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Zamorski przewóz osobow y jako 
problem polskiej polityki emigracyjnej.

L e  probleme de la communication d ’emigration se divise en 
P ologne en deux parts, et notam ment, la part continentale et celle 
d  outre mer. L a  communication d outre mer prend chaque jour 
une importance toujours croissante hien que le chiffre de /’emigra
tion continentale est moins considerable aujourd'hui, que celui 
d 'outre mer.

L a  solution effective du probleme de /’emigration d'outrc  
mer ne saurait etre realisee sans /’organisation d 'une flo tte  polo
naise, si on prend en consideration la vague toujours croissante 
de I emigration et avec la probabilite de l'accroissemeni du chiffre  
jusqu a 2 0 0 .0 0 0  personnes dans un avenir prochain , il est exclu. 
que la flo tte  commerciale polonaise puisse se charger de tout ce 
transport avant une vingtaine ou trentaine d'annees. D e  la provient 
la necessite de la collaboration avec I etranger dans le domaine du 
transport des passagers et ccci encore pour un temps relativement 
long.

L  auteur anal\)sant le probleme du transport d'outre mer con- 
clut, qua sa solution pourra contribuer dans une large mesure la di
minution des frais de transport et une mobilisation plus habile des 
modern financiers de nos emigres. L a  Pologne ne peut diminuer 
les frais de transport que par /’interventionnisme ou ieta tism e dans 
le domaine de la politique maritime des transports, en premiere 
ligne par la construction de la flo tte soit aux frais de I'E ta t soit 
au moyen d  une politique des subventions appropriee. L a  mobili
sation des moyens financiers de I'emigration peut etre facilitee par 
le developpem ent de I'a c tm te  de certaines grandes banques d 'etat 
dans le domaine de la liquidation des proprietes des emigrants.
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P our les petits agriculteurs une organisation appropriee de la B an- 
que A grico le d ’ E ta t serait de la plus haute importance, celle - ci 
etant actuellement la seule source de credit agricole h yp o th eca te  
et a long terme. II est cependant impossible de financer les frais 
de I'emigration exclusivement a. Vaide des forces financieres du 
pays. L 'em igration polonaise deja existante, dont les reserves se 
calculent par millions, doit collaborer a cette oeuvre. A  cote des 
emigres polonais deja etablis a Vetranger le capital etranger peut 
egalement financer notre emigration, la, ou la force ouvriere polo
naise est indispensable.

Q uel est le pays, qui represente pour la Pologne la plus 
grande force pour financer son emigration? L 'auteur repond: les 
E iats U nis d 'A m erique du M ord. II motive cette these par la 
grandeur du reservoir polonais aux E ia ts et la situation de I agri
culture americaine. L ’auteur considere la fermeture des E ia ts Unis 
pour la Pologne comme un moment passager et conseille d en cher- 
cher la solution dans I'emigration (avec  un m aximum de duree 
3 — 5 ans)  contrólee, surtout /’emiration agricole. A  I aide des ca- 
pitaux, acquis dans I'A m erique du N o rd  I'emigration polonaise 
peut coloniser ensuite les autres terrains comme element colonisa-
teur permanent.

L a  necessite de trouver une solution au probleme du trans
port des passagers outre mer n a d m e t pas en vue de tous ces proces 
de migrations aucun delai.

P roblem  przewozu osobowego odgryw ał i odgryw a w  pro
cesach m igracyjnych rolę pierw szorzędną, choć nie m ożna tw ier
dzić, jakoby rola jego zawsze przedstaw iała jednakow ą w agę. 
D la  gospodarstw a narodow ego pozycja komunikacji m igracyjno- 
zewnętrznej, t. j. zw iązanej z em igracją z kraju  oraz z imigracją 
do mego, przedstaw ia normalnie tak pokaźne wartości, że żaden 
naród nowoczesny, um iejący kontrolować swoje życie ekonomicz
ne, nie może przejść do porządku dziennego nad  tym problemem. 
Z  tego też w zględu dziwić się trzeba, że w  Polsce po dzień 
dzisiejszy sprawy komunikacji m igracyjno - zewnętrznej, wzięte 
jako całość nie znalazły dotychczas pełnego rozw iązania, a w y
daje się to tern dziwniejszem, że polskie gospodarstwo narodow e



znajduje się dziś w tego rodzaju w arunkach, iż pozycja komuni
kacji zewnętrznej jej ludności ma i może mieć zasadnicze zna
czenie d la  gospodarczego uzdrowienia jeśli nie całości, to bardzo 
dużego odcinka naszego życia gospodarczego.

G ospodarczy problem komunikacji m igracyjno - zewnętrznej 
rozpada się w Polsce na 2 wielkie działy, a mianowicie, na dział 
kontynentalny i zamorski. N asza  kom unikacja lądow a nie przed
stawia dziś specjalnych, większych problemów, me rozwiązanych 
choć z grubsza, a jednak jest rzeczą niewątpliw ą, że wiele jest 
jeszcze i w  tej dziedzinie do zrobienia, że w najbliższych już cza
sach trzeba będzie rozbudow ać sieć hoteli em igracyjnych, których 
obecna ilość absolutnie nie w ystarcza, że koniecznem jest wypo
sażenie istniejących już hoteli w bogatsze utensylja higjeniczne 
i mieszkaniowe, że oddać należy prowadzenie tych instytucyj 
czynnikom społecznym, subwencjonując i wspierając kredytem  te 
ostatnie w  tym stopniu, by koszt utrzym ania w hotelu mógł być 
zmniejszony, że uspraw niać trzeba organizację wagonów i pocią
gów w iozących emigrantów, że odpowiednio zreform ować musimy 
odpraw ę celną i t. p. W szystko to są problemy, których należyte 
rozw iązanie będzie musiało mieć miejsce w  Polsce w najbliższych 
latach, a nieraz i miesiącach. Z g ran a  w  tym kierunku akcja U rzę 
du Em igracyjnego oraz Polskiego T -w a  Em igracyjnego pozw ala 
w Polsce z niekłam anym  i uzasadnionym  optymizmem patrzeć na 
zamierzenia kompletnej napraw y stosunków m igracyjnych hote
lowych oraz wogóle kontynentalno - kom unikacyjnych.

W  tej chwili kompetentne czynniki rządow e oraz P . T .  E . 
rozw ażają już konkretnie sprawę budow y nowego hotelu emi
gracyjnego w  W arszaw ie oraz G dyni. H otel warszawski po
myślany jest jako olbrzym  o blisko 1000 ubikacjach, a miałby 
on zmieścić nietylko pokoje mieszkalne, ale również i czytelnie, 
osobne sale gimnastyczne, w ykładow e, teatralne, w ygodne jad a l
nie, szpital d la dorosłych oraz d la dzieci, żłobki dziecinne i t. p. 
urządzenia, staw iające hotel ten za w zór istniejącym już lub przy
szłym analogicznym  instytucjom. W  tymże hotelu projektow ane 
jest również umieszczenie przyszłego M uzeum  emigracyjnego, 
biur powołanego już do życia Instytutu naukow ego do badań emi
gracji i kolonizacji oraz skoncentrowanie ogółu T ow arzystw  opieki
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społecznej nad emigrantami. Obok planu rozbudowy hotelów 
w W arszawie i Gdyni planuje się utworzenie noclegowisk oraz 
kantyn w całym szeregu emigracyjnych punktów zbornych 
we wschodniej połaci Polski.

M ożna się również spodziewać, że taryfowo - kolejowa po
lityka wobec migrantów już w najbliższym czasie ulegnie zmianie 
i to zmianie na korzyść migrantów. W  związku z tą sprawą 
wartoby pomyśleć nietylko o zniżkach przy wagonowych transpor
tach, lecz również i o rozbudowie zniżek indywidualnych, mających 
się przyznać tym migrantom, którzy przez odpowiednie czynniki 
rządowe będą mieli poświadczoną turę jazdy w granicach Rzeczy
pospolitej 1) . Dyskusji poważnej warta jest również i sprawa bez
płatnej jazdy dla niektórych kategoryj migrantów. Fakt, że ro
botnik polski, emigrujący do państw kontynentalno - europejskich 
ma w większości wypadków dziś opłacony przejazd przez anga
żujących go przedsiębiorców zagranicznych, bynajmniej nie po
zbawia problemu zniżek taryfowo - kolejowych aktualności dla 
naszego gospodarstwa narodowego i nie przesądza na przyszłość 
naszego negatywnego stanowiska wobec projektu zniżek kolejo
wych lub bezpłatnego przejazdu.

W  razie rozwinięcia się na szerszą skalę sezonowej emigracji 
kontynentalnej, która jak wiadomo w porównaniu z r. 1913/ 14 
spadła do niektórych krajów, j. np. Niemcy do około 10— 15%  
przedwojennej cyfry —  wartoby pomyśleć również o zniżkach 
taryfowych na kolejach zagranicznych, które to zniżki dałyby 
się uzyskać wr drodze odpowiednich układów międzynarodowych.

