
stwach imigracyjnych budzą odpór i przeciwdziałanie.



ROZDZIAŁ IX,

POLITYKA EMIGRACYJNA ITALJI.

§ 1. OKRES POLITYKI OPIEKUŃCZEJ.

Włochy są państwem mogącem się słusznie szczycić 
sukcesami swojej polityki emigracyjnej dobrze przemyśla
nej i rozwiniętej do najdalszych konsekwencyj.

Podwaliny tej polityki kładzie ustawa z 30. XII. 1888, 
która reguluje stosunki między emigrantami i przedsię
biorstwami transportowemi, zapewnia wychodźcom osobną 
ochronę prawną i normuje sprawę koncesjonowania agen
cy j emigracyjnych. Ustawa miała na oku przede wszyst- 
kiem cele policyjne w szerszem znaczeniu tego słowa. 
Zupełna wolność emigracji uważana była współcześnie 
jako zasadnicze prawo każdego człowieka i tym właśnie 
pojęciom hołdowała ustawa.

Jej szczupły zakres przepisów okazał się wkrótce nie
wystarczający wobec żywiołowo rosnącego ruchu emigra
cyjnego. Parlament włoski uchwala więc 31. I. 1901 roku 
nowe prawo o emigracji. Natchniona szczytnemi ideałami 
humanitaryzmu, ustawa z r. 1901 stała się wzorem prawo
dawczym dla innych państw. Pomimo swej tendencji libe
ralnej przyznała państwu dość znaczną ingerencję w sto
sunki wychodźcze, przewidując nawet możliwość wydania 
zakazu emigracji,1) z czego później Włochy skorzystały,

1) Zakaz taki mógł wydać minister spraw zagranicznych w poro
zumieniu z ministrem spraw wewnętrznych ze względu na dobro pu
bliczne, w razie, jeśliby wyjazd do pewnego kraju narażał na niebez-
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zabraniając w r. 1902 i 1906 subwencjonowanej emigracji 
do Brazylji. Pozatem zasada wolności emigracji jest zasad
niczo utrzymana w ustawie z r. 1901. z pewnemi wyjątkami 
odnośnie do małoletnich wychodźców i poborowych.

Ustawa zabrania agitacji emigracyjnej, koncesjonuje 
pod dość surowemi warunkami przedsiębiorstwa okrętowe 
i biura sprzedaży biletów. Ustala warunki bezpieczeństwa 
i higjeny przewozu morskiego.

Przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych utworzono 
Generalny Komisarjat Emigracyjny, mający stosunkowo 
dość znaczną autonomję, wyposażony w własny aparat 
urzędniczy i odrębne środki finansowe (fundusz emigra
cyjny). Zadaniem Generalnego Komisarjatu było czuwanie 
nad całokształtem ruchu emigracyjnego, wydawanie kon- 
cesyj na przewóz emigrantów, kontrolowanie warunków 
sanitarnych w portach wyjazdu i na okrętach, przygotowy
wanie umów i konwencyj w zakresie emigracji, składanie 
corocznych raportów Izbie Poselskiej o ruchu wychodź
czym. rozpowszechnianie prawdziwych informacyj o sto
sunkach w krajach imigracyjnych, zwalczanie nielegalnej 
propagandy, ustalanie cen biletów okrętowych dla emigran
tów, nadzór nad towarzystwami opieki nad emigrantami 
i t. p. Nie pozostawiono jednak spraw emigracyjnych 
pieczy jednej wyłącznie instytucji. Obok Generalnego Ko
misarjatu powołano do życia Radę Emigracyjną, 
której zadaniem było zajmowanie się wszelkiemi ważniej- 
szemi sprawami wychodźtwa, jakie mogłyby interesować 
kilka resortów ministerjalnych i ogół społeczeństwa. Stąd 
brali w niej udział delegaci ministerstwa skarbu, wojny, 
marynarki, spraw wewnętrznych, oświaty, rolnictwa; przed
stawiciele świata nauki, pracy, bankowości i opieki 
społecznej.

Opiekę nad ruchem wychodźczym w portach powie
rzono inspektorom emigracyjnym. Rozpoczęto budowę 
hoteli emigracyjnych, a istniejące poddano drobiazgowej 

pieczeństwo życie, wolność lub mienie emigrantów, a także, gdyby 
tego wymagała ochrona moralnych lub gospodarczych interesów wy
chodźców.
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kontroli. W miejscowościach wykazujących znaczniejszy 
odsetek emigrantów utworzono komitety lokalne 
dla spraw emigracji (Comitati Mandamentali e Communali 
dell'Emigrazione). Należeli tu: sędzia, mer, ksiądz, lekarz, 
delegat miejscowego związku rolniczego lub robotniczego. 
Do komitetów lokalnych należało zgodne z prawdą infor
mowanie ludności o krajach imigracyjnych, o warunkach 
podróży, potrzebnych dokumentach, cenie przejazdu i in
nych kwestjach interesujących wychodźców.

Do kontroli nad transportem morskim powołano osob
nych inspektorów podróżujących, którzy składali wyczer
pujące raporty Generalnemu Komisarzowi Emigracyjnemu.

Do wielu ułatwień, jakie dawano emigrantom, należała 
specjalna taryfa kolejowa (z r. 1906 i następnych), przewi
dująca przy wyjeździe ulgi w cenach biletów od 50—75%.

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 31. I. 1901 
unormowało w najdrobniejszych szczegółach kwestje do
tyczące higjeny, bezpieczeństwa i transportu emigrantów.

Aby umożliwić szybkie rozpoznanie sporów pomiędzy 
wychodźcami a wszelkiego rodzaju przedsiębiorcami, agen
cjami podróży i hotelarzami utworzono dla tych spraw 
osobną jurysdykcję, przydzielając te procesy do osądzenia 
t. zw. Komisjom Rozjemczym, urzędującym w stolicach 
prowincyj.

Podstawą finansową działalności Generalnego Komi- 
sarjatu Emigracyjnego stal się fundusz emigracyjny, nad
zorowany przez osobny komitet parlamentarny. Na fundusz 
ten składały się patenty opłacane przez towarzystwa okrę
towe, osobna taksa od sprzedaży biletów i grzywny nakła
dane za naruszanie przepisów ustawowych.1)

Sprawy lokaty i przekazywania oszczędności scentrali
zowano w Banca di Napoli.

Ustawa z r. 1901 zajmowała się jedynie wychodźtwem 
zamorskiem, które wymagało szczególniejszej opieki. 
W miarę, jak emigracja kontynentalna sezonowa z północ
nych loch przybierała na sile, uwydatniała się koniecz
ność ustawowej reglamentacji i w tej dziedzinie. W r. 1911

9 Woog, 83—84.
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utworzono w Medjolaanie Urząd Emigracyjny,1) a w dwa 
lata później wydano osobną ustawę o emigracji kontynen
talnej.2) Zasadniczem postanowieniem ustawy z 1915 roku 
jest zakaz werbowania na terytorjum Italji pracowników 
włoskich do robót zagranicą bez upoważnienia Generalne
go Komisarjatu i bez zawarcia kontraktu wedle aprobowa
nego wzoru. Przepis ten miał na celu zapewnienie zwerbo
wanym zagranicę robotnikom włoskim równych warunków 
pracy i zarobków z robotnikami miejscowymi, gdyż zda
rzały się częste wypadki wyzyskiwania cudzoziemskich 
robotników przez niesumiennych ajentów i pracodawców. 
Zwiastuje on już nową tendencję w polityce emigracyj
nej: ograniczenie w*olności emigracji i zwiększoną inge
rencję państwa.

Jeżeli ustaw-a włoska z r. 1888 szła wybitnie po linji 
reglamentacji policyjnej, to w postanowieniach ustaw 
z r. 1901 i lat następnych widzimy przedewszystkiem ten
dencję społeczną, chęć niesienia pomocy i opieki obywate
lom. skazanym na tułaczkę za chlebem. Ze względów fi
skalnych uważano, że ciężaru tej opieki społecznej nie po
winno dźwigać państwo, ale ci, którzy na emigracji zara
biają. to jest towarzystwa okrętowe. Możnaby wprawrdzie 
wnioskować, że przedsiębiorcy przerzucają ten ciężar na
tychmiast na wychodźców. Tak jednak się nie stało dzięki 
postanowieniom o kontroli cen biletów. Rząd włoski stale 
i konsekwentnie obniżał taryfy transportu emigrantów, 
a równocześnie zmuszał linje okrętowe do wpro
wadzania licznych adaptacyj. urządzeń sanitarnych i za
bezpieczających, dzięki czemu przejazd emigrantów odby
wał się w coraz to lepszych wmrunkach.

Obok półurzędowych komitetów lokalnych losem emi
grantów^ zajmowały się liczne towarzystwa społeczne, 
jak Opera Bonomelli, Umanitaria, Italica Gens i inne. 
Akcja zorganizowana przez Opera Bonomelli (Opera di 
Assistenza degli emigrant! italiani in Europa e nel Levanto) 
miała charakter potrójny: religijny, społeczny i narodowy.

*) dziś zniesiony.
2) 2. VIII. 1915. Nr. 1075.
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Przez kościół, szkołę i rodzinę dążyła do odtworzenia na 
obczyźnie komórek życia włoskiego. W centrach włoskich 
zagranicą tworzono „sekretarjaty robotniczej a przy nieb 
zakładano kaplice, szkoły, kursy dla dorosłych, ochronki, 
przytułki, tanie kuchnie, kooperatywy, kasy oszczędności 
i kluby rozrywkowe.1)

Stosowana początkowo wyłącznie tendencja opiekuń
cza polityki emigracyjnej Włoch nie zdołała opanować ma
sowej emigracji obywateli. Wychodźtwo zabiera z kraju 
ogółem:

w 1901 roku 533.000 w tern zamorskich 280.000
„ 1906 „ 788.000 , „ „ 512.000
„1913 „ 873.000 , „ „ 560.000j

Jeżeli spróbujemy wyjaśnić powody, dla których emi
gracja włoska stała się tak liczną, to uderzy nas wysoki 
przyrost naturalny ludności kraju, który pomimo 
licznej emigracji podwoił swą ludność w przeciągu 100 lat. 
Przyrost ten nie znalazł pełnego ujścia w rozwo
ju gospodarczym kraju. Rolnictwo, zaniedby
wane przez rząd, podupadało, szczególnie we Włoszech 
środkowych i południowych. Przemysł z braku sprzyjają
cych naturalnych warunków rozwijał się powoli. Prole- 
tarjat wiejski i miejski z trudnością zdobywał kawałek 
chleba. Stąd wszelka agitacja wychodźcza miała ułatwione 
pole do działania, gdyż natrafiała na względnie słaby opór 
czynników zatrzymujących obywateli w kraju. Do tego 
należy dodać szczególną łatwość komunikacyjną dla emi
gracji zamorskiej z całych Włoch, a także i dla kontynen
talnej. zwłaszcza z północnych Włoch.

Istniejące przepisy ustawodawcze i urządzenia społecz
ne w dziedzinie emigracji nacechowane były troską 
o przyjście z pomocą pożałowania godnym tułaczom, za 
jakich uważano wychodźców. Im więcej społeczeństwo

’) M. Biskupska: Kwartalnik N. I. E. K. 1 1927. 118—129
2) Int. Migr. II, 820.
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i rząd zajmowały się w tym duchu emigracją, tern bardziej 
rosła ona ilościowo. Zjawisko to staje się zrozumiałe, jeśli 
się zważy, że stosowana metoda usuwała faktyczne i mo
ralne przeszkody, przeciwdziałające powstaniu i rozwojowi 
ruchu wychodźczego. Zmniejszanie niebezpieczeństw po
dróży i kosztów przejazdu, szczególna opieka w kraju i za
granicą. rozpowszechnianie informacyj o warunkach pracy 
w innych państwach, zachęcały do wyjazdu nawet takich 
osobników, którzy ąiie mieli ważnego powodu porzucać 
swej ojczyzny. Ilustruje to drobny ale charakterystyczny 
fakt: zarządzono, aby emigranci zaopatrywani byli w przy
zwoitą odzież, jeżeli zamierzali wyjechać w zniszczonych 
ubraniach. Miało to ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych, 
a zarazem podnieść wygląd zewnętrzny robotników’ wło
skich, szukających pracy w obcych krajach. Cel ten osią
gnięto, ale spostrzeżono równocześnie, że wywołano dal
szy, nieoczekiwany skutek: oto wielu proletarjuszy zgła
szało się do wyjazdu z tego tylko powodu, aby dostać no
we ubranie...1)

J) Woog, 111.
2) Convention... pour regulariser Ja protection des travailleurs. 

(Woog, 190).

Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi, gdybyśmy ujemnie 
oceniali ówczesne liberalne i cokolwiek negatywne stano
wisko społeczeństwa włoskiego w kwestji wychodźtwa. 
Hasła laisser-faire‘yzmu były tak powszechne w omawianej 
epoce, że należy raczej podziwiać to. czego jednak doko
nano. A zrobiono bardzo wiele w dziedzinie opieki i ochro
ny emigranta, tak wewnątrz Italji, jak i zagranicą.

W stosunkach międzypaństwowych dawniejsze trakta
ty (z Niemcami 1873 i 1894. z Belgją 1880. z Austro-Węgra- 
mi 1896) nie chroniły dostatecznie emigrantów włoskich. 
Doniosłe znaczenie dla wychodźtwa ma dopiero układ 
włosko-francuski z 15. IV. 1904.2) rozpoczynający nową 
erę w dziedzinie konwencyj emigracyjnych.

Zasadniczą myślą tego układu jest oparte na wzajem
ności zapewnienie robotnikom-cudzoziemcom opieki spo-
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łecznej narówni z własnymi obywatelami, zabezpieczenie 
emigrantom lokaty i przekazywania oszczędności do oj
czyzny, a także ułatwienie im korzystania z ubezpieczeń 
społecznych na obcem terytorjum. Traktat powyższy dal 
początek całej serji dalszych umów dotyczących kas 
oszczędności,1) ubezpieczenia od wypadków,2) opieki nad 
młodocianymi robotnikami3) i ubezpieczeń społecznych.4)

Ruchliwy Generalny Komisarjat Emigracyjny zawiera 
przed wojna światową układy w sprawie wysyłania zbio
rowych grup robotników do Wenezueli, Brazylji, Argenty
ny i Afryki Północnej.5) Doprowadza do zawarcia z Wę
grami (1909) i Niemcami (1912) konwencyj o ubezpiecze
niach robotniczych, a ponadto opracowuje postanowienia 
dotyczące emigrantów, mieszczące się w umowach handlo
wych i traktatach przyjaźni.

