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Uwagi o emigracji polskiej
i tożsamości narodowej

Polska była i jest krajem wielkich emigracji. Już od XVIII wieku
ruch emigracyjny pojawił się na dużą skalę i trwa w zasadzie do dziś.
Czy zawsze tak było? Otóż nie. P. Taras pisze: „Polska przez wiele
wieków była krajem imigracyjnym. Osiedlali się w niej Żydzi, Niemcy, Szkoci, Ormianie – i rozwój kultury na ziemi polskiej zawdzięcza
im wiele. Były to czasy świetności Polski. Z czasem Polska stała się
wielkim krajem emigracyjnym. Różnorakie przyczyny kulturowe, polityczne i gospodarcze sprawiły, iż liczne rzesze Polaków opuszczały
swój kraj, by udać się tam, gdzie odpowiednie warunki dawały nadzieję lepszego zaspokojenia ich potrzeb.”1 Powody zatem szczegółowe takich emigracji były różne i biorąc rzecz ogólnie sprowadzały się
do trzech: albo kulturowych, albo politycznych, albo ekonomicznych,
zarobkowych. Krajów emigracji było w Europie i w świecie wiele,
a polskie doświadczenia w tym względzie nie odbiegają być może
bardzo od doświadczeń innych krajów tradycyjnych emigracji choć
każda, zwłaszcza wielka emigracja, ma swoistości i odrębności. Nie
szukając jednak doświadczeń obcych, zamierzam w krótkich uwagach
zwrócić uwagę na charakter polskich emigracji pod kątem zachowania i trwałości życia narodowego, jego podstawowych form oraz ich
P. Taras, Problemy liczebności i znaczenia polonii zagranicznej, „Zeszyty naukowe KUL”, nr 1-2, Lublin 1974. W swojej wypowiedzi opieram się w dużym stopniu
na tym bardzo wyczerpującym i ciekawym opracowaniu.
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sensu na wychodźstwie. Może pozwoli to sformułować pewne wnioski o charakterze ogólniejszym, przydatnym również i w sytuacji dzisiejszej.2 W referacie pomijam jednak niemal całkowicie sytuację po
II wojnie światowej w zakresie emigracji, koncentrując się na wcześniejszych doświadczeniach historycznych. Sam temat jest i tak bardzo
obszerny.
Punktem wyjścia tych krótkich rozważań niech stanie się fragment
deklaracji jaką w 1929 roku uchwalił Zjazd Polaków z Zagranicy.
Czytamy w nim: „Polacy z zagranicy, połączeni nierozerwalnymi więzami krwi, kultury i historii z Macierzą stanowią jedną wielką rodzinę
duchową wszędzie, niezależnie od tego, gdzie los im przebywać każe.
Obowiązki jednak wobec własnej ojczyzny powinny się godzić z lojalnością wobec państwa zamieszkania, które ze swej strony ma obowiązek zagwarantować prawo nasze do swobodnego rozwoju naszego
polskiego życia kulturalnego”3. Podobnych w swym duchu deklaracji
przed I wojną światową, w okresie międzywojennym i później było
oczywiście wiele4. Niezależnie od pewnej „starodawności” przytoczoW literaturze poświęconej emigracjom istnieje oczywiście problem definicji
emigracji. Są definicje bardziej formalne i bardziej materialne, tworzone na terenie różnych nauk. Nie wchodząc w to metodologiczne zagadnienie, warto jednak przywołać
dość lakoniczną definicję „formalno-materialną” jeszcze z 1933 roku. P Jarzyny („Polityka emigracyjna”, 1933, s. 19), który uważa za „emigranta osobę, która opuszcza lub
