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ROZDZIAŁ I

Problematyka książki

1. 1.  Przedmiot badań oraz lokalizacja teoretyczna problemu

W książce tej podejmuję próbę opisu i analizy wpływu przedsiębiorczości na świado
mość etniczną oraz oddziaływanie świadomości etnicznej na rozwój przedsiębiorczo
ści. Specyfika tych wzajemnych relacji — określana mianem kultury przedsiębiorczości 
— jest tutaj charakteryzowana na przykładzie zbiorowości Amerykanów szwedzkiego 
pochodzenia. Kultura przedsiębiorczości — w moim przekonaniu — stanowi interesują
cy i rozległy obszar, w którym można poszukiwać odpowiedzi na pytanie o zróżnico
wany stopień zasymilowania członków poszczególnych grup etnicznych w Stanach 
Zjednoczonych. 

Specyfika ludności Stanów Zjednoczonych, jako społeczeństwa o imigracyjnym 
rodowodzie i mieszanym rasowo, wieloetnicznym składzie, pozwala na obserwację 
przebiegu procesów przemian, jakim podlega świadomość etniczna grupy, bezpośred
nio związana z procesem asymilacji jej członków. 

Utrzymywanie się świadomości etnicznej, wzrost lub jej zanik — mówiąc inaczej: 
tendencje wskazujące na przebieg procesów asymilacyjnych — zaobserwować można 
w różnych sektorach amerykańskiego życia społecznego. Przedsiębiorczość, rozumia
na najogólniej jako podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jest jed
nym z takich sektorów; dziedziną, w której mogą być, i są, realizowane etniczne po
trzeby i ambicje całej grupy (w przypadku tej analizy - jednej tylko spośród składo
wych elementów wieloetnicznej społecznej mozaiki Stanów Zjednoczonych). 

Zagadnienie wzajemnego oddziaływania świadomości etnicznej i przedsiębiorczo
ści badałam, obserwując fragment, wycinek wieloetnicznej rzeczywistości społecznej 
Stanów Zjednoczonych, w środowisku Amerykanów szwedzkiego pochodzenia, za
wężając dodatkowo ten zbiór do regionu jednego stanu — Minnesoty. Stan ten ze 
względu na dużą liczbę szwedzkich imigrantów, przybyłych tutaj na przestrzeni ostat
nich 200 lat, uważany jest za rejon największej koncentracji Amerykanów szwedzkiego 
pochodzenia. 

Problematyka relacji przedsiębiorczość—kultura, oraz — będącej jej częścią — świa
domości etnicznej, są niezwykle złożone i skomplikowane; pozostają tym bardziej 
interesujące, że wytyczają obszar, na którym od dawna poszukuje się odpowiedzi na 
pytania, co tak naprawdę determinuje zachowanie przedsiębiorcze jednostki: warunki 
rynkowe, koniunkturalne, czy może kulturowe? Coraz częściej badacze zwracają się 
w stronę aspektu kulturowego, poszukując w tej sferze czynników determinujących 
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aktywność jednostek i grup. Sfera ta bowiem, dostarcza możliwości znalezienia odpo
wiedzi na nurtujące pytania o genezę i rozwój przedsiębiorczości oraz środowisko 
kreujące zachowania przedsiębiorcze. 

Kultura przedsiębiorczości, jaką wykształca etnicznie jednorodna zbiorowość, mo
że być i jest przejawem stanu świadomości członków grupy o imigracyjnym rodowo
dzie. Przedsiębiorczość Amerykanów szwedzkiego pochodzenia staje się w takim 
schemacie rozumowania zarówno zmienną wyjaśniającą, jak i wyjaśnianą w relacjach 
między aktywnością gospodarczą i społeczno-kulturalną a poziomem integracji grupy 
etnicznej i stopniem asymilacji jej członków. 

Niniejsza książka — będąc próbą ustalenia wpływu przedsiębiorczości Amerykanów 
szwedzkiego pochodzenia na proces ich asymilacji oraz poziom rozwoju ich świado
mości etnicznej - jest w moim przekonaniu egzemplifikacją (na przykładzie jednej 
grupy etnicznej) znaczenia i roli kultury przedsiębiorczości w procesie przystosowania 
się do warunków społecznych i kulturowych kraju osiedlenia.

1.2. Procesy asymilacji i integracji społecznej imigrantów

Proces asymilacji, według klasycznych teorii socjologicznych, obejmuje cztery etapy: 
wstępnej konfrontacji, współzawodnictwa lub rywalizacji - mogącej prowadzić do 
konfliktu, akomodacji oraz akulturacji połączonej z asymilacją1 2. Taki model asymilacji 
przebiegającej według wyżej wspomnianych etapów, w opinii wielu socjologów, ma 
powszechny i uniwersalny charakter. Należy jednak zauważyć, iż różnorodne bywają 
skutki jego realizacji, zarówno pod względem kulturowym, społecznym, jak i osobo
wościowym.

1 R.E. Park, E. Burgess, Introduction to tbe Science of Soaoloff, Chicago 1921.
2 Założenia teorii asymilacji, red. H. Kubiak, A. Paluch, Kraków 1980, s. 21-23.

Spośród wielu teorii dotyczących charakterystyki i analizy procesu asymilacji, trzy 
teorie odegrały najważniejszą rolę; były to teorie etnokonformiignu, meltingpot, oraz plura
lizmu kulturowego, zwanego inaczej mogaiką kulturowej. Jakkolwiek pierwsze dwie, chro
nologicznie najwcześniejsze, uważane są za główne, wiodące wśród wszystkich teorii 
podejmujących kwestie grupowych interakcji w ramach amerykańskiego społeczeń
stwa, to trzeci model — pluralizmu kulturowego — miał najwięcej zwolenników i wy
dawało się, że najpełniej i najdokładniej oddaje zmieniającą się rzeczywistość. W so
cjologii, ideologii i polityce Stanów Zjednoczonych występuje obecnie kilka wersji 
teorii pluralizmu kulturowego. Jedna z nich, określana mianem „mozaiki kulturowej”, 
poszukuje analogii do wielowymiarowej, wielobarwnej kompozycji, w której każdy 
element składowy — nawet najmniejszy — decyduje o kształcie całości. Założenia mo
delu mozaiki kulturowej stały się w latach 80. XX wieku bazą dla polityki zmierzającej 
do prawnej ochrony dziedzictwa społecznego i kulturowego wszystkich grup raso
wych, etnicznych i wyznaniowych wchodzących w skład społeczeństwa amerykańskie
go. Podstawy takiej polityki, wyrastającej z naczelnych reguł nominalizmu socjologicz- 1 2 
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nego, indywidualizmu, przedsiębiorczości i konkurencji, posiadają korzenie w prote
stanckiej etyce i weberowskim „duchu kapitalizmu”3.

5 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
4 A. Kapiszewski, Asymilacja i konflikt. Z problematyki stosunków etnicznych w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, Warszawa-Kraków 1984.
5 M. Gordon, Assimilation in American Life. Tbe Role of Race, Religjon and National Origin, New York 

1964.
6 S.P. Huntington, Zderzenie ęynńkzągi i nony kształt ładu światowego, Warszawa 1998.
7 R.E. Park, E. Burgess, Introduction to tbe Science of Soaohgy, Chicago 1921.

W amerykańskiej mozaice kulturowej wzajemnemu dostosowaniu podlegają 
wszakże nie tyle zbiorowości, co ich członkowie. Według opinii polskiego socjologa:

„Wszystkie jednostki uczestniczące w amerykańskim procesie narodotwórczym, z jed
nej strony, nabywają podstawowe cechy wspólnej dla wszystkich kultury (bazującej na 
przetransformowanych elementach bazowej kultury anglosaskiej ze zmianami wywoływa
nymi w niej przez zderzenia z innymi kulturami oraz na domieszkach innych kultur), 
a z drugiej strony zachowują pewne własne odrębności etniczne”4.

Przyjąć wszakże można, iż wzajemne relacje pomiędzy różnymi zbiorowościami 
etnicznymi, wiodące do wzajemnego nakładania się i przenikania ich dziedzictwa kul
turowego, prowadząc do zjawisk asymilacji strukturalnej, kulturowej i osobowościowej 
ich członków zachodzą, gdy:

— istnieją równolegle różne kultury w mało zintegrowanym społeczeństwie,
— zachowana jest odrębność etniczna w ramach jednego społeczeństwa i kultury 

amerykańskiej5.
Asymilacja jest zatem procesem, w wyniku którego dochodzi do wyłaniania się 

w nowym ładzie społeczno-kulturowym jednolitego, homogenicznego zbioru jedno
stek o różnym pochodzeniu etnicznym6.

Inne spojrzenie na asymilację prezentował Robert Park, dla którego ów proces 
oznaczał wzajemne łączenie i przenikanie kultur dwu lub więcej zbiorowości etnicz
nych7. W wyniku tego połączenia, nałożenia się różnych tradycji dochodzi do naro
dzin nowej wspólnej, postemigracyjnej przestrzeni kulturowej. To, co nazwać można 
„nową jakością”, staje się wspólne dla amerykańskiego społeczeństwa wielokulturowe
go. Zarówno członkowie tego społeczeństwa, jak i poszczególne grupy etniczne zaj
mują miejsce w strukturach nowej całości, odpowiadające ich wielkości i znaczeniu 
oraz pozycji i sile, jaką dana grupa reprezentuje bądź reprezentowała do tej pory. Pró
ba sił w wyniku konfrontacji określa miejsce grupy etnicznej, rasowej bądź wyznanio
wej w strukturach nowego ładu społecznego.

Pamiętać jednak należy, iż współzawodnictwo i rywalizacja prowadzą często do 
konfliktu. Są to mechanizmy, które kształtują i wyznaczają wzory wzajemnych relacji 
i zajmowanych przez jednostki pozycji; dotyczy to także grup jako całości. Szczególne 
nasilenie wzajemnych uprzedzeń oraz antagonizmów występuje w początkowej fazie 
procesu asymilacji. Już wtedy dochodzi do wyłaniania się zbiorowości/jednostek sil
niejszych i słabszych, zajmowania przez nie pozycji wyższych lub niższych w społecz
nej hierarchii.

Modele asymilacji oparte na rywalizacji, przemocy, podboju, przymusie lub ogólnie 
ujmując — konflikcie, prowadzą do trwałej odrębności etnicznej, kulturowej i języko
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wej, niosącej 2 sobą wyraźną gradację statusu (zawodowego, osobistego, społecznego) 
członków różnych zbiorowości.

Konkludując, asymilacja traktowana jest tutaj jako złożony proces prowadzący do 
częściowego albo całkowitego przemieszania bądź zlania się — w różnych konfigura
cjach — elementów co najmniej dwu, lub więcej kultur. Asymilacja jest ciągiem prze
kształceń struktury, kultury i osobowości jednostek oraz grup biorących udział 
w kontakcie — najczęściej o genezie migracyjnej — prowadzących w cyklu kilku genera
cji (najczęściej w ciągu trzech pokoleń), do wyłonienia się nowego systemu wartości 
i norm wspólnych wszystkim członkom społeczeństwa obywatelskiego bez względu 
na ich pochodzenie rasowe czy narodowe. Przeobrażenia te zachodzą zarówno 
w strukturze społecznej, kulturze, jak i osobowości uczestników procesów asymilacji8.

8 Porównaj: M. Gordon, Assimilation in American Life. Tbe Role of Race, Rtligon and National Origin, 
New York 1964; Założenia teorii asymilacji, red. H. Kubiak, A. Paluch, Kraków 1980.

9 M. Gordon, Assimilation in American Life. Tbe Role ofRace, ReBgjon and National Origin, New York 
1964.

10 Immigrant Adaptation and Native-bom Responses in tbe Making of Americans [w:] Intemational Mi- 
gradon Review, Special Issue (120), 1997 voL 31/4 (Winter).

Faza asymilacji strukturalnej obejmuje procesy integracji obywatelskiej i zawodowej 
zwanej akomodacją, asymilację kulturową współwyznaczają w największym stopniu 
zjawiska amalgamacji — mieszania się grup etnicznych, rasowych czy wyznaniowych 
w wyniku zawieranych małżeństw międzygrupowych; akulturacji towarzyszy zaś przyj
mowanie wartości, w tym języka i często religii jednej, zwykle dominującej w kontakcie 
grupy społecznej; w sferze osobowości zachodzą zjawiska asymilacji behawioralnej 
(dostosowania wzorców zachowań do kanonów społeczeństwa asymilującego); ma 
ona znamiona asymilacji symbolicznej i emocjonalnej9.

Jeszcze do niedawna asymilacja traktowana była jako zaprzeczenie wielokulturo- 
wości, jako proces przeciwstawny, a nie komplementarny względem wzrostu różno
rodności kulturowej, w tym etnicznej. Jednak w miarę upływu czasu, zdaniem kryty
ków założeń o nieuchronności i jednokierunkowości przebiegu procesów scalania 
różnorodnych komponentów rasowych i etnicznych społeczeństwa amerykańskiego, 
asymilacja wcale nie musi oznaczać negacji pluralizmu kulturowego czy wielokulturo- 
wości, staje się raczej drogą prowadzącą do wyłonienia jednej wspólnej kultury, repre
zentującej wszystkie grupy składowe. Asymilacja jest więc sposobem kształtowa
nia nowego, wieloetnicznego ładu społecznego i porządku kulturowego10.

Procesy scalania i integracji różnorodnych pod względem składu etnicznego społe
czeństw są możliwe i przebiegają nawet wbrew teoretycznym założeniom asymilacji. 
Okazuje się, że wielokulturowość nie stoi w sprzeczności z dążeniami do kultywowa
nia własnej tradycji etnicznej, religijnej, językowej czy kulturowej. Przebieg procesów 
integracyjnych, zaobserwowanych w obu Amerykach, Północnej i Południowej, 
a także w Europie pozwala przypuszczać, że zarówno na gruncie teoretyczno- 
-ideologicznym, jak i obiektywnie — w rzeczywistości, możliwe jest przezwyciężenie 
sprzeczności pomiędzy asymilacją a społeczeństwem pluralistycznym.

W złożonym, zróżnicowanym pod względem rasowym, etnicznym, wyznaniowym 
i klasowo-warstwowym społeczeństwie amerykańskim widoczne są równoległe i kom
plementarne raczej (a nie przeciwstawne względem siebie) procesy:
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— homogenizacji i pluralizacji,
— globalizacji i lokalności,
— asymilacji i wielokulturowości11.

11 T. Paleczny, Meandry wielokulturowości: Obliczą pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA 
i Brazylia [w:] Państwo i społeczeństwo, Półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, 2001, nr 2.

12 Porównaj: A. Matyański, Narodowoid świata, Warszawa 1998, s. 146; M. Gołka, Cywilizacja. Eu
ropa. Globalizacja, Poznań 1999, s. 154-156.

Homogenizacja oznaczająca wzrost jednorodności społecznej, dotyczy głównie 
więzi obywatelskich związanych z instytucją państwa. Bariery klasowe, rasowe czy 
etniczne zostają zniesione lub trwa proces ich usuwania nadzorowany przez państwo. 
Homogenizacja nie oznacza zarazem zniesienia kulturowej odrębności lokalnych grup 
imigracyjnych czy autochtonicznych. Jest raczej swoistego rodzaju nałożeniem się na 
identyfikację grupową, etniczną lub autochtoniczną szerszej tożsamości obywatelsko- 
-narodowej. Można zatem określić homogenizację jako proces zmierzający do wy
kształcenia uniwersalnej jednorodnej tożsamości, reprezentatywnej dla każdego 
członka, zbiorowego czy indywidualnego, w danym wielokulturowym społeczeństwie.

Pluralizacja występuje na poziomie lokalnym, niepaństwowym. Dziedziny życia 
zbiorowego, pozostające poza sferą państwa stanowią pola, na których rozwija się 
pluralizm kulturowy, czyli współistnienie różnych kultur.

Globalizacja tożsamości i jednocześnie więzi prowadzi do wykroczenia poza grani
ce tożsamościowe i świadomościowe własnej zbiorowości. Dochodzi do tworzenia 
wspólnot narodowych i ponadnarodowych, charakteryzujących się solidarnością szer
szego typu. Globalizacji towarzyszyć może zjawisko umacniania się lokalnej/etnicznej 
tożsamości, które z kolei prowadzi do utrwalania więzi grupowych na poziomie lokal
nym11 12.