§ 2. NA DRODZE DO POLITYKI WALORYZACYJNEJ

Z biegiem czasu akcja Generalnego Komisarjatu Emi
gracyjnego przejawia obok tendencji opiekuńczej 
dążności waloryzacyjne i polityczne. Widzi
my to w układach z pracodawcami francuskimi. W r. 1911 
zostaje zawarty układ prowizoryczny pomiędzy Gen. Ko- 
misarjatem Emigracyjnym a francuskim Związkiem Hut 
i Kopalń Węgla (Comite des Forges et Mines de Fer de 
Meurthe et Moselle). Związek ten po wypełnieniu pewnych 
warunków otrzymał zezwolenie na werbowanie robotników 
we Włoszech, którzy po badaniu lekarskiem zawierali indy
widualne umowy pracy. Kontrakty te zawierano wedle 
wzoru zaakceptowanego przez władze włoskie. Układ pro-

9 1904.
2) 1906.
3) 1910.
9 1910.
s) Woog, 255.
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wizoryczny stosowano przez dwa lata. W r. 1913 Gen. Ko- 
misarjat postawił nowe warunki. M. i. zażądano, aby regu
laminy kopalniane były przedkładane władzom włoskim 
do uzgodnienia i aby konsulom włoskim przyznano prawo 
swobodnego wstępu do warsztatów pracy i pomieszczeń ro
botników ich narodowści. Projekt włoski domagał się, aby 
Związek /Hut uznał jurysdykcję włoską odnośnie do wszel
kich aktów prawnych związanych z rekrutacją, nawet na 
terenie Francji, przyczem spory wynikłe ze stosunku pracy 
miałyby załatwiać konsulaty włoskie?) Przedstawiciel 
Związku Hut i Kopalń Węgla odrzucił to żądanie i rokowa
nia zawieszono. Niemniej jedna kopalnia żelaza. Compagnie 
des Mines de Soumont, nie znajdując robotników, zmuszo
na była przyjąć wszelkie warunki włoskie.

Podobne stanowisko zajął Generalny Komisarjat Emi
gracyjny w czasie oficjalnych rokowań z Francją o dosta
wę robotnika włoskiego w r. 1916. W tym czasie republika 
francuska z powodu konieczności wojennych odczuwała 
naglącą potrzebę sprowadzenia silnych kontyngentów ro
botniczych. Pertraktacje prowadził po stronie francuskiej 
prof. B. Nogaro i ambasador Barrere w Rzymie, po stronie 
Italji zastępca Gen. Komisarza Emigr. de Michelis. W ukła
dzie o rekrutacji robotników z maja 1916 rząd włoski od
stąpił od żądania jurysdykcji konsularnej w sporach ze 
stosunku pracy swych poddanych, zachowując tylko prawo 
przedkładania zgłoszonych mu skarg władzom francu
skim.* 2) Natomiast Francja zgodziła się na mianowanie 
w Paryżu włoskiego wojskowego inspektora emigracyjne
go. Miał on prawo zwiedzać w towarzystwie oficera fran
cuskiego wytwórnie, zatrudniające włoskich robotników, 
w tym celu, aby zdać sobie sprawę z warunków pracy 
emigrantów swego kraju. Nie trzeba dodawać, że oficer 
włoski spełniał swe zadanie więcej niż sumiennie, a nawet 
przekraczał ramy swych uprawnień, wizytując sam fabry-

9 ..Les bons offices des Consuls41, Woog, 190—204: Pairault; 
L'lmmigr., 29.

2) Woog. 205.
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ki. Działalności tego inspektora zawdzięczają Włochy wy
walczenie szeregu coraz korzystniejszych postanowień ra
mowego kontraktu pracy. Równolegle do omówionego 
układu o rekrutacji zawarto umowę, przewidującą dla 
Italji udział w produkcji węgla i amunicji wzamian za 
współpracę robotników włoskich. Umowa ta nosi podpis 
ministra zbrojeń Alberta Thomas‘a, późniejszego dyrektora 
Międzynarodowego Biura Pracy.1)

Układy z roku 1916 i działalność włoskiego wojskowe
go inspektora emigracyjnego miały doniosły wpływ na 
późniejszy włosko-francuski ,.Traktat Pracy“ z 30. IX. 1919 
roku, jakkolwiek liczba robotników włoskich zakontrakto
wanych na podstawie układu z maja 1916 była nieznaczna. 
Projekt przyszłego układu opracowały Włochy i złożyły 
go Francji w maju 1918 r. Do zawarcia umowy doszło po 
dłuższych rokowaniach w dniu 30 września 1919.

Podobnie, jak układy wlosko-francuskie z lat 1911 do 
1914, 1916 i 1919 dowodzą w stosunkach między
państwowych, że polityka emigracyjna Italji zmienia 
się w tym czasie zasadniczo, tak w dziedzinie stosun
ków wewnętrznych w ustawach z r. 1913, 1915 
i wielkiej kodyfikacji z 1919 roku widzimy zamknięcie 
ckresu polityki inspirowanej wyłącznie celami społeczno- 
opiekuńczemi. Dotąd traktowano wychodźców uczuciowo 
jako nieszczęśliwe, ale kochane dzieci, którym należy dać 
wszelką pomoc i oparcie, nawet hen. na drugiej półkuli 
świata. Rzeczowo, uważano emigrację za dobrodziejstwo 
automatyzmu gospodarczego, za wentyl bezpieczeństwa 
i wartościowy czynnik w bilansie płatniczym. Wolność 
emigracji była niemal zupełna, a nastawienie polityczne 
rządu i społeczeństwa raczej ułatwiało powzięcie i wyko
nanie zamiaru emigrowania. Już ustawa z r. 1913 wprowa
dza ingerencję państwa w dziedzinie emigracji kontynen
talnej z werbunku. Dekret z 2. V. 1915 przynosi przymu
sowy paszport dla wychodźców (art. 1), którego wydanie

9 Woog, 206.
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Generalny Komisarjat Emigracyjny może uzależnić od 
wykazania się kontraktem pracy.1) Ponadto ustala surowe 
warunki dla werbowania emigrantów (art. 5, 7 i 8), analo
gicznie jak wymagano w r. 1915 od francuskiego Związku 
Hut i Kopalń Węgla.2) Ostateczne słowo wypowiada usta
wa emigracyjna z 13. XI. 1919. zawierająca jednolity tekst 
uzgodnionych przepisów o wychodźtwie3) i opiece prawnej 
nad wychodźcami. Okres niekrępowanej wolności emigra
cyjnej i polityki paternalistycznej zakończył się. Rozpo
częto nowy okres dyscyplinowania ruchu wychodźczego 
i polityki waloryzacyjnej, w którym państwo żywo inte
resuje się emigracją swych obywateli i ingeruje czynnie 
w tej dziedzinie nietylko z uwagi na dobro samych wy
chodźców, ale także i z ogólnych pobudek państwowych 
i narodowych.

x) Woog, 201.
2) Woog, 201—3
3) dekret Nr. 2205 z 13. XI. 1919. La Regi. I, 585
4) z nieznacznemi ograniczeniami w dziedzinie ubezpieczeń na 

wypadek choroby

„Traktat Pracy4' z r. 1919 zbiera i uzupełnia wszystkie 
postanowienia zawarte w dotychczasowych konwencjach 
emigracyjnych włosko-francuskich. Proklamuje zasadę 
równości płacy (art. 2) i warunków pracy dla robotników 
obu narodowości. Rozszerza na imigrantów dobrodziejstwa 
płynące z obowiązujących na danem terytorjum ustaw so
cjalnych, tyczących się warunków pracy, jej higjeny 
i bezpieczeństwa (art. 5 i 19), opieki i ubezpieczeń społecznych 
(art. 7, 8, 10, 11, 12, 16)4) zapewnia imigrantom, swobodę 
nabywania drobnych nieruchomości miejskich i wiejskich 
(art. 9). Stowarzyszeniom dobroczynności i opieki społecznej, 
zawiązanym przez imigrantów zgodnie z prawami kraju osie
dlenia, zapewnia przywileje narówni z własnymi obywatela
mi (art. 17).

Robotnikom i pracodawcom pochodzącym z państw 
traktatowych zapewniono uczestnictwo w komitetach po
jednawczych i rozjemczych dla zbiorowych zatargów, pły-
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nących z stosunku pracy. Przedstawicielom włoskich gór
ników, zatrudnionych we Francji, przyznano prawo osob
nego przedkładania postulatów, dotyczących warunków 
pracy, przyrzekając, że będą przyjmowane w ułatwionej 
drodze (art. 18).

Działalność opiek dla imigrantów (patronatów), utwo
rzonych swego czasu tylko dla małoletnich (1910), rozsze
rzono na dorosłych (art. 20).

Zaznaczono, że dzieciom imigrantów włoskich przysłu
guje prawo uczęszczania do szkół publicznych i prywat
nych. Zapowiedziano rokowania o osobną konwencję dla 
spraw szkolnictwa powszechnego i wykształcenia zawodo
wego imigrantów oraz ich rodzin (art. 22).

Pomimo formalnego wzajemnego zapewnienia na sa
mym wstępie traktatu wolności i ułatwień administracyj
nych dla wychodźtwa tak indywidualnego jak i zbioro
wego, w gruncie rzeczy ograniczono swobodę migracji, 
uzależniając ją od wewnętrznych przepisów reglamenta- 
cyjnych obu krajów (art. 1). Zastrzeżono także możność 
dalszych ograniczeń na wypadek, jeżeliby stan rynku 
pracy nie pozwalał w pewnych wypadkach na znalezienie 
zatrudnienia dla emigrantów, przyjeżdżających indywidu
alnie (art. 4). Potrzebne zarządzenia wydadzą wtedy rządy 
umawiających się państw, które mają odtąd pozostawać 
w stałym kontakcie ze sobą w celu należytego kierowania 
ruchem migracyjnym, ustalania kontyngentów dla zbioro
wego werbunku robotników (art. 5) i uzgodnienia postano
wień ramowych kontraktów pracy.

Włochy nie uzyskały rozszerzenia praw konsulów, 
o które walczyły do r. 1919. Przewidziano jedynie, że 
wszelkie reklamacje robotników obcych odnośnie do wa
runków pracy i egzystencji będą składane bądź wprost 
u właściwych władz, bądź za pośrednictwem placówek dy
plomatycznych lub konsularnych. Każdy z układających 
się rządów' ma prawo utrzymywać przy ambasadzie specjali
stę techmczego dla spraw emigracyjnych (attache d emi- 
gration) (art. 3).



Polityka emigracyjna Italji. 147

Niema też w traktacie wyraźnego zastrzeżenia klau
zuli największego uprzywilejowania,1) jakkolwiek znaj
dujemy liczne zapewnienia równości traktowania (n. p. 
art. 3 i 19).

9 uzyskała ją jedynie Polska w konwencji z 1919 roku.
2) Woog 218.

jUkiad oparty jest na zasadzie wzajemności, co należy 
uważać jedynie za formalną stylizację, gdyż robotnicy 
francuscy faktycznie nie emigrują do Wioch.

Traktat z r. 1919 stał sie wzorem dla kontynentalnych 
umów emigracyjnych, zawieranych przez Wiochy po woj
nie światowej. Odmienny nieco charakter mają układy 
pomiędzy Italją. a republikami południowo amerykańskie- 
mi. Typową jest tu konwencja wlosko-brazylijska z 8-go 
października 1921. Wobec słabego rozwoju ustawodawstwa 
socjalnego w Brazylji. zadowolili się Włosi ogólnikowemi 
przyrzeczeniami w tej dziedzinie. Konkretną zdobycz 
przedstawiają zobowiązania Brazylji do ułatwienia na 
swym terenie działalności organizacyj emigracyjnych wło
skich. a to spółdzielni spożywczych, wytwórczych, ubez
pieczeniowych i bankowych, oraz stowarzyszeń opieki nad 
emigrantami (art. 5 i 7). Oprócz tych postanowień uzyska
no dla Włoch klauzulę najwyższego uprzywilejowania2)

§ 3. POLITYKA WALORYZACYJNA (1 stadju

Jak przedstawiają się w ogólnych zarysach poczynania 
Włoch w dziedzinie wychodźtwa po wojnie światowej?

Na terenie zagranicznym widzimy w pierw
szych latach żywą działalność zmierzającą do zdobycia do
godnych terenów dla emigracji włoskiej i osłabienia kon
kurencji innych państw wychodźczych, zdobycia uznania 
dla wartości włoskiego robotnika i zabezpieczenia jego in
teresów. A jak wiemy, po zamknięciu Stanów Zjednoczo
nych dla imigracji, pozycja krajów wychodźczych Europy
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stała się bardzo trudna. Włochy nie zadowoliły się pracami 
przeprowadzonemi w łonie i za inicjatywą instytucyj ge
newskich w dziedzinie emigracii. W celu ustalenia wspól
nego frontu krajów wychodźczych zwołują w r. 1921 kon
ferencję techniczną państw emigracyjnych1) w Rzymie. 
Uchwalono tam szereg zasad, a większość uchwał zapadła 
na skutek wniosktów przedstawicieli Włoch. Ustalono wy
tyczne dla polityki emigracyjnej w sprawach:

1) kontroli państwa nad działalnością ajentów emigra
cyjnych,

2) badania lekarskiego emigrantów już w kraju pocho
dzenia i portach zaokrętowania,

3) ułatwień tranzytowych, ulgowych wiz konsularnych,
4) zbiorowego kontraktowania emigrantów,
5) ubezpieczenia wychodźców zamorskich od niebez

pieczeństw podróży,
6) kontroli umów o pracę przewidujących zatrzymanie 

części płacy emigranta,
7) przestrzegania zasady równości traktowania robotni

ków własnych i cudzoziemskich w zakresie ustawodawstwa 
socjalnego, szkolnictwa powszechnego i zawodowego, wol
ności stowarzyszania się i organizacji związków zawo
dowych,

S) opieki nad emigrantem w portach lądowania.
Za inicjatywą rządu włoskiego konferencja utworzyła 

w Rzymie specjalne biuro korespondencyjne, jako stały or
gan łączności pomiędzy krajami emigracyjnemi, mający 
za zadanie realizować uchwalone zasady.

Jakkolwiek konferencja nie dała napozór wielkich 
praktycznych wyników, to jednak należy ją uważać za 
wielki krok naprzód w walce o pozycję emigranta zagra
nicą. Raz ustalone postulaty państw wychodźczych, były 
odtąd zawsze solidarnie wysuwane, bądź na międzynaro
dowych konferencjach, bądź w wypadku rokowań nad 
układami międzynarodowemi. Z narodowego zaś punktu

9 Austrji, Bułgarji, Czechosłowacji, Jugosławji. Polski, Rumunji, 
Węgier i Włoch (Woog, 220).
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widzenia włoskiego wspólny front krajów emigracyjnych 
wzmacniał pozycję samej Italji w stosunkach z państwami 
dmigracyjnemi, a współzawodniczącym krajom uniemożli
wiał starania o zdobycie umieszczenia dla wychodźców na 
gorszych warunkach, niż żądali Włosi.

Wywołano jednak również bezpośrednie skutki ujem
ne. Zaniepokojona akcją „waloryzacji1' interesów krajów 
wychodźczych pod przewodnictwem Italji, Francja zwołu
je do Paryża konferencję państw imigracyjnych w r. 1925, 
u progu wielkiej międzynarodowej konferencji emigra
cyjnej w Rzymie.