opuściła dotychczas zamieszkiwane terytorium państwowe w celu znalezienia sobie za
granicą źródeł utrzymania”. Autor przyjmuje w swych pracach bardzo szerokie rozumienie emigracji, ze wszech miar uzasadnione w ówczesnej sytuacji polskiej. Nie chodzi bowiem o aspekty czysto formalne jak: opuszczenie politycznej granicy państwa
(na dłużej lub na zawsze), liczebność statystyczną, skład socjalny, religijny itd., ale
również przesłanki bardziej materialne, wyjaśniające powody ruchów migracyjnych
i ich skutki. Definicja nie uwzględnia jednak emigracji z przyczyn politycznych czy
innych, pozaekonomicznych. Z przedwojennych opracowań por. również przykładowo: J. Chałasiński, „Emigracja jako zjawisko społeczne”, „Przegląd socjologiczny”
t. IV 1936.
3
Por. R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t. 2, Warszawa 1996, s. 283-284.
4
Szczególnie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku problem emigracji był
poważnie dyskutowany, a pomoc deklarowana, gdyż w wolnej Polsce emigracja nie
ustała. Wolna Polska podjęła też rozliczne starania o zapewnienie praw Polaków na
emigracji (np. w Niemczech, we Francji). Por. dla przykładu artykuł wstępny do książ2
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nego wyżej tekstu o wyraźnej jeszcze inspiracji romantycznej, charakterystycznej dla tamtego okresu oraz swoistej poetyki, trzeba zwrócić
uwagę na trzy elementy wymienione w deklaracji: na wielką rodzinę
duchową jaką jest naród, który trwa nawet poza granicami Macierzy,
obowiązek lojalności, a więc i włączenia się w kulturę kraju osiedlenia oraz prawo do swobodnego rozwoju własnego życia kulturalnego
na obczyźnie. Do tych elementów trzeba by jeszcze dodać (o czym
niżej) związek z Macierzą i praktyczne zainteresowanie Państwa Polskiego swą emigracją. Przytoczony tekst nie wymienia (czy wyróżnia)
powodów emigracji. Trzeba jednak pamiętać, że potrzeby emigracji,
zwłaszcza zarobkowej po 1880 roku były inne niż wcześniejszej politycznej czy kulturalnej. Były bardzo konkretne, praktyczne. Wśród
tych emigrantów zarobkowych potrzeby życia narodowego trwały
jakby w ukryciu, a ujawniały się zwykle w związku z nieprzystosowaniem do miejscowych warunków życia emigrantów, zwłaszcza języka.
Głębsze niż doraźne pobudki dla kultywowania życia narodowego istniały jednak nieustannie o czym świadczy choćby przytoczony tekst
mówiący o Macierzy i nie ograniczały się jedynie do prostej nostalgii
za krajem ojczystym, ale również były wyrazem naturalnej konieczności trwania w narodzie. Owocem tych pragnień było budowaniem
narodowych organizacji społecznych na wychodźstwie.
Oczywiście zgoła inny charakter miały (i mają) skupiska ludności
polskiej na Wschodzie, choć emigracja zarobkowa w okresie rozbiorów również miała miejsce na tereny Rosji. W większości jednak nie
jest to w żadnym razie „emigracja” w tradycyjnym sensie i jej problemy są poza zasięgiem obecnych uwag. Ograniczę się do emigracji na
Zachodzie i to głównie przed II wojną światową.