Również i odnośnie do migracji idącej do Polski względnie 
z Polski drogą morską, należałoby zgodnie z tendencjami rozwi
nięcia żeglugi Gdańska oraz polskich portów bałtyckich zintensy-

1) D otychczas tylko emigranci udający się do Francji i Niemiec 
otrzymują zniżki 5 0 %  na kolejach polskich. Emigranci jadący za morze 
nie korzystają z żadnych zniżek. Zniżek na kolejach obcych polski emi
grant nie otrzymuje. Ciekawą jest rzeczą, że w  obcych pertraktacjach 
o umowę tranzytową polsko - czeską R ząd  Polski wysunął problem zniżek 
kolejowych dla migrantów polskich korzystających z kolei czeskich, gw a
rantując oczywistą wzajemność. Ponoć analogiczny punkt widzenia będzie 
wysunięty w  handlowych pertraktacjach polsko - niemieckich.
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fikować napór na Gdańsk i Gdynię przez odpowiednią politykę 
taryfowo - kolejową —  i to politykę tak wydatną, by wyjazd na 
niepolskie porty północno - europejskie lub włoskie uczynić mniej 
ponętnym, niż to ma miejsce dziś. T en  ostatni moment jest nie 
do pomyślenia bez zaprowadzenia bezpośredniej żeglugi z portów 
polskich do portów krajów imigracji naszej.

Jeśli jednak obecnie zadania, przed któremi Polska stoi 
w dziedzinie kontynentalnych problemów migracyjno - komunika
cyjnych przedstawiają się jako rzeczy z grubsza już unormowane 
lub też jako problemy w najbliższym już czasie mogące znaleźć 
stosunkowo nietrudne rozwiązanie, to w dziale komunikacji za
morskiej widzimy jeszcze próżnię.

Niesłusznem jest chcieć zwalać odpowiedzialność za oma
wiane luki naszej polityki emigracyjnej wyłącznie na czynniki 
oficjalne. Sprawa ta jest bardziej skomplikowaną i wymaga bliż
szej analizy. Jeśli staniemy na gruncie historycznej prawdy, wów
czas przekonamy się, że społeczeństwo polskie w szybkiem bardzo 
tempie zdążało i zdąża do opanowania problemu morskiej komu
nikacji. Niemniej nie trudno jest wykazać małe dotychczasowe 
wyniki polskiej polityki morskiej, która narazie ma za sobą daleki 
jeszcze do pełnej rozbudowy port gdyński, słabe, prawie żadne 
gospodarcze opanowanie Gdańska, kilka węglarek, dwie czy trzy, 
nieudałe imprezy okrętowo - linjowe, oraz układy handlowe, 
w których nasze sprawy morskie nie zawsze bardzo szczęśliwego 
doczekały się rozwiązania. A  jednak mimo całego szeregu błę
dów i łączących się z nimi niepowodzeń, mimo słabnącej chwilowo 
propagandy, mimo czasowego nieraz przygnębienia naszych 
nielicznych kół morskich, —  trudno powiedzieć, że zrozu
mienie dla ważności spraw morskich nie robi w społeczeństwie 
dużych postępów. M iarą tego zrozumienia jest z jednej strony 
coraz bardziej rzeczowa krytyka, z drugiej zaś strony coraz bar
dziej rzeczowa inicjatywa czynników rządowych oraz coraz bar
dziej rzeczowe uwzględnianie poważnej krytyki. Pozatem  należy 
sobie zdać sprawę z całego szeregu momentów, które w innych 
społeczeństwach, —  dziś przodujących w kulturze gospodarczej—  
przez o wiele dłuższy czas niż u nas wstrzymywały normalny roz
wój floty. W  Polsce, która w bardzo wielu dziedzinach gospo-



darczego życia wykazywała i wykazuje dużo twórczej i zdrowej 
inicjatywy, nie zawsze zresztą ukoronowanej sukcesem —  inicja
tywa odpowiedniej polityki flotowej napotyka na pewne prze
szkody, które prawdopodobnie najbliższy już czas zdoła skutecz
nie pokonać.

Do przeszkód tych należy w pierwszej linji sprawa Gdańska. 
Gdańsk jest ośrodkiem gospodarczym mało stosunkowo dostoso
wanym do roli głównego portu o tak potężnym „hinterlandzie” 
jak Polska. Niemiecko-nacjonalistyczne tendencje, panujące w tym 
porcie, uniemożliwiają szczerą współpracę W olnego M iasta z Rze- 
cząpospolitą. Odrębna waluta również w dużej mierze utrudnia 
współpracę tych obszarów gospodarczych. Gdyby Gdańsk, sztucz
nie obsadzony przez szowinistyczne czynniki z Rzeszy, zmienił 
swój front i przestał traktować swój związek z Rzecząpospolitą 
jako stan przejściowy, gdyby w  decydujących w nim czynnikach 
górę wzięły tendencje czysto gospodarcze, wówczas dawna, choć 
słabowita gdańska kultura morska stałaby się dla nas szkołą my
ślenia i działania w duchu ekspansji morskiej. Sądzę, że niedługo 
już sprawa Gdańska siłą wypadków znajdzie właściwe rozwiąza
nie. Port gdyński w momencie, w którym raz będzie ukończony, 
będzie dla Gdańszczan widomym znakiem woli Rzeczypospolitej 
do posiadania dostępu do morza, a już sama realna perspektywa 
handlowego rozwoju tego portu niedługo zmusi niemiecko - szo
winistyczne czynniki Gdańska do porzucenia szykan, stosowanych 
do handlu polskiego. Inna rzecz, że jeżeli chodzi o morskie czyn
niki gdańskie, a specjalnie o warstwę importerów, eksporterów 
oraz armatorów, to te elementy nie trudne będą do pozyskania 
dla naszej polityki morskiej, o ile Polska z okresu przygotowań 
i skromnej jak dotychczas inicjatywy przejdzie do realizacji po
ważnej polityki morskiej, na szerszą skalę zakrojonej.

Drugą poważną przeszkodą rozwoju handlowej floty pol
skiej jest brak w Polsce wolnych kapitałów, a raczej głód kapitału 
pieniężnego. W olny kapitał pieniężny potrzebny jest nie tylko na 
inwestycje portowe i okrętowe, ale wogóle na szerszą realizację 
bezpośrednich stosunków gospodarczo - wymiennych oraz na opła
tę kosztów przewozu osobowego. T a k  jak dziś sprawy stoją, 
to Polska należy do krajów kapitalistycznych najmniej sto-



sunkowo uposażonych w kapitał pieniężny i jest krajem  o bardzo 
słabo rozwiniętej kulturze kredytow ej. D la  tego wszelka inicja
tyw a ekonomiczna, uw arunkow ana większym społecznym swobod
nym zapasem kapitału pieniężnego (tu właśnie należy i sprawa 
floty hand low ej), napotyka u nas na olbrzymie trudności.

D o  dalszych przeszkód, absolutnie nie drugorzędnej wagi, 
należy spraw a obcości narodowej bardzo poważnej części ciężkie
go przemysłu polskiego. P rzem ysł ten mimo swej stosunkowo 
wielkiej siły i znacznych w pływów na terenie w ewnętrzno - pol
skim jest naogół słabym w zestawieniu gospodarczem  z ciężkim 
przemysłem rozwiniętych krajów  zachodnio-europejsk ich . Bio
rąc pod uwagę główne jego gałęzie, przekonam y się, że normalnie 
najbardziej w zdrowej polityce flotowej zaintersowane przemysły 
węglowe i żelazne bynajm niej w Polsce nie wysuwały na czoło 
swych problem ów sprawy floty handlow ej. W ynikało  to w b ar
dzo dużej mierze z faktu zw iązania obu tych przemysłów z cen
tralami niemieckiemi, względnie francuskiemi. H istorja kupionych 
niedaw no węglarek była ponoś bardzo  pod tym względem  pou
czającą. Pozatem  polski przemysł węglow y i żelazny —  w prze
w ażającej swojej części śląski, —  rozbudow any był i zorganizo
wany dla rynku niemieckiego, ku któremu, mimo włączenia Ś lą
ska do Polski już w roku 1921, ciążył on bezw zględnie aż do 
wybuchu wojny celnej polsko - niem ieckiej; węglowy i żelazny 
przemysł polski na obszarach pozaśląskich był i jest dostosowa
nym głównie bądź do konsumpcji lokalnej, t. j. w ew nątrz Polski, 
bądź też do eksportu na kontynentalny wschód. T a k  więc nie 
należy zapoznaw ać faktu, iż dwie gałęzie ciężkiego przemysłu, 
które na zachodzie były w drugiej połowie X I X  wieku pionie
rami polityki flotowej, w  Polsce dotychczas tej roli pionierskiej 
na się nie wzięły. T en  stan rzeczy nie przesądza jednak najbliż
szej już przyszłości, tem bardziej, że doświadczenia z okresu w oj
ny celnej polsko - niemieckiej i wielkiego strajku angielskiego z pe
wnością bez śladu nie przejdą. Przem ysł tekstylny w  Polsce jest 
tak silnie opanow any przez obcy kapitał, i to nie tyle w dziale 
inwestycyjnym, ile w  dziale kredytu obrotowego, że przed unie
zależnieniem jego od bezpośrednich kredytów  surowcowych, udzie
lanych przez zagranicę, trudno w yobrazić sobie, by ujaw nił on



większe aspiracje flotowe. A  zresztą kierunek eksportu polskich 
gotowych towarów tekstylnych jest jak  dotychczas wybitnie kon
tynentalny, a przedewszystkiem  znikomy.