9 Atti Pari. C. D. Disc. 5. V. 1920. s. 1922, cyt. za Woog'iem. 115.
2) Woog, 116.

Na terenie wewnętrznym, za rządów Nit- 
ti'ego następuje silny nawrót od ingerencji państwa do li
beralizmu. Podsekretarz stanu ministerstwa spraw zagra
nicznych Sforza oświadcza w parlamencie w 1920 r., że 
rząd zniósł utrudnienia dla wychodźtwa, datujące się z cza
sów wojny i że niema zamiaru przeciwstawiać się emigra
cji, która jest logiczną konsekwencją niezaprzeczalnej za
sady wolności człowieka.1) Urzędowy „Bollettino della Emi- 
grazione” z maja 1920 pisze, iż rząd nie zmienił swej poli
tyki z okresu przedwojennego; jeśli pragnie kontrolować 
zbiorowe kontraktowanie robotników dla zagranicy, to zo
stawia zupełną wolność emigracji indywidualnej. W tym 
samym roku rząd włoski, dążąc do ułatwienia wyjazdu 
emigrantom, polecił nawet prefektom, aby wydawali pa
szporty w ciągu 24 godzin od zgłoszenia prośby. Włoska 
Liga Obrony Interesów Narodowych na zgromadzeniu 
w listopadzie 1922 roku głosi konieczność zwiększenia roz
miarów emigracji w celu zwalczania bezrobocia i żąda 
waloryzacji wychodźtwa, zarazem jednak ułatwień 
i wolności dla emigracji2)

Zasady i środki działania polityki waloryzacyjnej wy- 
łuszcza „Bollettino della Emigrazione“ w zeszycie stycz
niowym z r. 1922. Zaleca utworzenie kursów specjalnych 
w celu:
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1) przygotowania kierowników przedsiębiorstw rolni
czych.

2) przekształcenia robotników niekwalifikowanych na 
pracowników kwalifikowanych,

3) przygotowania zastępu odpowiednich nauczycieli 
dla emigrantów.

4) wyuczenia analfabetów czytania i pisania,
5) zawodowego wykształcenia robotników; proponuje 

też otwarcie wyższego kursu emigracyjnego przy Gene
ralnym Komisarjacie w Rzymie, który miałby dostarczyć 
wyspecjalizowanego personelu technicznego dla wszelkich 
działów służby emigracyjnej.1)

Oprócz emigracji robotników postanowiono popierać 
kolonizację Włochów zagranicą. Aby ostatnim poczy
naniom zapewnić solidne podstawy, zakłada Generalny 
Komisarjat Emigracyjny w r. 1920 Narodowy Instytut dla 
Kolonizacji i Przedsiębiorstw Pracy Zagranicą.2) (I. N. C. 
1. L. E.), w fermie spółki akcyjnej o kapitale 2,150.000 li
rów. Zadanie Instytutu polegać miało na opracowywaniu 
projektów kolonizacji, przedsiębiorstw pracy i wszelkich 
zamierzeń, któreby mogły przy pomocy kapitałów rodzi
mych lub obcych dostarczyć pracy zespołom robotników 
włoskich.

§ 4. POLITYKA WALORYZACYJNA (11 stadjum).

Krótki stosunkowo okres liberalizmu w dziedzinie wy- 
chodźtwa kończy się z objęciem rządów przez faszyzm. 
Zmienia się duch, kierujący poczynaniami Generalnego 
Komisarjatu Emigracyjnego. Nowe, narazie umiarkowane, 
hasła przypominają włoskie ideje wychodźcze z czasów

J) Pracę w tym kierunku rozpoczął Generalny Komisarjat w roku 
1922, tworząc kursa ściśle praktyczne w Susegna, Portici i Luparello 
di Palermo. (Woog, 157).

2) Tstituto Nazionale per la Colonizazione e le Imprese di Lavoro 
alPEstero.
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wielkiej wojny, pogłębia się i rozszerza kierunek walo
ryzacyjny, zapoczątkowany już dawniej. Oto co mówi 
Mussolini w roku 1923: „Italja musi podtrzymywać swych 
skromnych i mężnych pionierów włoskich przy pomocy 
swych techników i kapitałów, zapożyczonych w części 
z oszczędności samych emigrantów. Italja musi się starać, 
aby owoc pracy włoskiej, bezpiecznie ulokowany, stał się 
pokojową siłą ekspansji moralnej i ekonomicznej ojczy
zny; — bo skupienia włoskie zagranicą, zwarte, świadome 
i dobrze zagospodarowane, są potężnemi środkami przenika
nia idej i produktów włoskich11.1)

y Słowa Mussoliniego cyt. za WoogUem, 115.
2) Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano alTEstero.
3) dekret Nr. 5148 z 15. XII. 1925.

W trzy lata później Mussolini (w przedmowie do spra
wozdania Generalnego Komisarjatu o emigracji włoskiej 
w latach 1924—1925) określa politykę emigracyjną rządu 
włoskiego jako „skomplikowany ogół środków, urządzeń 
i dyrektyw, dzięki którym nieuporządkowany exodus bo- 
jaźliwych mas zamienia się na świadome rozmieszczenie 
energij produktywnych, które służą za narzędzie przyczy
niające się do rozwoju narodu’1. Emigracja, zdaniem rządu, 
jest sama w sobie niepomyślnem zjawiskiem zubożenia 
kraju emigracyjnego, odpływu sił, które wzbogacają kraj 
imigracyjny. Uważać ją należy za mniejsze zło, jeżeli jest 
zorganizowana t. j. przygotowana, selekcjonowana 
i ujęta w karby.

Wyrazem tych dążeń jest stworzenie nowego wielkiego 
Instytutu Kredytu Emigracyjnego i Kolonizacyjnego: I. C. 
L. E.,2) o charakterze prawnym spółki akcyjnej.3) Kapitał 
zakładowy Instytutu oznaczono na 100 miljonów lirów. 
I. C . L. E. jest powołany nietyle do badań, ile do działal
ności kredytowej pod nadzorem państwa. Zadaniem I. C. 
L. E. jest:

a) finansowanie w całości lub w części przedsiębiorstw, 
robót lub kolonizacji zagranicą, które zatrudniają głównie 
włoską siłę roboczą;
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b) zaliczanie sum potrzebnych na kaucje lub zakupno 
materjałów i narzędzi, bądź spółkom handlowym, bądź 
spółdzielniom włoskich robotników, bądź wyjątkowo po
jedynczym kolonistom lub małym przedsiębiorcom;

c) zbieranie wiadomości tyczących się prac kolonizacyj- 
nych, stanu rynku pracy i położenia gospodarczego zagra 
nicą w związku z możliwościami zatrudnienia robotników 
włoskich;

d) pobudzanie i intensyfikowanie oszczędności emi
grantów i takie umieszczanie funduszy tą drogą zebranych, 
abv poprawiały stan zatrudnienia Włochów zagranicą.

Instytut I. C. L. E. rozpoczął działalność w r. 1925 
i otrzymał prawo emisji obligacyj z przywilejem poręczo
nego bezpieczeństwa lokaty.

Zarówno I. N. C. I. L. E. jak i I. C. L. E. posiadają 
filje zagranicą.

Z jednego z sprawozdań I. C. L. E. okazuje się, że In
stytut zamierza finansować przedsiębiorstwa w kolonjach 
włoskich, w szczególności w Afryce. Wspomnieć tu należy 
także o istnieniu faszystowskiego Instytutu Kolonjalnego, 
skierowującego swą działalność na włoskie kolonje.

W dziedzinie organizacji samego ruchu emigracyjnego 
rok 1923 przynosi deszcz dekretów. Powołano do życia 
urząd t. zw. delegatów prowincjonalnych,1) których zada
niem było kontrolować werbunek emigrantów, chronić ich 
przed nadużyciami ajentów, zwalczać nielegalną emigrację 
i pogłębiać zawodowe przygotowanie wychodźców do 
przyszłych zajęć, śpieszyć emigrantom z informacjami 
i pomocą wszelkiego rodzaju, wykonywać zlecenia Gene- 
lalnego Komisarjatu i składać mu perjodyczne sprawozda
nia z działalności, tudzież ze stosunków, jakie panują w po
szczególnych prowincjach w dziedzinie wychodźstwa. 
W akcji oświatowej, informacyjnej i przy -organizowaniu 
kursów zawodowych wspierają delegatów prowincjonal
nych objazdowi instruktorzy-wykładowcy (Cattedre ambu-

9 dekret z 19. A II. 1925 Nr. 1686. W roku 1926 było delegatów pro
wincjonalnych 41, obecnie, po zmianie polityki emigracyjnej, znie
siono prawie wszystkie delegatury prowincjonalne. (Woog, 118).
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lanti dellemigrazione). Pozatem działalność opiekuńczą 
i oświatową prowadzą zreorganizowane i poddane nadzo
rowi dawne komitety lokalne.

Delegatów prowincjonalnych podporządkowano w roku 
1924 inspektorom regjonalnym i centralnym.1) Inspektorzy 
mają siedzibę przeważnie w miastach portowych. Osobną 
kontrolę roztoczono nad ruchem emigracyjnym w pobliżu 
granic państwa, tak w celu starannego opiekowania się wy
chodźcami, jak i w ceilu powściągania emigracji potajem
nej. Ci kontrolerzy emigracyjni2) wykonywali służbę 
w pociągach kolejowych, na dworcach i w poriach, w obo
zach koncentracyjnych, słowem wszędzie, gdzie emigrant 
mógł być narażony na wyzysk lub oszustwo.

T) Rodzaj urzędów emigracyjnych.
2) Servizio di vigilanza esterna, rozporządzający w 1927 roku 

150 funkejonarjuszami. (Ch. M. 1927, 226).

Ponieważ pewna część emigrantów mimo wszystko 
uchylała się od kontroli, w ustawie o bezpieczeństwie pu- 
blicznem (dekret nr. 1848 z o. XI. 1926) zamieszczono oso
bny przepis dotyczący emigracji potajemnej. W szczegól
ności wedle 160 artykułu tej ustawy opuszczenie kraju bez 
należytych dokumentów ścigane jest karą nie mniejszą, 
jak sześć miesięcy więzienia i 2000 lirów grzywny. Jeśli 
występek miał motywy polityczne, kara wzrasta do dwóch 
lat więzienia i 20.000 lirów grzywny. Cytowana ustawa p o- 
zwoliła użyć broni dla przeszkodzenia przekro
czenia granicy w punktach niedozwolonych.

Generalny Komisarjat interwenjował wobec władz są
dowych, zwracając uwagę na doniosłą konieczność represji 
oszukańczych działań w dziedzinie emigracji. To też nowa 
judykatura wykazuje większą surowość w tym kierunku. 
Wiele trybunałów uważa za przestępstwo już sam fakt do
stania się na okręt bez biletu i ukrywania się na pokładzie.

Opieka le‘karska roztaczana jest nad wychodźcami 
przed wyjazdem, w czasie podróży i przy powrocie. Już 
w stadjum przygotowawczem delegaci prowincjonalni ma
ją badać stan sanitarny kandydatów na emigrantów i pro-
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wadzić propagandę higjeny i czystości. Następnie w por
tach wyjścia poddaje się emigrantów badaniu lekarskiemu 
celem stwierdzenia, czy nie są dotknięci chorobami i wada
mi. mogącemi ich narazić na niedopuszczenie do kraju imi- 
gracyjnego. Prócz samego badania lekarskiego stosuje się 
w miarę potrzeby szczepienie kandydatów, nie mówiąc 
o kąpieli i dezynfekcji bagażu.

Na pokładach okrętów wychodźczych pełniło służbę 
opiekuńczą i sanitarną (1924—1925) dwudziestu inspekto
rów okrętowych (Regi commissari) i 100 lekarzy włoskich.

Włoscy funkcjonarjusze konsularni i dyplomatyczni 
zagranicą zobowiązani zostali do perjodycznego relacjo
nowania Generalnemu Komisarjatowi stanu zdrowotnego 
w ich okręgu. Oprócz tego konsulowie włoscy urzędujący 
w obcych portach, w razie przebicia okrętu natychmiast in
formują lekarzy okrętowych o wszystkiem, co może mieć 
znaczenie dla zdrowia emigrantów. Ogół tych środków 
umożliwia prowadzenie skutecznej polityki zapobiegaw
czej dla ochrony zdrowia wychodźców.

W latach 1924—25 Komisarjat zwrócił szczególną uwagę 
na stan zdrowotny remigrantów. Za pośrednictwem 
inspektorów okrętowych prowadzono ankietę wedle przy
gotowanych kwestjonarjuszy. Wypytywano repatrjantów 
nietylko o aktualny stan zdrowia, ale i o warunki sanitarne 
w krajach imigracyjnych, o sposób ich traktowania, rodzaj 
pomieszczenia i t. d. Oprócz tego przeprowadzono obszerną 
ankietę w głównych ośrodkach emigracyjnych dla zbada
nia, jakie choroby grasują pośród remigrantów i o ile to 
naraża bezpieczeństwo ludności miejscowej.

Jak już wspomniano, w samych Włoszech i zagranicą 
rozwijały żywą akcję opiekuńczą liczne towarzystwa fi
lantropijne, których działalność rozrosła się ogromnie od 
roku 1901.

W roku 1924 zmieniła się polityka włoskiego rządu 
w stosunku do włoskich prywatnych instytucyj opieki nad 
emigrantami. Utworzenie korpusu delegatów prowincjonal
nych uczyniło zbędną znaczną część agend tych towa-
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rzystw, wobec czego rząd włoski znacznie ograniczył sub' 
wencje dla organizacyj prywatnych, które w roku po
przednim otrzymały jeszcze zasiłków na sumę 732000 li
rów. Odtąd korzystają z pomocy rządowej jedynie związ
ki zawodowe, współpracujące z Gen. Komisarjatem w an
gażowaniu robotników dla zagranicy i lokalne organiza
cje. czyniące zadość potrzebom miejscowym. Instytucje te 
poddano kontroli władz emigracyjnych.

stosunku do towarzystw pracujących zagranicą Korni- 
sarjat utrzymał współpracę z różnemi patronatami, utwo- 
rzonemi w większych ośrodkach emigracji włoskiej, 
w szczególności w Stanach Zjednoczonych i w Francji. 
Wszystkie te zarządzenia zmierzają bądź do ujęcia akcji 
opiekuńczej wyłącznie w ręce rządowe (delegaci pro
wincjonalni), bądź do posłużenia się wyłącznie tylko orga
nizacjami niezbędnemi i dającemi gwarancję szerzenia 
ducha faszystowskiego.