ki: Walka o szkołę narodową dla Polaków zagranicą, Warszawa 1936, pióra dra B.
Hełczyńskiego pt. „Nie wolno nam się wyrzekać czwartej części naszego Narodu”,
będącego swoistym manifestem Zarządu Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą.
Podobnie po II wojnie światowej oraz po 1989 roku problem emigracji jak wiadomo
nie zniknął.
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Kilka faktów o polskich ruchach emigracyjnych
Trwający z górą 200 lat polski ruch emigracyjny różnie jest dzielony w literaturze stosownie do specyfiki poszczególnych fal emigracji. Dla potrzeb tego krótkiego referatu najważniejszy jest wspomniany już podział na emigrację z pobudek kulturalnych, politycznych i na
emigrację zarobkową. Drugi rodzaj emigracji dominował w okresie
rozbiorów i przez większość XIX wieku (przy czym oczywiście obecny był i później), trzeci dominował od ok. 1880 roku gdy zaczęły się
masowe migracje zarobkowe z wszystkich trzech zaborów, pierwszy5
istniał zawsze i jako taki mniej nas w tym miejscu interesuje. Potrzeby
emigracji politycznej były inne niż zarobkowej, inna też była skala
zjawiska.
A oto podstawowe fakty dotyczące emigracji politycznej. Jej początki sięgają końca XVIII wieku, a więc okresu rozbiorów, ale była
to emigracja mało liczna6. Obejmowała głównie tzw. warstwy oświecone i wiązała się z poszukiwaniem sposobów ratowania lub odbudowy Państwa Polskiego (od czasu Konfederacji Barskiej). Związana
była w Polsce przede wszystkim z przemocą państw ościennych. Oblicza się, że w tym okresie (rozbiorów) w Ameryce znalazło się ok.
500 Polaków, ale główna emigracja skupiła się oczywiście w Europie. Znaczne powiększenie liczebne emigracji europejskiej przyniosły
wojny napoleońskie. Legiony polskie liczyły ponad 20 tys. żołnierzy,
a cała ta emigracja porozbiorowa liczyła na rychły powrót do kraju. Rzeczywistość okazała się inna. Kolejne fale emigracji wiązały
się z powstaniami narodowymi i okresem Wiosny Ludów 1848 roku.
P. Taras charakteryzuje emigrację z pobudek kulturowych następująco: „obejmuje ludzi nauki oraz różnego rodzaju podróżników, którzy opuszczali rodzinny kraj
z osobistych motywów, by zaspokoić własne potrzeby.” Problemy liczebności..., s. 7.
Emigracja taka istniała zawsze i we wszystkich krajach.
6
Emigracja polityczna istniała w Polsce już wcześniej na przykład emigrowali
w 1655 roku innowiercy (arianie), którzy sprzyjali Szwedom w okresie „potopu”, niewielka grupa zwolenników zdetronizowanego króla St. Leszczyńskiego (nie uznanego
prze Rosję i Rzym), czy aktywni członkowie Konfederacji Barskiej (1769-1871).
5
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Po powstaniu listopadowym wyemigrowało z Polski ok. 10 tys. osób,
po powstaniu styczniowym ok. 7 tys. Te kolejne fale stworzyły tzw.
Wielką Emigrację, która w większości była polityczna. Potrzeby duchowe i materialne tej emigracji były inne niż późniejszej, zarobkowej, a sama Wielka Emigracja odegrała znaną i poważną rolę w porozbiorowych dziejach narodu polskiego zarówno w zakresie budowy
kultury polskiej jak i koncepcji politycznych, społecznych i również
rozwoju nauki. Polscy emigranci polityczni odegrali wielką rolę w ruchach wolnościowych w Europie i poza nią pod hasłem „za nasza
i waszą wolność”. Wkład emigracji politycznej w rozwój gospodarczy, społeczny, również militarny wielu krajów Europy był po okresie rozbiorów ogromny i w pewnej mierze jest opisany w literaturze.7
Emigracja polityczna pozostawała zwykle w łączności z krajem i od
początku bywała też punktem oparcia dla młodzieży polskiej studiującej poza granicami Polski.
Zgoła inny charakter miała emigracja zarobkowa po 1880 roku.
Była znacznie liczniejsza i miała inny skład socjalny (w pierwszej dominowała inteligencja, głównie pochodzenia szlacheckiego). W emigracji ekonomicznej dominowali chłopi a jej późniejszy kontakt z krajem był nikły. W celach zarobkowych opuściło Polskę ok. 4 700 tys.
Polaków, w tym przeszło 3 500 tys. wyemigrowało za ocean (do USA,
Kanady, Brazylii i Argentyny). W Europie najwięcej do Niemiec (ok.
850 tys.) i Rosji (300 tys.)8. Przytoczone tu dane dotyczą okresu do
I wojny światowej. Rozmiar emigracji był więc ogromny, a wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku ruch emigracyjny nie ustał.
Biorąc pod uwagę dane przytoczone przez P. Tarasa liczba Polaków
jacy znaleźli się poza granicą wzrosła jeszcze o przynajmniej 2 min.
Do kraju powróciła niewielka tylko część inteligencji, która zasiliła
skromne kadry fachowe w Polsce. Charakter tej fali emigracji był już
inny niż XIX-wiecznej, ale nadal motywem wyjazdu były względy
Syntetyczne i bardzo informujące podsumowanie dokonań nie tylko emigracji
politycznej, ale również ekonomicznej w XIX i XX wieku (do końca II wojny światowej) zawiera cytowana praca P. Tarasa (s.19-51).
8
P. Taras, art. cyt., s. 14.
7
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czysto ekonomiczne, a poziom wykształcenia emigrantów był zwykle
niski. Natomiast łączność z niepodległą już Polską wzrosła.
Po II wojnie światowej emigracja polska wciąż wzrastała. W roku
1974 P. Taras pisał: „W sumie za granicą jest 11 620 tys. osób polskiego pochodzenia. Wiele krajów otrzymało z polskiej emigracji poważny kapitał ludzki.”9 Rzesze Polaków pozostały po wojnie poza krajem
z konieczności lub własnego wyboru nie godząc się na nowy kształt
ustrojowy kraju. Dzieje wychodźstwa polskiego po II wojnie światowej (w zasadzie do chwili obecnej) to odrębny temat. Uwagi dotyczące wcześniejszych fal emigracji, poczynione w tym wystąpieniu,
mogą dotyczyć tej współczesnej fali jedynie pośrednio, zwłaszcza zaś
emigracji ekonomicznej ostatnich trzydziestu lat.