Asymilacja wiedzie do zlewania się grup etnicznych w jeden organizm państwowy. 
Zjawisko to ma miejsce w społeczeństwach o rodowodzie imigracyjnym i cechuje się 
indywidualnymi elementami typowymi dla określonych, konkretnych zbiorowości.

W społeczeństwach pluralistycznych zbiorowości globalne wyłoniły się w wyniku 
procesów narodotwórczych, a cechująca je odrębność kulturowa i ideologiczna, pod
trzymywana jest z jednej strony przez same zbiorowości, z drugiej przez instytucje 
państwowe, czuwające nad zapewnieniem odpowiednich warunków do współwystę- 
powania wielu kultur w ramach jednego organizmu państwowego.

Wielokulturowość nie stoi na przeszkodzie w dopełnianiu procesu asymilacji, jest 
złożonym — podobnie jak sama asymilacja — zjawiskiem. Dotyczy przekształceń grup 
wchodzących w interakcje z innymi grupami, prowadzi do przeobrażeń postaw, jakie 
wyłaniają się podczas tych kontaktów, wiedzie do powstawania nowych rodzajów 
tożsamości, ideologii i wytworów, rodzących się na styku różniących się kultur, istnie
jących obok siebie.
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1.3. Modele wielokulturowości w społeczeństwie amerykańskim

Społeczeństwo amerykańskie, podobnie jak inne społeczeństwa o imigracyjnym ro
dowodzie — kanadyjskie, brazylijskie, australijskie itp. — charakteryzuje złożoność et
niczna, rasowa oraz wyznaniowa. Każda jednostka wchodząca w skład takich społecz
ności zajmuje określone miejsce w tej mozaice społecznej. To położenie ściśle deter
minują takie wyznaczniki, jak: rasa, wyznanie czy tożsamość etniczna. Ze względu na 
tę koegzystencjalną różnorodność typów kulturowych w ramach jednego organizmu 
państwowego dają się wyróżnić następujące modele:

— monizmu, mającego miejsce w przypadku jednostek autochtonicznych lub spo
łeczności marginalnych, które nie deklarują chęci — głównie z powodu nieodczuwania 
takiej potrzeby — przynależności do szerszych struktur społecznych, wykraczających 
poza granice własnej grupy. Rezerwaty jednokulturowości i monoetniczne enklawy 
występują coraz rzadziej w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych;

— dwukulturowości przejawiającej się w enklawach etnicznych, takich jak amery
kańskie getta: murzyńskie, koreańskie, chińskie itp.;

— wielokulturowości, która widoczna jest w poliwalencyjnych formach tożsamości 
jednostek13. Ten model dominuje w społeczeństwie amerykańskim, a polega na wza
jemnym przenikaniu się i zlewaniu grup społecznych różnych pod względem etnicz
nym, rasowym czy wyznaniowym.

W formie tabelarycznej powyższe rozróżnienie przedstawia się w następujący spo
sób:

Tabela 1.1. Rodzaje relacji w społeczeństwach wielokulturowych

Jednostki Jednostki Grupy Grupy
typy 

świadomości
procesy typy 

świadomości
procesy

monokulturowość monowalencja inkultu racja 
(wchłanianie 
jednych grup 
przez inne)

monoetniczność monizm

dwukulturowość biwalencja akulturacja 
(przenikanie się 
i zlewanie 
różnych grup)

dwuetniczność hybrydalizm

wielokulturowość poliwalencja asymilacja 
(wyłanianie się 
nowej przestrzeni 
kulturowej)

wieloetniczność pluralizm

Na podst.: T. Paleczny, Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - 
USA i Brazylia, 2001.

13 T. Paleczny, Meandry wielokulturowości, op.cit.
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Fenomen wielokulturowości posiada kilka swoich form czy rodzajów, dających się 
opisać i scharakteryzować jak w tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Typy wielokulturowości

Rodzaj 
wielokulturowości

Typ relacji Procesy Ideologie

współwystę- 
powanie

wielość, 
różnorodność, 
odrębność

wrogość, 
rywalizacja, 
konflikt, 
neutralna wspólo- 
becność

inkulturacja, 
inkorporacja

izolacjonizm, 
separacja, 
segregacja, 
dominacja, koeg
zystencja

przenikanie wielość, 
różnorodność, 
częściowa odrębność

współzależność, 
kooperacja, 
pluralizm, 
zewnętrzny 
hybrydalizm

integracja, ako- 
modacja, akultu- 
racja

integracjonizm, 
melting pot, 
nacjonalizm, 
etatyzm

powiązanie 
strukturalne

wielość, 
różnorodność, 
pełna integracja przy 
symbol icznęj 
odrębności

zintegrowany system 
społeczny, 
jedność kulturowa, 
pluralizm wewnętrzny

asymilacja, unifi
kacja, 
globalizacja, 
homogenizacja

mozaika kulturo
wa jedności, 
egalitaryzm

Na podst.: T. Paleczny, Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych — 
USA i Brazylia, 2001.

Powyższe rodzaje wielokulturowości występują współcześnie w Stanach Zjedno
czonych. Jednak podziały te i ich charakterystyki podlegają nieustannej ewolucji i nie 
są ostateczne. Amerykański system społeczny, jak każdy inny, jest dynamiczny i roz
wija się według wzorów niedających się do końca całkowicie przewidzieć. Procesom 
homogenizacji, zarówno w aspekcie państwowym, jak i narodowym towarzyszą wy
raźne odrębności etniczno-rasowe, połączone często z odrębnością wyznaniową. Po
kojowemu współistnieniu tych różnych typów kulturowych pomaga instytucja pań
stwa, która w przypadku Stanów Zjednoczonych jest gwarantem równości grup i jed
nostek w zakresie prawa i możliwości kultywowania i pielęgnowania własnej tradycji 
etnicznej14.

Amerykanie szwedzkiego pochodzenia tworzą grupę, która w chwili obecnej nie 
nosi wyraźnych znamion grupy etnicznej, grupy wyizolowanej i wyraźnie odrębnej od 
reszty społeczeństwa. Nie jest określana w kategoriach takich, jakie stosuje się do grup 
na przykład chińskiej, irańskiej czy chociażby włoskiej. Jest raczej określana jako grupa 
osób świadomych swojego europejskiego, skandynawskiego pochodzenia, która pielę
gnuje i kultywuje dziedzictwo swoich przodków.

Część tego sposobu kultywacji dawnej tradycji odnaleźć można w formach podej
mowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość Amerykanów 
szwedzkiego pochodzenia na terenie stanu Minnesota pozwala się opisać i zamknąć 
w ramach jednego wspólnego modelu, którego rekonstrukcja zamieszczona jest 
w kolejnych rozdziałach.

14 T. Paleczny, Meandry wielokulturowości, op.cit.



14 ETNICZNOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Wpływ i oddziaływanie świadomości etnicznej — w tym rozumienie istotności ba
gażu kulturowego odziedziczonego po przodkach — na codzienną postawę związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej dostarcza materiałów do rozważań, któ
rych rezultatem może być ustalenie proporcji czynników kulturowych i ekonomicz
nych determinujących przedsiębiorczość.

1.4. Charakterystyka zastosowanej metody badawczej 
oraz wykorzystanych źródeł informacji

Podczas zbierania materiałów dotyczących przebiegu procesów szwedzkiej emigracji 
i osadnictwa do Stanów Zjednoczonych korzystałam przede wszystkim z archiwów 
Szwedzkiego Instytutu Emigracji (Soenska Emigrantinstitute?) w Vaxjó oraz zasobów 
Królewskiej Biblioteki (Kungliga Bibliotekei) w Sztokholmie. Centrum Informacji 
o Przedsiębiorczości (Jnformation Center for Entrepreneurship — ICE) w Jónkóping — po
siadające jeden z największych zbiorów bibliotecznych w Europie na temat przedsię
biorczości — dostarczyło mi danych dotyczących zarówno zjawiska przedsiębiorczości 
szeroko rozumianej — w sposób globalny — jak i tej występującej w aspekcie lokalnym, 
rasowym czy etnicznym.

Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych przygotowywany przez dłuższy czas, po
przedzony został gromadzeniem i analizą informacji o charakterze historyczno- 
-archiwalnym oraz teoretyczno-opisowym. Informacje historyczno-archiwalne posłu
żyły lepszej i sprawniejszej identyfikacji szwedzkich osad i enklaw na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Materiały pochodzące z ICE dały z kolei wgląd w sposób podejmo
wania i prezentowania problematyki przedsiębiorczości przez badaczy z różnych krę
gów kulturowych i uniwersyteckich czy ośrodków badawczych.

Kilkumiesięczny pobyt w Vaxjó, Sztokholmie oraz Jónkóping był możliwy dzięki 
stypendium, jakie otrzymałam od Svenska Emigrantinstitutet w roku 2000. Badania pro
wadzone przeze mnie w Stanach Zjednoczonych finansowałam z grantu przyznanego 
mi przez Komitet Badań Naukowych. Tę praktyczną cz^ść projektu określiłam jako 
próbę poznania istoty przedsiębiorczości oraz sposobu jej oddziaływania na świa
domość etniczną. Swoją uwagę skoncentrowałam na szwedzko-amerykańskich15 16 sku
piskach w stanie Minnesota, bowiem w moim przekonaniu stanowią one przykład 
bardzo dobrze zachowanej szwedzkiej kultury w szerokim rozumieniu tego słowa. 
Prócz eksploracji zasobów bibliotecznych i archiwalnych, dostępnych na terenie uni
wersytetu stanowego — University of Minnesota — w Saint Paul, Minneapolis i Duluth, 
korzystałam z archiwów Minnesota Histońcal Sodęty, Duluth Historical Soaety, Isanty Histo- 
ricalArchines oraz Chirago County Archioes.

15 Jeśli taki zachodzi.
16 Określenia „szwedzko-amerykański” używam tutaj w celu szybszego przekazu informacji, że 

chodzi o przedsięwzięcia prowadzone przez Amerykanów szwedzkiego pochodzenia.

Część praktyczna moich badań sprowadziła się do pogłębionego wywiadu swo
bodnego, rejestrowanego na taśmie oraz do obserwacji uczestniczącej.
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Spośród wielu firm, jakie rozpoznałam jako przedsięwzięcia szwedzko-ame- 
rykańskie, czyli prowadzone przez Amerykanów szwedzkiego pochodzenia, wybrałam 
dziewięć. Z właścicielami tych, głównie rodzinnych firm, nawiązałam - najpierw tele
foniczny lub listowny, a później bezpośredni kontakt.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu, listownie, lub korzystając 
z poczty elektronicznej, przesyłałam listę pytań, jakie miałam zamiar zadać. Chciałam 
w ten sposób pozwolić moim rozmówcom na przygotowanie się do wywiadu, przy
pomnienie sobie faktów, nazwisk czy dat związanych z historią firmy.

Narzędzie badawcze, jakkolwiek z zasadniczo z góry ustalonym schematem roz
mowy podlegało — co wyniknęło w trakcie nagrywania rozmów — pewnym zmianom 
czy modyfikacjom. Spowodowane to było moim staraniem, aby utrzymać swobodną 
rozmowę, która umożliwiała nawet spontaniczne odpowiedzi. Pytania przedstawione 
w formie pisemnej wyznaczały ramy wywiadu i tworzyły swoistego rodzaju jego 
szkielet.

Wywiady, których średni czas trwał około 40 minut, przeprowadziłam z przedsta
wicielami następujących firm:

1. Anderson Fumiture, Inc. / Duluth
2. Premier Builders / Duluth
3. Peterson & Anderson Flowers / Duluth
4. Meat Market / Lindstróm (Chisago county)
5. Gulbranson Jeweller / Lindstróm (Chisago county)
6. Leader Storę / Cambridge (Isanti county)
7. Erickson Bank / Cambridge (Isanti county)
8. Cambridge Dry Cleaners, Cambridge (Isanti county)
9. Bergquist Imports, Inc. / Cloquet (Carlton county)
Aby spróbować przedstawić i zobrazować możliwie jak najwierniej relacje, jakie za

chodzą na poziomie: świadomość etnicżna — przedsiębiorczość, zawęziłam obszar ob
jęty badaniami do czterech powiatów (countieśy. Sl Louis, Isanti, Chisago oraz Carlton.

Oprócz prowadzenia rozmów z właścicielami firm, uczestniczyłam w spotkaniach 
typu etnicznego, organizowanych przez lokalne społeczności Amerykanów szwedz
kiego pochodzenia. Tym samym pojawiła się okazja podpatrzenia z bliska, niemalże 
dosłownego dotknięcia szwedzko-amerykańskiej rzeczywistości, tej codziennej i tej od 
święta.

1.5. Determinanty czasowo-przestrzenne zjawiska 
stanowiącego przedmiot analizy

Według amerykańskiego spisu ludności z 1990 roku Minnesotę zamieszkiwało ponad 
536 tysięcy osób deklarujących szwedzkie pochodzenie, spośród niecałych 5 milionów 
mieszkańców tego stanu. Dla porównania, ta sama kategoria osób osiadłych na terenie 
innych stanów określana jest w liczbach, na przykład: 375 tysięcy (Illinois), 126 tysięcy 
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(Pennsylwania), 165 tysięcy (stan Nowy York), 155 tysięcy (Teksas), 92 tysiące (Arizo
na), 258 tysięcy (stan Washington)17.

17 Za: US Federal Census 1990.
18 Dane pochodzą z US Census 2000, Ancestiy fint reported dostępnego poprzez American Fact 

Finder, adres strony internetowej: http://factfinder.census.gov/

Według danych dostarczonych przez US Census z roku 2000, w całych Stanach 
Zjednoczonych przynależność do szwedzkiej grupy etnicznej zadeklarowało 2 584 719 
osób spośród prawie 281 milionów amerykańskich obywateli18.

Stan Minnesota podzielony na powiaty „skupił” największą zbiorowość potomków 
szwedzkich imigrantów w swoich północno-wschodnich rejonach. Okolice miast 
Minneapolis, St. Paul oraz Duluth noszą wyraźne znamiona szwedzkich, czy ogólnie 
mówiąc, skandynawskich osad. Wyraża się to w nazewnictwie lokalnych miejscowości, 
a nader wyraźnie w nazwach firm działających na tym obszarze.

W przeprowadzonych badaniach, obiektami obserwacji i analizy były firmy działa
jące w miastach takich, jak: Duluth, Lindstróm, Cambridge oraz Cloquet. Celowo 
pominęłam miasta Minneapolis i St. Paul, ponieważ jako jedna duża aglomeracja, sta
nowią obszar współwystępowania wielu różnorodnych kultur, często „zachodzących 
na siebie” i „wymieszanych”.

http://factfinder.census.gov/


ROZDZIAŁ II

Proces emigracji szwedzkiej 
do Stanów Zjednoczonych: 

próba typologii i rekonstrukcji głównych tendencji

Emigracja na kontynent amerykański postrzegana jest jako jedna z największych wę
drówek zbiorowości ludzkich na przestrzeni wieków. W latach 1820—1930 do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej wyemigrowało z Europy łącznie 33 miliony osób. 
Kolejnych 17 milionów osiadło w Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej; znaczna część 
wybrała Australię. Łącznie szacuje się, że we wspomnianym okresie Europę opuściło 
ponad 50 milionów osób1.

1 H. Norman, Fana/ tillfosterlandet [w:] Popular Historia 2/1995, s. 14.
2 Porównaj: H. Norman, Stuedish and Scandinatńan Migration to America: Some Findings of tbe Uppsala 

Gnup [w:] Emigration fiom Northern, Central and Southem Europę: Theontical and Methodologfcal Principles of 
Pesearch, Kraków 1984, s. 127-140.

Szwecja, zważywszy na położenie geopolityczne oraz ustrój społeczny, również 
uległa europejskim tendencjom migracyjnym, w konsekwencji czego 1,3 miliona 
Szwedów zdecydowało się na opuszczenie rodzinnego kraju. Pod względem wielkości 
skali emigracji, Szwecja, pośród państw północnoeuropejskich, zajęła trzecie miejsce, 
po Irlandii i Norwegii, gdzie ruchy emigracyjne rozpoczęły się zdecydowanie wcze
śniej1 2.

Imigracja szwedzka do Ameryki - ze względu na chronologię jej przebiegu 
i charakterystyki kulturowe, zwłaszcza religijne — zaliczana jest do kategorii tzw. „starej 
imigracji” protestanckiej, poprzedzającej masowy transfer ludności katolickiej z Euro
py na teren Stanów Zjednoczonych.