Jeżeli chodzi o waloryzacyjną stronę ruchu, podkreślić 
należy nieustanne wysiłki Komisarjatu Emigracyjnego, za
biegającego o to, aby podnieść wartość zawodową i ogólną 
kulturę wychodźców drogą zaznajamiania ich z stosunkami 
panującemi w krajach zamierzonego pobytu, a przede- 
wszystkiem. aby rozbudzić i utrwalić ich świadomość naro
dową i przywiązanie do ojczyzny. Cenne usługi w akcji tej 
oddawali objazdowi instruktorzy i stałe kursy specjalne-

W latach 1925—1926 funkcjonowało we Włoszech pod 
dyrekcją delegatów prowincjonalnych 288 kursów zawo
dowych ściśle praktycznych (n. p. dla robotników betoniar- 
skich, murarzy, stolarzy etc). Niektóre były przeznaczone 
tylko dla kobiet. Czas trwania kursów był rozmaity, a na
uka przystosowana do aktualnego zapotrzebowania zagra
nicznych rynków pracy. Oprócz tych kursów istniały kur
sy wyższe, a to:

kolonjalnej kultury rolnej w Pizie (dla absolwentów 
akademij rolniczych), 
ogrodnicze w Ligurji,
uprawy bawełny i winnej latarośli w Catana,
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uprawy tytoniu w Scafati i 
mechaniki agrarnej w Rzymie
Przy pomocy tych pięciu kursów można było przygoto

wać co roku setkę kierowników przedsiębiorstw i tysiąc kwa
lifikowanych pracowników rolnych.

Widzimy, jak starannie rozbudował Generalny Komi- 
sarjat Emigracyjny wewnątrz kraju aparat administracyj
ny, czuwający nad ruchem emigracyjnym.

Zagranicą, o której nie zapominano, utworzono osobną 
służbę opiekuńczą i informacyjną dla spraw emigracyj
nych. której funkcjonarjusze podlegali wprost Generalne
mu Komisarjatowi. Zadaniem ich było roztaczać opiekę nad 
emigrantami, strzec prawidłowego wykonania kontraktów 
pracy i konwencyj emigracyjnych, oczywiście w porozu
mieniu z włoskiemi władzami dyplomatycznemi i konsu- 
larnemi.

Oparciem finansowem dla tak szerokiej akcji protek
cyjnej i waloryzacyjnej rządu w dziedzinie emigracji był 
fundusz emigracyjny, stworzony — jak to mówiliśmy — 
jeszcze w 1901 roku. Fundusz ten rozporządzał stale po
kaźną rezerwą, która w 1924 roku wynosiła 20 milj. lirów’.

W ramach przedstawionej organizacji ruchu w zasa
dzie istniała do roku 1927 wolność emigracji indywidualnej 
czyli jednostkowej- Nad wychodźtwem indywidualnem Ge
neralny Komisarjat wykonywał nadzór w ten sposób, że 
zapotrzebowania nadsyłane przez pracodawców zagranicz
nych badano przez funkcjonarjuszy konsularnych. Stosow
nie do ich opinji Generalny Komisarjat udzielał lub odma
wiał upoważnienia do zawarcia odnośnej umowy i wyjazdu 
z kraju. Rekrutacja zbiorowa natomiast podpadała ścisłe
mu nadzorowi. Generalny Komisarjat zawierał układy 
z pracodawcami zagranicznymi w przedmiocie zatrudnie
nia robotników włoskich. Ustalano wzór kontraktu pracy, 
który oczywiście zapewniał emigrantom maksymalne ko
rzyści materjalne, moralne i prawne, jakie tylko można by
ło wywalczyć. Pracodawcy uiszczali na rzecz Generalnego 
Komisarjatu taksy pieniężne w stosunku do ilości dostar-
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czonych robotników. Wśród warunków, ja;kjie stawiał rząd 
Italji, stale powtarza się żądanie uznania arbitrażu konsu
lów włoskich na wypadek zatargów z robotnikami. Żądanie 
to jednak zwyczajnie było odrzucane przez obcych praco
dawców- Generalny Komisarjat zastrzegał sobie niezmien
nie dokonywanie werbunku i selekcji robotników przez 
włoskich funkcjonarjuszy.

Hen stan rzeczy trwa do roku 1927. Ogólnie biorąc, mo
żemy powiedzieć, że polityka rządu faszystowskiego aż do 
marca 1927 wychodziła z dawnego założenia: dobra wła
snego emigranta, równolegle do czego interes narodu, po
przednio już podkreślany, zyskiwał na sile. Chciano, aby 
emigrant włoski wyjeżdżał schludnie ubrany, czysty, śmia
ło patrzący w świat, ufny w powodzenie, które miał mu 
zapewnić posiadany zawód i można protekcja rządu. Wy
obrażano sobie, coprawda jeszcze mglisto, że rozsiane po 
świecie kadry pracowitych Włochów przysporzą narodowi 
szacunku i uznania, a może i pewnych korzyści gospodar
czych, jeśli da się je uzyskać. W duchu tajono zadowolenie 
z ulgi, jaką odczuwał wewnętrzny rynek pracy przez od
jazd setek tysięcy robotników, a łzy ronione za odjeżdża
jącymi osychały łatwiej, gdy zawstydzonem okiem zliczano 
w bilansie płatniczym sumy przekazywane przez wiernych 
synów do ojczyzny.

§ 5. IMPERJAL1STYCZNA POLITYKA EMIGRACYJNA.

Gdy okrzepły podstawy ustroju faszystowskiego, 
a dojrzały marzenia o odbudowie imperjum rzymskiego, 
musiała się zmienić z gruntu polityka emigracyjna- Państwo 
chcące powiększyć swą ludność do 60 miljonów jeszcze 
w ciągu XX wieku, nie mogło patrzeć spokojnie na swo
bodny odpływ ogromnych mas tęgich obywateli. Nie po
zwalała na to polityka demograficzna, której przecież wy
cinek jedynie stanowi polityka wychodźcza. Spotęgowany 
nacjonalizm zżymał się widząc, jak dzieci włoskie na ob-
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czyźnie salutowały sztandar innego narodu. Uważając „bo
gactwo ludnościowe jako jeden z zasadniczych czynników 
potęgi politycznej i moralnej", faszyzm musiał zmienić swe 
nastawienie do sprawy emigracji.

Wychodząc z tych założeń, rząd włoski wnosi ustawę 
o zniesieniu Generalnego Komisarjatu Emigracyjnego 
i wcieleniu jego agend do ministerstwa spraw zagranicz
nych, jako Dyrekcji Generalnej Włochów Zagranicą. Uza
sadniając przedłożony projekt, mówi Grandi w Izbie De
putowanych 31 marca 1927 roku:

.-.„Dziś Generalny Komisarjat Emigracyjny, przynaj
mniej w jego dzisiejszej formie, znajduje się w oczywistym 
rozdźwięku z zasadami i celem faszyzmu...

Opieka nad masami włoskiemi zagranicą musi być kie
rowana wedle jedynej i niezłomnej koncepcji. Nie może 
być rozszczepiona na „opiekę materjalną44 z jednej strony 
i „protekcję polityczną" z drugiej strony. Każde skupienie 
Włochów zagranicą ma być „małą ojczyzną 4, gdzie funk- 
cjonarjusz wyznaczony dla reprezentowania suwerenności 
państwa jednoczyć ma w sobie wszelkie obowiązki i całą 
odpowiedzialność.

Komisarjat musi się stać organem politycznym, bo emi
gracja zmieniła się w zjawisko polityczne- Jego działalność 
ma stanowić nieodłączną całość z organami państwa, kieru- 
jącemi polityką zagraniczną.

...Odróżnienie „emigrantów", nie istnieje; odtąd są tyl
ko obywatele.

Italja wieśniaków Południa i robotników ziemnych Pół
nocy chce zatrzymać swych kornych synów dla siebie. Ita
lja odtąd wysyła i chce wysyłać w dalekie strony, poza 
granice swej suwerenności, tylko swe wyrobione i kierują
ce klasy społeczne, nie po to, aby zapobiec swej bie
dzie, lecz dla — uznanej dziś już w świecie — potrzeby 
swej ekspansji, swego młodego i niespokojnego prawa do 
życia..

Dlaczegóż to nasza rasa ma tworzyć pewnego rodzaju 
narybek ludzki przeznaczony do zasilania mniej lub więcej
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organicznych zbiorowisk innych narodów demograficznie 
biednych lub zubożałych? Dlaczego nasze matki mają da
lej wydawać na świat dzieci, które będą żołnierzami innych 
państw, jak Włochy?'*1)

2) A. Oblath, 857; Woog, 122—5.
2) Dekret Nr. 628 z 28. IV. 1927.
") Nazwę Dyrekcja Generalna Włochów Zagranicą zmieniono nie

dawno na „Dyrekcja Generalna Pracy Zagranicą". (Woog, 121)
4) Dekret Nr. 1636 z 18. VI. 1927 (La Regi. I. 118).
5) Dekret Nr. 2146 z 25. X. 1927 Ch. M. 1928. 47).

Rząd włoski powstrzymał się od zachęcania obywateli 
do emigrowania z kraju, aby nie umniejszać sił narodu.

W dyskusji parlamentarnej wyrażono życzenie, aby 
nie kierować wychodźców do państw sąsiednich, ale do ko- 
lonij Italji i do krajów dalekich, młodych, liberalniej szych 
i gościnniejszych zarówno dla produktów, jaki i dla idej 
włoskich.

Zmieniwszy hasła, zmieniono i kierownictwo ruchu mi
gracyjnego. Agendy Generalnego Komisarjatu wcielono do 
nowoutworzonej Dyrekcji Generalnej Włochów Zagrani
cą,2) zapewniając przez usta prezydenta ministrów, że nie 
oznacza to zamiaru rządu umniejszenia w jakikolwiek 
sposób protekcji i opieki nad pracownikami włoskimi, wy
jeżdżającymi i osiedlającymi się zagranicą. Organizacja 
ruchu ma tylko ściślej być związana z rządem, aby kiero
wanie emigracją stanowiło integralną część ogólnej polity
ki państwowej.3) Zniesiono osobny fundusz emigracyjny, 
przenosząc go do ogólnego budżetu ministerstwa spraw 
zagranicznych4) pod nowym tytułem ,.Popieranie społeczno
ści włoskich zagranicą14. Wydatki na ten cel preliminowa
no w najbliższym roku budżetowym na 17,573 000 lirów, 
w następnym roku t. j. 1928/29 na sumę 11.667.000 lirów. 
Rozwiązano Najwyższą Radę Emigracyjną i Stały Komitet 
Emigracyjny, istniejący w jej łonie,5) wychodząc zapewne 
z założenia, że przy ściśle politycznem nastawieniu nowego
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kursu rządowego w dziedzinie wychodźtwa ciała doradcze 
są zbędne.

Wedle nowych założeń emigracja winna być ograni
czona do minimum, a zwiększone tą drogą ciśnienie demo
graficzne należy obniżyć, stwarzając nowe warsztaty pra
cy dla rosnącej ciągle ludności. Innemi słowy, zwalczać 
należy przyczyny emigracji, a nie samo zjawisko. Stąd 
polityka emigracyjna staje się istotną częścią składową 
ogólnej polityki gospodarczej i ludnościowej-

Wysiłki rządu idą więc na terenie Królestwa w dwoja
kim kierunku:

1. przygotowanie wystarczających środków do życia 
dla obecnej i przyszłej generacji na terenie samych Włoch 
przez intensyfikację produkcji rolnej i meljoracje podjęte 
na ogromną skalę;

2. lepsze zagospodarowanie własnych kolonji i skiero
wanie tam osadników.

Przeprowadzono głośną ze swego sukcesu kampanję 
„del grano“?) Stworzono gigantyczny plan meljoracyj (bo- 
nifica integrale), jakie w ciągu 30 lat* 2) mają oddać pod ra
cjonalną uprawę wszelkie nadające się do tego celu obsza
ry na terytorjum Włoch kosztem siedmiu i pół miljarda li
rów.3 4) W latach 1927/28 wydano na ten cel 379 mil jonów 
lirów, a w następnym roku budżetowym 455 mil jonów li
rów. Wedle obliczenia ekonomisty L. Livi przeprowadze
nie całego planu meljoracyj rolnych dostarczy w obrębie 
samych Włoch środków do życia 17.5 miljonom osób ponad 
dzisiejszą liczbę ludności?)

J) O Battaglia del grano i bonifica integrale patrz Caro: Reformy 
gospodarcze i społeczne faszyzmu, odbitka z Spółdz. Przeglądu Nauko
wego, Warszawa 1933.

2) Okres ten w miarę możności ma być skrócony. , , .
3) Ch. M. 1928, 465.
4) Oblath, 873 i 878.

Główny nacisk położono na produkcję rolną z tego po
wodu, ponieważ faszyzm widzi w warstwie włościańs:kiiej
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podstawowy fundament narodu- Urbanizm ze swoją demo
ralizacją i zanikającym przyrostem naturalnym nie ma być 
popierany. „Kiedy mówię o ruralizacji Italji, nie mówię dla 
pięknego powiedzenia... lecz dlatego, że urbanizacja prze
mysłowa prowadzi ludność do bezpłodności... Nie życzę so
bie dla Italji jak tylko przemysłu zdrowego, tego który 
przerabia płody pól i morza44.1)

Mussolini cyt. za Woogiem, 147.
2) Popolo d‘Italiia z 22 listopada 1927 (Woog, 148).
3) Woog, 149.
4) Powołany do życia dekretem Nr. 440 z 4. III. 1926.

Swoje plany w tym kierunku rozwija Mussolini na ła
mach Popolo d'Italia: ...„Hasło jest następujące: ułatwiać 
wszelkiemi środkami... odpływ ludności z miast; utrudniać 
wszelkiemi sposobami, i nawet — jeśli jest konieczne — 
środkami przymusowemi, porzucanie wsi; utrudniać wszel
kiemi sposobami masową imigrację do miast44.2)

Wkrótce potem rada ministrów uchwala projekt usta
wy upoważniającej prefektów do przeciwdziałania napły
wowi ludności do miast. Prefekci po zasiągnięciu zdania 
Gospodarczej Rady Prowincji mogą wydawać stosowne 
rozporządzenia. Np. zarządzić, aby każdy, kto chce się na 
stałe przenieść ze wsi do miasta, wystarał się wprzód o ze
zwolenie policyjne.3)

Zwiększenie wydajności kultur rolnych, oddanie pod 
uprawę ziem zaniedbanych i bagien, nie rozwiąże samo 
przez się kwestji ludnościowej, ani nie usunie całkowicie 
klęski bezrobocia. Zdaniem rządu włoskiego należy jeszcze 
prowadzić planowe osadnictwo wewnątrz kraju, a ujaw
niające się w niektórych prowincjach nadwyżki sił robo
czych kierować do okolic ubogich w robotnika. Ze wzmo
żoną energją zabrał się tu do dzieła Stały Komitet dla Mi- 
gracyj Wewnętrznych,4) istniejący przy ministerstwie robót 
publicznych, do którego należy racjonalny rozdział wol
nych rąk do pracy w całem Królestwie. W roku 1929 zano
towano we Włoszech 345.966 „migracyj wewnętrznych44,
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a z tej liczby 261.105 pracowników zatrudniono w rol
nictwie.1)

9 Wedle Rev. d‘Immigr. Nr. 51/1950,
2) A. Oblath, 877,

Wyrazem tych poczynań jest okólnik szefa rządu do 
prefektów z 3 lilpca 1927: „Prefekci, merowie, faszyści, or
ganizacje zawodowe..- mają przedewszystkiem... rozwijać 
inicjatywę... pobudzać wytwórczość i intensyfikować robo
ty, w celu udostępnienia wszystkim obywatelom) użyteczne
go zajęcia i wystarczających środków do życia, aby nie 
byli zmuszeni szukać ich na obczyźnie"...