Wychodźstwo i problem zachowania narodowej
tożsamości oraz jego formy
Emigracja niekoniecznie była uważana przez samych emigrantów
za stan trwały. „Góralu wracaj do hal...” pobrzmiewało nawet wśród
tych co mieli świadomość, że opuszczają kraj na zawsze. Rzeczywistość okazywała się jednak nieubłagana. Powstawał więc problem zachowania narodowej tożsamości i konkretnych form organizacji oraz
związku z krajem przodków. Zadanie to rozumiano bardzo rozmaicie; wszelkie formy zatem systematyzacji problemu są zawsze jakimś
uproszczeniem, zresztą o taką systematyzację w krótkim wystąpieniu
moim nie chodzi.
Przyglądając się jednak kultywowaniu życia narodowego na
emigracji trudno nie zauważyć głównych strukturalnych form tych
działań. W przypadku polskiej emigracji sprowadzają się one do
czterech zasadniczych form: (1) budowy polskiego życia religijnego skupionego wokół parafii (głównie a Ameryce) lub centralnych
kościołów polskich (we Francji, Anglii i innych krajach Europy),
9

Tamże, s. 19.

Uwagi o emigracji polskiej i tożsamości narodowej

97

(2) do zachowywania, ale i tworzenia polskiej kultury narodowej we
wszystkich dziedzinach kultury: muzyce, literaturze, teatrze, nauce
itd., (3) do kształcenia i integracji Polaków wokół polskiej szkoły.
Polskie ośrodki nauczania powstawały wszędzie, oraz (4) kultywowania folkloru polskiego w różnych stowarzyszeniach i kołach
polonijnych. Do tych form dorzucić oczywiście można organizacje
polityczne Polaków.
Wymienione formy organizacji nie były abstrakcyjne, sztuczne
czy wymyślone. Przeciwnie sugerowały je konkretne warunki życia
na emigracji, takie jak: obcość środowiska lokalnego, nieznajomość
języka, brak odpowiedniego wykształcenia i powiązań rodzinnych
(zwłaszcza w przypadku emigracji ekonomicznej), konieczności edukacyjne, wreszcie zwykła nostalgia za krajem i formami obyczaju
oraz potrzeba politycznej obecności w życiu dawnej Ojczyzny czy
zwłaszcza nowego kraju zamieszkania.
Każda z wymienionych dość schematycznie form była poniekąd
konieczna. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na kilka przykładów,
głównie z dziedziny oświaty i kultywowania życia religijnego, które
okazywały się nie tylko konieczne ale i niezmiernie charakterystyczne dla polskiego życia narodowego na emigracji. Wzięte łącznie dają
z pewnością obraz sensu i rozumienia tożsamości narodowej wśród
emigrantów. Taki całościowy obraz wyłania się niewątpliwie z lektury
opracowań naukowych i wspomnień samych emigrantów. Przytoczmy najpierw kilka spektakularnych przykładów organizacji w dziedzinie oświaty.
Już w 1833 roku w Paryżu, po powstaniu listopadowym, Henryk Nakwaski, przewidując dłuższy pobyt na emigracji opublikował
książeczkę: „O najkorzystniejszym użyciu czasu na emigracji”. Nawoływał do tego by nie tracić czasu a pobyt poza granicami kraju wykorzystać na pogłębienie wykształcenia i wykorzystania możliwości
jakie dają francuskie, niemieckie czy angielskie uczelnie. W okresie
Wielkiej Emigracji zaczęły powstawać instytucje trwałe o charakterze
wybitnie polskim nawiązujące do takiej właśnie zasady np. w Londynie Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski (1832) a później Towa-