Przem ysł rolniczy polski, —  w dziale eksportowym najw y- 
bitniej reprezentowany przez cukrownictwo —  jest za slaby i za 
mało dziś jeszcze bezpośrednio interesowany we własnej flocie, 
pomimo to, iż A n g lja , a więc obszar pozakontynentalny, jest jed 
nym z najw ażniejszych rynków na nasz cukier. O rgan izacja  i zbyt 
niektórych innych w ytw orów  polskiego przemysłu rolnego płodów 
rolnych jest ciągle jeszcze nastaw iona u nas prawie w yłącznie 
kontynentalnie, choć reform a rolna w najbliższym  już czasie zmie
ni u nas tak kierunek produkcji rolnej, jak i idący za tern praw 
dopodobnie kierunek eksportu.

A rtyku ły  kolonjalne poza baw ełną i wełną m ają w  Polsce 
zbyt stosunkowo niewielki, najbardziej jeszcze uw idoczniający się 
w dziale pożyw ek, jak  np. kaw a, herbata, kakao. Brak w P o l
sce wielkiego hurtu d la spożyw czych artykułów  kolonjalnycn, d la 
których mamy w kraju  tylko nadmiernie rozwinięty detal, pozba
wia kupiectwo tej branży pionierów polskiej polityki flotowej. 
A  jest to fakt tern bardziej charakterystyczny, iż cały szereg flot 
europejskich oraz imprez kolonjalnych właśnie tej „korzennej 
branży kupieckiej zaw dzięczał swoje powstanie.

N ie m nożąc już w  dalszym  ciągu szeregu ogniw łańcucha 
przyczyn braku większej floty handlowej polskiej, tw ierdzę, że 
choćby na podstaw ie tych momentów, które przytoczyłem , w ystar
czająco jasnem staje się d la nas, że oczekiwanie wybitnie silnej 
inicjatywy flotowej od takich lub innych działów  naszego gospo
darstw a narodowego byłoby dziś przedwczesnem . Co więcej, 
uw ażałbym  za zbrodnię wyczekiwanie tej inicjatywy. P o lska 
flota handlow a musi zrodzić się w obecnych w arunkach i z inicja
tywy rządow ej i przy pomocy pieniędzy rządow ych. Rozum iem  
doskonale opór i niewiarę kół liberalnych wobec takiego staw ia
nia sprawy. N iew iara ta dała  się zresztą zaobserwować w ostat
nich miesiącach b. r., gdy R z ą d  na tę teoretycznie i praktycznie 
w skazana drogę istotnie wstąpił. \X^arto w  tern miejscu pizypom  
nieć sobie, że w całym  szeregu późniejszych potęg morskich (H isz -
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panja, Portugalja, Holandja) rządowa flota była zdrowym po
czątkiem floty handlowej .

Trudno dziś bronić etatyzmu flotowego, dziś, gdy państwo
wa handlowa flota amerykańska i podczas wojny utworzona rzą
dowa flota handlowa, francuska właśnie z powodu swej niezdol
ności konkurencyjnej zostały oddane na pastwę likwidacji. Nie
mniej uważam, że nierozsądną byłoby rzeczą w dyskusji nad 
etatyzacją pierwszych zrębów naszej floty handlowej żywcem 
stosować w Polsce doświadczenia Zachodu. Jeśli bowiem nie
trudno będzie nam zgodzić się na to, że w okresie kryzysu prze
wozowo - morskiego konkurencja maszyny rządowo - biurokraytcz- 
nej dysponującej nawet technicznie lepszymi okrętami, niż wspom
niane, rządowe francuskie i amerykańskie handlowe floty —  
z prywatnemi hnjami lub trampami, jest w dziale towarowego 
przewozu prawie że beznadziejna, to trochę inaczej przedstawi 
się nam sprawa przewozu osobowego z chwilą, gdy ilość materjału 
osobowego i stałość kierunku jego jazdy staną się solidnemi pod
stawami kalkulacyjnemi. W związku z przewozem czysto oso
bowym lub też prawie że wyłącznie osobowym zdolność państwa 
do bezdeficytowego prowadzenia przedsiębiorstwa przewozowego 
staje się niemniej prawdopodobną, jak bezdeficytowa gospodarka 
kolejowa całego szeregu przedwojennych państw europejskich.

Charakterystyką więc polskiej, państwowej, zamorskiej floty 
handlowej byłoby to, że byłaby ona nastawiona w pierwszej linji 
na transport osobowy, a nie towarowy. Nie chcę przez to bynaj
mniej powiedzieć, jakoby zapoznać można było przewóz to wa
łowy i jego znaczenie w kalkulacji rentowności floty. Chodzi mi 
tylko o to, by zasadnicza kalkulacja opierała się na dochodach 
z przewozu osobowego, gdyż tylko ten ostatni w pewnych wa
runkach da się odrazu w początkach gospodarczo kontrolować 
tak w wyjściowych portach polskiego Bałtyku jak i częściowo 
w portach reemigracyjnych. Wydatny przewóz towarowy, to 
sprawa dużo późniejsza, związana z głęboko idącemi reformami 
naszego ustroju finansowego oraz z organizacją naszego importu 
i eksportu.

Zachodziłoby obecnie pytanie, czy na wskazanych powyżej
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podstawach flota handlowa da się zbudować, a raczej, czy 
prawdopodobnem jest, aby przy kalkulacji, opartej głównie na 
przewozie osobowym przedsiębiorstwo dane było jeszcze ren- 
townem. Nie roszczę sobie pretensji do odpowiedzi na powyższą 
kwestję natury czysto technicznej, pozwolę jednak sobie zazna
czyć, że wbrew dającym się niejednokrotnie słyszeć w Polsce 
zaprzeczeniom tej możliwości, poważni znawcy zagianxzni tak ^
w Niemczech, jak i Francji nie odnosili się do tego problemu tak 
sceptycznie, jakby to się zdawało. Rentowność lub samoopłacal- 
ność takiego przedsiębiorstwa byłaby ściśle zależną od pełnego 
zajęcia kajut statków jadących. Pełny kontyngent pasażerów 
w praktyce prywatnych przedsiębiorstw normalnie niespotykany —  
mógłby w dużej bardzo mierze pokryć szkody wypływające z bra
ku obciążenia w drodze powrotnej. Gdyby nawet jednak to 
przedsiębiorstwo miało być deficytowe przez kilka pieiwszych 
lat, to zachodzi pytanie czy nie opłacałoby się choćby z punktu 
widzenia naszego bilansu płatniczego z funduszów publicznych 
deficyt ten pokrywać. Takie pokrywanie deficytu z budżetu pań
stwowego nie różniłoby się w niczem od subwencyjnej polityki pań
stwowej wobec prywatnych statków handlowych, a miałoby dla 
całokształtu życia naszego może i donioślejszą rolę, niż np. 
subwencje udzielane naszej węglowej lub cukrowniczej pro
dukcji.

Pozwoliłbym sobie w tej sprawie pójść jeszcze dalej i stwier
dzić, że zupełnie podobnie jak przemysł w młodym kapitalistycznie 
kraju ma prawo do żądania zniżek taryfowych, bez względu na 
grożący deficyt kolejowy, że zupełnie tak samo w kraju przelud
nionym emigranci w imię interesów całości mogą żądać pokrywa
nia przez państwo deficytu przedsiębiorstw, przewożących ich za 
morze. W  obecnych bowiem warunkach szkoda płynąca z unie
możliwienia emigracji z kraju tak przeludnionego jak dzisiejsza 
i jutrzejsza Polska, może wielokrotnie przewyższać szkody 
z obciążenia budżetu deficytem osobowego przewozu mor
skiego.

Zamorska emigracja w roku 1924 wynosiła tylko skiomną 
cyfrę 22.511 głów. W  r. 1925 odpowiednia cyfra wzrosła do

i
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38.449 głów x) .  W  r. 1926 cyfra emigracyji zamorskiej prze
kroczy zapewne 50.000 głów.

Cyfry, dotyczące reemigracji zamorskiej wynoszą w r. 1924 
6 .629 głów, zaś w r. 1925 tylko 4.101 głów 2) .

W ysokość tych cyfr bynajmniej nie imponuje w zestawieniu 
z analogicznemi a współczesnemi cyframi innych europejskich 
państw emigracyjnych. W łoska zamorska emigracja wyniosła 
w r. 1924 —  137.517 głów, zaś w r. 1925 —  104.421 głów. 
Całkowita cyfra emigrantów, którzy w ciągu roku 1925 opuścili 
A nglję z zamiarem stałego osiedlenia się za morzem wyniosła 
140.594 głów. (59.665 mężczyzn, 56.062 kobiet oraz 24.867 
dzieci). Rok 1924 dał cyfrę emigrantów równą 155.374 gło
wom. Saldo emigracji nad imigracją wyniosło w roku 1925 —  
84.000, zaś w r. 1924 —  91.000 głów 3).

Nie będę tu mnożył cyfr przedstawiających zamorskie wy- 
chodztwo innych krajów, w r. 1925. Bogaty w tym kierunku 
materjał znajdzie czytelnik w statystyce emigracyjnej, drukowa
nej przez Międzynarodowe Biuro Pracy w „Chronique Mensuelle 
des M igrations” . Chodzi mi tylko o to, aby ostrzec czytelnika przed 
pospiesznem wyciąganiem wniosków o napięciu emigracyjnem po
szczególnych krajów na podstawie cyfr efektywnie prowadzonej 
emigracji.

