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Za chlebem

Odkrycia i wynalazki pomog∏y ludziom skuteczniej ni˝ dotychczas
walczyç z g∏odem, chorobami i ˝ywio∏ami przyrody. Mechanizacja
i unowoczeÊnienie rolnictwa (m.in. zastosowanie nawozów sztucz-
nych) zwi´kszy∏y produkcj´ ˝ywnoÊci, a nowe metody konserwowa-
nia i przechowywania chroni∏y wyroby przed zepsuciem. Rozwój
transportu u∏atwi∏ dystrybucj´ po˝ywienia, umo˝liwi∏ tak˝e migracje
ludnoÊci z regionów dotkni´tych nieurodzajem. Wytwarzanie du˝ej
iloÊci tanich leków i Êrodków czystoÊci, upowszechnienie si´ szcze-
pionek, monta˝ kanalizacji, jak równie˝ propagowanie higieny przez
pras´ i szko∏y zmniejszy∏y niebezpieczeƒstwo Êmiertelnych chorób.
Wprowadzenie nowych metod i technologii w budownictwie pomog∏o
ograniczyç skal´ katastrof budowlanych i po˝arów. Wszystkie te
czynniki z∏o˝y∏y si´ na wielkà eksplozj´ demograficznà, przypadajàcà
na XIX w. W ciàgu stulecia liczba ludnoÊci Europy zwi´kszy∏a si´ ze
190 mln do 401 mln, czyli o 111% (i to pomimo 60-milionowej emi-
gracji). Jeszcze szybciej, dzi´ki imigracji, zwi´kszy∏a si´ w tym sa-
mym czasie liczba mieszkaƒców Stanów Zjednoczonych – z 5 mln do
76 mln, a wi´c ponad 15-krotnie! Wyraênie wzros∏a tak˝e przeci´tna
d∏ugoÊç ˝ycia.

Eksplozji demograficznej towarzyszy∏y wielkie migracje ludnoÊci.
Nowe fabryki, huty i kopalnie przyciàga∏y miliony ch∏opów i rze-
mieÊlników, liczàcych na lepsze ˝ycie. Cz´Êç z nich zosta∏a zmuszona
do opuszczenia rodzinnych stron z powodu przeludnienia lub konku-
rencji ze strony przemys∏u, rujnujàcej drobnych przedsi´biorców. Jak
ju˝ wiecie, wielka fala emigracji skierowa∏a si´ do Ameryki Pó∏nocnej
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Ludwik Pasteur – francuski che-
mik i mikrobiolog, wynalazca
m.in. szczepionek przeciwko
cholerze, wàglikowi oraz wÊciek-
liênie, a tak˝e odkrywca meto-
dy niszczenia drobnoustrojów
w produktach spo˝ywczych, na-
zwanej na jego czeÊç pasteryza-
cjà. Dokonania Pasteura, podob-
nie jak osiàgni´cia wielu innych
wybitnych uczonych z XIX w.,
mia∏y bezpoÊredni wp∏yw na po-
praw´ warunków ˝ycia, przy-
czyniajàc si´ do przyrostu de-
mograficznego.

Najwi´ksze miasta europejskie
na pocz. XX w.

Wychodêcy z Europy w drodze
do Stanów Zjednoczonych
w 1890 r. Mit Ameryki jako kraju
wolnoÊci i dobrobytu przyciàga∏
miliony Europejczyków. Czasami
wystarczy∏a pierwsza przesy∏ka
z dolarami od emigrantów do
rodziny w kraju, aby za ocean
wyruszy∏y niemal ca∏e wsie.
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