98

Krzysztof Wroczyński

rzystwo Naukowej Pomocy dla Dzieci Emigrantów Polskich (1852).
W głównym ośrodku emigracji – Paryżu, powstała słynna szkoła batignolska dla dzieci polskich. Przetrwała do wojny francusko-pruskiej
w 1870 roku. Tu właśnie zaczęto nauczać „przedmiotów polskich” –
języka polskiego, literatury i historii Polski oraz geografii (w tym również ziem polskich). Cele polskiego kształcenia w tym okresie byty
dwojakie. Z jednej strony dostosowania i pogłębienia wykształcenia
w ramach programów kraju przybycia, z drugiej zachowanie łączności
z kulturą narodową, choćby poprzez „narodowe przedmioty”, jak je
wówczas nazywano. Było to konieczne, gdyż każdy kraj, w którym
przyszło żyć emigrantom dbał przede wszystkim o swój własny język, literaturę, historię i geografię, nie przywiązując wagi do potrzeb
emigrantów.
Zgoła inny obraz organizacji życia narodowego przyniosła emigracja zarobkowa. Inne były motywy i formy choćby z podanych wcześniej powodów. Znów podajmy kilka spektakularnych charakterystyk
organizacji życia narodowego na przykładzie oświaty, ale w tym
przypadku nie tylko oświaty, ale również organizacji parafii polskich
w największych skupiskach emigracji ekonomicznej: w Niemczech,
Francji, Stanach Zjednoczonych i Brazylii.
W Niemczech do I wojny światowej znalazło się (Nadrenia, Westfalia) ok. 400 tys. Polaków. Uprawnień do oświaty narodowej nie
miała emigracja żadnych, podobnie jak ludność polska w Niemczech
w ogóle. Podstawą życia narodowego (do którego tęsknota była żywa
zawsze) stawała się parafia i nieliczne stowarzyszenia. Po odzyskaniu
niepodległości wielu emigrantów zaczęło przemieszczać się do Francji
(i Belgii) gdzie warunki dla swobody życia narodowego były lepsze.
Do Polski powróciło bardzo niewiele osób. Gdy stosunki polsko-niemieckie ustabilizowały się (po 1921 roku) życie narodowe polskie zaczęło się szybko odradzać. Powstał Związek Polaków w Niemczech,
Związek Polskich Towarzystw Szkolnych (1923), a pod naciskiem
Polski sami Niemcy wydali ordynację regulującą sprawy szkolnictwa
dla mniejszości polskiej i tworzenia szkół z polskim językiem nauczania. Oprócz Westfalii i Nadrenii było to bardzo ważne na pograni-
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czu: Śląsku, Warmii, Mazurach i Pomorzu. W latach poprzedzających
II wojnę światową represje nasiliły się jednak i oczywiście odbijało
się to na jakości i ilości polskich placówek kształcenia.
Francja stała się terenem masowej emigracji polskiej zarobkowej
dopiero po I wojnie światowej. Liczba robotników polskich wzrosła
z 10 tys. do 400 tys. W dziedzinie kształcenia zaowocowało to porozumieniami polsko-francuskimi (1924), na mocy których „przedmioty polskie” mogły być wykładane w szkołach francuskich (tam gdzie
byli Polacy) jak również organizowano różnorodne kursy języka i kultury polskiej. W 1936 roku w kursach takich uczestniczyło 25 tys.
młodych Polaków.
W Stanach Zjednoczonych dopiero emigracja zarobkowa była zjawiskiem masowym, wcześniejsza, polityczna raczej śladowym. Wg
Józefa Miąso w 1910 roku zamieszkiwało już w USA ok. 3 mln Polaków przybyłych z zaboru austriackiego i rosyjskiego. Podstawowym
ogniwem łączącym Polaków stały się parafie i szkolnictwo przy parafialne, co dopuszczał oczywiście amerykański system szkolny (obowiązek szkolny istniał już w XIX wieku w większości stanów). Funkcje nauczycielskie sprawowały głównie zakonnice, specjalnie do tego
przygotowywane. W 1914 roku istniało już 395 szkół parafialnych.
Jednakże szkolnictwo to było bardzo nisko zorganizowane, co wynikało z różnych przyczyn, ale głównie z uwagi na niski status społeczny i ekonomiczny ludności polskiej. Niski był też poziom wykształcenia. Obejmował poza umiejętnością pisania i czytania po polsku,
znajomość katechizmu i elementów języka angielskiego. Powstawały
jednakże pierwsze emigracyjne podręczniki do języka polskiego. Dopiero w końcu XIX wieku wzmogła się działalność kulturalna, oświatowa i społeczna środowisk polskich. W roku 1912 zreformowano
szkołę parafialną, ale zapóźnienie szkolnictwa polskiego w USA trwa
aż do II wojny światowej (świadectwo Józefa Chałasińskiego). Na tym
tle korzystnie odbijała się sytuacja w niektórych szkołach zakonnych
oraz nielicznych ośrodkach polskiej szkoły świeckiej skupionej wokół
towarzystw kulturalnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
niewielu Polaków powróciło do kraju.
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W okresie międzywojennym następowały też znamienne przemiany w świadomości emigrantów polskich w związku z ogólną
tendencją w Stanach Zjednoczonych do stworzenia „narodu amerykańskiego”. Pielęgnując rodzime tradycje i religię, wśród Polonii
narastało przekonanie o konieczności włączenia się w życie amerykańskie i również w szkolnictwo publiczne, które zapewniało lepiej
awans społeczny i ekonomiczny. W Ameryce Łacińskiej ostoją życia
polskiego, narodowego był również Kościół i parafie oraz raczkujące
zrazu życie oświatowe. Na przeszkodzie stało przede wszystkim, podobnie jak w Stanach ogromne ubóstwo emigrantów polskich i bardzo
słabe wykształcenie (w tym całkowity niemal brak odpowiednich nauczycieli). Pomimo tego, jak świadczą kroniki i przekazy oraz badania naukowe silne poczucie polskości trwało pomimo tak skromnych
środków. Badania naukowe nad historią polskiego wychodźstwa są
dość zaawansowane choć bardzo nierównomiernie rozwinięte. Jednak
pomimo poważnych luk w naszej wiedzy o nim dają pewien obraz
życia narodowego na emigracji.