Drugą główną cechą wyróżniającą tej migracji był generalnie jej chłopski, wiejski 
rodowód, chociaż w różnych okresach przybywali do Stanów Zjednoczonych także 
intelektualiści, rzemieślnicy oraz drobni przedsiębiorcy.

Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie głównych tendencji charakteryzujących 
szwedzki proces emigracyjny do Ameryki Północnej. Koncentruję się więc głównie na 
rekonstrukcji danych liczbowych, przebiegu oraz zmieniającym się w czasie natężeniu 
szwedzkiego wychodźstwa. Opisując główne tendencje zmiennego w czasie procesu 
imigracji szwedzkiej do Ameryki Północnej, staram się nie tracić wszakże z pola wi
dzenia komplementarnych, choć być może ubocznych i drugorzędnych zjawisk towa
rzyszących tym procesom, takich jak związki jej uczestników z krajem pochodzenia, 
reemigracja czy kontakty szwedzkiej grupy etnicznej z innymi, zwłaszcza wywodzący
mi się ze Skandynawii zbiorowościami imigracyjnymi.
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Zjawisko jak i pojęcie emigracji nie jest jednoznaczne i rozumiane co najmniej 
w dwojaki sposób: wąski, ekskluzywny oraz szerszy, inkluzywny3.

3 Porównaj: U. Beijbom, Mot Ibfiets land. Den soenska utoandringen, Stockholm 1995; S. Huntington, 
Zderzenie cywilizacji i nony kształt lodu światowej, Warszawa 1998; H. Kubiak, Rodowód narodu 
amerykańskiej, Kraków 1975.

4 T. Paleczny, Emigracja. Bunt cgy ucieczka?, Kraków 1999, s. 42, maszynopis niepublikowany.
5 S. Akerman, Migration as a Researrb Tool and Study Object Per Se: Summary of a Text Commenting 

Upon Some Recent Scandinaman Studies [w:] Northern, Central and Southem Europę: Tbeontical and Methodo- 
loffcal Principles ofReseartb, Kraków 1984, s. 277-287.

6 T. Paleczny, Idea powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie, Kraków 1992, s. 20-29;
porównaj też: A.H. Richmonde, Global Apartheid Refugees, Racism and tbe New World Order, Toronto 
1994; K. Siany, H. Kubiak [wt] Encyklopedia socjologji, 1999.

Rozumienie drugie nie będzie stanowiło przedmiotu dyskursu niniejszego tekstu; 
w centrum rozważań pozostanie zaś wąskie podejście, w którym:

„(...) słowo »emigracja« służy do oznaczania wszelkich rodzajów - zarówno indywidual
nych, jak i grupowych - transferów ludności opuszczających granice jakiegoś umownego 
regionu w celu przeniesienia się do innego. Transfer taki może być ujmowany i traktowany 
w kategoriach procesu (...), ruchu (...), zjawiska o różnorodnym zakresie i zasięgu (...) lub 
stanu świadomości”4.

Tak więc, emigracja — inaczej wychodźstwo — to termin określający proces przesie
dlania się, wędrówkę ludności, niejednokrotnie związaną także, lecz niekoniecznie, 
z przenoszeniem kapitałów z jednego regionu do drugiego, dla osiągnięcia wyższych 
zysków. Treść kapitałów stanowić mogą wartości zarówno materialne, jak i duchowe. 
Imigranci przenoszą z sobą do miejsca i społeczeństwa kraju osiedlenia nie tylko wła
sny potencjał intelektualny, predyspozycje osobowościowe i umiejętności zawodowe, 
ale także — pośród innych norm i wartości kulturowych — wzory organizacji grupowej. 
Jednym z istotnych składników tego dziedzictwa grupowego jest umiejętność gospo
darowania i osiągania celów ekonomicznych. Wśród podstawowych motywów niemal 
każdego rodzaju emigracji, w tym szwedzkiej, jest poprawa położenia i osiągnięcie 
wyższego standardu życia materialnego. Nic więc dziwnego, iż imigracji często towa
rzyszy wzrost aktywności jej uczestników, spowodowany także koniecznością przysto
sowania się do nowych warunków życia w kraju osiedlenia. Stany Zjednoczone stano
wią zaś bezsprzecznie kraj, w którym każda jednostka i grupa nie tylko może, ale 
i winna rozwijać własną przedsiębiorczość i inicjatywę w każdej dziedzinie, także 
w zakresie gospodarowania, wytwarzania dóbr i ich podziału.

W analizie procesów i ruchów emigracyjnych dają się wyróżnić rozmaite typy i po
staci wychodźstwa, których przyczyn należy doszukiwać się w sferze politycznej, spo
łecznej oraz ekonomicznej5. Wszystkie te dziedziny życia zbiorowego, nakładając się 
na siebie oddziałują na zachowanie i postawy jednostek wobec wyboru: podjęcia lub 
zaniechania emigracji.

Tak więc, w zależności od czynników sprawczych można wyróżnić cztery typy wy
chodźstwa6:

1) emigrację stałą (cel: osiedlenie) lub powrotną (cel: akumulacja środków finanso
wych na działalność w kraju pochodzenia);
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2) emigrację dobrowolną lub przymusową; powód w przypadku tej pierwszej może 
być ekonomiczny lub kulturowy, z kolei charakter przymusu wynikać może 
z konieczności lub obowiązku - politycznego, religijnego, rasowego;

3) emigrację celową (uzyskanie lepszego wykształcenia, zawodu itp.) lub przypad
kową (deportacja, małżeństwo mieszane itp.);

4) emigrację innowacyjną lub konserwatywną. W obu przypadkach chodzi o warto
ści ekonomiczne, polityczne, społeczne bądź kulturowe; różny jest jednak cel 
wychodźstwa — poszukiwanie lub ratowanie tych wartości.

W przypadku procesów emigracji szwedzkiej do Ameryki, na przestrzeni kilkuset 
lat, występowały różne typy i modele wychodźstwa.

W periodyzacji tego procesu, wyodrębniają się następujące okresy:
— okres wikingowski, obejmujący wieki VII, VIII oraz IX naszej ery.
Wiadomo o przybiciu do brzegów Ameryki Północnej kilku statków, których zało

gę stanowili wojownicy pochodzący z terenów dzisiejszej Norwegii. Znane są imiona 
dwóch, najbardziej wsławionych podbojami wikingów, Bjami oraz Leif, którzy jakoby 
pierwsi mieli eksplorować wybrzeża amerykańskie, czyli Vinlandu lub Marklandu, jak 
wówczas nazywano te ziemie7.

7 Dii Skandinatńerund Europa, 1992, s. 59 F.
8 H. Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiej, Kraków 1975, s. 63.

Ten typ emigracji czasowej wskazywał wynikające z przyczyn ekonomicznych do
browolne motywy wychodźstwa, spowodowane koniecznością poszukiwania nowych 
zasobów oraz ciężkimi warunkami bytowymi w kraju pochodzenia. Nie ma całkowitej 
pewności, czy wyprawy te przyniosły trwałe korzyści materialne społeczności skandy
nawskiej; należy jednak domniemywać na podstawie skąpych dowodów archeologicz
nych i historycznych, że obfitowały w bogate doświadczenia, obce innym grupom.

— okres kolonialny8, trwający od momentu utworzenia zamorskiej prowincji Nowa 
Szwecja w 1638 roku do 1783 roku — daty zawarcia układu wersalskiego, który między 
innymi stwierdzał uznanie przez Anglię suwerenności Stanów Zjednoczonych. Rok 
1783 to również data podpisania przez króla szwedzkiego, Gustava III, układu han
dlowego ze Stanami Zjednoczonymi.

Omawiana faza wychodźstwa przejawiała cechy emigracji innowacyjnej i stałej. 
Państwu szwedzkiemu zależało na rozwoju kolonii, która miała przynosić i przynosiła 
zyski. Do jej „obsługi” potrzebnych było wielu ludzi, niekoniecznie ochotników. Naj
częściej większość załóg tworzyli zesłańcy, skazani za przestępstwa w ojczyźnie. Dla 
nich wychodźstwo było przypadkowe i niezamierzone, najczęściej stałe (do końca 
życia). Zwierzchnicy oraz członkowie kadry dowodzącej emigrowali czasowo 
(w większości przypadków), wypełniając obowiązek narzucony przez Koronę. Imigra
cja szwedzka z tego okresu posiadała wiele cech wspólnych z brytyjską, protestancką 
kolonizacją kontynentu, tworzącą dominującą, rdzenną grupę establishmentu poli
tycznego, kulturalnego i gospodarczego tworzącego się społeczeństwa amerykańskie
go. Generalnie uznać można, iż ta faza imigracji szwedzkiej stanowi w dużej mierze 
element dziedzictwa kulturowego przypisywanego kategorii białych, protestanckich, 
anglosaskich kolonistów z Wysp Brytyjskich i Europy Północno-Zachodniej.

— okres liberalny, którego początki przypadają na pierwsze lata XIX stulecia, 
a koniec związany jest z wybuchem I wojny światowej oraz decyzjami Kongresu USA 
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z lat 20. XIX wieku o limitowaniu liczby ludności napływowej i wprowadzeniu kwot 
imigracyjnych. W tej fazie można rozróżnić następujące podokresy:

— imigracji religijnej (ok. 1840 do 1867), w którym do Stanów Zjednoczonych 
przybywały grupy uchodźców wyznających odmienną wiarę niż nakazywał to 
szwedzki Kościół i państwo;

— imigracji „za chlebem”, związanej z tragicznymi warunkami bytowymi, cyklicz
nymi klęskami nieurodzaju i głodu w latach 1865-1875, 1880-1895 oraz 1900- 
1914.

Wspomniany rodzaj imigracji o charakterze religijnym nosił znamiona wychodź
stwa intencjonalnie stałego, konserwatywnego, wynikającego z przymusu, a raczej 
z konieczności ratowania wyznawanych wartości. Ci, którzy emigrowali, uciekając 
przed głodem, nastawieni byli na pobyt czasowy, z zamiarem powrotu do ojczyzny po 
kilku latach. W większości przypadków tak się jednak nie działo, aczkolwiek w roku 
1894 liczba szwedzkich uchodźców równa była liczbie osób powracających zza Oce
anu, sięgając około 50 0009. Migracji szwedzkiej do Ameryki Północnej towarzyszyła 
reemigracja. Zjawisko to dotyczyło w przeważającej mierze imigrantów zarobkowych, 
udających się do Ameryki w celu poprawy losu nie tyle swojego, co własnych rodzin. 
Jednym z głównych intencji imigrantów zarobkowych była chęć zdobycia pieniędzy na 
zakup ziemi w Szwecji.

9 A.S. Olander Kalvemark, Rtakiionen mot utoandringfn. Emigrationsfragan i svensk debatt och pohtik. 
1904 - 1904, Uppsala 1972.

10 Na podstawie: Reports of the Immigration Commission, Vol. 1, New York 1970, s. 830-838.

— restryktywny lub inaczej selektywny, trwający od końca lat 20. XX wieku aż 
do dziś. Wprowadzenie przez rząd Stanów Zjednoczonych nowych ustaw reglamen
tujących dostęp do ziemi pod osadnictwo w postaci Nationa/ Origins Ad ograniczyło 
drastycznie dopływ imigrantów; oprócz tego, kilka dekad później, kryzys lat 30., który 
dotknął Stany Zjednoczone, zniechęcił nowych potencjalnych przybyszów. W latach 
1929—1940 powody ekonomiczne opuszczenia ojczyzny jeszcze, aczkolwiek w nie
wielkim stopniu, przyczyniały się do emigracji. Okres następny, począwszy od lat 40. 
XX wieku aż do dziś, zdominowany został przez uchodźstwo celowe (osiedleńcze) 
i innowacyjne, służące poszukiwaniu lepszego wykształcenia, pracy, osiągnięciu no
wych wartości: ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych10.

Imigranci ze Szwecji podlegali wspólnym wpływom dla wszystkich przybyszów 
z Europy. O ich położeniu i specyfice grupowej decydował rodzaj wyposażenia kultu
rowego oraz zakres determinacji i motywacji do osiągnięcia celu. Imigranci szwedzcy 
wyposażeni byli w większości w syndrom cech osobowościowych oraz wzorów orga
nizacji grupowej, jaki wykształcił się w surowym klimacie, na jałowej ziemi, w warun
kach sprzyjających utrzymywaniu solidarności zbiorowej. Zarówno cechy osobowo
ściowe imigrantów, jak i ich formy grupowej więzi predestynowały Szwedów w Ame
ryce do osiągnięcia sukcesu materialnego.

Jedna z podstawowych tez tej pracy polega zatem na sformułowaniu pytania, 
w jakim zakresie i w jaki sposób imigranci szwedzcy zastosowali i wykorzystali własne 
dziedzictwo kulturowe do osiągnięcia celów ekonomicznych w Stanach Zjednoczo
nych?
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Następnie, jakie osobliwości cech indywidualnych i grupowych imigrantów 
szwedzkich zadecydowały w największym stopniu o ich statusie indywidualnym 
i zbiorowym — jako grupy etnicznej — w społeczeństwie amerykańskim?

Jaką rolę odegrała religia oraz związane z nią systemy wartości? Czy imigranci 
szwedzcy skłonni byli w tym samym czy w innym stopniu do naśladowania w kształ
towaniu wzorów swej aktywności społecznej, kulturowej i gospodarczej z doświad
czeń innych, zwłaszcza poprzedzających ich w czasie grup etnicznych?

Imigracja szwedzka do Ameryki posiada — jak wszystkie inne zbiorowości imigra- 
cyjne — swoją chronologię, charakterystyki liczbowe, dane, które mogą zaprezentować 
jej naturę i charakter w liczbach.

Przedstawione poniżej zestawienie danych liczbowych, dotyczących wielkości 
skandynawskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych, obrazuje narastanie, kulminację 
oraz opadanie fali wychodźstwa dla pięciu krajów w latach 1820-1992. Dane podane 
są w liczbach bezwzględnych.

Tabela II.l. Wychodźstwo skandynawskie do Stanów Zjednoczonych 
w latach 1820-1991

Dekady Szwecja Norwegia Danla+lslandla Finlandia
1820 91 - 169 -
1830 1201 - 1063 -
1840 13 903 - 539 -
1850 20 931 - 3 749 -
1860 37 667 71 631 17 094 -
1870 115 922 95 323 31 771 -
1880 391 776 176 586 88132 -
1890 226 266 95 015 50 231 -
1900 249 534 190 505 65 285 -
1910 95 074 66 395 41 983 756
1920 97 249 68 531 32 430 16 691
1930 3960 4 740 2 559 2 146
1940 10 665 10 100 5 393 2 503
1950 21 697 22 935 10 984 4 925
1960 17 116 15 484 9 201 4 192
1970 6 531 3 941 2 609 2 868
1980 11 018 4164 5 370 3 265
1991 1 242 554 629 369

Źródło: Vincent N. Parnllo, Stranyrs to These Shons, Raa and Ethnic Rtlations in the United States, New 
York 1994, pp 599-601. E.P. Hutchinson, Immigrants and Their Childnn, New York, 1956, pp 5-6, 
26-27.

Wśród badaczy procesu emigracji skandynawskiej do Stanów Zjednoczonych nie 
ma całkowitej zgodności co do szacunkowych liczb, w jakich podaje się wielkość wy
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chodźstwa11. Rozbieżności wynikają z różnych powodów, choćby sposobu dokony
wania przez amerykańskie instytucje rejestracji imigrantów, czy deklaracji samych imi
grantów o swej narodowej przynależności.

11 Porównaj: U. Beijbom, Mol lóftets land. Den suenska utoandringn, Stockholm 1995; D. Bjelke- 
born, „Jemtland” i Amerika. Utoandring fran Mdrjedalen 1846—1857, Gavle 1995; L. Ljungmark, Den 
stora utoandringen, Stockholm 1965.

Generalnie wszakże uznać można, iż najważniejsze pod względem rozmiarów 
i znaczenia główne fale emigracji szwedzkiej do Ameryki przypadają na fazę masowej 
emigracji chłopskiej z Europy. Niemniej spora część osadników szwedzkich znalazła 
się na kontynencie północnoamerykańskim jeszcze w okresie kolonialnym i w przypa
dających na pierwsze dekady XIX wieku latach tak zwanej „starej emigracji”, o prote
stanckim, północnoeuropejskim pochodzeniu. Pierwsze grupy imigrantów ze Szwecji 
wyznaczyły w dużym stopniu pozycję kolejnych przybyszów z tego kraju, nadając im 
dystynkcje grupy etnicznej zaliczanej do kategorii WASP.