M iędzy rozmaitymi momentami współdecydującymi o wiel
kości emigracji niepoślednią rolę odgrywa również i sprawa 
kosztów przejazdu, a specjalnie przejazdu zamorskiego, który dla 
Europejczyka jest zwyczajnie b. kosztownym i bardziej daleko- 
dystansowym, niż przejazd kontynentalny. Zwyczajnie masowe 
wychodztwo obejmuje klasę mało zamożną lub biedną, dysponu
jącą słabymi funduszami, w związku z czem wysokie kształtowa
nie się cen przejazdu jest w bardzo wielu wypadkach głównym 
hamulcem rozwinięcia się emigracji. Okoliczność ta znalazła 
ostatnio zrozumienie w Anglji, a w następstwie czego w r. 1924

i )  N a  podstawie obliczeń Urzędu Emigracyjnego, dokonanych 
przy pomocy kartek rejestracyjnych Posterunków policyjnych kontroli gra
nicznej. Przegląd Emigracyjny 1 9 2 6 . Z . 1. str 2 5 . (D an e przybliżone).

- )  dtto.
3 ) Report of the Oversea Settlement Committee, London 1 9 2 5  str. 5 .



wychodzi tam t. z. „Empire Settlement A c t.” „Empire Settle
ment A c t” stworzył ramy do umów przewozowo - osobowych po
między A nglją a Dominjami, umów zawieranych celem wydatnego 
zredukowania kosztów przejazdu osadników angielskich udają
cych się do Dominiów. Koszta redukcji ponoszą w pewnym sto
sunku z jednej strony R ząd angielski, z drugiej zaś zainteresowane 
imigracją Dominium.

W edług IV . załącznika do cyt. pow. „R aportu Komitetu dla 
zamorskiego osadnictwa” , subwencjonowany przejazd do Kanady 
i Australji kształtuje się następująco:

*

Klasa osadnika. Cena przejazdu.

W ezw any i jadący do robót Dzieci niżej lat 17 —  jadą
polnych lub też kobiety, mają- bezpłatnie.
ce zająć się gospodarstwem do- Dorosłe osoby (adultes) za-
mowem. leżnie od cen do pewnych cen-

Doświadczeni pracownicy trów np.:
rolni (żonaci lub nieżonaci). H alifax, St. John

Kobiety (18— 48) do gospo- lub Q u e b e c ................£ 3.
darstwa domowego. M o n t r e a l ................... „ 4 . 1 0

Nieżonaci (20— 35 lat) bez T o r o n to ...................... „ 4 . 1 0
wyszkolenia rolniczego o ile są W innipeg . . . .  „ 5 . 1 0
wezwani przez krewnych miesz- Ragina, Moese Jaw
kających w Kanadzie lub też lub Saskatoon . . . .  „ 6 .
przez R ząd Kanadyjski względ- Calgary lub Edmon-
nie przez jakąś uznaną przez t o n ....................................., 6 . 1 0
R ząd organizację. V a n c o v e r.......................... , 9 .

W  pewnych wypadkach można rodzinom oraz robotnikom 
domowym udzielić pożyczki.

Młodzieńcy (w  wieku ponad 14 lecz poniżej 17 lat) jadący 
pod opieką uznanych towarzystw imigracyjnych otrzymują . . . 
......................bezzwrotnie $ 80.

Normalny przejazd z Anglji do K anady wynosi £. 18.15.0.
P rzejazd do Australji, który kosztowałby osadnika normal

nie £. 37. —  £ 40. kształtuje się przy subwencyjnych kartach 
przejazdowych następująco:



„Osoby wybrane przez „Dyrekcję imigracji i osadnictwa 
W spólnoty australijskiej” , albo też osoby wezwane przez osoby 
osiadłe już na stałe w Australji, otrzymać mogą przejazd po 
następujących cenach:

Klasa osadników. Cena przejazdu.

Małżeństwa, wdowy i wdow- £. 1 1 każdy ojciec względnie
cy posiadający (e) minimum 1 każda matka,
dziecko w wieku niżej lat 10.

Inne osoby dojrzałe.....  £ . 1 1 .
Robotnicy d o m o w i...  „ 16 . 10 .
Młodzieńcy w wieku od 

17— 18 l a t ........................  „ l i .
Chłopcy i dziewczęta wyżej 

lecz niżej 1 7 l a t ...............  „ 5.10.
Dzieci liczące w chwili od

jazdu mniej niż 12 l a t . przejazd wolny.

„W yżej wymienione sumy mogą być w pewnych specjal
nych wypadkach kredytowane” .

Jakżeż kształtują się ceny przejazdowe polskiego emigranta 
udającego się do Ameryki północnej lub Południowej?

Koszta przejazdu do Ameryki Północnej (Stany Zjedn. 
lub K anada) wynoszą:

D la osób dojrzałych 132|/2 $ z W arszaw y, względnie z in
nego miasta na polskim obszarze celnym o ile mieści się w nim 
biuro okrętowe jednego w Polsce zarejestrowanych Towarzystw 
okrętowych. P . Z . prepaid wynosi również 138J/2 $. W yjątek 
stanowi bilet z Gdańska do N . Yorku oraz bilet z Nowego Yorku 
do Gdańska. Pierwszy kosztuje 106 $, drugi 118$,  ale to o tyle 
o ile kupione są w Ameryce.

Dzieci do 1 roku, o ile jadą z rodzicami płacą 5 $ 30 ty
tułem zwrotu kosztów mleka. Dzieci od 1 — 10 lat włącznie opła
cają 30%  z ceny 1321/2  $. Do ceny biletu dochodzi o ile chodzi 
o Stany Zjednoczone 8 $ am. podatku pogłównego.

O d pogłównego zwolnione są jednak dzieci poniżej lat 16, 
udające się za morze w towarzystwie rodziców.
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Normalny bilet z Polski (z  W arszawy lub innego miasta 
posiadającego biuro okrętowe) do Brazylji, Urugwaju i A rgen
tyny kosztuje 101 — 102 $. Dzieci niżej roku nie płacą nic, o ile 
jadą z rodzicami. Dzieci od 1— 4 lat płacą 2 5 % , zaś od 5— 10 
lat 50%  normalnego biletu.

Emigracja polska, jak widzieliśmy, znajduje się warunkach 
dużo gorszych, niż wychodztwo angielskie, mylnemby jednak 
było przypuszczanie, jakoby polska emigracja zamorska finanso
wała swój przejazd wyłącznie przy pomocy środków zdobytych 
wewnątrz naszego kraju. O  ile chodzi o emigrację Słowian z ziem 
polskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a częścio
wo do K anady, to ta w dużej mierze rekrutuje się już od lat 
z osób wzywanych za morze przez krewnych. Gdyby nie trud
ności emigracyjne związane z nizką t. zw. kwotą polską, liczba 
opłaconych przejazdów byłaby doszła może i do 100.000 w ro
ku 1925, a możeby —  w następstwie wstrzymanego przez St. 
Zjednoczone od kilku lat procesu łączenia się rodzin —  i tę cyfrę 
przekroczyła. P rzed wojną blizko trzymiljonowa masa polska, 
zamieszkała w St. Zjednoczonych spełniała w znakomity sposób 
tę funkcję finansisty opłacającego bezpłatny lub kredytowany 
przejazd ziomków swych. Ściągano do Ameryki nietylko blizkich 
krewnych, ale nawet dalszych krewnych, ba nawet sąsiadów, ko
legów z wojska i t. d. W  ten sposób rolno - proletarjackie w swej 
masie wychodztwo polskie samo przejęło funkcję finansowania 
i zwiększania się liczbowego na nowym dla siebie terenie. W  pro
cesie tym nie było nic specjalnie oryginalnego. Rolno - proletar
jackie wychodztwo irlandzkie do Ameryki i wychodztwo włoskie 
działało analogicznie. W  mniejszym stopniu dałoby to się może 
wykazać na przykładzie Anglo - Sasów i Niemców.

Obok Słowian wędrują z Polski za morze i Żydzi polscy. 
Organizacja finansowania kosztów przejazdu u Żydów stoi znacz
nie wyżej niż u Słowian z ziem polskich. Żydzi bowiem mają 
do dyspozycji analogicznie do Słowian i rodzinna pomoc, obok 
tej jednak cały szereg tak zagranicą jak i w kraju istniejących 
organizacyj finansuje częściowo lub zupełnie przejazdy emigran
tów żydowskich. I tak duże sumy płyną nietylko na wyjazd do 
St. Zjednoczonych, ale również i na wyjazd do Palestyny i A r-
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gentyny. W szystkie te jednak obroty dalekie są od osiągnięcia 
c y f iy  sfinansowania przez A n g lję  i Dom inia w yjazdów  z A n g lji.  
gdzie z pomocy rządowej korzystało w  przejeździe w  r. 1924 —  
41.565 osób, zaś w  r. 1925 —  43.057 osób.