Emigracja i kraj
Relacje wzajemne między emigracją i krajem to ważny punkt polityki polskiej i bynajmniej sprawa nie drugorzędna. Przed rozbiorami
i później, podczas Wielkiej Emigracji XIX wieku związki te układały
się spontanicznie i nie wymagały jakichś specjalnych działań instytucjonalnych. Sytuacja zmieniła się jednak zasadniczo wraz z powstaniem masowej, wielomilionowej emigracji ekonomicznej. Wówczas
to tzw. Polonia weszła w orbitę zainteresowań politycznych i instytucjonalnych i to już w okresie rozbiorów. Wzmógł się ten proces oczywiście po odzyskaniu niepodległości. Temu zagadnieniu trzeba obecnie poświęcić chwilę uwagi i choćby wymienić ważniejsze inicjatywy.
Własnej polityki emigracyjnej społeczeństwo polskie przed I wojną światową prowadzić rzecz jasna nie mogło. Natomiast pojawiło
się zainteresowanie tym problemem i powstały pierwsze organizacje
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łączności z Polonią zagraniczną. Powstawał swoisty minimalny program polskiej polityki migracyjnej, dość słabo umocowany instytucjonalnie. I tak w 1894 roku powstało we Lwowie „Polskie Towarzystwo Handlowo-Geograficzne”. Cele Towarzystwa były „krajowe” („wynajdywanie nowych targów zbytu dla przemysłu polskiego
i nowych rynków handlowych...”.10) jednak realizowane być miały
z pomocą polskich emigrantów, z którymi nawiązywano kontakty.
Organem Towarzystwa była „Gazeta Handlowo-Geograficzna”, która
gorliwie propagowała związki (ekonomiczne) z Polonią (zwłaszcza
w Argentynie i Stanach Zjednoczonych). Efektem tych działań było
powstanie Polskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego (1897) we Lwowie i innych podobnych instytucji. W 1907 roku powstał we Lwowie dwutygodnik „Polski Przegląd Emigracyjny”, który przeniesiony
do Krakowa przetrwał do I wojny światowej. W 1908 roku powstało
(we Lwowie a później Krakowie) Polskie Towarzystwo Emigracyjne,
z wyraźnym już programem wszechstronnej opieki nad wychodźcami. Moralny i faktyczny prestiż oraz dokonania Towarzystwa były
znaczne. J. Okołowicz zwraca uwagę, że Towarzystwo: „... korzystało
stale z moralnego i finansowego poparcia Sejmu Krajowego, który
każdego roku uchwalał mu subwencje, oraz z opieki parlamentarnego Koła Polskiego w Wiedniu, które niejednokrotnie brało je w obronę przed szykanami ze strony niechętnych mu austriackich władz
centralnych.”11Wzorem poczynań krakowskich zawiązało się w Królestwie w roku 1910 Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami z siedzibą w Warszawie. Celem Towarzystwa, jak czytamy w Odezwie, było:
„uregulowanie wychodźtwa, dążenie do zapanowania nad ruchem,
aby nim potem pokierować, czyli prowadzić politykę emigracyjną”12.
Jednak zarówno Towarzystwo jak i jego organ „Wychodźca polski”
borykały się z wielkimi problemami finansowymi.
J. Okołowicz, Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa 1920, s. 394.
11
Tamże, s. 399.
12
Tamże, s. 400.
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