Idąc tym szlakiem myśli, zwrócono baczniejszą uwagę 
na zaniedbane dotąd możliwości osadnictwa włoskiego 
w własnych kolonjach- Przygotowuje się tereny pod kultu
ry plantacyjne w Somalisie. Erythrei, a przedewszystkiem 
w Trypolisie i na Cyrenajce.

Miarą dokonanych w tym kierunku prac jest następu
jąca tabela, zawierająca niektóre dane o rozwoju agrarnym 
Trypolisu:2)

lata ilość studzien liczba drzew zasadzonych na koncesjach 
(w zaokrągleniu)

1922 96 96000
1923 108 208.000
1924 127 444.000
1925 170 1,036.000
1926 285 2,196.000
1927 436 2,874.000
1928 582 3,843.000
1929 863 11,839.000

W ten sposób wykorzystanie wszelkich możliwości 
uprawy roli na terenie Włoch i osadnictwo w kolonjach 
musi, zdaniem rządu, stopniowo doprowadzić do zani
ku dążności wychodźczych u narodu włoskiego. Nie trzeba 
dodawać, że podniesienie się zamożności warstwy rolniczej 
stworzy doskonałe warunki dla rozwoju przemysłu, a tern 
samem zatrudni resztę wolnych rąk do pracy.
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9 Ch. M. 1928, 466.

&

Przechodzimy do omówienia nowej postawy rządu fa
szystowskiego wobec bieżących prądów migracyjnych. Po 
wyluszczeniu przyczyn, jakie wywołały zupełną zmianę 
polityki emigracyjnej, nie trudno wskazać na logiczne 
konsekwencje nowego jej kierunku:

a) emigracja bezpowrotna stanowi trwałą stratę demo
graficzną i dlatego musi być ograniczona do minimum,

b) emigracja czasowa jest dopuszczalna,
c) remigracja winna być popierana jaknajusilniej.
Do osiągnięcia tych zadań rząd przystosowuje kolejno 

przepisy reglamentacyjne-
Emigracja stała może mieć miejsce tylko na 

wezwanie najbliższych krewnych (atti di chiamata). Wyda
no tu drobiazgowe przepisy, wedle których (przykładowo) 
rodzice mogą wezwać do siebie syna tylko, jeżeli jest mało
letni, a córkę tylko niezamężną; kobieta nie może się do
magać przyjazdu swego męża, ani wezwać swych krew
nych; wyjątkowo matka, jeśli jest owdowiała, może spro
wadzić do siebie z Włoch małoletnie dzieci. Do „atti di 
chiamata4’ musi być dołączony dokument stwierdzający, że 
osoba wzywana może być dopuszczona do odnośnego kraju. 
Wychodźcy czasowi nie mogą wysyłać „atti di chiamata44.

Nie bez wpływu na zaostrzenie kursu wobec emigracji 
stałej, (w pierwszym rzędzie jest taką emigracja zaocea
niczna), było stwierdzenie zmniejszenia się przekazywa
nych do kraju oszczędności. Przekazy uskutecznione przez 
Banca di Napoli wynosiły 680 miljonów lirów w 1925 roku, 
647 miljonów w 1926 roku i 416 miljonów w 1927 roku.1)

Emigracja czasowa jest stosunkowo przychyl
nie widziana. Nie pociąga za sobą stałej utraty obywatela, 
a przeciwnie przynosi pewne korzyści gospodarcze (oszczę-

Tak przedstawia się jedna, wewnętrzna strona nowej 
polityki emigracyjnej Włoch, nierozdzielnie związanej 
z ogólną polityką gospodarczą.
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dności) i społeczne (odciążanie rynku pracy). Rząd musi się 
jednak upewnić, czy 1) wychodźca znajdzie odpowiednie 
zatrudnienie zagranicą i 2) czy napewno powróci do kraju. 
Pierwszy cel osiąga się przez odpowiednie skontrolowanie 
przez placówki konsulafrne kontraktu pracy.1) Drugi cel 
osiąga zakaz zabierania rodziny z sobą. Wychodźca czaso
wy podpisuje przed wyjazdem deklarację, że nie będzie 
wzywał do siebie rodziny zagranicę- Zostawienie rodziny 
w kraju zmusza emigranta do posyłania jej pieniędzy i do 
powrotu do kraju.

*) obowiązkowego od r. 1927 nawet dla emigracji indy
widualnej.

2) Okólnik Nr. 173 z 30. XII. 1927, Ch. M. 1928, 139.
3) Dekret Nr. 2260 z 23. X. 1927. Ch. M. 1928, 463.
4) Dekret Nr. 1750 z 21. VI 1928, Ch. M. 1928, 462.

Kontrakty pracy są zawierane i dopuszczalne najwyżej 
na przeciąg trzech lat. Rząd bada troskliwie warunki kon
traktu i jego wykonanie. Dotrzymanie warunków umow
nych poręczają pracodawcy przez złożenie kaucji na ręce 
władz włoskich.

Odrzucając wszystko, co może przyczynić się u obywa
teli do powzięcia zamiaru emigracji, zniesiono instytucję 
objazdowych instruktorów emigracyjnych (cattedre ambu- 
lanti)2) i skasowano większość kursów zawodowych. Ogra
niczono liczbę ajentów okrętowych o około 4000, pozosta
wiając w każdym powiecie tylko po jednym przedstawicie
lu dla większych towarzystw okrętowych.3 4) Zakazano też 
sprzedaży biletów emigrantom, jak długo nie okażą wszel
kich dokumentów, zezwalających im na wyjazd. Uchylono 
artykuł 15 ustawy z 1919 roku, zwalniający emigrantów od 
wszelkich opłat paszportowych i stemplowych?) Odtąd 
emigranci muszą wykupywać paszporty po normalnej ce
nie. Zniesiono też 50% zniżkę taryfy kolejowej dla emi
grantów.

Zmniejszywszy przez nowe przepisy do możliwych gra
nic niebezpieczeństwo bezpowrotnej utraty emigrantów, 
nie zaniedbano sprawy waloryzacji wychodźtwa. Przeko-
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nano się bowiem, że podniesienie wartości zawodowej 
i kulturalnej wychodźcy wychodzi na korzyść społeczeń

stwa i interesowanej jednostki. A zatem nadal zwraca się 
baczną uwagę na dobór (selekcję) wychodźców. Popiera się 
wyjazd ludzi wykształconych, techników, handlowców 
i t. d w przekonaniu, że oprą się łatwiej wynarodowieniu, 
że przyczynią się do rozbudowania stosunków gospodar
czych i intelektualnych z Italją, że staną na czele patrjo- 
tycznych organizacyj na obczyźnie, a dorobiwszy się, przy
wiozą znaczniejsze oszczędności do kraju.

Z podobnego powodu popiera się wyjazd pracowników 
do przedsiębiorstw włoskich zagranica.

Aby wyzyskać korzystny wpływ emigracji na krajowy 
rynek pracy, rząd przydziela kontrakty pracy przede- 
wszystkiem bezrobotnym i to w okolicach szczególnie do
tkniętych brakiem pracy. Nieco inną politykę stosuje się do 
emigrantów czasowych zaoceanicznych, których liczba jest 
mniejsza. Tu wysyła się przedewszystkiem robotników wy
soko kwalifikowanych, wzywanych imiennie, biorąc pod 
uwagę, że na wypadek niepowrócenia do kraju nie pomno
żą przynajmniej szeregów proletarjatu włoskiego na ob
czyźnie, przeciwnie, wzmocnią warstwę średnią, ten tak 
na emigracji pożądany element. Zwłaszcza popiera się wy
jazd jednostek patrjotycznych i aktywnych pod względem 
politycznym.

Jest zrozumiałe, że ująwszy prąd emigracyjny w silne 
dłonie, rząd stara się kierować wychodźtwo do oznaczo
nych przez siebie krajów i okolic, wybranych z motywów 
politycznych i gospodarczych.

V

Tereny osiedlenia W łochów zagranicą stały się po roku 
1927 przedmiotem żywego politycznego zainteresowania 
rządu- Do tego czasu działalność państwa na korzyść emi
grantów i kolonij włoskich na obczyźnie szła w kierunku 
opieki ekonomicznej, socjalnej i prawnej. Sprawy kultu- 
ralno-narodowe, a częściowo oświatowe, pozostawiano zrze
szeniom prywatnym. Nowa polityka emigracyjna ma mniej-
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szy zakres działania w dziedzinie opiekuńczej, bo byt wy
chodźców zabezpiecza odtąd obowiązkowy kontrakt pracy, 
lub wzywająca rodzina przez „atti di chiamata“. Tem więk
sze pole otwiera się dla akcji politycznej, z którą odtąc 
wiąże się ściśle działalność kulturalna i moralna. Znikła 
dawna dwutorowość w poczynaniach na terenach emigra
cyjnych, gdzie obok siebie pracowali funkcjonarjusze Ge
neralnego Komisarjatu Emigracyjnego i urzędnicy konsu
larni. W potrzebie ujednostajnienia akcji politycznej 
i opiekuńczej na terenach zagranicznych należy zapewne 
szukać przyczyny zniesienia Generalnego Komisarjatu.

W walce o pobudzenie i podtrzymanie ducha narodo
wego na emigracji rząd oparł się na organizacjach pół- 
oficjalnych „Faszystów na obczyźnie " i „O. N. Dopolavo- 
ro“- Utrzymano towarzystwo oświatowe i kulturalne „Dan
te Alighieri44. Pozatem przystąpiono do likwidowania w mia
rę możności innych towarzystw, nie dających gwarancji 
praworządności i nie chcących poddać się kontroli. Pozba
wiona subwencji zasłużona organizacja „Opera Bonomelli4" 
na walnem zgromadzeniu delegatów w Medjolanie w lipcu 
1928 roku uchwala rozwiązanie towarzystwa. Organ stowa
rzyszenia, tygodnik „La Patria" w ostatnim swym numerze 
poleca swym czytelnikom, aby w sprawach wychodźczych 
zwracali się do placówek konsularnych i organizacyj faszy
stowskich, tudzież do sekcyj lokalnych towarzystwa ,,Dante 
Alighieri44. W miejsce zawieszonego tygodnika wychodzi 
w rozszerzonym zakresie miesięcznik „L’ltalia e il Mondo" 
wydawany w Medjolanie.

Dla sprostania nowym zadaniom znacznie powiększono 
w r. 1927 liczbę placówek konsularnych, poruczając im nietyl- 
ko obowiązek reprezentacji, ale i rozszerzanie wpływów 
w dziedzinie społecznej, gospodarczej, intelektualnej i poli
tycznej. Dyrekcji Generalnej Włochów Zagranicą powierzono 
też sprawy szkolnictwa włoskiego na obczyźnie-

W porozumieniu z reprezentacjami Włoch działają or
ganizacje faszystowskie zagranicą, których głównym celem 
jest chronić Włochów przed wynarodowieniem, grupować
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ich w instytucjach patrjotycznych, oraz bronić kultury i ję- • 
zyka włoskiego (przy współpracy z towarzystwem „Dante 
Alighieri”).

Przy każdym związku faszystowskim istnieją osobne 
sekcje dla młodzieży, oraz sekcja dla dzieci ,,Balilla“. Za
daniem ich jest wychowywać fizycznie i moralnie dzieci 
emigrantów. Faszyści współpracują z „Fundacją dla Dzieci 
Liktorów“, stworzoną w roku 1928 w celu zakładania przy
tułków i szkółek dla sierót i dzieci bezdomnych, prowadze
nia kolonij wakacyjnych etc. z tym naczelnym celem, aby 
rozwijać uczucia patrjotyczne wśród dzieci włoskich za
granicą. Popiera się finansowo podróże dzieci emigrantów 
do Włoch, aby poznały swą ojczyznę. Przybyszami zajmuje 
się w Italji organizacja „Awangardystów“- W ten sposób 
zwiedziło Włochy w 1928 roku 7.200 dzieci, w 1929 roku 
13.829, a w 1930 roku 10.323?)

Związki „Dopolavoro“, powołane do życia z inicjatywy 
rządu, mają za zadanie organizować dla robotników zdro
we i pożyteczne rozrywki, rozwijając ich siły fizyczne 
i wartości umysłowe. Zrzeszenia te rozwijają się bardzo po
myślnie, zakładają boiska sportowe, czytelnie i bibljote^ 
ki, zwalczają gruźlicę i choroby weneryczne, otwierają 
biura porad i kasy oszczędności. Słowem pod hasłami pa- 
trjotycznemi dążą do roztoczenia opieki moralnej i mate- 
rjalnej nad wychodźtwem.

Odpowiednikiem tych półoficjalnych organizacyj jest 
w dziedzinie oświatowej towarzystwo „Danie Alighieri“, 
powołane do utrzymywania szkół prywatnych, populary
zowania literatury i wiedzy wśród emigrantów.

Za jeden z najlepszych środków propagandy patrjo- 
tyzmu uważa się podróże do Italji. Oddziałują one korzy
stnie nietylko na samych odwiedzających kraj, ale i na ca
łe ich otoczenie, spragnione zawsze nowin z ojczyzny. Taka 
„kąpiel włoskości napewno wzmocni więzy łączące emi
granta z ojczyzną. Toteż Mussolini poleca konsulom wło-

9 Oblath, 860.
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skim, aby ułatwiali powrót do kraju obywatelom, chcącym 
zadośćuczynić powinności wojskowej, dla odwiedzenia ro
dziny, a nawet z zwykłego upodobania.1) Remigrantom takim 
poręcza się, że nie będą mieli żadnych trudności w powrocie 
do kraju osiedlenia po pobycie we Włoszech, uznając to za 
„prawo uświęcone (sacrosanto) i niezaprzeczalne”.

9 Okólnik Nr. 21 i 22 z 7. III. 1928.
2) Borghese, XI.

Przywilej niekrępowanego wyjazdu gaśnie po 2 latach, 
a także w razie ścigania na drodze karnej. Remigrantom- 
turystom z za oceanu wolno po pobycie w Italji zabrać z so
bą najbliższą rodzinę, bez zwyczajnych ograniczeń. Propa
gandę za odwiedzaniem kraju prowadzą też towarzystwa 
okrętowe, sprzedając po zniżonych cenach bilety powrotne. 
Koleje zaś włoskie użyczają remigrantom 75% ulgi od cen 
biletów.