N ow a, zapoczątkowana w  r. 1925 polityka kanadyjska, 
która na skutek przesilenia gospodarczego Kanady przeszła do po
wolnej i częściowej ty lko  likw idac ji ograniczeń im igracyjnych 
dla Polaków  i która, zgodnie z im igracyjnym  programem na rok 
1926, otworzyła wrota dla około 15.000 robotników rolnych 
z Polski, zapoczątkowuje nowe perspektywy sfinansowania wy- 
chodztwa naszego. W ed ług  obecnie istniejących norm robotnicy 
jadący do Kanady opłacają z własnych środków swój prze
jazd, mają oni jednak prawo już  po roku sprowadzenia swoich 
rodzin do Kanady. M im o to jest rzeczą więcej niż wątpliwą, 
czy już po roku wysłani z Polski do Kanady robotnicy rolni 
będą w  stanie opłacić przejazd swych rodzin, nieraz bardzo licz
nych. Roczne oszczędności naszego robotnika rolnego w Kana
dzie wynosić będą około 220 $ kanadyjskich. Z  tej kw oty pewną 
część pochłoną niewątpliw ie zapomogi dla rodzin pozostałych 
w  kra ju, niemniej w  perspektywie paru la t emigracja do Kanady 
stworzy prawdopodobnie nowe źródło finansowania dalszych fa l 
emigracji i można śmiało liczyć, że za każdym  jadącym dziś do 
K anady robotnikiem rolnym w  ciągu pięciolecia najbliższego w y 
jadą minimum 2 osoby. G dyby im igracja po lityk i K anady nie 
uległa w  najbliższych latach zmianie to liczyć się należy z tern, 
że prąd emigracjny do tego dominium wynosiłby rocznie od dziś 
za lat k ilka  około 30.000 głów.

Zachodzi tu jednak pytanie, czy przyznawany Polsce konty- 
gent będzie mógł być istotnie rok rocznie przez Polskę wyczerpy
wany? Pod tym względem nasuwają się wątpliwości, gd jrż choć 
cyfra  15.000 robotników bardzo daleką jest od cy fry  zbędnej 
w  Polsce robocizny rolnej, i mogłaby być istotnie dziesiątki razy 
zwiększona, to bynajmniej nie jest pewnem, że 15.000 robotników 
rolnych w  Polsce zdoła rok rocznie zmobilizować po sto k ilka 
dziesiąt dolarow t. j.  sumę, związaną z kosztami w yjazdu. P rzy  
tej sposobności warto zwrocie uwagę i na tę okoliczność, że 
w  obecnych warunkach udający się do Kanady robotnik rolny
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z Polski normalnie w Polsce jest gospodarzem i to niezawsze 
karłowatym i ze polski robotnik rolny w obecnych warunkach 
nie jest w stanie emigrować z powodu braku funduszów na prze
jazd.

Pozatem  nawet i dla gospodarza siedzącego na kilku czy też 
kilkunastu morgach sfinansowanie przejazdu do K anady przed
stawia tak poważne trudności i naraża go na tak lichwiarski, wy
zysk, w związku z zastawem części lub całej ziemi, że niejedno
krotnie fatalne warunki kredytowe wstrzymują kandydata na 
wyjazd od emigracji.

Obok emigracji w charakterze robotnika rolnego umożliwiła 
K anada ostatnio również i emigrację w charakterze osadnika rol
nego. T a  ostatnia wymaga jednak obok około 320 $ wynoszą
cych środków na zaliczkę ceny ziemi i koszta początkowego za
gospodarowania, jeszcze i sumy około 300 $ na koszta przejazdu 
rodziny. W obec wspomnianych trudności finansowych należy 
przypuścić, że bezpośrednio osadnicza emigracja będzie odgry
wała stosunkowo małą rolę w najbliższych czasach.

W  związku z tym pesymizmem, jakiemu autor dał wyraz, 
wyrażając wątpliwości odnośnie do możliwości wysłania rocznie 
z Polski około 15.000 robotników, możnaby autora zapytać, dla
czego pomija w tym wypadku kilkaset tysięcy liczące przedwo
jenne wychodztwo z Polski do K anady, które wszakżeby 
mogło analogicznie do Stanów Zjednoczonych oraz analogicznie 
do tego co robiło ono przed wojną —  finansować nowe fale 
imigracji polskiej do K anady. U przedzając też zarzut pozwolę 
sobie zaznaczyć w tern miejscu, że niekażda masa wychodźcza 
z jednakową siłą ciągnie za sobą następne fale. I tak emigracja 
polska do Ameryki Południowej, jakoże łączyła się głównie z emi
gracją całych rodzin odrazu wyjeżdżających, bez porównania 
mniej pociągała za sobą niż emigracja nasza idąca głównie do 
miast Stanów Zjednoczonych, których ośrodki przemysłowe 
pochłaniały w początkach tylko lub prawie tylko mężczyzn Emi
gracja do K anady była emigracją rolniczą, bądźto osadników 
rolnych bądżteż robotników. Pierwsi przeważali i szli odrazu 
rodzinami, w kilku gospodarzy z jednej wsi. Drudzy albo już 
ściągnęli swe rodziny przeszedłszy głównie na samodzielne osady,



albo wrócili. D latego też dużo mniej m ożna liczyć na finanso
wanie nowej imigracji polskiej do K anady , przez nasze daw ne 
złoża emigracyjne, niżby to się zdaw ać mogło na podstawie cyfry 
przebyw ających już tam byłych lub obecnych emigrantów z ziem 
polskich.

A b y  zdać sobie sprawę z trudności sfinansowania transportu 
osobowego naszej emigracji korzystnem będzie przyjrzeć się sta
tystyce emigracji zamorskiej za 1 kw artał r. 1926.

W edług danych tymczasowych ogłoszonych przez U . Em . 
do krajów  pozaeuropejskich w yjechało w  omówionym czasie ra 
zem 13.688 osób. N a  pierwszem miejscu staje K an ad a , której 
saldo emigracji nad reem igracją wynosi 4 .638  głów. D rugie 
miejsce zajm uje A rgentyna do której em igracja, po potrąceniu fali 
powrotnej wynosi 3.101 głów. T rzecie  miejsce p rzypaaa  P a le 
stynie z nadw yżką emigracji 2 .9 6 0  głów. N a  czwartem  miejscu, 
jako kraj polskiej imigracji stają Stany Z jednoczone A . P . ze 
saldem 1.457 głów. B razylja  daje saldo 614  głów imigrantów 
z Polski.

Em igracja do innych krajów  o mniejszem ilościowem znacze
niu przedstaw iała się w 1-szym kw artale 1926 r. d la Polski i na
stępująco:

Czynne saldo emigracyjne.

U r u g w a j  103 głów
K uba ..................................................... 79 ,,
A ustral j a ...............................................64
M e k s y k ....................................................43 „
Niewymienione w tern zestawieniu

kraje A m . P ó łn   51 ,,
A f r y k a ..................................................... 4 0  „
P e r u   13 „
Niewymienione w tern zestawieniu

kraje A z j i ................................  7

Pow yższe cyfry dają  dużo pouczającego m aterjału  do w y
jaśnienia sobie problemu kosztów przejazdu. Jeśli jednak poucza- 
jącemi są salda emigracyjne, to d la spraw przewozowych jeszcze 
większe znaczenie m ają cyfry absolutnie w yrażające tak emigrację
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jak i imigrację z Polski i do Polski. W edług „Przeglądu Emi
gracyjnego” , organu Urzędu Emigracyjnego, Zeszyt 2, 1926 r. 
str. 38  i 39 zamorski ruch migracyjny Polski przedstawiał się na
stępująco w 1 półroczu r. 1926:

(Dane tymczasowe) Wyjechało Powróciło

Stany Zjednoczone . 3.297 1.000
K a n a d a ......................... 9.701 63
M e k sy k ............................... 106 —
K u b a .............................. 165 —
Inne kraje Ameryki Półn. 1 1
A r g e n ty n a ........................ 6 .569 259
B r a z y l j a .......................... . 1.371 19
P e r u ................................ 28 —
U r u g w a j ......................... 211 5
Inne kraje Ameryki Połud. . 169 —

A f r y k a .............................. 83 —

P a l e s t y n a ........................ 5 207 345
Inne kraje A zji . 26 —

Austral j a ........................ 153 47
Bez danych . . . . — 164

R a z e m ........................  27.087 1.903

Jest wprawdzie rzeczą jasną, że same koszty przejazdu 
nie warunkują wyłącznie tego problemu. Emigracja kanadyjska, 
stojąca ilościowo na pierwszem miejscu finansuje się w pewnej 
części tylko sama, boć nie wolno zapominać o tern, że w cyfrze 
emigracji do K anady mieści się zapewne pewna ilość członków 
rodzin już przed wojną posiadających w Kanadzie swych 
krewnych.

Argentyna pochłania obecnie z Polski głównie Żydów, któ
rych przejadz jest silnie finansowy przez żydowskie organizacje 
społeczne. Pozatem  nie wolno zapominać o tern, że Argentyna 
wchłania w siebie duży odsetek żydowskiego elementu miejskiego 
rzemieślniczego i drobno - kupieckiego, który dysponuje b. często 
kwotą potrzebną na opłacenie przejazdu.