11.1. Ilościowa charakterystyka emigracji szwedzkiej 
na tle emigracji skandynawskiej

Wychodźstwo z Półwyspu Skandynawskiego zainicjowane zostało ruchem przesie
dleńczym, mającym swój początek w Norwegii. Podobnie jak w pozostałych krajach 
europejskich ruch ten przebiegał w wyraźnym kierunku: z zachodu na wschód. Fin
landia była ostatnim krajem północnego regionu, która uległa tendencjom emigracyj
nym; miało to miejsce dopiero na przełomie wieków XIX i XX. Duńskie wychodź
stwo nigdy nie osiągnęło takich rozmiarów jak w pozostałych krajach skandynawskich 
— zważywszy na względnie wysoki poziom rozwoju rolnictwa oraz przemysłu nie ist
niała tam potrzeba emigrowania w poszukiwaniu nowych ziem. Emigracja islandzka, 
mimo że rozpoczęła się zdecydowanie później niż w pozostałych krajach północnej 
Europy, szybko dorównała intensywnością norweskiej i szwedzkiej.

Poniższe zestawienie ukazuje skalę wychodźstwa skandynawskiego (liczby obrazują 
liczbę emigrantów na jeden tysiąc mieszkańców kraju ojczystego): 11

Tabela II.2. Liczba emigrantów na jeden tysiąc mieszkańców kraju opuszczanego

Dekada 1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1910
Państwo
Norwegia 2,4 5,8 4,7 9,6 4,5 8,3
Szwecja 0,4 2,3 2,3 7,0 4.2 4,2
Dania 0,3 1,0 2,1 3,9 2,2 2.8
Finlandia - - 0,2 1.2 2,4 5,5
Islandia - - 4,2 8,8 3.0 2,3

Źródło: Emigution jrom Nortbern, Central and Southem Europę: Theoretical and Methodologcal Prindples of 
Researcb, Kraków 1984, s. 130.
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W przedostatniej dekadzie XIX wieku, która była punktem kulminacyjnym procesu 
emigracyjnego, do Stanów Zjednoczonych wyjechało odpowiednio:

Całkowita liczba emigrantów z lat 1851-1930 wyniosła:

z Norwegii 
Islandii 
Szwecji 
Finlandii 
Danii

10 osób na jeden tysiąc mieszkańców,
9
7
6
4

800 000 osób, 
1 200 000 osób,

400 000 osób,
400 000 osób, 

14 000 osób.

dla Norwegii
Szwecji 
Danii 
Finlandii 
Islandii

Źródło: Emigration jrom Northem, Central and Southem Europę: Theoretical and Methodologcal Principles of 
Research, Kraków 1984.

W odniesieniu do krajów skandynawskich, z wyjątkiem Szwecji, emigracja z miast 
była liczniejsza niż z rejonów wiejskich. Należy jednak zwrócić uwagę na to, w jakim 
stopniu emigrujący byli mieszkańcami miast — czy przybyli tam ze wsi i po krótkim 
okresie kontynuowali wychodźstwo, czy zamieszkiwali aglomerację od urodzenia. 
Z badań przedstawionych12 przez H. Normana oraz H. Runbloma13, uwzględniających 
mieszkańców dwóch szwedzkich miast — Sztokholmu oraz Halmstadu — wynikało, że 
dominował model emigracji stopniowej, to znaczy, emigranci pochodzący z tych sku
pisk spędzili w mieście średnio pięć lat przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Sta
nów Zjednoczonych. Emigranci opuszczający Szwecję mieli więc w sporej mierze 
wcześniejsze doświadczenia migracyjne, które zmniejszały ich podatność na przypa
dający na pierwszy okres osadnictwa „szok kulturowy”. Otwartą, niewyjaśnioną kwe
stią pozostaje wszakże pytanie o to, w jakim stopniu zamknięte, tradycyjne środowiska 
wiejskie zmieniały swój charakter w wyniku odpływu ludności imigracyjnej. Doświad
czenia innych społeczeństw, z których wywodziła się masowa, chłopska emigracja 
osiedleńcza do Stanów Zjednoczonych wskazują na fakt, iż zjawiskom wychodźstwa 
towarzyszył wzrost natężenia bezpośrednich (reemigracja) i pośrednich — poprzez 
listy, przekazy ustne — kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami tradycyjnych 
wspólnot wiejskich i mieszkańcami wieloetnicznych, nowoczesnych środowisk wiel
komiejskich w Stanach Zjednoczonych14.

12 H. Norman, H. Runblom, Nordisk emigationsatlas. Terierach kommentarer. Kartor, Uppsala 1980.
13 Obaj uczeni są członkami Uppsala Gruppen — grupy naukowej zajmującej się badaniem wy

chodźstwa ludności skandynawskiej.
14 K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica pow. rgęszpwskie- 

g>, Warszawa-Poznań, Biblioteka Socjologiczna, 1938; K. Zawistowisz-Adamska, Społeczność wiejska. 
Wspomnienia i materiały z badań terenowych. Zaborów 1938-1939, Warszawa 1958.

Znamienny jest również fakt, że kobiety, częściej niż mężczyźni, zatrzymywały się 
w miastach przed wyemigrowaniem za Ocean. Wyjaśnienie tej regularności kryje się 
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w mechanizmach przebiegu transferu ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych. Kobiety 
zatrzymywały się niejednokrotnie wraz z dziećmi w miastach portowych, oczekując na 
to, aż mąż, ojciec czy brat urządzi się w nowym kraju i przyśle pieniądze na dalszą 
podróż bądź uzna, iż dalsza migracja jest korzystna. Mężczyźni przejawiali natomiast 
skłonność do wychodźstwa bezpośredniego, z prowincji do Ameryki, aczkolwiek nie 
był im obcy mechanizm zdobywania podstawowych kwalifikacji, choćby językowych, 
właśnie w ośrodkach miejskich15. Dwustopniowość wychodźstwa sporej części 
uczestników migracji szwedzkiej do Ameryki Północnej jest czynnikiem, który 
w pewnym zakresie wpływał na sposób ich przystosowania do warunków społecznych 
i kulturowych Stanów Zjednoczonych.

15 H. Norman, Frań Bergslagpn till Nordamerika. Studier i migrationsmonster, social riirlighet och demogra- 
jisk struktur med utgangspunktfran Orebro źdn 1851-1915, Uppsala 1974.

Proces emigracji szwedzkiej do Stanów Zjednoczonych odznaczał się nierówną 
intensywnością, jeżeli chodzi o liczebność imigrantów. Poniższy schemat przedstawia 
obrazowo skalę rocznej emigracji ludności skandynawskiej w okresie 1880-1890, 
z obszarów wiejskich i z miast.

Wieś

Miasto

Źródło: Emigration from Nortbem, Central and Soutbem Europę: Theoretical and Metbodologcal Principles of 
Reseanb, Kraków 1984.



Proces emigracji szwedzkiej do Stanów Zjednoczonych: próba typologii i rekonstrukcji... 25

Natężenie procesów emigracyjnych było nierówne, w zależności od rejonu, który 
objęty był tym zjawiskiem. Do najważniejszych czynników, decydujących o natężeniu 
wychodźstwa zaliczyć należy:

— stopień industrializacji; wysokie uprzemysłowienie oznaczało niską tendencję do 
wyjazdu za granicę,

— lokalizacja względem innych dobrze rozwiniętych ośrodków przemysłowych lub 
rolniczych,

— wysoka migracja wewnętrzna; wyraźnie zarysowywała się wprost proporcjonalna 
zależność pomiędzy migracją wewnętrzną a uchodźstwem,

— tradycja emigracji,
— związki potencjalnych emigrantów z nieformalnymi ruchami religijnymi16.

16 H. Norman, Swtdish and Scandinaińan Migration to Amtrica: Some Findings of tbo Uppsala, op.cit., 
s. 127-149.

Spośród wyżej wymienionych czynników dwa szczególnie determinowały proces 
wychodźstwa: bliskość z rejonami lepiej rozwiniętymi oraz tradycja emigracji. Na po
wstanie tej ostatniej złożyły się w równym stopniu świadectwa reemigrantów o amery
kańskim dobrobycie, korespondencja, z góry opłacone bilety na podróż przesyłane 
najczęściej listownie oraz kontrakty pracownicze, niejednokrotnie zawierane jeszcze 
przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych.

Największa pod względem intensywności szwedzka fala emigracyjna wywodziła się 
z najbiedniejszych prowincji rolniczych: Halland, Smaland oraz Varmland. Bieda z jednej 
strony, z drugiej zaś, kultywowana od dziesiątków lat, tradycja emigracji za chlebem do 
Danii, Norwegii czy Niemiec skłaniały kolejne grupy do exodusu za Ocean.

Uzupełnieniem ruchu emigracyjnego do Stanów Zjednoczonych był ruch przesie
dleńczy w kierunku stolicy Szwecji. Sztokholm spełniał rolę bieguna przyciągającego 
wszystkich tych, których nie było stać na kosztowną podróż przez Ocean, a zasob
nych na tyle, aby opłacić przejazd do największego miasta.

Ze względu na formę, zbiorową lub indywidualną, jaką przybierała emigracja, dały 
się wyróżnić jej dwa etapy. Pierwszy obejmował wychodźstwo grupowe; wyjeżdżający 
należeli do jakiejś grupy, rodziny, sekty lub innego rodzaju zbiorowości. Ten typ modelu 
emigracyjnego przeważał do roku 1870. Był charakterystyczny dla klasy średniej oraz 
chłopów. Emigrowano całymi rodzinami, często zabierając z sobą również służbę.

W latach 1845—1850 opuściło w ten sposób Szwecję około 15 000 osób.
W późniejszym czasie dominował typ emigracji indywidualnej. Pojedyncze osoby, 

najczęściej pochodzące z miast i rejonów przemysłowych, podejmowały samodzielnie 
decyzje o wyjeździe z kraju, czyniły to, podróżując pojedynczo, również — znajdując 
się już na terytorium Stanów Zjednoczonych — samodzielnie poszukiwały pracy 
i miejsca osiedlenia. Ten model, z kolei, przypisywany jest emigracji o charakterze 
osiedleńczym, ekonomicznym, „za chlebem”, która uległa nasileniu szczególnie 
wiatach 1868—1873. Istotny jest tutaj fakt, że osoba wyjeżdżająca utrzymywała kon
takt z rodziną w kraju swojego pochodzenia, częstokroć przysyłając później w liście 
bilet na podroż do Stanów Zjednoczonych dla następnego potencjalnego emigranta. 
W ten sposób podtrzymywana była płynność procesu emigracyjnego. Tworzyły się 
zarazem i rozwijały mechanizmy „migracji łańcuchowej”, przyczyniające się do prze
noszenia nie tylko całych rodzin, ale i wspólnot sąsiedzkich i wiejskich. Transfery 
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o takim ciągłym charakterze ułatwiały ochronę własnych tradycji i utrzymywanie od
rębności etnicznej w Stanach Zjednoczonych.

Późniejszy okres: 1880—1882 oraz 1887—1888 przyniósł nasilenie emigracji, między 
innymi z powodu nałożenia się na siebie w czasie dwóch zjawisk: spadku koniunktury 
ekonomicznej w Szwecji i wzrostu tempa rozwoju gospodarczego w Stanach Zjedno
czonych. Kombinacja przyczyn ekonomicznych w kraju pochodzenia i osiedlenia 
sprawiły, że niemal co siódmy obywatel szwedzki wyemigrował z kraju, a ogólną licz
bę osób, które opuściły Szwecję w tym czasie określa się na poziomie 200 000.

Natężenie fali emigracyjnej zmniejszyło się w latach 1893—1895, w czasie, kiedy za
kończył się okres „boomił’ ekonomicznego i osłabło tempo wzrostu gospodarczego 
w Stanach Zjednoczonych. Skutki ekonomicznej recesji znalazły odbicie w „panice 
rynkowej” z roku 189317, która rozpoczęła głęboki, kilkuletni kryzys gospodarczy. 
Wielkie korporacje, banki, przedsiębiorstwa przemysłowe były zbyt ściśle powiązane 
z sobą siecią kredytów i wzajemnych zależności, aby ich stabilność nie była zagrożona 
w przypadku bankructwa któregoś z nich. Pod koniec roku 1893,15 000 firm oraz 600 
banków przestało istnieć, a liczba bezrobotnych zwiększała się w błyskawicznym 
tempie: w grudniu 1893 roku wynosiła 1 milion, w styczniu roku następnego 2 milio
ny, zaś sześć miesięcy później już 3 miliony18.

17 Angielska nazwa: The Panic of 1893.
18 Patrz: Davidson, Gienapp, Heyrman, Lytle, Stoff 1994.

W Szwecji, natomiast, jak i w pozostałych krajach skandynawskich (prócz Finlan
dii), nastąpił — za sprawą industralizacji — wzrost aktywności gospodarczej. Nowe 
miejsca pracy, lepsze płace, a co za tym idzie, pojawienie się perspektywy na lepsze 
życie, przyniosły zahamowanie odpływu ludności z kraju. Część emigrantów zdecy
dowała się na powrót do ojczyzny, widząc w tym jedyne wyjście z kryzysowej sytuacji. 
Prawidłowości szwedzkiego procesu migracyjnego do Stanów Zjednoczonych po
twierdzają fakt, iż u podłoża każdej migracji leży złożony zespół czynników, stano
wiący pochodną zarówno psychicznych i osobowościowych predyspozycji oraz cha
rakterystyk poszczególnych jednostek, jak i wyznaczonych przez grupowe zasady or
ganizacji ekonomicznej, politycznej i kulturowej społeczeństw. Genezę i przyczyny 
sprawcze migracji wyznaczają czynniki wewnętrzne, wynikające z psychologicznych 
motywacji jednostek oraz zewnętrzne, wywodzące się z zasad funkcjonowania systemu 
społecznego, zarówno zbiorowości, które są opuszczane, jak i tych przyjmujących 
nowych przybyszów. Wzajemna kombinacja czynników społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, ekonomicznych i kulturowych w społeczeństwie macierzystym i kraju 
osiedlenia obiektywizuje się w zespole zjawisk and „przyciągających”
oraz „wypychających” jednostki i grupy z jednych rejonów i układów społecznych do 
innych. Imigranci szwedzcy podlegali takim samym zespołom bodźców i przyczyn, 
jakie kierowały wychodźcami ekonomicznymi czy politycznymi z innych rejonów 
Europy.
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11.2. Geneza i przyczyny emigracji szwedzkiej 
do Stanów Zjednoczonych

Wiek XVIII zdominowany został przez oświeceniowe idee fizjokratyzmu i merkanty- 
lizmu. Tak, jak w pozostałych państwach europejskich, również w Szwecji powszech
nie panował merkantylistyczny pogląd, że siła państwa i narodu zależy od wielkości 
jego populacji. Miernikiem zamożności Szwecji miała być m.in. wysoka liczba ludności 
potrzebna do pracy w rodzącym się przemyśle. W tym celu państwo, poprzez specjal
ne ustawy socjalno-społeczne, stymulowało obywateli do zakładania rodzin i rodzenia 
potomstwa. Jednym z czynników zachęcających w ramach polityki prokreacyjnej były 
na przykład tak zwane „kredyty ziemskie”, czyli niewielkie połacie ziemi uprawnej, 
które państwo wydzierżawiało chłopom „w zamian” za wysoką liczbę dzieci w rodzi
nie19.

19 Porównaj: U. Beijbom, Mot loftets land. Den soenska utoandringn, Stockholm 1995; L. Ljungmark, 
Den stora utoandringen, Stockholm 1965.

20 H. Norman, Farual tillfosterlandet [w:] Popular Historia 2/1995, s. 14—21.
21 Porównaj: L. Ljungmark, Den stora utoandringn, Stockholm 1965; U. Beijbom, Mot lóftets land. 

Den soenska utoandringm, Stockholm 1995.

Wprowadzano jednocześnie reformy rolne, które miały usprawnić niewydajne ro
dzime rolnictwo. Małe gospodarstwa rolne wchłaniane były przez większe, w celu 
utworzenia większych jednostek agrarnych, obsługiwanych przez mieszkańców dane
go regionu. Przemiany ekonomiczne na wsi szwedzkiej przyczyniały się z jednej strony 
do wzrostu zamożności części właścicieli gospodarstw, z drugiej jednak prowadziły 
także do dalszej pauperyzacji uboższych farmerów, zwiększając także liczebność bez
rolnych, pozbawionych ziemi chłopów20.