Po wyjściu francuskiej ustawy o obywatelstwie z 10-go 
sierpnia 1927, która odnośnie do dzieci cudzoziemców uro
dzonych w Francji staje w zasadzie na stanowisku >,ius 
soli”, Włochy rozwinęły energiczną propagandę, nakłania
jąc brzemienne emigrantki, aby na koszt rządu bezpośred
nio przed połogiem przyjeżdżały do Italji. Tu, w pobliżu 
granicy, w umyślnie do tego celu zbudowanych zakładach 
położniczych, przychodzą na świat obywatele włoscy, ura
towani przed koniecznością nabycia francuskiego obywa
telstwa. Włosi nie tają oburzenia z powodu wprowadzenia 
w Francji zasady ius soli, stosowanej dotąd tylko w repu
blikach amerykańskich. Paolo Borghese ostrzega swych ro
daków przed wynarodowieniem w krajach „ou les lois ne 
permettent pas a un pere italien emigrant d‘avoir des fils 
italiens, lois barbares et qui ne devraient pas etre appliquces 
par des pays qui ont la reputation d‘etr*e civilises”.2)

Z analogicznego powodu rząd włoski przeciwstawia się 
stanowczo wyjazdowi rolników-osadników do Francji, uwa
żając, że po osiedleniu się na ziemi tamtejszej będą skaza
ni niepowrotnie na wynarodowienie.



Polityka emigracyjna Italji. 169

*) Oblath, 864 i Affricano 7.

Wobec kategorycznego podziału emigracji na czasową 
(kontrakty pracy) i stałą (atti di chiamata) można było 
ulepszyć statystykę wychodźtwa, która odtąd pozwala dość 
pewnie obliczyć, ilu obywateli każdego roku porzuca kraj 
macierzysty na zawsze, a ilu na czas ograniczony. Oprócz 
tych dwóch rodzajów wychodźtwa rozróżnia się jeszcze 
tych obywateli, którzy po czasowym pobycie w Italji wra
cają zagranicę do swych stałych siedzib. Są to t. zw. re- 
ekspatrjanci (riespatri).

Dane statystyczne z ostatnich lat powinny wykazać 
skutki nowej polityki emigracyjnej. Istotnie następują pew
ne charakterystyczne zmiany, całość obrazu jest jedna-k 
silnie zmącona z powodu gwałtownego zamykania się tere
nów emigracyjnych w ostatnich dwóch latach.

Oto tabela:

W dużej mierze nowej polityce przypisać należy
a) zmniejszenie się emigracji zaoceanicznej, wynoszą

cej jeszcze w 1927 roku 136.000,
b) wzrost emigracji czasowej w stosunku do stałej,
c) znaczny odsetek odwiedzin kraju (reekspatrjanci).
Nagły wzrost emigracji kontynentalnej do Francji 

w roku 1950 tłumaczy się uchyleniem ograniczeń wyjazdo
wych w sierpniu tego roku, które zarządził Muslsolini. 
Premier zaznaczył jednak wyraźnie, że zarządzenie to nie 
oznacza zmiany zasadniczej polityki; ma tylko przekonać

o
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1928 12.681 39.056 19.057 70.794 45.090 29.385 5.297 79.772 57.771 68.441 24.354 150.566

1929 3.952 43.616 14.209 61.777 65.485 18.662 3.907 88-054 69.437 62.278 18.116 149.831

1930 14.233 39.277 5.602 59.112 196.404 20.425 4.156 220.985 210.637 59.702 9.758 280.097

1931 6.644 16.672 17.469 40.785 65.367 33.381 26.331 125.079 72.011 50.053 43.800 165.864
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Włochów, pragnących gorąco wyjechać z kraju, że zagra
nicą jest gorzej jak w Italji. Możemy przypuszczać, że po
nadto rząd włoski chciał doraźnie ulżyć klęsce bezrobocia 
w północnych Włoszech. Rzeczywistość potwierdziła prze
widywania Mussoliniego. Ilość emigrantów włoskich, wy
nosząca 15.858 w sierpniu 1950 i 58.810 w październiku 1930, 
spadła silnie w grudniu 1930 na 18-342, a w ciągu roku 1931 
notujemy dalsze powolne zmniejszanie się wychodźtwa do 
liczby 7.790 w grudniu 1931. Rynki imigracyjne przestały 
być chłonne.1)

9 Affricano. 3.
2) Wedle spisu ludnośii włoskiej zagranicą, przeprowadzonego 

w połowie roku 1927 przez placówki konsularne, liczba Włochów znaj
dujących się poza granicami Italji wynosiła 9,168.000. Z tego w Europie 
przebywało 1,268.000, w Ameryce Pin. 5,914.000, w Ameryce Południo
wej 3,754.000, w innych częściach świata 232.000. Z końcem 1930 ogólną 
ilość Włochów zagranicą oceniano na 9,535.000. (Oblath. 857).

Zarządzenie łagodzące ostre przepisy emigracyjne, wy
dane w sierpniu 1930, jest charakterystycznym przykładem 
elastycznego przystosowywania się rządu Italji do aktual
nej sytuacji na rynku pracy.

Oto ogromny dorobek włoskiej polityki emigracyjnej. 
Natchniona w początkach szczytnemi ideałami humanita
ryzmu roztacza nad emigracją opiekę moralną, prawną 
i ekonomiczną, uszlachetnia materjał wychodźczy i rozbu
dza w nim uczucia patrjotyczne. Wywalcza dla emigran
tów szacunek u obcych i socjalnie korzystne warunki za
trudnienia.

Gdv rząd faszystowski spostrzega, że wskutek emigra
cji utraciła Italja 10 miljonów obywateli,2) nie waha się 
nazwać emigracji zjawiskiem ujemnem dla państwa, które 
należy zwalczać u źródeł, dając wszystkim obywatelom 
podstawy egzystencji w kraju-

Zapał nacjonalistyczny powoduje w ostatnich latach 
wysunięcie nowych haseł organizacyjnego zespolenia Wło
chów zagranicą z metropolją w imię konieczności zdoby
cia wspólnym wysiłkiem mocarstwowej przyszłości dla od
rodzonego imperjum rzymskiego.



ROZDZIAŁ X.

SPOJRZENIE WSTECZ.

Prowadząc badania nad myślą polityczną, kierującą no- 
woczesnem wychodźtwem europejskich ludów, staraliśmy się 
pogłębić znajomość samego zjawiska, oświetlając różno
rodne jego formy, choć tę samą treść: poszukiwanie lepszej 
egzystencji za granicami swej ojczyzny. Zarysowaliśmy punk
ty styczne polityki emigracyjnej, kolonjulnej i kolonizacyj- 
nej, podkreślając zarazem istotne różnice tych pojęć. Dla lep
szego poznania istoty zjawiska wędrówek ludzkich sięgnęli
śmy do przyczyn emigracji i stwierdziliśmy, że 
obok czynników wypychających wychodźców z kraju, istnie
ją odrębne siły przyciągające migrantów do innego państwa. 
Niejako iwpoprzek działania tych motorycznych sil występu ją 
rozmaitego rodzaju barjery i hamulce, utrudniające powstanie 
prądu migracyjnego, choć nie braknie objektywnych warun
ków i czynników skłaniających do wychodźtwa. Zniżenie lub 
usunięcie tych bar jer umożliwia działanie sił motorycznych, 
przelewających masy ludzi z kraju do kraju, z kontynentu na 
kontynent. Szybka i wygodna sieć komunikacyjna i informa
cyjna, obok wielu innych czynników, ułatwia emigrantom 
wykonanie zamiaru wyjazdu.

Pobieżny szkic historyczny, objaśniony danemi 
statystycznemi, uzmysławia nam niedawny okres po
rzucania Europy przez miljony jej mieszkańców, wyruszają
cych śmiało w świat, z ufnością w własne siły i w powodze-
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nie, aby po drugiej stronie Oceanu w ciężkim trudzie kłaść 
podwaliny pod nową swą egzystencję gospodarczą. Ludzie ci 
nie byli zbyt świadomi tego, że budują zarazem nowe 
imperja. ,

Dlaczego tak łatwo decydowano się na wyjazd z starego 
kraju? Nie brakło czynników wypychających emigrantów: 
zubożenie Europy po wojnach napoleońskich, niespokojne sto- 
sunki polityczne, częste przesilenia ekonomiczne, wywoływa
ne przez ulepszanie techniki produkcji przemysłowej i „wolną 
grę sił gospodarczych'4 w dobie liberalnego systemu kapita
listycznego, niosącą naprzemian zysk i dobrobyt, bankructwa 
i bezrobocie. Tendencję do wychodźtwa powodował daiej 
wadliwy ustrój agrarny, silny przyrost naturalny, ułatwianie, 
a nawet subwencjonowanie emigracji ubogich, jak wówczas 
nazywano ludność nie znajdującą opłacalnego zatrudnienia. 
Społeczeństwa nie wzruszały się, patrząc na wzmagające się 
wychodźtwo, bo powszechnie podzielano obawy Malthusa 
o dostateczną ilość nakryć na biesiadnym stole życia.

Z drugiej strony działały intensywnie czynniki przycią
gające migrantów do Ameryki. Nie szczędzono tu obietnic 
i objawów gościnności, obdarowywano przybyszów ziemią, 
póki zapas starczył, a i innych źródeł zarobków nie brakło. 
Jechali więc za morze ludzie energiczni i krzepcy, gotowi jąć 
się pionierki i najcięższych robót, byleby im świeciła na
dzieja dorobienia się. W starym kraju tak trudno przecież 
było o chleb, a z Ameryki nadchodziły tak zachęcające wiado
mości. Niekończąca się rzeka imigrantów kolonizuje więc no
we ziemie, wydobywa ogromne wartości ekonomiczne z nie
zagospodarowanych dotąd obszarów. Każdy nowy przybysz 
to jeden więcej producent. Liczne potomstwo witane jest z ra
dością, jako użyteczna pomoc w zdobywaniu dostatków. Imi
granci wżywają się w nowe stosunki, zapominając potrosze 
o starym kraju, a młode pokolenia ożywia już patrjotyzm no
wej ojczyzny.

Prąd wychodźtwa porywa coraz większe masy ludzi, 
ogarniając coraz odleglejsze od Atlantyku kraje Europy. Fala 
emigracji raz zniża się, to znów podnosi, w sumie jednak ro-



Spojrzenie wstecz. 173

śnie nieustannie. Zwycięski duch liberalizmu znosi ostatnie 
ustawowe utrudnienia dla wychodźtwa.

W drugiej połowie XIX wieku zanika dążność do cmigra 
cji w szybko bogacących się przemysłowych krajach Europy. 
Wzrastające zarobki i podniesienie się zamożności szerokich 
warstw społecznych powodują wygasanie bodźców skłaniają
cych do opuszczania rodzinnych pieleszy. Wzmagają się siły 
zatrzymujące ludzi w kraju, jak naprzykład przyzwyczajenie 
do zaspokajania ciągle rosnących potrzeb kulturalnych i cy
wilizacyjnych, silniejsze związanie z warsztatami pracy i ure- 
gulcwanemi stosunkami. Jednostka coraz trudniej decyduje 
się na oderwanie od społecznego podłoża, z którem się silnie 
zrosła. Wyjazd do zupełnie nowych, a suroiwych warunków 
życia, nie pociąga już szerszych kół społeczeństwa. leni sil
niej jednak emigrują uboższe narody południowej i wschod
niej Europy i to nietylko za morze, ale i do krajów zachod
nich, nie mogących już poprzestać na własnej sile roboczej.

Z początkiem XX wieku mnożą się zapowiedzi zmian, ja
kie miały nastąpić w dziedzinie ruchów migracyjnych. Pierw
sze Stany Zjednoczone, nasycone już demograficznie, stwier
dzają u siebie potrzebę ograniczenia dostępu dla bezładnego, 
masowego zalewu imigracji europejskiej. Skłania je do tego 
nietylko wzgląd na zagrożony przez konkurencję przybyszy 
dobrobyt własnej warstwy robotniczej, ale także obawa przed 
utratą jednolitości narodowej i czystości anglosaskiego kultu
ralnego charakteru kraju.

Z drugiej strony Atlantyku niepokój ogarnia socjologów 
i polityków na widok pustoszejących wsi i miasteczek, z któ
rych żywa siła narodu odpływa nieustannie w szeroki świat, 
bez widocznego pożytku dla ojczyzny. Nie wszystkich patrjo- 
tów cieszy nowe aktywum w bilansie płatniczym: oszczędno
ści przekazywane przez emigrantów do kraju, sumy przysy
łane na utrzymanie pozostałych rodzin, lub tylko na opłace
nie karty okrętowej. Rozbudza się zainteresowanie dla emi
gracji, woła się o opiekę dla wychodźcy, czasem nawet o po
kierowanie jego wyjazdem zgodnie z interesem kraju macie
rzystego. O zastosowaniu jakiegokolwiek przymusu, lub o wy-
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daniu ogólnego zakazu emigracji lub imigracji, nie śmiano 
jeszcze myśleć w złotym wieku wolności indywidualnej. Do
piero przed samym wybuchem wojny światowej próbuje rząd 
wioski wystąpić czynnie w kwestji emigracji kontynentalnej.

Wojna zmienia ten obraz. Emigracja z walczących krajów 
europejskich zostaje poddana surowemu nadzorowi i zanika 
zupełnie. Prawa wolnościowe jednostek sypią się w gruzy przed 
dominującym interesem publicznym. Rządy silną ręką prowa
dzą państwa poprzez piętrzące się trudności, ingerując czynnie 
w corazto nowych dziedzinach. Wzmagają się prądy nacjona
listyczne, jak zwykle w okresie niebezpieczeństw, grożących 
bytowi całych narodów. Rzecz prosta, że zająć się musiano 
także i doniosłym dla państwa problemem migracji, oceniając 
go z punktu widzenia politycznego. I Stany Zjednoczone 
uświadamiają sobie niebezpieczeństwa, jakie dla ich zwarto
ści politycznej kryją w sobie narodowościowo jednolite grupy 
cudzoziemców, niekiedy wprost wrogo dla państwa usposo
bionych. W tych warunkach wprowadzenie ustaw ściśle regla
mentujących ruchy migracyjne w interesie publicznym stało 
się tylko kwest ją czasu.