Stojąca na trzeciem miejscu emigracja do Palestyny ma 
w ostatnich czasach w małej stosunkowo mierze charakter emi
gracji proletarjackiej. Poważny odsetek materjału idącego do P a 
lestyny, to rodziny lub jednostki rozporządzające kapitałem nieraz 
bardzo wielkim. Emigracja do Palestyny miała w pewnych mo
mentach r. 1924 i 25 charakter wybitnej emigracji kapitałowej. 
Fakt ten stał w związku z kryzysem ekonomicznym przemysłowych 
ośrodków polskich, które jak wiadomo w dużym bardzo stopniu 
przetkane są średnim i wielkim kapitałem żydowskim. Ż.ydowska 
emigracja proletarjacka mająca iść na rolę, a rekrutująca się z ele
mentu miejskiego składała się z materjału istotnie niezasobnego, 
którego przejazd trzeba było w całości opłacić z funduszów ży
dowskich towarzystw kolonizacyjnych. Emigracja rzemieślnicza, 
kupiecka i przemysłowa z reguły na roli się nie utrzymywała 
i osiadała i osiada w miastach. Swój przejazd finansują kupcy 
i rzemieślnicy żydowscy w pewnej mierze sami.

Emigracja z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych jest 
głównie finansowaną przez zaoceanicznych obywateli polskich.

N a piątem miejscu stojąca emigracja do Brazylji przedstawia 
się stosunkowo niezbyt imponująco mimo to, że warunki rozwoju 
gospodarczego rolnika polskiego przedstawiają się w tym kraju 
dużo ponętniej, niż w Kanadzie. Pragnę w tern miejscu zwrócić 
uwagę czytelnika na tę okoliczność, że możność dorobienia się 
samodzielnej farmy dla rodziny rolniczej o skromnych bardzo 
środkach finansowych jest jeśli nie większa w Paranie niż w K a
nadzie lub Argentynie, to w każdym razie stanowczo nie mniejsza 
niż w tych krajach. Unikanie Brazylji, której trzy południowe 
stany były z końcem 19 wieku przez pewien czas stosunkowo 
dużą atrakcją dla polskiego rolnika - wychodźcy (2 t. zw. go
rączki brazylijskie) daje się wytłomaczyć tylko brakiem fundu
szów na przejazd. Funduszów tych jak wiemy brak w kraju, 
a charaktervstycznem jest ,iż fundusze te również w słabej sto
sunkowo części napływają stamtąd. T o  ostatnie zjawisko tłoma- 
czy się z jednej strony tern, że emigracja polska do Brazylji była 
w przeciwieństwie do wychodztwa Ameryki Półn. głównie rodzin
ną, tak że ściąganie rodziny w terminie późniejszym normalnie 
miejsca nie miało. Drugim ważnym powodem jest przerwa w kon-
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takcie z M acierzą, a raczej znaczne osłabienie tego kontaktu 
w związku z emigracją osadzoną głęboko w kraju, o bardzo ogra
niczonych środkach komunikacyjnych.

Ze momenty natury głównie finansowo -przewozowej wytwo
rzyły sztucznie anormalną sytuację jakiegoć quasi bojkotu przez 
emigrację Polską, z tego zdają już sobie w Polsce dokładnie spra
wę tak miarodajne czynniki rządowe, jak i P . T . E.

W  związku ze sprawą finansowania przewozu osobowego 
do południowych Stanów Brazylji wypłynęła w ostatnich latach 
sprawa plantacji kawowych w Sao Paolo. Projekt P T E , akce
ptowany zresztą w dużej mierze i przez U rząd Emigracyjny 
oparł się na tym fakcie, że Sao Paolo na skutek braku robotniczej 
siły na plantacjach kawowych zdecydowane jest opłacać prze
wóz rodzin robotniczych z Europy do Sao Paolo i zapewnić 
pracę przybyszom. 1 en projekt, uwzględniając jeszcze i tę oko
liczność, że rodzina robotnicza na plantacjach kawowych może 
w ciągu paru lat poczynić nawet pewne oszczędności, niezbędne 
dla zapoczątkowania samodzielnego gospodarstwa rolnego, prze
widuje, że robotnicze rodziny polskie po paru latach pobytu 
na plantacjach przeniosą się do sąsiadującego z Sao Paulo sta
nu Parana, gdzie założone już w Polsce T-w o Kolonizacyjne 
umożliwi im nabycie na dogodnych warunkach własnego gospo
darstwa rolnego. Jestem skłonnym na podstawie materjałów przez 
M . Pankiewicza dziś już częściowo ogłoszonych cofnąć, nawet 
w dużej mierze, zastrzeżenia, którym odnośnie do plantacji sao- 
paulitańskich dałem wyraz rok temu w pracy mej p. t. „Polska 
Polityka Kolonjalna kolonizacyjna” , niemniej stwierdzić należy, 
iż gdybyśmy nawet uznali wszystkie przesłanki tego projektu przed
stawionego 2 lata temu przez M . Pankiewicza, to wątpić jednak 
należy, czy w obecnych warunkach, zgodnie z przypuszczeniami 
projektodawcy dałoby się do Sao Paulo przetransportować rocz
nie około 50.000 głów. Sao - paulitański plan korzystania z ro
botnika polskiego był do niedawna dla Sao - Paulo aktualniejszy 
niż dzisiaj. Aktualność jego płynęła z tej okoliczności, że 
Sao - Paulo  było ostatnio w zatargu z W łochami, które pra
wie że monopolicznie zaopatrywały w początku b. stulecia plan
tacje sao - paulitańskie w robotnika włoskiego, w następstwie



23

czego element włoski zaczął odgrywać w tej części Brazylji 
pierwszorzędną rolę gospodarczą i kulturalną. W edług ostatnich 
wiadomości publicznych, ogłoszonych również przez „Chronique 
mensuelle des emigrations” , zatarg paulitańsko - włoski jest już 
prawie że zlikwidowany i należy się spodziewać, że lada tydzień 
dowiemy się o nowym już układzie między Sao Paulo a W łochami. 
W edług podanych w powyższem źródle informacji R ząd Sao 
Paulo  ma płacić W łochom za każdego imigranta 1400 lirów na 
przejazd, oraz 600 lirów na asekurację od wypadków chorób 
tropikalnych oraz nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Cha- 
rakterystycznem jest, że w myśl mającej się zawrzeć konwencji 
włoska asekuracja odpowiadać ma i wobec paulitańskich przed
siębiorców za szkody i straty, wynikłe ze złamania umowy przez 
włoskich imigrantów - robotników. Czy w tych warunkach imi
gracja polska do Sao Paulo dosięgnie 50.000 głów rocznie, to 
należy uważać za mocno wątpliwe. W ątpliwości te rosną jeśli 
zważymy, że rezerwoar emigracyjny włoski z całą pewnością wy
zyskać potrafi przyznaną sobie kwotę imigracji o opłacanym 
przejeździe, że obok polskiego rezerwoaru emigracyjnego Sao 
Paulo zwraca w ostatnich czasach baczną uwagę na słowiańsko- 
bałkański rezerwoar rolno -robotniczy i że czasowa imigracja ro
botnika żółtego na plantacje kawowe znajduje coraz poważniejsze 
poparcie w kołach paulitańskich plantorów. Nie od rzeczy 
będzie w tern miejscu wspomnąć jeszcze o tern, że choć Bra- 
zylja w chwili obecnej reprezentuje niewątpliwie monopol ka
wowy na całym świecie, to nie mniej mocno należy wątpić, czy 
pojemność paulitańskiego rynku pracy reprezentować będzie 
rok rocznie 50.000 głów dla nowych przybyszów. Do pewnego 
pesymizmu' w tej dziedzinie prowadzić musi z jednej strony 
uwzględnienie rozszerzenia się konsumpcji herbaty, bojkotu kawy 
brazylijskiej n. p. w Stanach Zjednoczonych, będących b. po
ważnym odbiorcą tego artykułu, z drugiej zaś naturalny przy
rost robotniczej ludności S a o -P a u lo .

N a podstawie tych rozważań dochodzę do przekonania, że 
z przejazdu opłaconego przez R ząd  S a o -P a u lo  przeciętnie 
rocznie, w najbliższem pięcioleciu korzystać będzie maximum 
10.000 głów z Polski, a cyfra ta jest tak skromną, że w naj-



lepszym wypadku pochłonie ona niecałe 2°/0 rocznego przyrostu 
naturalnego Polski.

Z  innych krajów, gotowych w chwili obecnej do opłaty prze
jazdu imigrantów, wymienić tu należy Peru, jak dotychczas 
jednak warunki osadniczego wychodztwa do tego kraju tak mało 
są zbadane i znane, a sumy pieniężne na imigrację polską prze
znaczone tak minimalne (około 100.000 pesów w budżecie na 
r. 1927), że trudno widzieć w tej akcji jakieś poważniejsze 
rozwiązanie problemu polskiej emigracji. Mimo to miarodajne 
czynniki winny już w najbliższym czasie baczniejszą uwagę zwró
cić na Peru i wyzyskać w czas ewentualne możliwości koloniza- 
cyjne tego kraju oraz ofiarowany bezpłatny przejazd.

Inne państwa zamorskie przedstawiają tak małą pojemność 
dla naszego wychodztwa, bądź to ze względów gospodarczych, 
bądź też politycznych lub klimatycznych, że finansowanie emi
gracji naszej przez nie lub pracujące w nich kapitały odgrywa 
i odgrywać będzie w najbliższej przyszłości rolę bardziej niż trze
ciorzędną. W  rzędzie tych krajów o trzeciorzędnem dla nas 
znaczeniu imigracyjnem wymienić należy Boliwję, W enezuelę, 
Meksyk i Sumatrę. Do krajów tych wązkim strumyczkiem 
zdąża jak dotychczas słaba emigracja wyszkolonych polskich 
wiertaczy naftowych, korzystających z opłaconego przejazdu. 
Ilość tych wiertaczy wynosi dziś ogółem w tych egzotycznych 
dla nas krajach zapewne niewiele ponad 100 głów.