Proletariat wiejski rósł liczebnie. W 1750 roku szwedzką wieś zamieszkiwało 
1,8 min osób, pół wieku później 2,3 min, a średnia liczba dzieci w rodzinie wynosiła 8. 
W 1850 roku 65% ludności Szwecji stanowił proletariat wiejski, co odpowiadało 2,7 
min osób. Szczególnie duży przyrost naturalny odnotowany został w okresie 1820— 
1850, za sprawą wprowadzenia szczepień ochronnych przeciw ospie, która była 
przyczyną wysokiej śmiertelności wśród noworodków.

Najbardziej dotknięte ubóstwem i przeludnieniem prowincje: Vastergótland, Var- 
mland, Smaland oraz Norrland określane były za Isaakiem Tegnerem, szwedzkim 
poetą doby Oświecenia, mianem „fabryk produkujących ludzi”.

W dekadzie 1850-1860 Szwecję nawiedzała, niemal co roku, klęska nieurodzaju, 
a co za tym idzie - głód i nędza. Pogarszająca się w szybkim tempie sytuacja ekono
miczna najuboższych warstw ludności wiejskiej i w konsekwencji całego społeczeń
stwa, dała początek emigracji o charakterze ekonomicznym. Lata 1867—1869 przynio
sły jeszcze większe cierpienia związane z niedostatkiem żywności. Paradoksalnie, pół
nocne prowincje kraju tonęły w deszczu, podczas gdy południowe cierpiały z powodu 
suszy. W 1869 roku 2,2% mieszkańców Szwecji zmarło śmiercią głodową. W jeszcze 
gorszej sytuacji znalazła się Finlandia, gdzie w tym samym czasie, wskutek klęski głodu 
zginęło 8% ludności21.

Lata 1846—1858/60 nazywane są w szwedzkiej literaturze podejmującej temat emi
gracji jako lata „uchodźstwa”, zaś okres 1860—1910 definiowany jest jako termin „emi
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gracji za chlebem”. W ciągu tych czterech dekad Szwecję opuściło blisko 900 000 
osób22.

22 H. Norman, Farvdl tillfosterlandet [w:] Popular Historia 2/1995, s. 14-21.
23 Ssuedes inAmerica. New Perspectioes, red. U. Beijbom, Vaxjó 1993.
24 Ibidem, s. 72.
25 H. Norman, Farodl till fosterlandet [w:] Popular Historia 2/1995, s. 14—21; porównaj też: 

L. Ljungmark, Den stora utnandringn, Stockholm 1965; S. Carlsson, Swedes in Nortb America 1638— 
1888, Stockholm 1988; U. Beijbom, Mot loftets land. Den soenska utoandringfn, Stockholm 1995.

„Wychodźstwo” postrzegane jest z obecnej perspektywy czasowej jako jeden 
z elementów restrukturyzacji kraju. Wzmożona fluktuacja ludnościowa, której przy
czyny były różnorodnej natury; zarówno polityczne, ekonomiczne, socjalne, jak rów
nież religijne, doprowadziła do powstania nowych struktur społeczno- 
-ekonomicznych. Motyw ekonomiczny skłaniający do opuszczenia kraju był najsilniej
szy, lecz nie jedyny. Konflikty na de społeczno-politycznym również leżały u podstaw 
podjęcia decyzji o emigracji, a znalazły się wśród nich m.in.: żądanie powszechnego 
prawa do głosowania, wprowadzenia wyższych płac, polepszenia warunków pracy, 
postulaty wprowadzenia zakazu pracy dzieci. Przemiany ekonomiczne pociągały za 
sobą reorientację ideologii oraz programów politycznych, reprezentowanych przez 
główne ugrupowania i siły polityczne społeczeństwa szwedzkiego23.

Związki zawodowe w Szwecji, wspierane przez zagraniczne formacje o podobnym 
charakterze, organizowały specjalne kursy dla klasy robotniczej, podczas których mię
dzy innymi uczono języka angielskiego, rozpowszechniano informacje o Stanach 
Zjednoczonych, przygotowywano do konfrontacji z nową rzeczywistością, z jaką 
przyszli emigranci mieli się zmierzyć za Oceanem.

Gazeta „Socialdemokraten” regularnie donosiła o sytuacji na amerykańskim rynku 
pracy, zamieszczając nawet adresy firm czy biur pośrednictwa pracy. Właśnie tą drogą, 
Erik Pettersson, syn górnika z powiatu Bjurtjaln, dowiedział się o możliwości zatrud
nienia przy wyrębie lasu w północnej części doliny Missisipi.

Po kilku latach ciężkiej pracy, zauroczony pięknem ziemi oraz jej żyznością, kupił 
część gruntu na własność, zakładając pierwszą w tych okolicach szwedzką osadę. 
W długich listach do krewnych zachęcał ich do przybycia do nowego kraju olbrzymich 
możliwości i perspektyw na dostatnie życie. Wielu górników z regionu Bjurtjaln uległo 
wizji nowej ziemi — ziemi bez głodu, chorób, nędzy, nieurodzaju24.

W 1853 roku, brat Erika, Jakob Pettersson, sprowadził do Stanów Zjednoczonych 
15 rodzin. Rok później, ponownie Erik, pilotował kolejną grupę emigrantów. Łącznie, 
braciom Petersson, udało się namówić do opuszczenia Szwecji 250 osób.

Kolonia Pettersonów stanowiła pierwszy przystanek na ziemi amerykańskiej dla 
nowych przybyszów ze Szwecji. To była ich przystań w dalekiej drodze w głąb konty
nentu oraz w drodze do nieznanej rzeczywistości.

Wśród motywów skłaniających do emigracji obecny był również motyw religijny. 
Kościół szwedzki nakładał kary: pieniężne, więzienia, lub skazywał na zesłanie tych, 
którzy nie stosowali się do Koiwentikałplakatet — ustawy nakazującej ujednolicenie 
praktyk religijnych. Konuentikalplakatet weszła w życie w roku 1726. Kościół szwedzki 
wykorzystał ten wprowadzony przez państwo nakaz do walki z ruchami antykościel
nymi, które starały się wzbudzić świadomość równouprawnienia religijnego, szczegól
nie wśród najniższych warstw społeczeństwa25. Przez cały XVIII wiek, na mocy tej 
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ustawy, zwalczano wszelkie inne koncepcje i ruchy religijne, np.: pietystów, baptystów, 
luteran.

Cztery najbardziej znane grupy emigrantów religijnych poprowadzone zostały 
przez swoich przywódców w następujące rejony Stanów Zjednoczonych:

— grupa Gustava Unoniusa osiedliła się w stanie Wisconsin w 1841 roku, w pobliżu 
Pine Lakę;

— Peter Cassel poprowadził swoich współwyznawców do Iowa w 1845 roku;
— Erik Petterson, w latach 1853—1854, sprowadził do Wisconsin kilkadziesiąt ro

dzin;
— Erik Jansson założył z grupą kilkuset osób osadę Bishop Hill w Illinois w 1864 

roku.
Wczesna emigracja religijna była zatem przejawem protestu wobec dyskryminacji 

innych grup religijnych ze strony państwa (pośrednio) oraz Kościoła (bezpośrednio). 
Dopiero w 1858 roku opór wobec Kościoła szwedzkiego był na tyle silny, aby dopro
wadzić do uchylenia ustawy z 1726 roku. Fala migracji religijnej ze Szwecji do Stanów 
Zjednoczonych upodabnia ją ze względu na skład i charakter z kolonizacyjną, pury- 
tańską i kwakierską imigracją anglosaską. Imigranci religijni posiadali silną ideologiczną 
motywację i psychiczną determinację, powodującą, iż Stany Zjednoczone stawały się 
dla nich atrakcyjnym miejscem osiedlenia nie tylko ze względu na przyczyny ekono
miczne, ale także duchowo-ideowe. Protestanccy osadnicy szwedzcy z tego okresu 
powielali niejako te same wzory religijne, co ich brytyjscy, zaliczani do kategorii WASP 
(White-Anglo-Saxon-Protestant) purytańscy poprzednicy.

Konventikalplakatet obowiązywał zbyt krótko, aby uwzględnić powody religijnej 
emigracji za decydujące o kształcie całego procesu emigracyjnego. Niemniej jednak, 
czynnik religijny zaistniał wyraźnie obok innych (ekonomicznych, socjalnych, osobi
stych) kształtujących przebieg procesów przesiedleniowych.

Omawiany typ emigracji ilustruje przykład Bishop Hill, kolonii założonej w Illinois 
przez Erika Janssona. Osadę tę, o utopijnych, religijnych założeniach, zamieszkiwało 
łącznie 1500 osób, wywodzących się głównie z prowincji Halsingland, Uppland, 
Vastmannland oraz Dalarna. Większość imigrantów znalazła się tutaj, uciekając przed 
prześladowaniami Kościoła szwedzkiego. Niestety kolonia stała się prawdziwym ze
słaniem, a to w wyniku dyktatorskich zapędów samego Janssona. Uchodząc przed 
jedną formą podległości, mieszkańcy Bishop Hill wpadli w inny rodzaj uzależnienia. 
Jansson zorganizował kolonię jako wielką komunę, w której nie obowiązywało prawo 
własności prywatnej. Wielu Szwedów nie wytrzymało tych rygorów i opuściło osadę, 
dając początek nowym osiedlom. Autokratyczne rządy charyzmatycznego przywódcy 
Janssona zakończyły się wraz z jego śmiercią — został zamordowany w 1850 roku.

Oczywiście nie wszystkie przypadki kolonii, zakładanych z powodów religijnych, 
miały tak dramatyczny finał. Poza swymi religijnymi funkcjami, doprowadziły także do 
popularyzacji wzorca integracji wyznaczanej przez wspólną pracę, wspólne zamieszki
wanie (niejednokrotnie w tym samym domostwie kilku rodzin), wspólnie racjonowaną 
żywność. Wszystkie te zjawiska odwoływały się do zasad integracji wspólnotowej.

Kolejnym czynnikiem stymulującym ludność do uchodźstwa była sytuacja spo
łeczno-socjalna, w jakiej znajdowali się potencjalni emigranci. W drugiej połowie 
XVIII wieku, tak jak w pozostałych krajach europejskich, również w Szwecji, obowią
zywał fizjokratyczny model polityki ludnościowej. Chodziło o utrzymanie wzrostu 
liczby ludności; uważano bowiem, że wysokie zaludnienie jest gwarantem zamożności 
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państwa; a poza tym, w dobie gwałtownej industrializacji rozwijający się gwałtownie 
sektor produkcyjny oferował wiele tysięcy nowych miejsc pracy.

W pewnym momencie dostrzeżono jednak i drugą stronę procesu industrializacji, 
a mianowicie tę, że rosnąca w siłę masa proletariatu może stanowić zagrożenie dla 
istniejącego porządku społeczno-ekonomicznego. Sfery rządzące zaczęły coraz czę
ściej roztrząsać problem tak zwanej „groźnej masy”, której widmo buntu poważnie 
niepokoiło zamożne warstwy szwedzkiego społeczeństwa. Stąd wśród klas wyższych 
zrodził się pomysł zmniejszenia tego zagrożenia, poprzez umożliwienie odpływu czę
ści proletariatu właśnie do Stanów Zjednoczonych.

Obraz Ameryki kreowany był zatem z trzech stron: przez koła rządzące, obawiają
ce się utraty kontroli nad proletariatem, przez samych emigrantów, ślących zza Oce
anu listy do krewnych oraz przez kompanie przewozowe, prosperujące dzięki dostar
czaniu siły roboczej do Stanów.

Czynniki, które dodatkowo przyspieszały podjęcie decyzji o wyemigrowaniu to:
— zniesienie obowiązku posiadania paszportu,
— sukcesywne ubożenie wsi szwedzkiej, spowodowane między innymi odpływem 

młodej siły roboczej do przemysłu,
— chęć uniknięcia obowiązkowej służby wojskowej (przedłużonej z 90 do 240 dni) 

przez mężczyzn, którzy nie ukończyli 21 roku życia,
— wprowadzenie w 1862 roku w USA prawa Homestead Act, na mocy którego, 

każdy nowo przybyły imigrant, po złożeniu deklaracji zostania farmerem, otrzy
mywał od państwa 160 akrów uprawnej ziemi z niewielką zabudową gospodar
ską; zobowiązanie obejmowało co najmniej pięć lat uprawy roli lub prowadzenia 
hodowli,

— niekorzystny system dziedziczenia ziemi w Szwecji: aby uniknąć rozdrobnienia 
gospodarstwa rolnego, ziemię otrzymywał w spadku najstarszy potomek. Taki 
sposób rozdziału majątku prowadził do powstania ogromnej rzeszy bezrolnych 
chłopów. W 1870 roku ludność wiejską szacowano na około 2 690 000 osób, 
z czego 1 400 000 posiadała ziemię na własność, zaś pozostałe 1 290 000 stano
wili najemni robotnicy rolni, pozbawieni możliwości godziwego życia, a także — 
ze względu na swój status — prawa głosu w wyborach.

11.3. Główne tendencje w osadnictwie szwedzkim

Plany pozyskania zamorskich kolonii dla Szwecji powstały już w 1620 roku, za czasów 
regencji małoletniej jeszcze wtedy Krystyny, przyszłej królowej.

Pierwszą, udokumentowaną datą wymienianą w historii osadnictwa szwedzkiego na 
ziemi amerykańskiej jest rok 1638. Wtedy to okolice rzeki Delaware, do których dotar
ły dwa szwedzkie statki: Kalmart Nyckel oraz Fagel Grip, otrzymały nazwę Nova Suecia.

W to zamorskie przedsięwzięcie zaangażowane były kapitały holenderski oraz 
szwedzkiej arystokracji. Duża kompania handlowa, należąca na początku do Holen
drów, później przejęta przez Koronę szwedzką, intensywnie rozwijała w tych rejonach 
wymianę towarową z Indianami, bazującą na takich towarach, jak: tytoń, futra 
z bobrów, lisów, niedźwiedzi. Indianie kupowali od Europejczyków tkaniny, narzędzia
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(haczyki do wędek, siekiery, kotły), płacąc za nie kukurydzą oraz innymi produktami 
żywnościowymi.

W owym czasie kolonię zamieszkiwało 385 osób, w większości przestępców ska
zanych na karę dożywotniego zesłania. Przynosząca niebagatelne zyski kolonia została 
siłą przejęta ponownie przez Holendrów w 1656 roku, a król szwedzki Karol Gustaw 
zbyt zajęty prowadzeniem wojny z Polską, nie poświęcił uwagi zamorskiej prowincji. 
W 1668 roku Nowa Szwecja stała się kolonią brytyjską z fortem Christina (dzisiejszy 
Wilmington, stan Delaware) jako głównym centrum administrowania i zarządzania 
całą prowincją26. Ostatecznie, w 1697 roku, teren ten po raz kolejny zmienił właści
ciela, przechodząc pod wpływy szwedzkie. Począwszy od końca XVII wieku do po
łowy następnego stulecia trwało sukcesywne zasiedlanie Delaware szwedzkimi imi
grantami, a Kościół szwedzki regularnie posyłał tam swoich misjonarzy.

26 I. Andersson, Dąeje Sąutęji, Warszawa 1967.
27 H. Norman, Fornal tUlfosteriandet [w:] Popular Historia 2/1995, s. 14—21.

Dla rozwoju kolonii szczególnie ważne było podpisanie w 1783 roku przez króla 
szwedzkiego, Gustava III, układu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Intensyw
ne kontakty handlowe prowadziły do wzrostu zainteresowania ziemią amerykańską ze 
strony Szwedów, którzy dostarczali Ameryce dwóch najbardziej oczekiwanych towa
rów: rudy oraz imigrantów. Dobre doświadczenia osób powracających zza Oceanu 
sprzyjały budowaniu pozytywnego obrazu Ameryki. Tym, m.in., można tłumaczyć 
fakt, że Szwecja była pierwszym państwem, które uznało niepodległość nowej repu
bliki.

Zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi rosło. Ten kraj o olbrzymich możliwo
ściach, budzący nadzieje na lepsze życie opisywany był w literaturze szwedzkiej 
z wielkim entuzjazmem przez takich pisarzy i poetów jak: Frederika Bremer, Carl von 
Linee czy Lars Johan Hierta — założyciel gazety „Aftonbladet”, w której regularnie 
publikowano listy emigrantów. Sam Hierta zwrócił się do króla Karola XTV z propo
zycją, aby ten zliberalizował warunki stawiane przez rząd szwedzki wyjeżdżającym za 
granicę. Rezultatem było zniesienie z dniem 4 maja 1840 roku obowiązku opłacania 
zastawu przez każdego obywatela, który planował opuszczenie kraju. Zastaw stanowił 
zabezpieczenie, jakiego państwo szwedzkie żądało na wypadek, gdyby osoba emigru
jąca miała zamiar już nie powrócić27.