W Stanach Zjednoczonych nadchodzi ten moment wkrótce 
po zaprzestaniu kroków wojennych, kiedy zdawało się, że 
istny potop imigrantów europejskich zaleje kraj. Ustawa 
kwotowa spada na ruchy migracyjne jak skała wpoprzek pły
nącej rzeki. Napór wód daremnie stara się ją ominąć. Ogrom
ny aparat administracyjny urzędu imigracyjnego opanowuje 
sytuację i udowadnia błędność przyjętych dotąd w nauce za
patrywań. jakoby 'wszelkie ograniczenia stawiane migracji 
były bezskuteczne. Jedno z „praw naturalnych14 zostało oba
lone przez celową ingerencję państwa. Nie obeszło się zresztą 
bez bolesnych powikłań przy wprowadzaniu ustaw, ograni
czających jakościowo i ilościowo imigrację do Stanów Zjedno
czonych. „Cette legislation a une importance demographique 
et sociale telle, qu‘il n'existe probablement pas dans Thistoire 
une autre loi, qui ait eu des consequences interr.ationales si
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formidables et qui ait si profondement modifie la situation 
demographique et le peuplement du monde4*.1)

W obrębie samejże Europy ogromną chłonność imigracyj- 
ną wykazuje po wojnie Francja, odbudowująca zniszczone 
departamenty i zapełniająca luki po utraconych obywatelach. 
Kraje emigracyjne dostarczają Francji potrzebnych rąk do 
pracy, strzegąc interesów swych wychodźców przez zawiera
ne układy i opiekę konsularną. Ale i Francja nie chce być 
kolonizowana. Broniąc się przed ujemnemi skutkami imigra
cji, rozbudowuje zawiły system reglamentacyj, w celu: 1) na 
leżytej selekcji przybyszów, 2) uniknięcia zaburzeń na rynku 
pracy, 5) starannego nadzoru imigrantów, 4) asymilacji. 
Wreszcie na skutek kryzysu gospodarczego i Francja ograni
cza w roku 1952 imigrację do minimum.

Emigrantów zaoceanicznych wysyła z kraju w wielkiej 
ilości (jak zawsze) Anglja, Włochy, Hiszpan ja, przejściowo 
Niemcy i Polska. Inne kraje rejestrują niewielkie kontyn
genty wychodźców. Ogólna liczba wychodźców europejskich 
nie osiąga ani w połowie rozmiarów przedwojennych. Prze
ciętna zaoceanicznej emigracji europejskiej z okresu 1919— 
1951 wynosi 541.000 osób rocznie, gdy w latach 1906—1915 
opuszczało nasz kontynent przeciętnie po 1.567.000 ludzi. Emi 
gracja zamorska zmniejszyła się zatem o 60%.

W wychodźtwie kontynentalnem biorą udział głównie 
Włosi, Polacy i Hiszpanie.

Wszędzie wprowadza się nowe ustawy o wychodźtwie, 
tworzy urzędy emigracyjne, rozbudowuje opiekę nad migran
tami i zawiera „układy pracy*'. Zahukany i opuszczony wę
drowiec, którego do niedawna wyzyskiwał kto tylko mógł, 
staje się nagle pupilem tak krajów wychodźczych jak i imi- 
gracyjnych. Każdy chce zdobyć go dla siebie. Międzynarodo
we instytucje genewskie, konferencje i układy, zapewniają 
emigrantom opiekę społeczną i równość traktowania. Nie do
szło jednak dotąd do uchwalenia jednolitych międzynarodo
wych norm prawnych dla migrantów, bez względu na ich po-

L) Varlez, Les Migrations, 65.
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chodzenie, rasę i narodowość, nie stworzono ,,statutu mi- 
granta“. Nie doszło też do porozumienia, lecz raczej do za
ognienia przeciwieństw, tak w kwestji naturalizacji imigran
tów i ich dzieci, jak również w sprawie szkolnictwa dla cudzo
ziemców. W tych dziedzinach, za nietykalną tarczą suweren
ności, decydują dotąd jednostronnie kraje imigracyjne.

Przegląd doktryn emigracyjnych miał za 
zadanie zrekonstruować ewolucję zapatrywań na znaczenie 
odpływu ludności dla macierzy. Widzieliśmy z jakim wysił
kiem i jak powoli krystalizowały się poglądy na tę sprawę, 
aby wreszcie dotrzeć do stanowczego przecięcia kwestji: emi
gracja jest złem, jeżeli kieruje się do ziem, na których me po
wiewa sztandar metropolji! To śmiałe, nacjonalistyczne po
stawienie sprawy, jest dziełem mężów stanu: Mussoliniego 
i Grandiego. Ale już znacznie dawniej wielki uczony Leroy- 
Beaulieu dochodził do podobnych wniosków.

W rozdziale szóstym rozważyliśmy szczegółowo korzy
ści i niekorzyści płynące z emigracji dla społe
czeństwa macierzystego. Stwierdziliśmy, że ocena 
ich jest trudna i bardzo względna, że stanowczy sąd warto
ściujący wydać można w konkretnym wypadku dopiero po 
przestudjowaniu całego szeregu danych socjologicznych.

Przeprowadzenie badań nad sądami wartościującemi zja
wisko wychodźtwa ułatwia lepsze zrozumienie krótkiej h i- 
s t o r j i nowoczesnej polityki emigracyj
nej. Polityka ta jest przecież wyrazem powzięcia pewnych 
sądów wartościujących wychodźtwo. Jest pozatem zwykle 

refleksem współcześnie panujących zapatrywań na społeczne 
stanowisko i prawa jednostki, na proporcję, w jakiej stoi in
teres indywidualny do interesu publicznego Pozostaje też po
lityka emigracyjna w zależności od politycznego pokoju, czy- 
też międzynarodowych powikłań. W dobie zamorskich podbo
jów mieliśmy zazdrosną o korzyści handlowe prohibicyjną 
politykę kolonjalną, w czasach merkantylizmu i państwa ab
solutnego surowe ograniczenia emigracji. Politykę kolonizo
wania zamorskich ziem rozpoczyna względnie przeludniona 
Anglja. Liberalizm przynosi w naszej dziedzinie zupełny
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indyferentyzm: laisser faire, laisser passer. Powoduje to 
wzrost liczebny wychodźtwa. któremu i inne czynniki sprzy
jały. W miarę postępów, jakie czyniła polityka socjalna, za
jęto się także wychodźtwem. Roztoczono nad niem iście oj
cowską opiekę. Stąd nazwa: polityka paternalistyczna. Ale 
i ten kierunek ustąpił z czasem miejsca innemu, gdy poczęto 
waloryzować wartość emigranta, tak dla jego dobra, jak 
i w interesie narodu wysyłającego wychodźcę. Gdy państwo 
staje się bóstwem powszechnie uznawanem i niezmiernie wy- 
łącznem, wszyscy muszą mu służyć, wszyscy, nawet ci daw
niej pokorni i wyzyskiwani wychodźcy, szukający chleba 
na dalekich półkulach. „Kolonje nasze zagranicą mają być 
małemi ojczyznami!“ „Emigranci stanowią imponującą siłę, 
(Przeznaczoną do wywarcia nadzwyczajnego wpływu na ten 
wiek, który będzie wiekiem naszej wielkości!“ Oto wyraz im- 
perjalistycznej polityki emigracyjnej.

Nie rozszerzyliśmy tematu na ogromną dziedzinę regla- 
mentacyj migracyjnych, tej potężnej broni, jakiej używa
ją ostatnio politycy emigracyjni do kierowania wychodźtwem. 
Kwest ja ta wychodzi poza ramy nakreślone dla niniejszej 
pracy. W nauce zaś znalazła już opracowanie w dziele Var- 
leza: Les Migrations internationales et leur regiementations. 
Ponadto Międzynarodowe Biuro Pracy wydało usystematy
zowany zbiór odnośnych przepisów p. t. La Regiementation 
des migrations. Trzy obszerne tomy obejmują: ustawodaw
stwo o emigracji, imigracji i traktatach międzynarodowych. 
Pomimo tego należało jednak zanalizować technikę tej nowo
czesnej reglamentacji i objaśnić jej polityczne1) założenia, 
a zarazem przedstawić klasyczna politykę emigracyjną 
Włoch, w jej całej godnej podziwu konstrukcji.

To właśnie zadanie usiłuje spełnić rozdział o polityce 
emigracyjne Italji.

’) w znaczeniu myśli kierującej, czyli politycznej, nie polityki sen
su stricto.



ROZDZIAŁ XI.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ.

Nie mamy zamiaru przepowiadać (przyszłych kolei wę- 
drówek narodów starego kontynentu. Usiłowania takie nie 
dałyby pozytywnego wyniku, ani nie miałyby naukowej 
wartości. Możemy natomiast pokusić się o zestawienie ist
niejących danych konjunkturalnych dla przyszłych migracyj, 
możemy na podstawie objektywnych spostrzeżeń, opartych 
na studjum naszego problemu, określić czynniki, mogące 
w przyszłości decydować o losach emigracji.

§ 1. WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE.

Jeśli przyjrzymy się danym demograficznym, musimy 
nabrać przekonania, że Europa nie będzie posiadać znacz
niejszych nadwyżek ludności, wywołujących tendencję do 
wychodźtwa. W szeregu państw liczba mieszkańców spada, 
w innych utrzymuje się wprawdzie na jednakowym pozio
mie, lub pozornie nawet rośnie, w rzeczywistości jednak wy
stępują już złowróżebne sygnały depopulacji. I tak w Anglji 
przyrost naturalny w latach 1928—1932 spada z 5.0 na 3.3, 
w Niemczech z 7.0 na 4.3, w Włoszech z 10.5 na 9.1, a w Pol
sce z 15.9 na 13.7; w Francji w tym czasie kształtuje się on 
nierównomiernie 1.7,—0.3, 2.4, 1.1, 1:5, Liczba żywych urodzeń
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9 Ferenczi, Surpopulation, 19.

n 13

obniża się w Anglji z 16.7 na 15.3, w Niemczech z 18.6 na 15.1, 
w Włoszech z 26 2 na 23.6, w Polsce z 32.3 na 28.7. W pierw
szym kwartale 1933 Anglja ma już deficyt w (przyroście na
turalnym — 2. 2, Francja — 5.1, Niemcy zachowują jeszcze 
nieznaczny przyrost 1.6, Włochy 8.8. Polska 10.0. Są to dane 
alarmujące. Ponieważ w większości państw europejskich 
przeciętna średnia długości życia nie przekracza 50 lat, co od
powiada śmiertelności 20 na tysiąc,1) jasnem jest, że kraje 
posiadające ilość urodzeń żywych poniżej 20 na tysiąc, znaj
dują się na drodze do powolnego wyludnienia. Do kra
jów tych należą m i. Anglja, Belgja. Francja, Niemcy, Nor- 
wegja i Szwajcarja. Wiek ludności jakgdyby wydłuża się 
w tych krajach, maleje jednak stosunkowo ilość ludzi w wie
ku produkcyjnym 20—50 lat. Wedle przewidywań statysty
ków, w niedługim czasie wystąpi w tych państwach nadwyż
ka zgonów nad urodzinami. Zapatrywanie to wyraża Burgdór- 
fer (Der Geburtenriickgang und seine Bekampfung, Berlin 
1929) i R. Kuczyński (The balance of births and deaths. 
N. York 1928), Wedle Kuczyńskiego możliwość poprawy tego 
stanu zależy nietyle od zmniejszenia śmiertelności, bo tu nie
wiele już można zrobić, ile od wzmożenia rozrodczości. Z tych 
powodów właśnie w I+alji i Niemczech propaguje sie gorąco 
zawieranie małżeństw i zachęca do posiadania licznych dzieci.

Jeżeli zatem w Europie sipotykać się będziemy w przy
szłości z ciśnieniem emigracyjnem, to (poza państwami sło
wiańskiemu, Włochami i Portugalją. przypiszemy je złemu 
położeniu gospodarczemu, a nie przyrostowi naturalnemu. 
Oczywiście nie jest wykluczone jakieś nieoczekiwane wzmo
żenie się rozrodczości, lecz renesansu takiego raczej nie należy 
się spodziewać rebus hic stantibus po narodach rozpieszczo
nych darami cywilizacji i zepsutych wygodami. Zwłaszcza, że 
współczesne obyczaje zachęcają do życia i użycia, a zniechę
cają do trudów wychowania dzieci.

I
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§ 2. WPŁYW BEZROBOCIA NA WYCHODŹTWO.

Tu odróżnić musimy bezrobotnych miast i wsi. Robotnik 
miejski, zwłaszcza na zachodzie Europy, nie odczuwa ochoty 
do porzucenia otoczenia, z którem się zżył, po to, aby gdzieś 
w pustkowiu walczyć z surową przyrodą jako kolonista. Emi
gracja nie stanowi lekarstwa na bezrobocie, stwierdzają to na
wet Niemcy: Knoll, Bergner i Thalheim.1) jakkolwiek znane 
są niemieckie żądania koloni j dla rzekomego celu ulokowania 
tam nadwyżki ludności. Bezrobotny z miast nie stanowi ma
ter jalu na wychodźcę-osadnika. Na emigrację do innego kraju 
zgodzi się pod warunkiem, że znajdzie tam zapewnione zajęcie 
i zarobki, wystarczające do życia na niezmienionej stopie. 
Takich okazyj nie będzie chyba zbyt wiele w przyszłości. 
Wszędzie odczuwa się dziś nadmiar pracowników wszelkich 
kategoryj, żyjących w miastach. Jest to wypływem nietylko 
racjonalizacji metod produkcji, ale także powszechnej ucieczki 
ludności ze wsi do miast. Niegdyś czysto rolnicze Stany 
Zjednoczone, liczą dziś około 80% ludności miejskiej. Urba* 
nizm rozsadza organizmy społeczne jak nowotwór. Dlatego to 
Włosi zabraniają surowo przenoszenia się ze wsi do miast 
i dlatego utworzyli urzędy dla migracyj wewnętrznych, czyli 
dla rozmieszczania bezrobotnych po całem królestwie, w mia
rę zapotrzebowania na pracę. Z tego samego powodu woła się 
w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych o planowe osiedla
nie bezrobotnych na wsi. a przynajmniej na pół-wystarczal- 
nych działkach pod miastem. Charakterystyczne jest też po
jawienie się głosów dowodzących, że zdobycze socjalne po
zbawiły robotników energji i samodzielności. Przyzwyczajeni 
do wszelkich ubezpieczeń i organizacyj kierujących nimi, nie 
mogą już zdobyć się na własną inicjatywę i odwagę, potrzebną

J) Knoll: Das deutsclie Auswanderungsproblem. „Archiv fur Aus- 
wanderungwesen ‘ 1928. zeszyt 1. Bergner: Auswanderung und Arbeits- 
markt, „Reichsarbeitsblatf Jhrg. 5, Nr. 8. Thalheim: Die Berufsvertei- 
Inng ect„ „Archiv f. Wanderungswesep“ 1929, zesz. 1.
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do zmiany zawodu, otoczenia i warunków pracy. Oczekują 
od państwa lekarstwa na wszelkie swoje bolączki.

I kraje zamorskie nie życzą sobie mieszczuchów na kolo
nistów. „Die Arbeitslosen sind sicherlich im allgemeinen kein 
geeignetes Element fiir die Einwanderung, am alienwenigsten 
aber dann, wenn es sich darum handelt, die Einwanderungs- 
politik mit der Kolonisationspolitik zu verbinden. Nur ein ge- 
ringer Teil der Arbeitslosen wind ais geeignetes Material fur 
eine gesunde Siedlungspolitik gelten kónnen, ganz abgesehen 
von dem anderen, primaren Faktor: der Abneigung dieser 
Leute gegen das entbehrungsreiche, einsame Leben des Ko- 
lonisten* 4.1)

*) Deutsche La Plata Żeitung wg. Archiv, zesz 5'1929.