Jakież w tej sytuacji nasuwają się nam wnioski praktyczne 
w dziedzinie polityki i finansowania przewozu osobowego naszej 
emigracji zamorskiej? O tóż sądzę, że wnioski te powinny pójść 
w trzech kierunkach. Z  jednej strony należałoby przez odpo
wiednie pociągnięcia w naszej polityce emigracyjnej z powrotem 
puścić w ruch kapitały pieniężne, znajdujące się na naszem wy- 
chodztwie, i wyzyskać je choćby w drodze kredytowej dla no
wych fal imigracyjnych, z drugiej zaś strony należałoby wydatnie 
zmobilizować te wartości gospodarcze, któremi dysponują w  kra
ju rolnicy siedzący na gospodarstwach karłowatych. P o  trzecie 
należałoby zamorski transport osobowy uczynić tańszym, w nie
których zaś wypadkach bezpłatnym. Pokrycie różnicy kosztów 
obciążałoby budżet państwowy według koncepcji przedstawionego



przez nas programu. Trzebaby jednak i otworzyć z powrotem 
wrota Stanów Zjednoczonych, mieszczących dziś w sobie jak nie
którzy liczą około 4.000.000 Polaków. Ten to czteromiljonowy 
rezerwoar naszej ludności, rozporządzając z reguły płynnym kapi
tałem, na głowę kilkaset dolarów wynoszącym, mógłby bardzo 
wydatnie kredytować przejazd krewnych i przyjaciół z Polski. 
Znakomite pod tym względem doświadczenia mamy z czasów 
przedwojennych. Zachodzi tylko pytanie, czy Stany Zjedno
czone otworzą się dla naszej imigracji w wydatniejszy sposób, 
niż to ma miejsce obecnie? Dotychczasowe doświadczenia z okre
su powojennego zdają się temu przeczyć, jednak zdaje mi 
się, że sytuacja nie jest beznadziejną. Antyemigracyjna po
lityka Stanów Zjednoczonych ma jak wiadomo dziś główne 
swe źródło nie w momentach natury gospodarczej, lecz w anglo
sasko - amerykańskim nacjonalizmie. O  ile chodzi pozatem o mo
menty gospodarcze, niewątpliwie w utrudnieniach imigracyjnych 
współgrające, to dotyczą one imigracji elementów miejskich, rze
mieślniczych i drobno - handlowych, zupełnie jednak nie wiążą 
się one z obawą konkurencji imigrantów europejskich w dziedzinie 
robotniczej pracy w rolnictwie oraz w dziedzinie ciężkiej fizycznej 
pracy w przemyśle fabrycznym względnie górniczym.

Brak odpowiedniej robocizny rolniczej względnie jej dro
żyzna uczyniły farmerstwo amerykańskie mało w oczach Amery
kanów rentownem. Od r. 1919— 1924 przestrzeń obsiewów sied
miu głównych zbóż spadła o 13J/2 miljona akrów t. j. o 3,4 mil- 
jonów hektarów. Przy samej pszenicy, najważniejszym zbożo
wym artykule wywozowym, cofnięcie się obszaru uprawy wynosi 
2V/2 miljona akrów t. j. 8,6 miljona ha.1) Przypuszczam, że 
t. zw. Haugen Bill, który proponuje obłożenie cłem importu zbo
ża do Ameryki oraz dumpingową sprzedaż nadwyżek zboża za
granicą, jest grubo mniej realną pomocą dla rolnictwa amery
kańskiego niż tańsza i sprawniejsza pomoc robotnicza rolna. Cła 
zbożowe w Stanach Zjednoczonych byłyby zresztą zabójczemi 
dla przemysłu amerykańskiego, zmuszonego walczyć o mzką cenę

! )  H . Liifft. Die Weltwirtschaftlichen Bindungen der Ver. Sta- 
aten v. Amerika. Weltwirtschaftliches Archiv, Okt 1926 str. 295.
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swoich produktów nietylko przez stosowanie racjonalizacji pracy 
w przemyśle ale i przez nizkie ceny żywności w całym kraju.

Z  przytoczonych powyżej względów przypuszczam, że 
gospodarcze motywy obu najsilniejszych grup społeczeństwa ame
rykańskiego, t. j. przemysłowców i rolników już w najbliższym 
czasie podważą zamknięte prawie że zupełnie wrota imigracji 
i że oba te czynniki zdołają znaleźć kompromisową drogę z obo
zem wojującego nacjonalizmu anglo -sasko - amerykańskiego. 
Czy kompromis taki jest możliwym? Tw ierdzę że tak, nacjona
lizm bowiem anglo - saski nie może się obawiać imigracji kilku- 
sezonowej i to nieosadniczej. Zwrócić warto przy tej spo
sobności uwagę czytelnika na Bill posła Aswella wniesiony 
w sprawie rejestracji cudzoziemców. Nie wchodząc w bliższe 
szczegóły tego projektu łatwo dojść do przekonania, że rejestracja 
cudzoziemców i idąca za tern kontrola jest dla imigracji polskiej 
z jednej strony gwarancją, że robotnik rolny rozsiany po farmach 
amerykańskich nie ulegnie asymilacji amerykańskiej, z drugiej 
strony anglo - sascy nacjonaliści nie będą mieli powodu do obaw 
związanych z zalewem Ameryki przez „niskogatunkowe” mro
wie słowiańskie, czy też polskie.

Kilkosezonowa praca na farmach amerykańskich byłaby dla 
wychodztwa polskiego o wiele poważniejszem i bardziej wy dat 
nem rozwiązaniem, niż koncepcja paulitańska względnie kilko
sezonowa praca na kontynencie europejskim. W yższa niż gdzie
indziej skala zarobków i idąca za tern większa możliwość oszczę
dności pozwoliłaby nietylko opłacić przy 4-letnim np. pobycie 
na farmie około 300 $ kosztów przejazdu i wyjazdu z Ameryki, 
ale pozostawiłaby w kieszeni każdego robotnika rolnego dobrych 
kilkaset dolarów na koszta nowego gospodarstwa. T en  dopiero 
materjał ludzki, przymusowo po upływie czterolecia wydalany 
ze St. Z jedn. stanowiłby znakomity materjał bądźto na osad
nictwo wewnątrz Polski, bądźteż, —  a może tylko w wyższym 
stopniu —  na osadnika rolnego w Paranie. Z  czasem osadnictwo 
parańskie zaczęłoby analogicznie do St. Zjednoczonych obejmo
wać rolę czynnika finansującego przejazd emigracji i mogłoby 
w tych funkcjach odciążyć Stany Zjednoczone A . P .

Gdybyśmy nawet przyjęli, że istniejące już wychodztwo
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potrafi rocznie finansować wyjazd nawet do 200.000 docho
dzącej rocznie cyfry emigracji zamorskiej, to mimo to zdrowa 
poiityka emigracyjna nie powinna rezygnować z ogółu tych za
biegów, które związane są z możliwością mobilizacji skromnych 
zresztą wartości gospodarczych, jakiemi dysponują nasi gospodarze 
rolni. Takie postawienie sprawy jest tern konieczniejsze, ze po
zostawienie finansowania przejazdu zamorskiego wyłącznie wy- 
chodztwu pozbawiłoby kraj częściowej nawet kontroli nad wiel
kością i jakością oraz łożyskiem prądu emigracyjnego. Przez za
kaz emigracji można cyfrę wychodztwa ograniczyć, jasnem jest 
natomiast, że nie można jej przez nakaz zwiększyć. Któż nam 
jednak daje gwarancję, że kredytowane przez wychodztwo za
morskie przejazdy będą w każdym roku wyczerpywały pełny 
kontyngent zapotrzebowanej za oceanem pracy naszego robotnika ? 
K tóż nam pozatem zagwarantuje, że istotnie najbardziej na za
morską pracę skazane elementy będą tam wzywane? A by więc 
naszemu gospodarstwu narodowemu zabezpieczyć kontrolę nad 
należytym poziomem odpływu gospodarczych ludzkich sił należy 
poprowadzić własnoręcznie odpowiednią politykę morsko - prze
wozową.

Zbędnem chyba będzie dodawać w tern miejscu, że jest rze
czą niewłaściwą pozostawiać obcym możność wyzysku naszego 
wychodztwa, co łatwo mogłoby nastąpić w tym wypadku, gdyby 
Polska nie posiadała własnej floty handlowej. Pom ijając już 
jednak sprawę wyzysku nietrudno będzie i w tern się zorjentować, 
że brak własnej floty może w pewnej sytuacji pozbawić kon- 
junktury nasze wychodztwo. Jeśli sobie wyobrazimy np., że na 
200.000 miejsc reflektuje na fermach amerykańskich równo
cześnie z nami n. p. tyleż W łochów, 20.000 Belgów, 50.000 
Niemców oraz 100.000 Jugosłowian wówczas jasnem się staje, 
że pierwsi przybysze wyprą późniejszych przybyszów. Spór o to, 
czy np. flota handlowa włoska i niemiecka w pierwszej lmji za
łatwią swoją narodową klijentelę, czy też nas, jest bezprzedmio
towy i z góry na naszą niekorzyść przesądzony. Ciekawym 
zresztą przyczynkiem do oświetlenia tego problemu byłoby do
świadczenie tranzytowe i przewozowe węgla polskiego, idącego 
przez Niemcy do Anglji w okresie niedawnego strejku węglowego.
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Poświęcmy jeszcze obecnie parę słów podstawom mobilizacji wew- 
nętrzno - krajowych środków gospodarczych celem sfinansowania 
przejazdu.