Obowiązek posiadania paszportu przy wyjeździe utrzymywany był do roku 1860; 
później w ramach ułatwienia emigracji został zniesiony.

Na mocy aktu prawnego z roku 1841 jeden akr ziemi amerykańskiej, nadającej się 
pod uprawę, kosztował 1,25 $. Celem zachęcenia nowych imigrantów do zasiedlenia 
terenów jeszcze nieużytkowanych, zastąpiono ten akt nowym. Ów nowy akt prawny - 
Homeslead Art - wszedł w żyde w 1862 roku i na jego mocy każdy nowo przybyły, 
również kobieta, jeśli tylko zadeklarował dotrzymanie umowy, otrzymywał od państwa 
za darmo 160 akrów ziemi. Zobowiązanie obejmowało uprawę roli przez czas nie 
krótszy niż pięć lat oraz przyjęde obywatelstwa amerykańskiego.

Jedną z pierwszych szwedzkich osad powstałych za oceanem była, wspomniana już 
wcześniej, Bishop Hill. Kolonię założył w 1864 roku Jansson, duchowny przywódca 
400-osobowej grupy religijnej. Jansson stworzył osiedle działające według modelu 
rodzinnego. Wspólna praca i wspólne żyde wyznaczały rytm osady. Mężczyźni zaj
mowali się uprawą roli, kowalstwem, obróbką drewna, kobiety - gospodarstwem do
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mowym, krawiectwem, tkactwem. Mieszkano razem, po kilka rodzin w jednej chacie. 
Zbiorowość utrzymywała się ze sprzedaży wspólnie wyprodukowanych dóbr: płodów 
rolnych, hodowlanych, odzieży, wyrobów tkackich.

Jansson wprowadził obowiązkową naukę języka angielskiego dla dzieci i dorosłych; 
ponadto organizował obligatoryjne spotkania indoktrynujące społeczność Bishop Hill 
o konieczności podporządkowania się surowym prawom osady. W miesiącach wio
sennych, kiedy brakowało żywności, ogłaszał czas postu, sam racjonował podstawowe 
produkty żywnościowe. Wprowadził celibat, aby ograniczyć liczbę dzieci. Jego zarzą
dzenia, aczkolwiek surowe, przyniosły pozytywne efekty. Kolonia urosła w siłę, stając 
się bogatą i znaczącą osadą w Illinois. Jej kres nadszedł jednak w 1861 roku, kiedy 
osada podjęła kooperację z partnerami z zewnątrz, zawierając kilka niekorzystnych 
układów handlowych.

Terytorium stanu Minnesota zaczęto kolonizować od roku 1850. Proces ten prze
biegał w kilku etapach, przy czym pierwszy z nich zdominowany był przez amerykań
skich osadników. Dopiero później napłynęli tu emigranci z Niemiec, Norwegii i Szwe
cji. Życie osadników polegało na ciągłej rywalizacji między sobą oraz spekulacji zie
mią. Intensywnie przebiegały prace związane z wytyczaniem drogi kolejowej, prowa
dzącej w kierunku Missisipi. Właśnie tam powstał „szwedzki trójkąt”, pomiędzy rzeką 
Missisipi a St. Croix. Należy wspomnieć, że wszystko działo się kosztem Indian, któ
rzy tracili swoje ziemie, zdobywając się w 1862 roku na zbrojne powstanie przeciw 
białym.

Osadnicy szwedzcy wędrowali w kierunku północnym, wzdłuż granicy potencjal
nych pól uprawnych, które znajdowały się w obrębie największego na kontynencie 
systemu wodnego. Dalej były miejsca takie, jak: Isanty, Kanabec, a następnie obszary 
na południe od „trójkąta szwedzkiego” — Cannon River, Minnesota River, później 
wschodnia i środkowa część stanu Minnesota.

W 1853 roku Hans Mattson założył osiedle Vasa nad Mississippi, które stało się 
przykładem koegzystencji starych osadników i nowo przybyłych imigrantów. Mattson 
nadzorował powstawanie nowych szwedzkich osad wzdłuż wschodniej linii kolejowej, 
przy budowie której zatrudnionych było wielu Szwedów.

Szwedzcy drwale pracowali przy wyrębie lasów, za nimi posuwali się szwedzcy rol
nicy, którzy przygotowywali ziemię pod pola uprawne. Był to typowy zestaw prac, które 
łączono z sobą, w zależności od pory roku: wiosną i latem - praca na roli, jesienią i zimą 
— przy budowie kolei żelaznej. Stąd wynikała stała i ciągła ruchliwość szwedzkich emi
grantów, którzy podążali na zachód za rozbudowującą się linią kolejową.

Duluth w stanie Minnesota stało się odpowiednikiem miasta Sundsvall — centrum 
przemysłu drzewnego w Szwecji. Pracownicy licznych tartaków w prowincji Vastern- 
orrland (płn.-zach. Szwecja) znajdowali bez trudu zajęcie po przyjeździe do Stanów 
Zjednoczonych. Dotyczyło to również górników podejmujących pracę w Iron Rangę 
położonym na północny zachód od Duluth.

Zatem domeną Szwedów stały się cztery podstawowe zajęcia: praca przy budowie 
kolei, wyręb lasu, uprawa roli, praca w kopalni.

Zważywszy na to, że niemiecki oraz norweski proces emigracyjny rozpoczęły się 
wcześniej, szwedzcy emigranci docierający do rejonów Minneapolis „skazani” byli na 
tereny przylegające do zajętych już centrów. Najlepsze tereny uprawne zdominowane 
były przez ludność nieszwedzką, podczas gdy ziemie podmokłe, okołomorenowe 
uprawiane były przez szwedzkich chłopów.
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Ten terytorialny rozkład grup etnicznych tłumaczyć można czynnikiem czasowym 
(kolejność przybywania poszczególnych grup osadników decydowała o pierwszeństwie 
wyboru ziemi), brakiem środków finansowych na zakup lepszej ziemi, również, 
w przypadku Szwedów, sentymentem i tęsknotą za rodzimą przyrodą i krajobrazem. 
Dochodził do tego również aspekt psychologiczny: niechęć wobec otwartego teryto
rium, bezgranicznych równinnych przestrzeni.

Kolejny etap w ekspansji ludności szwedzkiej w Stanach Zjednoczonych objął te
rytorium stanu Kansas. W 1855 roku dotarł do tych rejonów z Illinois Erik Jannson. 
Założył tutaj pierwszą szwedzkojęzyczną gazetę „Hemlandet”, za pomocą której inte
grował społeczność szwedzką tego regionu. Mając na celu usprawnienie przebiegu 
procesu osadniczego Szwedów, utworzył w Chicago biuro pośrednictwa gruntami 
Fint Swedish Agricultural Co. Towarzystwo zakupiło 14 000 akrów ziemi położonej 
wzdłuż rzeki Smoky. W późniejszym czasie przebiegała tamtędy linia kolejowa, co 
dodatkowo podniosło atrakcyjność oraz wartość tego terenu.

W zbiorowości szwedzkiej obowiązywały purytańskie zasady współistnienia. Pra
cowitość oraz silne poczucie przynależności do grupy pomagały w przetrwaniu cza
sów kryzysu spowodowanych na przykład suszą, pożarami, cyklonami, plagami sza
rańczy.

W osadach powstawały sklepy z wyposażeniem domu, piekarnie, restauracje, 
punkty usługowe itp.

Na środkowym zachodzie powstające kolonie zakładane były przez imigrantów 
wywodzących się z lat 50. XIX wieku. Dwa miasta Chicago oraz Bishop Hill stanowiły 
punkty wyjścia dla osadnictwa o kierunku północnym (z Chicago) oraz zachodnim 
(z Bishop Hill).

Zupełnie inaczej przebiegało osadnictwo szwedzkie w Teksasie. Do rejonów tych 
docierała fala emigrantów ze szwedzkiej prowincji Smaland. Inicjatorem i sponsorem 
tej gałęzi emigracji był bankier Sven Svenson, który w miejscowości Austin założył 
swoje biuro migracyjne.

Sven Magnus Svenson opuścił Szwecję, udając się do Nowego Jorku w 1836 roku. 
Wraz z amerykańskim wspólnikiem założył przedsiębiorstwo zajmujące się handlem 
bawełną, zbożem, bydłem, sprzedażą nieruchomości. Jego sympatia do Stanów Pół
nocnych była przyczyną ucieczki do Meksyku, którą musiał podjąć, na szczęście bez 
szkody dla swoich interesów. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych rozpoczął pracę 
w instytucjach finansowych na Wall Street jako bankier. Często odwiedzał rodzinny 
kraj, werbując tam kolejne grupy emigrantów. Svenson opłacał podróż tym, których 
nie było na nią stać. W zamian zyskiwał robotników, którzy zobowiązani byli do od
pracowania dwóch lat w jego przedsiębiorstwach bez otrzymania przez ten czas go
tówkowego wynagrodzenia. Po tym okresie stawali się samodzielni, gotowi do pracy 
na własny rachunek, ze znajomością języka i obyczajów amerykańskich.

W 1867 roku, kilka lat po otwarciu drogi kolejowej na zachód, około 350 emi
grantów opuściło szwedzkie Nassjó, udając się w okolice Austin w Teksasie. W 1910 
roku mieszkało tam 5000 osób urodzonych w Szwecji. Dwadzieścia lat później, 
w 1930 roku, 14 000 mieszkańców tego rejonu miało udokumentowane szwedzkie 
pochodzenie.

Przełom wieków zdominowany został przez typ emigracji miejskiej. Dane staty
styczne z roku 1908 ukazują, że aż 61% szwedzkich przybyszów zamieszkiwało miej
skie rejony Stanów Zjednoczonych. Dwadzieścia lat później wielkość ta wzrosła 
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o kolejnych dziewięć punktów procentowych. Dokonując porównawczego zestawienia 
wielkości dla poszczególnych krajów skandynawskich, otrzymujemy następujące pro
porcje: dla Szwecji — jeden na trzech emigrantów osiedlał się w mieście; dla pozosta
łych krajów skandynawskich — jeden na sześciu.

Wynika stąd, że szwedzcy przybysze wykazywali dwa razy częściej chęć osiedlania 
się w aglomeracjach miejskich, niż ich skandynawscy sąsiedzi.

Jak podaje Ulf Beijbom28, na przełomie wieków XIX i XX liczba szwedzkich imi
grantów osiadłych w Chicago przewyższała liczbę mieszkańców drugiego co do wiel
kości miasta Szwecji, Góteborga. Przemysł skoncentrowany wokół miast dominował 
w ówczesnej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych, cechujący się dużą dynamiką 
i intensywnością, proces industrializacji przyciągał nawet niewykwalifikowanych ro
botników, młodzież oraz kobiety. Praca, którą podejmowali, nie wymagała specjalnych 
kwalifikacji, a mimo to była dobrze opłacana. Duże miasta amerykańskie od tego 
momentu stały się alternatywą dla mieszkańców rolniczych obszarów zachodnich 
Stanów Zjednoczonych. W rodzimej Szwecji koniunktura gospodarcza nie charaktery
zowała się podobnym dynamizmem jak za Oceanem i dlatego tradycja emigracji wśród 
Szwedów była wciąż żywa. Zmienił się jednak typ emigracji ze stałej na czasową oraz 
z grupowej na indywidualną. Większość opuszczających Szwecję osób wyjeżdżała 
z zamiarem powrotu po kilku latach pracy w Stanach Zjednoczonych. Zarobione pie
niądze miały służyć różnym celom, chociażby zakupowi ziemi, wybudowaniu własne
go domu, założeniu własnego gospodarstwa, pomocy najbliższym. Ulepszony trans
port morski sprzyjał przepływowi ludności ze Skandynawii do Ameryki Północnej 
oraz w przeciwnym kierunku. Na przełomie wieków liczba reemigrantów kształtowała 
się na poziomie około 4500 osób rocznie. W tym czasie władze szwedzkie wprowa
dziły oficjalny rejestr emigrujących, którego dokumentacja Emigrationutredningen zawie
rała dane z lat 1907—1913. Według tych danych, roczna przeciętna liczba emigrantów 
wynosiła odpowiednio: dla lat 90. XIX wieku — 20 000, dla pierwszej dekady XX wie
ku - 22 000, dla lat 1910-1920 - już tylko 8150.

28 U. Beijbom, Sntedes in Chicag). A Demographic and SocialSiudy of the 1846—1880, Vaxjó 1971.

Dla Szwecji okres początku XX wieku był bogaty w przemiany gospodarczo- 
-ustrojowe. Warunki zatrudnienia robotników przemysłowych, za sprawą ruchów 
socjalistycznych, uległy znacznej poprawie. Wzrosły płace, liczba godzin pracy uległa 
zmniejszeniu z 11 do 9, praca dzieci została uznana za nielegalną.

Niestety przywilejami płacowymi mogli cieszyć się tylko robotnicy wykwalifikowa
ni, pozostali otrzymywali niezmienione stawki. To powodowało w dalszym ciągu od
pływ z kraju najuboższego i niewykwalifikowanego proletariatu, zarówno wiejskiego, 
jak i miejskiego. Ludzie należący do tej warstwy społecznej decydowali się na emigra
cję właśnie okresową, paroletnią, której celem było zebranie kapitału i/lub zdobycie 
kwalifikacji zawodowych, przydatnych po powrocie do ojczyzny. W Stanach Zjedno
czonych robotnicy o niskich kwalifikacjach, lub nieposiadający ich w ogóle, mogli 
liczyć na wyższe zarobki niż oferowane im w Szwecji. Z kolei uboga ludność wiejska 
po zwiększeniu obszaru posiadanej ziemi otrzymywała prawo głosu w wyborach.

Kryzys lat 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych sprawił, że napływ nowych 
imigrantów, nie tylko szwedzkich, został w znacznym stopniu ograniczony. Ponadto 
w rodzinnym kraju czynniki sprzyjające emigracji nie miały już takiej siły jak pół wieku 
wcześniej. Zachowanie neutralności przez Szwecję w czasie II wojny światowej dodat
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kowo zahamowało proces przesiedleńczy. Emigracja szwedzka do Stanów z lat 1950— 
1975 charakteryzowała się następującymi liczbami: w dziesięcioleciu 1950—1960 do 
Stanów Zjednoczonych wyjechało 21 000 osób, w latach 1961—1970 17 000, z kolei 
dziesięciolecie 1970—1980 obejmuje 6531 wychodźców. W tym ostatnim okresie, 
wśród imigrantów przybyłych do Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy znaleźli się 
Szwedzi nienależący do białej rasy.

Lata 80. XX wieku były okresem, w którym wyemigrowało 11 018 osób, zaś 
w obecnej dekadzie tendencja ilościowa utrzymuje się na podobnym poziomie29.

29 Patrz: Davidson, Gienapp, Heyrman, Lytle, Stoff 1994.
30 A.S. Olander Kalvemark, Utatndring och sjatostandighet. Nagra synpunkterpa den kmnnliga emigratio- 

nen fran Soerige, Uppsala 1983.
31 Su/edes in America: An Intercultural and Intenthnic Perspectwes on Contemporary Reseanh. A Report prom 

tbe Sympońum: Swedes in America — Nen> Perspectioes, red. U. Beijbom, Vaxjó 1993.
32 A.S. Olander Kahremark, Utoandringochsjalnstandighet.op.cit., s. 65.

11.4. Kwestia kobieca w szwedzkim procesie emigracyjnym

W przedziale czasowym wyznaczonym przez lata 1850—1930 Szwecję opuściło 
662 000 mężczyzn oraz 499 000 kobiet. Ann-Sofie Olander Kalvemark w swojej roz
prawie30 na temat kwestii kobiecej w problematyce emigracyjnej twierdzi, że kobiety 
wykazywały taki sam stopień zainteresowania emigracją jak mężczyźni. Uwikłane jed
nak w sytuację społeczno-ekonomiczną często nie mogły decydować się na wyjazd — 
musiały sprawować opiekę nad dziećmi, a także uzależnione były od mężczyzn, którzy 
całkowicie decydowali o sprawach dotyczących ich żon lub córek, co wynikało z pra
wa szwedzkiego. W pierwszej fazie emigracji kobiecej (1850—1870) większość emigru
jących kobiet to żony, córki oraz służące towarzyszące rodzinom, u których pracowa
ły. Druga faza od 1860 roku, nakładając się na początki emigracji masowej, zdomino
wana była przez kobiety niezamężne.