A zatem europejski proletarjat miejski, zwłaszcza w za
możniejszych państwach, nie będzie stanowić kadr przyszłej 
emigracji. Raczej spodziewać się należy prób celowego roz
mieszczania go w obrębie poszczególnych państw i wewnętrz
nej przebudowy struktury społecznej krajów europejskich.

A ludność wiejska?
Tu stwierdzić musimy, że względny jej nadmiar widzimy 

tylko w Włoszech, Hiszpanji i krajach słowiańskich. Ale i tu 
panuje tendencja uciekania do miast. Zwłaszcza tam, gdzie 
próbuje się stosować intensywną gospodarkę rolną, zastępują
cą ludzi maszynami. W związku z tern mnożą się głosy socjo
logów, żądających zakazu maszynizacji produkcji rolnej 
i społecznego podnoszenia wsi, aby utrzymać nienaruszony 
podstawowy czynnik zdrowia narodu, jakim jest warstwa rol
nicza. Niemniej wieś słowiańska cierpi na nadmiar bezrolnych 
i małorolnych. Tu gromadzą się ciągle jeszcze siły dynamicz
ne, mogące uruchomić masowe wychodźtwo. Inna rzecz, czy 
politycy i mężowie stanu państw słowiańskich będą się mogli 
zgodzić na demograficzne osłabianie społeczeństw zagrożo
nych polityczną ekspansją sąsiadów.
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§ 3. MOŻLIWE KIERUNKI PRZYSZŁEGO WYCHODŹTWA.

Weźmy najpierw możliwości kontynentalne. Oprócz Fran
cji i Belgji, nie widzimy kraju, który mógłby potrzebować 
obcych rąk do pracy. Wprawdzie Niemcy, pomimo zakazu 
polskiej imigracji sezonowców, cierpią na brak kwalifikowa
nych robotników rolnych, ale zapewne w przyszłości, podo
bnie jak i dziś, ze względów politycznych zmuszą pewną ilość 
bezrobotnych z miast do pracy na roli. Hasło przymusowego 
zatrudnienia bezrobotnych, zwalczane przez obóz socjali
styczny, zyskuje coraz więcej zwolenników.

Francja przyjmuje dziś tylko homeopatyczne ilości imi
grantów. Nie ludzi się jednak, aby mogła wlasnemi siłami za
ludnić pustoszejące departamenty, gdzie całe dziesiątki ty
sięcy hektarów ziemi puszczono odłogiem. „Ainsi, au profit 
des villes tentaculaires, devoreuses dihommes, nous voyons la 
campagne s'affaiblir et se vider peu a peu de ses robuste® 
paysans qui faisaient notre force et notre orgueil. La desola
tion de ces provinces o u des villages entiers sont abandonnes, 
ou Ton ne voit plus ces bandes joyeuses d‘enfants qui don- 
naient au pays la vie et la gaite, constitue un spectacle de 
melancolie qui contraste singulierement avec celui quoffrent 
an voyageur. les campagnes italiennes ou allemandes.

Et c‘etait pourtant la campagne qui etait le reservoir, sem- 
blait.il, inepuisable de nos forces nationales. Quelle tristesse 
que cette constatation!

On a comme 1‘impression tragique de se trouver en face 
d‘un immense corps dont la vie se retirait de toutes parts pour 
se concentrer peu a peu vers le centre, au risque d’une con
gestion fatale64.1)

Francja nie wypełniła jeszcze ubytku ludności spowodo
wanego wojną. W bieżących latach wchodzą w okres produk
cyjny mocno wyszczerbione roczniki 1914-—1919, co spowodu-

9 Lambert, La France, 19.



Spojrzenie w przyszłość. 183

je silny popyt na ręce do pracy. Ludność francuska nie ima 
się już najcięższych robót, (pozostawiając spełnianie ich coraz 
częściej cudzoziemcom. A zatem pomimo możliwości stopnio
wej racjonalizacji produkcji francuskiej, należy przyjąć, że 
kraj ten ponownie zaapeluje o pomoc obcych pracowników, 
skoro tylko zmniejszy się dzisiejsza depresja gospodarcza.

Naturalną, olbrzymią rezerwą dla przyszłej emigracji 
i kolonizacji, są kraje zamorskie. Wiadomo, że Kanada, 
zwłaszcza w zachodnich prowincjach, posiada dziesiątki mi- 
Ijonów hektarów dziewiczych ziem, nadających się do osad
nictwa rolnego. Wielkie ilości terenów zdatnych do uprawy 
posiada Brazylja, Argentyna i Austral ja. Wedle oceny Pencka 
ludność potencjonalna BrązyIji byłaby 1.200.000.000 ludzi, 
reszty krajów południowo - amerykańskich również 
1.200,000.000; Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja po 600.000.000, 
Kanada 60,000.000, konfederacja australijska z górą 
400,000.000. A. Fischer uważa dane te za zbyt wysokie, zwła
szcza co do Australji, której daje tylko (!) 150,000.000 możli
wej pojemności, Kanadzie przyznaje jednak więcej, bo 
150,000.000?) Biali osiedlaćby się mogli również na wyżynach 
Afryki centralnej, w granicach 1000—1500 m. nad poziom 
morza.

Naprzekór tym olbrzymim możliwościom kolonizacyjnym 
gospodarze zamykają obecnie swe kraje. Wprawdzie nie omó
wiliśmy bliżej polityki imigracyjnej, ale zaznaczyliśmy wy
raźny wzrost nieprzyjaznych tendencyj dla cudzoziemskich 
przybyszy. Aby jaśniej uwypuklić trudności, jakie spotyka 
wychodźtwo na progu dawniej gościnnych krajów, przytoczy
my typowe wynurzenia polityków imigracyjnych Francji 
i Stanów Zjednoczonych.

„Kraje imigracyjne doszły prawie wszystkie do przeko
nania, że należy ściśle kontrolować napływ cudzoziemskich 
robotników, mogących nietylko zaburzyć równowagę na ryn
ku pracy, ale i zagrozić jednolitości i bezpieczeństwu narodo-

n Ferenczi, Surpopulation, 29—30.
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wemu... różnorodne zarządzenia reglamentacyjne można ująć 
w trzy grupy:

— zmierzające do selekcji dopuszczanych imigrantów,
— ograniczające liczebnie imigrację do dającego się co* 

rocznie wchłonąć maksimum,
— zmierzające z jednej strony do przeszkodzenia w wy

tworzeniu się jednorodnych cudzoziemskich wysp, z drugiej 
zaś strony wręcz do asymilacji i jaknajszybszej integracji cu
dzoziemskich przybyszy do organizmu narodowego". )1

P Pairault, L’lmmigration, 293.
2) cyt. za Pairault, L‘Immigration, 501.
’) cyt. za Varlezem, Les Migrations, 75.

Sydney Gulick pisał tak w 1921 roku:
„Powinniśmy dopuszczać do kraju co roku tylko taką 

liczbę imigrantów, jaką możemy zasymilować i zamerykani
zować, w każdym razie tyłu, dla ilu dostarczyć możemy zdro
wego i regularnego zatrudnienia, bez obniżania amerykań
skiego poziomu życia i pracy".2)

W dniu 6 lipca 1927 generalny komisarz imigracyjny 
Stanów Zjednoczonych mówił:

„Zasadniczą koniecznością dla każdego kraju jest mieć 
dobrych obywateli... Przez długi czas Stany Zjednoczone igno
rowały tę podstawową prawdę, lecz dziś opinja publiczna obu
dziła się i zrozumiała najwyższą doniosłość, jaką ma zacho
wanie rodzimego kośćca obywateli; dziś i zawsze naczelnem 
hasłem będzie nieustanna czujność. To właśnie było powodem 
wydania restrykcyjnej ustawy o imigracji. Selekcja obywa
teli, użytecznych i wiernych, jest wielkiem zadaniem, poru- 
czonem urzędowi imigracyjnemu..."3)

Obecnie nietylko względy nacjonalistyczne i socjalne ka
żą krajom zamorskim bronić zamkniętych granic. Jakże tu 
dziś wpuścić nowych producentów, gdy n. p. Kanada, Argen
tyna, Austral ja. cierpią wskutek nadmiernych zapasów psze
nicy i innych płodów, gdy ogranicza się uprawę zbóż i ho
dowlę bydła?
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§ 4. MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA.

Położenie wydaje się bez wyjścia.
A jednak...

Jeżeli dojdzie do uzgodnienia interesów państw wysyła
jących wychodźców i przyjmujących ich, to prawdopodobnie 
nastąpi to z przyczyn gospodarczych. Bo już dziś obie 
strony zgodne są w ocenianiu korzyści ekonomicznych, jakie 
daje planowe osadnictwo. Nawet kraj produkujący chwilowo 
nadmiar zboża, nie odniesie straty gospodarczej, jeżeli osiedli 
się u niego dzielny kolonista, z zamiarem uprawiania ta
kiej ilości płodów, hodowania takiej ilości bydła, ile potrzeba 
na wyżywienie rodziny. Samodzielny rolnik, ten mały, praco
wity człowiek, to fundament dobrobytu każdego kraju. Wy
twarza mniejwięcej tyle dóbr, ile spożyć musi, nadwyżkę zaś 
wymienia na produkty przemysłowe. W ten sposób zapewnia 
ekonomice społecznej równowagę, bo opiera produkcję rolną 
o mocne barki samowystarczalnych gospodarstw, a produkcji 
przemysłowej zapewnia stały i obliczalny zbyt. Nie drobne 
zagrody, lecz wielkie obszary, intensywnie uprawiane w ja
kimś szalonym wyścigu, spowodowały kryzys agrarny, wy
twarzając nadmiar płodów rolnych.

Dla państw emigracyjnych wychodźca-osadnik, to ;,naj
mniejsze zło“. Społeczeństwo macierzyste jest przynajmniej 
spokojne o jego zabezpieczony byt. Ponadto żywi nadzieję, że 
dłużej utrzyma węzły łączności narodowej z grupami osia
dłych kolonistów, jak z niespokojną ludnością miast, asymi- 
iująca się z konieczności dość szybko. Że rozwój stosunków 
idzie w tym kierunku, dowodzi przychylna dla kolonizacji 
uchwała II Międzynarodowej Konferencji Emigracji i Imi
gracji w Hawanie:

„considćrant l interet que presentent pour le progres econo- 
.niqiie et pour la paix Internationale des accords ayant pour 
but de favoriser la misę en valeur des terres qui ne sont pas



186 A. Jarzyna — Polityka emigracyjna.

encore suf fisamment cultivees, et cela moyennant le concours, 
soit de main-d‘oeuvre, soit de techniciens, soit de capitaux 
et rangers;

emet le voeu:
que les pays interesses intensifient leurs efforts en vue 

de conclure des accords tendant a faciliter la cooperation des 
divers facteurs de la production pour la constitution dentre
prises de colonisation44.’)

W kierunku stałego kolonizowania dominjów, narazie wła
snymi osadnikami, idzie polityka Wielkiej Brytanji, nie szczę
dząc trudów i olbrzymich kosztów.

Na przeszkodzie porozumieniu stoją względy nacjonali
styczne, które być może ustąpią z czasem przed względami 
ekonomicznemi, w momencie poprawy światowej konjunktu- 
ry gospodarczej.

Możliwe więc, że narody zainteresowane uświadomią so
bie starą prawdę, głoszoną niegdyś przez Adama Smith a, że 
„praca zużyta na wzięcie /pod uprawę dziewiczych ziem, do
starcza państwu najważniejszego i najcenniejszego produktu ‘.

Możliwe, że otworzą się znowu bramy wielkich krajów 
za Oceanem. Zbyt długo obecny stan rzeczy trwać nie może. 
Nacisk krajów bogatych demograficznie rośnie. Stąd coraz 
częściej spotykamy głosy, pytające, czy poszczególne pań
stwa mają prawo zamykać się przed obcą kolonizacją dlate
go, że w wyścigu zajmowania pustych ziem przypadkowo 
pierwsze przyszły do mety. Albert Thomas zupełnie poważnie 
myślał o stworzeniu instancji międzynarodowej, któraby bez
stronnie i racjonalnie kierowała migracjami i mogła nawet 
zmusić oporny kraj do otwarcia granic dla kolonizacji. De Mi
chelis rzucił plan organicznej przebudowy gospodarstwa świa
towego, polegający na ulżeniu krajom odczuwającym nad
miar rąk roboczych przez kolonizację, kierowaną przez Ligę 
Narodów i Międzynarodowe Biuro Pracy. Oualid stwierdza 
konieczność stosowania planowej ekonomiki, ujętej szerzej,

*) Acta final de la Segunda etc,, III. 5.
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niż w ograniczonych ramach poszczególnych państw. Ekono
mika, to harmonijne działanie rozmaitych czynników produk
cji, ich współdziałanie równoczesne i w proporcjach określo
nych. Ekonomika taka domaga się koniecznej repartycji ludzi 
i kapitałów, w stosunku do bogactw naturalnych, jakie mają 
być uruchomione.

A zatem tylko względy gospodarcze mogą być na tyle de
cydujące w przyszłości, aby otworzyć drzwi wielkich krajów 
zamorskich. I to nie naoścież! Nikt dziś nie myśli o podjęciu 
masowych migracyj, ani państwa europejskie, ceniące coraz 
wyżej element ludzki, ani państwa imigracyjne. Ruchy wy
chodźcze podjęte będą początkowo w skromnych rozmiarach, 
na zasadzie osobnych układów i zapewne zgóry oznaczonych 
kontyngentów. Emigrant przyszłości, to krzepki i świadomy 
swych zadań, zorganizowany kolonista.

Niegdyś liczby emigrantów mówiły o różnicy konjunktur 
gospodarczych i o prężności demograficznej. Dziś i w najbliż
szej przyszłości ilość wychodźców będzie odzwierciedlała prze- 
dewszystkiem aktualny stan przepisów reglamentujących 
emigrację i imigrację między konkretnemi krajami.

Losy migracji, są dzisiaj ściśle związane z życiem gospo- 
darczem i politycznem narodów. Polityka emigracyjna ostat
niej doby jest wyrazem dążeń do autarkji, podporządkowana, 
jak wiele innych dziedzin, nadzorowi państwa.

Wolność emigracji, wywodząca się od „naturalnego pra
wa korzystania z wolności, nieprzedawniającego się i wrodzo
nego każdej ludzkiej istocie ’, nie istnieje już. W dzisiejszym 
układzie stosunków interes publiczny zdecydowanie góruje 
nad prawami jednostki. Skromna domena uprawnień indywi
dualnych ustąpić musi w cień tam, gdzie w konflikt wchodzą 
interesy państw i społeczeństw.

Wierzymy, że konflikt ten nie będzie wieczny. Przyjdzie 
chwila, kiedy uzbrojone i nieufne narody uświadomią sobie 
imperatyw wyższy nad cele nacjonalistyczne, konieczność 
współpracy nad podniesieniem kultury i dobrobytu ludzkości.

Polityka emigracyjna spełniać będzie wtedy skuteczniej 
swoje naczelne zadanie: służyć cywilizacji.
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