W  tej sprawie jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby Bank 
Rolny odegrał już w najbliższym czasie rolę kredytodawcy. 
W  planie pożyczkowym Banku Rolnego możnaby przewidzieć 
pewne sumy na kredyt hipoteczny, udzielany specjalnie w celu 
sfinansowania przejazdu zamorskiego. Bank Rolny mógłby wy
dać klijentom w specjalnie przyspieszonem postępowaniu listy 
zastawne, a z drugiej strony tymiż listami zastawnymi po
winien emigrujący klijent Banku Rolnego móc regulować na
leży tość za przejazd. Pozatem  w Banku Rolnym powinien 
być rozwiniętym dział komisowej sprzedaży obciążonych przez 
niego hipotecznie gospodarstw, tak aby rodzina emigranta mo
gła w razie potrzeby wyjechać w całości, pozostawiając likwi
dację swego gospodarstwa Bankowi Rolnemu. W arto  przy tej 
sposobności zwrócić uwagę i na tę okoliczność, że obecnie wsku
tek braku odpowiedniej organizacji kredytowej chłop emigrant 
zaciąga przy wyjeździe pożyczki, zabójczo lichwiarskie. I tak 
np. tego roku w Skolskiem stwierdziłem charakterystyczny wy
padek, iż wyjeżdżający do K anady rolnik celem uzyskania $ 200 
obowiązał się płacić 2 5 %  rocznie z tej sumy tytułem % % , —  
i oddał lichwiarzowi wiejskiemu 10 morgów gruntu podgórskiego 
w zastaw, z prawem użytkowania przez lichwiarza 7 morgów 
przez cały czas aż do pełnego uregulowania długu. W  tymże sa
mym powiecie w kilku wypadkach stwierdziłem, że idący na emi
grację chłopi sprzedają swe gospodarstwa po cenie nieraz o więcej 
niż o połowę niższej, niż w danej okolicy wynosi t. zw. cena nor
malna. P rzy  braku gotówki u włościan - sąsiadów, w obecnych 
stosunkach gospodarstwo chłopa - emigranta nabywa spekulant, 
który z czasem po horendalnych cenach zbywa ten grunt chłopom. 
Stwierdziłem w Skolskiem, że jedna 2-morgowa parcela, za którą 
emigrujący chłop otrzymał 120 $ przeszedłszy łańcuszek speku
lacyjny w którym wzięli udział lichwiarze wiejscy w promieniu 
około 30 kilometrów, dostała się w ręce chłopskie po skromnej 
cenie $ 300. Pow yższa operacja spekulacyjna trwała niecałych 
8 miesięcy.
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Rozwinięty odpowiednio dział komisowy, sprawnie likwidu
jący gospodarstwa emigrantów pozwoliłby przespieszyc zdrowy 
sposób zaokrąglania się i uzupełniania jednych drobnych gospo
darstw rolnych przy pomocy drugich. N a ten moment powin
niśmy w naszym programie gospodarczym zwrócić baczniejszą 
niż dotąd uwagę. Reforma rolna, której głównem zadan.em 
zgodnie z artykułem 1, grudniowej ustawy ma być stwarzanie 
silnych, zdrowych i samodzielnych gospodarstw nie da się przepro
wadzić wyłącznie przy pomocy parcelacji folwarków, nawet 
wówczas, gdybyśmy maximum posiadania bardziej wydatnie zni
żyli, niż to czyni ustawa grudniowa.

Gdyby rocznie likwidowało się w Polsce 50 000 karłowa
tych gospodarstw o przeciętnych czteromorgowych rozmiarach, to 
sanacja gospodarcza wsi naszej w całym szeregu województw 
większeby uczyniła postępy, niż to się dzieje obecnie przy parce
lacji folwarczej, której normalnie towarzyszy niezależny zresztą 
ocj njej —  proces dalszego rozpadu dawnych i nowych tak zwięk
szonych, jak i niezwiększonych gospodarstw chłopskich.

Listy zastawne wydane na hipotekę likwidowanych przez 
emigrantów gospodarstw mogłyby mieć maksymalnie 5 letni bieg, 
gdyż przy wzmożonych dopływach gotówkowych z emigracji 
i rozprzedaży likwidowanych gospodarstw w parcelach małych, 
jedno lub dwumorgowych nabywcy mogliby w krótszym niż 
obecnie czasie spłacić należytość za grunt.

Przypuszczam również, że przyjmowanie listów zastawnych 
przez prywatne, zagraniczne towarzystwa transportowe nie napo
tykałoby na specjalne trudności, jeśli się zważy, że kryzys 
w przewoźnictwie morskiem pozbawia je dziś poważnej części 
ich normalnego dochodu. Gdyby listami temi mogły one do tego 
regulować częściowo choćby należytości za węgiel polski do 
Gdańska doprowadzony i zwyczajnie sprzedawany niżej ceny 
światowej, wówczas udałoby się nam przerzucić na zagranicę 
przy tej okazji bardzo poważną część kosztów przejazdu oraz 
kosztów naszej reformy rolnej. Tego rodzaju lokata naszych 
listów zastawnych powinna być przez miarodajne w naszej poli- 
tyce rolnej czynniki wzięła jaknajprędzej pod uwagę. /  j
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Jeśli poruszyłem powyżej sprawę zaangażowania zagranicz
nych rederów w związku z finansowaniem przejazdu zamorskiego 
naszego wychodztwa, to bynajmniej nie uczyniłem tego w zamia
rze przedstawienia tej koncepcji jako najszczęśliwszej. W ycho
dzę jednak z tego założenia, iż wykluczoną jest rzeczą, by polska 
flota handlowa zdołała odrazu opanować całokształt zadań przed 
nią lada dzień mogących stanąć. Przewóz morski około 200.000 
głów rocznie do punktów odległych 14 do 22, ba nawret 35 dni 
od Gdańska wymaga tak wielkiej floty, iż wątpię, czy przed 
upływem 20— 30 lat realny polityk w realizację tego programu 
w Polsce mógłby uwierzyć.

W  tych warunkach zdając sobie znakomicie sprawę ze zna
czenia opłat przewozowych dla naszego bilansu płatniczego można 
tylko najgoręcej zalecić budowanie własnej floty handlowej. 
200.000 rocznie za morze udających się emigrantów, to ewentual
nie katastrofalne w pewnych latach przelanie do obcych bilansów 
płatniczych przeciętnie 20.000.000 $. W  ubiegłym roku suma ta 
dojdzie zapewne już do 5.000.000 $. Jakie następstwa pocią
gnąć może za sobą taki gwałtowny odpływ, to uprzytomnimy so
bie gdy zrozumiemy, że bilans handlowy polski i tak z wielkim tru
dem daje się utrzymać w charakterze czynnym, i że pozatem %% 
od rosnących z dnia na dzień pożyczek zagranicznych tak pań
stwowych czy też wogóle publicznych jak i prywatnych, a dalej, że 
amortyzacja długów tych coraz większe sumy pochłaniają, względ
nie pochłaniać będą. Jeśli do tego dodamy, że kapitały pieniężne, 
z kraju w obcych walutach wywożone, —  a które np. w pozycji 
emigracji żydowskiej —  odgrywają rolę dużo poważniejszą, niż to 
się dotychczas zwykło przypuszczać, i że one grubo w większości 
wypadków przenoszą koszta samego przejazdu, wówczas jasnem 
się stanie, iż w pewnych latach wpływy obcych walut od wychodz
twa z trudem będą mogły równoważyć odpływ walut przez emi
grację wywołany. Trzeba liczyć się i z tą ewentualnością, że Pol- 
ska przez parę lat będzie ewentualnie obciążona i biernym bi
lansem handlowym. Ten ostatni me byłby dla nas w pewnych 
wypadkach zabójczym lub w każdym razie wieleby z przykrości 
swych następstw stracił, gdybyśmy przewóz morski naszego wy
chodztwa umieli w poważnej części we własne ręce chwycić



Przez własną flotę powstałaby po czynnej stronie naszego bilansu 
płatniczego nowa pozycja aktywna.

Jak naszą flotę gospodarczo zorganizować i jak wpleść ją 
w nasze życie gospodarcze, o tem będzie można mówić realnie 
za kilka miesięcy, gdy Instytut Naukowy do badań emigracji i ko
lonizacji zakończy rozpisaną w tych dniach ankietę i gdy odpo
wiednie materjały nadesłane zostaną tak przez polskich jak i za
granicznych fachowców do ankiety zaproszonych.



\
l ' V  „w

Biblioteka Narodowa 
Warszawa

30001017281681

D ruk Salezjańskich Zakładów G raficznych w W arszaw ie, ul. L ipowa 14. T el. 82-65.

S

M O