Młode oraz wolne kobiety wyjeżdżały w grupach, często wraz z młodymi mężczy
znami z tej samej miejscowości. Jednocześnie, w dalszym ciągu, trwała emigracja ko
biet zamężnych.

Zestawienie statystyczne z lat 1861—1908 przedstawia następujące liczby: z ogółu 
397 000 kobiet, które opuściły Szwecję, udając się do Stanów Zjednoczonych, 62% 
stanowiły panny, 19% mężatki oraz również 19% dziewczęta poniżej 15 roku życia31.

Według prawa szwedzkiego, obowiązującego do 1920 roku, kobieta była całkowi
cie zależna od swojego męża lub ojca; wszystko co dotyczyło jej losu musiało posiadać 
akceptację głowy rodziny, do której należała. Tak więc, zdecydowana większość tych, 
które emigrowały zobowiązana była prawnie przedstawić wymaganą zgodę. Kolejnym 
utrudnieniem w podróży do Nowego Świata była cena biletu, często zbyt wysoka dla 
chcących wyemigrować biednych kobiet. Kalvemark, powołując się na wyniki analiz 
materiałów archiwalnych dotyczących list pasażerskich szwedzkich, niemieckich, an
gielskich oraz amerykańskich linii oceanicznych konstatuje, że większość emigrujących 
osób, posiadających bilet opłacony „z góry” to kobiety32.
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W Stanach Zjednoczonych szwedzkie imigrantld znajdowały zatrudnienie najczę
ściej w dużych skupiskach miejskich. Na ziemiach zachodnich były szczególnie po
szukiwane, jako towarzyszki żyda oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa. Do 
rzadkośd bynajmniej nie należały tablice ogłoszeniowe rozstawiane przy drogach 
z następującym anonsem: „En kńnna sokes till husef’ co znaczyło: „Poszukiwana ko
bieta do prowadzenia domu”. W miastach Szwedki pracowały jako służące u bogatych 
amerykańskich rodzin; były praczkami, szwaczkami, sprzątającymi, pomocami ku
chennymi, pokojówkami, opiekunkami do dzied, pielęgniarkami, rzadko kucharkami, 
ze względu na zupełnie odmienne tradycje kulinarne, wynikające m.in. z nieznajomo
ści amerykańskich produktów spożywczych (oraz sposobu ich przygotowania), dalece 
różniących się od szwedzkich.

Szwedzkie imigrantki deszyły się bardzo dobrą opinią na rynku pracy. Znane były 
z sumiennośd, wytrwałośd, dokładności, entuzjazmu, a przede wszystkim z ogromnej 
chęci do pracy. Oferowano im bardzo korzystne, w porównaniu do rodzimych, wa
runki pracy; w przypadku służącej, której nie nazywano „służącą” lecz „pomocą do
mową” przedstawiało się to następująco: praca rozpoczynała się o godzinie szóstej 
rano i trwała do siódmej wieczorem, do obowiązków należało wykonanie wszystkich 
czynnośd związanych z prowadzeniem domu, płaca wynosiła od trzech do piędu 
dolarów tygodniowo, pracująca nie była zmuszona do podpisania długoterminowego 
kontraktu i mogła złożyć wypowiedzenie w dowolnym terminie; ponadto każdy wie
czór czwartkowy i niedzielny był wolny.

Tak wygodne warunki pracy przydągały coraz więcej chętnych. Zadowolone z pra
cy Szwedki słały do ojczyzny pełne entuzjazmu listy, o tym jak dobrze im się wiedzie 
za Oceanem. To działało jak magnes, a świadectwem są liczby: w 1880 roku z 8186 
zatrudnionych w Chicago Szwedów 1310 to służące, z kold w Minneapolis na prze
łomie wieków zatrudnionych jako pomoc domowa było około 4000 osób.

Założyciel gazety „Óstgóten”, dziennikarz Isidor Kellberg, na łamach rodzimej 
prasy przedstawiał zalety pracy w Stanach Zjednoczonych. Jego pełne optymizmu 
artykuły, jak na przykład „Fóredrag om Amerika” albo zbiór tekstów „Amerika — 
bok” zachęcały młode kobiety do emigracji. W podobnym tonie utrzymane były 
„Amerikanska studier” Ernsta Beckmana. Inną postacią, przychylnie nastawioną do 
emigracji, był Charles A. Berglund, który w latach 1870-1880 prowadził biuro emigra
cyjne w Góteborgu. Sam posiadał bogate i pozytywne doświadczenia z pobytu w Sta
nach Zjednoczonych, gdzie pracował w The Industrial Aid Society. Agencja pośredniczy
ła w pozyskiwaniu służby domowej dla bostońskich klientów. Berglund po paru latach 
pracy 1AS usamodzielnił się, przejmując część bostońskiego rynku. Jako jeden 
z pierwszych zrozumiał, że rynek kobiecy jest bardzo rozległy, a co za tym idzie, mo
gący przynosić duże zyski. Umieszczał ogłoszenia w „Góteborgs Handels — och Sjóf- 
artstidning” informujące o pracy w USA. Spośród zgłaszających się do jego biura po
nad 60% stanowiły kobiety. Berglund często towarzyszył im w podróży; w 1875 roku 
aż 11 razy przepłynął w ten sposób z linią oceaniczną Cunard Linę odległość Góteborg 
— Boston.

Obok postaci publicznych, takich jak Kjellberg czy Berglund, propagatorów wy
chodźstwa zarobkowego, występowali również zagorzali przeciwnicy tego zjawiska. 
Należał do nich Ernst Beckman, który otwarcie głosił, że szwedzkie kobiety są trak
towane w Stanach Zjednoczonych jak białe niewolnice. Malvina Brakenhielm opisy
wała w szwedzkiej prasie ciężką pracę biednych szwedzkich służących w bogatych 
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amerykańskich domach. W Sztokholmie powstało w 1904 roku, przy współpracy 
z Międzynarodowym Związkiem do Walki z Handlem Białym Niewolnictwem, biuro 
informacji Vaksamhet (Czujność), mające na celu uświadomienie szwedzkim kobietom 
realiów amerykańskiego rynku pracy, a szczególnie jego brutalności i bezwzględności.

Po obu stronach Atlantyku toczyła się ostra debata, z jednej strony popierająca 
masową emigrację, z drugiej zaś, podkreślająca zagrożenia, jakie niosło z sobą opusz
czenie ojczyzny. Szwedzko-amerykańskie gazety typu: „Svenska Amerikanaren” czy 
„Nya Werlden” prześcigały się w opisie jasnych stron zawodu „służącej”. Z kolei 
„Svenska Kuriren” wyśmiewał naiwność tekstów publikowanych przez wyżej wspo
mniane tytuły, wskazując na zdeformowany obraz przedstawianej rzeczywistości.

Przemiany pozycji i roli kobiet szwedzkich w następstwie emigracji do Stanów Zjed
noczonych stanowią jeden z bardziej interesujących aspektów procesów przystosowania 
i asymilacji imigrantów skandynawskich. Są także świadectwem postępującego z jednej 
strony wzrostu równouprawnienia kobiet, z drugiej zaś specyficznych tendencji w ewo
lucji szwedzkiego modelu przedsiębiorczości w społeczeństwie amerykańskim.

11.5. Wnioski ogólne dotyczące szwedzkiego wychodźstwa 
zaoceanicznego

Proces emigracji ze Szwecji do Ameryki był złożony w sensie składu, genezy i cha
rakteru wychodźstwa i niejednorodny w skalach intensywności rozmiarów oraz natę
żenia. W jego toku występowały rozmaite rodzaje wychodźstwa, z genezą i charaktery
styką wyznaczoną zarówno przez czynniki i warunki zewnętrzne, makrostrukturalne, 
jak i cechy psychiczne jednostek i ich indywidualne motywacje. Niezależnie od swych 
makrospołecznych wyznaczników, każdy rodzaj emigracji prowadzi do głębokich, 
dramatycznych przemian w życiu uczestniczących w niej jednostek. Przyczynia się do 
przeobrażenia postaw, reorientacji tożsamości i rekonstrukcji osobowości. Współto
warzyszą jej silne osobiste emocje i psychiczne przeżycia, układające się w pewien 
szczególny rodzaj procesu kształtowania nowego rodzaju samoświadomości. Emigra
cja jest zazwyczaj przedsięwzięciem ryzykownym, obciążonym groźbą pogorszenia 
warunków życia. Doświadczenia związane z podróżą, kontaktami z innym systemem 
społecznym, przystosowaniem do nowego środowiska, nabywaniem nowych umiejęt
ności językowych i zawodowych, charakteryzowany jako syndrom zwany „szokiem 
kulturowym”, wywierają głęboki, a także trwały wpływ na osobowość emigrantów. 
Zmiany psychiczne towarzyszące doświadczeniom sytuacji migracyjnej są zjawiskiem 
trwałym nawet w tych przypadkach, w których emigracja ma charakter tymczasowy 
i prowadzi do powrotu do macierzystego kraju. Osobowościowe następstwa migracji 
stają się o wiele bardziej złożone i znacznie głębsze w przypadkach, w których emigra
cja prowadzi do osiedlenia. Następstwa te układają się w ciąg przyczynowo-skutkowy, 
dotyczący nie tylko samych emigrantów, ale również ich potomków. Imigranci 
szwedzcy w Stanach Zjednoczonych podlegali tym samym wpływom co inni przyby
sze europejscy. O specyfice ich procesu przystosowania i asymilacji decydował pewien 
zespół cech grupowych i psychicznych samych imigrantów, pośród nich przede 
wszystkim: protestancki rodowód imigrantów, chłopskie w większości pochodzenie, 
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umiejętność żyda i gospodarowania w surowych warunkach klimatycznych i tereno
wych, zdolność do koncentracji grupowej.

W większośd przypadków opuszczający Szwecję wychodźcy, nawet a podejmujący 
emigrację z intencją powrotu, pozostawali w Ameryce na stałe. Imigrand szwedzcy 
odznaczali się cechami, wśród których najbardziej doceniane w amerykańskiej rzeczy
wistości były: pracowitość, solidność, dokładność, determinacja i upór w działaniu. 
Cechy te, w połączeniu z protestanckim rodowodem, umożliwiły im zajęde względnie 
wysokiej pozycji w amerykańskiej strukturze społecznej i przyspieszyły przebieg ich 
asymilacji narodowej.

Dziś potomkowie szwedzkich imigrantów, zaliczają się raczej do zamożnej war
stwy społeczeństwa amerykańskiego33. Dzięki własnej pracowitośd, determinacji 
w działaniu, wynikającej z pokrewieństwa kulturowego oraz braku aspiracji politycz
nych zdolności do względnie szybkiego dostosowania się do amerykańskiej rzeczywi- 
stośd, osiągnęli obecny, względnie wysoki w porównaniu z innymi grupami etniczny
mi, status społeczny w etnicznej mozaice Stanów Zjednoczonych. Doświadczenia 
emigrantów, a szczególnie reemigrantów przyczyniły się do wielu zmian politycznych, 
gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych w Szwecji.

33 U. Beijbom, Mot loftets land. Den svenska ntoandringn, op.cit., s. 49.



ROZDZIAŁ III

Rozmieszczenie przestrzenne a kwalifikacje 
zawodowe imigrantów szwedzkich w Stanach 
Zjednoczonych na przełomie wieków XIX i XX

W historii szwedzkiego wychodźstwa zaoceanicznego lata 1860—1930 określane są 
mianem siedmiu dekad, które nieodwracalnie zmieniły układ sił społecznych i poli
tycznych w Szwecji1

1 U. Beijbom, Mol Idjiets land. Den snenska utoandringn, Stockholm 1995.
2 Z Królestwa Szwecji w omawianym tu przedziale czasowym wyjechało „za chlebem” blisko 

1 114 590 osób.
3 H. Norman, Frdn Bergslagen tiUNordamerika. Studier i migrutionsmonster, social nrUghet ocb demografisk. 

struktur med utgdngspunktfran Onbro lan 1851-1915, Uppsala 1974.

Ruch masowej migracji na de ekonomicznym — bo o nim tu mowa — zapoczątko
wany w sąsiadujących z Norwegią zachodnich prowincjach kraju, rozprzestrzeniał się 
stopniowo, z czasem obejmując obszary centralnej, południowej i północnej Szwecji.

Tych siedemdziesiąt lat nieustannego odpływu ludności, najpierw z miast, a później 
skupisk wiejskich, doprowadziło do zmian klasowych, strukturalnych i zawodowych 
szwedzkiego społeczeństwa — zmian, które, przeobrażając gospodarkę państwa, bez 
wątpienia wpłynęły na kształt współczesnej Szwecji.

Trzon ponadmilionowej grupy szwedzkich wychodźców1 2 w tym okresie tworzyli 
chłopi i robotnicy, którzy podobnie jak ich środkowo- i wschodnioeuropejscy sąsiedzi, 
uciekali za Ocean przede wszystkim przed nędzą — szczególnie dotkliwie nękającą 
skupiska wiejskie.

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Szwedzi osiedlali się według dwóch wzo
rów. Pierwszy z nich — model tak zwanego „pnia”— polegał na tym, że jednostki emi
grujące w różnym czasie, ale pochodzące z jednej wioski lub osady osiedlały się w tym 
samym rejonie Stanów Zjednoczonych co ich poprzednicy.

Według drugiego modelu, emigranci wybierali regiony kraju przyjmującego, które 
ze względu na klimat lub ukształtowanie terenu, a także rodzaj posiadanej infrastruk
tury przypominały rodzinne strony. Wspomina o tym Hans Norman3 w swojej pracy 
o emigracji chłopskiej z północnych regionów Szwecji.

Norman, analizując proces emigracyjny szwedzkich robotników z prowincji Óre- 
bro, przedstawił schemat ich osiedlania się na ziemi amerykańskiej, według którego, 
osoby wywodzące się z proletariatu robotniczego wybierały za Oceanem skupiska 
przemysłowe, zaś chłopi, po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, zamieszkiwali 
obszary rolnicze, sporadycznie decydując się na zmianę charakteru pracy. Charakter 
procesów osadniczych chłopów szwedzkich różnił się zasadniczo od tendencji, któ
rym podlegali chłopscy imigranci z ziem polskich czy Włoch. Wywodzący się z kato-
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lickich grup etnicznych imigranci chłopscy zasilali szeregi wielkomiejskiego proleta
riatu. Szwedzcy osadnicy chłopscy upodabniali się w tym względzie do niemieckich 
imigrantów, kolonizujących przed 1865 rokiem ziemie w nowo powstających stanach: 
Kentucky, Ohio, Iowa, Illinois, czy Wisconsin. Zakładali własne, rodzinne farmy, 
kontynuując rolniczą działalność, zgodnie z tradycją kraju pochodzenia. W później
szym okresie, po 1865 roku, imigranci szwedzcy, podobnie jak wschodnioeuropejscy 
czy południowoeuropejscy przybysze, osiedlali się głównie w miastach na północy 
Stanów Zjednoczonych.

Główne rejony Stanów Zjednoczonych, do których docierali szwedzcy imigranci to:
— stany. Illinois, Minnesota, Iowa, Wisconsin — do około 1865 roku,
— stany: Massachusetts, Kansas, Nebraska, Teksas — po roku 1865.
Dopiero na początku pierwszej dekady XX stulecia stany Środkowego Zachodu, 

stanowiące centrum osadnictwa szwedzkiego, straciły popularność, przede wszystkim, 
na rzecz stanów wschodnich i zachodnich.

W 1910 roku, według danych przytoczonych przez Dag Blancka4, 54% Szwedów 
zamieszkiwało głównie stany Illinois oraz Minnesota, 15% wschodnie, przemysłowe 
rejony — zwłaszcza Nową Anglię i Massachusetts, 10% Zachodnie Wybrzeże, zwłasz
cza stan Washington (a w nim rejon Seattle — Tacoma) oraz Kalifornię.

4 D. Blanek, Becoming SmecUsh-American. Tbe Constnution of Etbmc Identity in tbe Augustana Synod, 
1860-1917, Uppsala 1997.

5 U. Beijbom, Swedes in Chicago. A Demographic and SocialStuify of tbe 1846-1880 Immigration, Vixjó 
1971.

6 U. Beijbom, Mot lóftets land. Den soenska utoandringen, op.cit.

W stanie Minnesota, gdzie w 1910 roku 12% ogółu mieszkańców stanowili Szwe
dzi, istniały osady niemal całkowicie zamieszkane przez szwedzkich imigrantów i ich 
potomków. Chisago lub Isanty, położone na północ od Minneapolis stanowią tutaj 
przykład społeczności, gdzie proporcje składu etnicznego mieszkańców wynosiły 
70% ludności szwedzkiej lub szwedzkiego pochodzenia wobec 30% pozostałych.

Właśnie z uwagi na mnogość występujących, niezależnych szwedzkich osad, stan 
Minnesota został określony jako najbardziej „szwedzki” pośród pozostałych regionów.

Również Illinois otrzymał miano szwedzkiego stanu, głównie z powodu Chicago, 
gdzie w roku 1910, 100 tysięcy obywateli tego miasta deklarowało szwedzkie pocho
dzenie5. W owym czasie tylko Sztokholm posiadał większą liczbę mieszkańców, co 
sprawiło, że Szwedzi uznali Chicago za drugą, nieformalną stolicę swojego kraju.

111.1. Dystrybucja terytorialna z uwzględnieniem zróżnicowania 
zawodowego szwedzkich imigrantów

Według danych statystycznych przytoczonych przez Ulfa Beijboma6 na przełomie lat 
1910-1912 Stany Zjednoczone zamieszkiwało 665 000 urodzonych w Szwecji imi
grantów oraz 753 000, urodzonych już na ziemi amerykańskiej, ich dzieci. Osoby te 
preferowały osiedlanie się w skupiskach zamieszkanych przez Skandynawów — 
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w pierwszej kolejności: Szwedów, Norwegów i Duńczyków, a dalej także Holendrów 
i Niemców.

Rozkład terytorialny osad szwedzkich w pierwszych dekadach XX wieku przed
stawiał się następująco:

— stany Minnesota, Michigan, Washington, Oregon — będące terenami objętymi 
aktem prawnym Homestead act — zasiedlone zostały przez drwali i rolników po
chodzących ze szwedzkich terenów zachodniego Norrlandu oraz Bergslagen;

— Massachusetts zdominowali robotnicy najmujący się do pracy w przemyśle cięż
kim (walcownie, stalownie itp.). Pochodzili z centralnej Szwecji, a zwłaszcza 
z okolic miasta Karlskoga;

— szwedzcy górnicy z okręgu Ljusnasberg oraz z wyspy Oland emigrowali do stanu 
Michigan, tam znajdując pracę w kopalniach;

— San Francisco stało się miejscem docelowym ólandzkich rybaków oraz robotni
ków pracujących w portach przy budowie statków;

— prowincje: Óstgotaland, Skane, Vastgótaland „dostarczyły” ludności, która zasie
dliła amerykańską prerię;

— stany Illinois oraz Kansas udzieliły schronienia uchodźcom religijnym ze 
szwedzkich prowincji Norrlandu i Varmlandu.

Procentowy rozkład zatrudnienia Szwedów w stanach Zjednoczonych na przeło
mie wieków XIX i XX przedstawiał się następująco7:

7 Ibidem, s. 65.
8 Ibidem, s. 57.

Przemysł 32%
Rolnictwo, leśnictwo 28%
Służba domowa 25%
Handel 13%
Wolny zawód 2%

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej szwedzkich imigrantów znalazło 
zatrudnienie w szybko rozwijającym się wówczas przemyśle. Również rolnictwo do
starczyło zajęcia znacznej liczbie osób, i jeśliby spróbować określić wielkość własności 
ziemskiej amerykańskich Szwedów, to powierzchniowo była ona o 75% większa od 
całości gruntów uprawianych przez szwedzkich rolników w ojczyźnie8

Mobilność ludności szwedzkiej między poszczególnymi stanami była niewielka. 
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne sprawiały, że kolejne grupy imigrantów 
osiedlały się w miejscach już wcześniej wybranych przez członków ich własnej grupy 
etnicznej (tylko pierwsze grupy szwedzkich wychodźców docierały do miejsc zupełnie 
im nieznanych; wszyscy, którzy podążali później, czynili to drogami już wytyczonymi 
przez poprzedników).

Na podstawie dwóch stanów: Illinois oraz Massachusetts, stanowiących przykłady 
miejsc docelowych szwedzkich imigrantów okresu do 1865 roku (Illinois) oraz po 
tymże roku 1865 (Massachusetts), podejmuję w artykule próbę zaprezentowania ogól
nych tendencji w podejmowaniu przez Szwedów działalności gospodarczej, po przy
byciu do Stanów Zjednoczonych.
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111.2.1. Stan Illinois

Bardzo ważne miejsce w historii emigracji szwedzkiej do Stanów Zjednoczonych zaj
muje Chicago, największe skupisko szwedzkich imigrantów w stanie Illinois.

W okresie 1850-1870 miasto stało się „portem”, do którego docierały fale imi
grantów najpierw niemieckich i irlandzkich, nieco później skandynawskich. To właśnie 
w Chicago — „drugim szwedzkim mieście na świecie” — przybysze ze Szwecji podej
mowali decyzję o kontynuowaniu lub zakończeniu wędrówki. Dla jednych było to 
miejsce postoju i odpoczynku, miejsce, gdzie mogli — przynajmniej pobieżnie — zapo
znać się z amerykańskimi realiami; inni znajdowali tutaj dom na kilkanaście lub kilka
dziesiąt lat. Spośród szwedzkich imigrantów przybyłych w dekadzie 1860-1870, około 
10% pozostało w Chicago nie krócej niż 10 lat, a ponad połowa zamieszkiwała tam 
przez 30 lat9. Na dłuższy pobyt w mieście decydowali się przede wszystkim kupcy, 
przedsiębiorcy, rzemieślnicy, robotnicy wykwalifikowani oraz służące. Ci, którzy nie 
mogli wykazać się specjalizacją zawodową kontynuowali emigrację w kierunku połu
dniowo-zachodnim.

’ U. Beijbom, Swedes in Chicag). A Demographic and Social Studp oj the 1846-1880 Immigution, Vaxjó 
1971, s. 131.

Chicago ze względu na swój charakter miasta wielokulturowego i jednocześnie 
największego skupiska szwedzkiego za Oceanem, stanowiło przykład próby koegzy
stencji grup imigranckich, pomiędzy którymi kształtowały się relacje natury ekono
micznej, społecznej, kulturowej i religijnej. Miasto było więc — ujmując w wielkim 
uproszczeniu — Ameryką w mikro skali.

Historia osadnictwa szwedzkiego w tym mieście obejmuje trzy okresy:
— tak zwany „pionierski” , w którym imigranci zamieszkiwali północny brzeg rzeki 

Illinois (ok. 1846—1860),
— rozwój i ekspansja osiedli szwedzkich w kierunku południowym i zachodnim 

(1860-1880),
— powstanie osiedli podmiejskich (przełom XIX/XX).
Początki szwedzkiej dzielnicy sięgają lat 50. XIX wieku. Proletariackie dzielnice Kii- 

gubbin oraz Piaski „przyjęły” wtedy pierwszych osadników ze Szwecji, zamieszkujących 
w sąsiedztwie przybyłych wcześniej Norwegów. Dla tej grupy wychodźców Chicago 
miało stanowić zaledwie jeden z „przystanków” w dalekiej drodze na zachód. Pobyt 
w mieście podyktowany był koniecznością zregenerowania sił i/lub zgromadzenia 
funduszy na dalszą podróż.

Warunki mieszkalne we wspomnianych dzielnicach były katastrofalne i przysparza
ły mieszkańcom — bezrobotnym lub okresowo zatrudnionym niewykwalifikowanym 
robotnikom — wielu trudności. Nieustanne zmagania z powracającymi co jakiś czas 
epidemiami chorób zakaźnych, w tym cholery, wpływały destrukcyjnie na stan psy
chiczny i fizyczny mieszkańców. Z ubóstwa imigrantów, a także ich nastawienia na 
tymczasowy pobyt w mieście, wynikał zły stan szwedzkich osiedli: zbyt duże zagęsz
czenie baraków mieszkalnych, przeludnienie, brak właściwych urządzeń sanitarnych, 
brak rozgraniczenia na budynki mieszkalne i inwentarzowe, usuwanie nieczystości 
prosto na teren przed domostwami, obfita emisja dymu z pobliskich fabryk — to 
wszystko przyczyniało się do postrzegania szwedzkich enklaw w Chicago w połowie 
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XIX wieku jako „zadżumionych”. Nie bez przyczyny szwedzką dzielnicę nazwano 
Smoky Holloww.

Odmienny skład socjalny posiadały osiedla powstałe dekadę później, a położone 
przy Chicago Auenue na północy, Milwaukee Avenue na zachodzie oraz przy 24 Street 
w części południowej. Nie pełniły one już tylko i wyłącznie funkcji dzielnic-sypialni.

Zamieszkane były przez szwedzkich robotników, posiadających słabo opłacaną, ale 
stałą pracę, którzy swój pobyt w mieście traktowali jako stały, a przejawiało się to, 
między innymi, nabywaniem domów na własność od poprzednich właścicieli: Niem
ców, Irlandczyków czy Norwegów.

Wraz ze wzrastającymi płacami, następował powolny awans społeczny grupy 
szwedzkiej. Jej członkowie, w miarę możliwości finansowych, przesiedlali się w kie
runku obrzeży miasta, tworząc tam enklawy typowe dla dobrze sytuowanych robotni
ków. W przeciwieństwie do pierwszych grup imigrantów, dla których istotnym było 
to, aby dystans praca — dom pokonywać pieszo, na tym etapie szwedzkiego osadnictwa 
(1860-1880) coraz mniej uwagi przywiązywano do sąsiedztwa miejsca pracy z miej
scem zamieszkania. Zamożni, wykwalifikowani robotnicy oraz ich rodziny „uciekali” 
z zatłoczonego i biednego centrum w kierunku mniej zaludnionych i bardziej czystych 
granic miasta. Dla nich transport nie stanowił już tak istotnego problemu jak dla bied
niejszych współziomków.

W latach 80. ubiegłego stulecia w Chicago istniało sześć szwedzkich osiedli usytu
owanych w centrum lub na przedmieściach z charakterystyczną tendencją: im dalej od 
centrum tym większa odległość między poszczególnymi domostwami. To z kolei po
wodowało osłabianie intensywności kontaktów między rozproszonymi grupami.

Poniższa tabela ukazuje liczbę mieszkańców poszczególnych enklaw szwedzkich 
w Chicago w przedziale czasowym 1850-1880:

Tabela III.l. Liczba mieszkańców w enklawach szwedzkich w Chicago w latach 1850-1880

Rok Dzielnica 
szwedzka

Strona 
zachodnia

Strona połu
dniowa

Humboldt 
Park „Stockholm” Armour 

Plac
1850 134 - - - - -
1860 620 191 - - - -
1870 3640 900 400 20-50 50-100 -
1880 8594 2500 1300 200 450 400

Źródło: U. Beijbom, Swedes in Chicag). A Demogaphic and Social Stucfy of the 1846-1880 Immigration, 
Uppsala 1971, s. 103.

Enklawy szwedzkie wpisane były w wieloetniczny i wielokulturowy krajobraz indu
strialnego środowiska wielkomiejskiego końca XIX wieku. Mnogość innych grup na
rodowościowych, aktywnych na amerykańskim rynku pracy, a jednocześnie będących 
„wyspami” obcego języka, odmiennej kultury i religii, wymuszała na imigrantach 
szwedzkich konsolidację własnych szeregów w rywalizacji o lepszą pozycję społeczną. 
Z sektorów etnicznych wyłaniały się z kolei podzbiory rozróżniane ze względu na 
wspólnotę interesów, pracy, języka. Był to (pra)początek procesu asymilacji społecz
ności imigranckich.

10 Ibidem, s. 143.
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III.2.1.1. Szwedzi na chicagowskim rynku pracy

W strukturze wiekowej chicagowskich Szwedów szczególnie licznie reprezentowa
na była grupa młodych osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w wieku od 20 do 34 
lat1 11 11. Większość z nich nie posiadała wyuczonego zawodu ani doświadczenia przydat
nego w pracy przemysłowej lub budowlanej. Młodość, siła i determinacja rekompen
sowały w sposób znakomity te braki. Młode szwedzkie kobiety niedługo pozostawały 
bezrobotne: chętnie zatrudniano je jako pokojówki, gosposie lub szwaczki.

1) przemysł budowlany
2) przemysł tekstylny
3) przemysł metalowy

11 Ibidem, s. 122.
12 Metoda polegająca na „przepuszczaniu” powietrza przez surówkę.

Największym zainteresowaniem imigrantów cieszyły się zakłady pracy położone 
w pobliżu miejsca zamieszkania — tak aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych 
z transportem. Wybór podyktowany był oprócz tego rodzajem oczekiwań ze strony 
potencjalnego pracodawcy: im mniejszych kwalifikacji wymagał, tym lepiej; jeśli do
datkowo nie żądał od przyszłych pracowników umiejętności płynnego posługiwania 
się językiem angielskim kontrakt podpisywano bardzo szybko. Wśród zakładów, za
trudniających takie osoby znajdowały się zakłady metalowe (np. McCormicty, szwalnie 
(np. Condict, Wolley and Co), tartaki, młyny, firmy budowlane.

Słabo wykształcona grupa szwedzkich imigrantów pracowała, świadcząc usługi dla 
swoich rodaków. Wybór takiego zajęcia wiązał się z ograniczoną możliwością podjęcia 
pracy „na zewnątrz” szwedzkojęzycznej społeczności, gdzie komunikacja przebiegała 
w obcym języku.

Ekonomiczny rozwój miasta stymulowały potrzeby zgłaszane przez mieszkańców 
okolic Chicago na produkty przemysłowe, drewno i jego pochodne, przetworzone 
artykuły rolnicze itp. Rozbudowa linii kolejowej w kierunku zachodnim „otworzyła” 
dodatkowo nowe rynki zbytu dla tych produktów. W czasie wojny domowej (1861— 
1865) szczególnie szybko rozwijał się przemysł tekstylny i skórzany, realizując 
zwiększone wówczas zamówienia amerykańskiej armii. Szycie mundurów wojskowych 
przebiegało szybciej i sprawniej dzięki zastosowaniu nowego ulepszonego modelu 
maszyny do szycia typu McKey. Wpływ na dynamikę przemysłu budowlanego miał 
wielki pożar miasta z 1871 roku.

Chicago z czasem stało się silnym centrum przemysłowym, komunikacyjnym 
i handlowym. Pod koniec lat 60. XIX wieku ekspansywnie rozwijały się przemysł 
metalowy i mechaniczny, a to za sprawą nowej technologii Bessemera12.

Poniżej zestawione zostały dziedziny przemysłu, w których zatrudniona była naj
większa liczba imigrantów (nie tylko szwedzkich) stanowiących tanią siłę roboczą:

Dekada 1870 Dekada 1880

1) przemysł tekstylny
2) przemysł budowlany
3) przemysł metalowy
4) przemysł spożywczy

Na podstawie: U. Beijbom, Smedes in Chicago..., op.cit., s. 161.
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Na tym tle aktywność zawodowa Szwedów w latach 1850-1880 przedstawiała się 
następująco:

Tabela III.2. Liczba szwedzkich imigrantów pracujących w Chicago w latach 1850-1880

Grupa 
zawodowa

1850 1860 1870 1880
mężczyźni mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety

przemysł 
metalowy 3 21 - 244 - 623 2

przemysł drzewny 5 17 111 298 2
przemysł 
papierniczy 
i drukarski

1 5 - 37 2 100 -

przemysł 
spożywczy 1 12 - 48 191 11

przemysł 
odzieżowy - 8 4 234 268 814 761

przemysł 
skórzany - 11 - 95 251

przemysł 
budowlany 2 32 - 481 - 872 -

inne 25 84 - 684 6 1335 8
handel 5 22 - 162 31 595 21
usługi 
hotelarskie 
i gastronomiczne

3 4 - 25 25 68 40

transport 4 57 - 213 - 635 -
administracja - 3 - 11 - 23 -
służba zdrowia - 2 1 10 3 28 13
szkolnictwo 1 3 - 10 2 26 7
artyści 1 - 15 - 21 1
inżynierowie 
i adwokaci - 2 - 10 - 38 -

służba 
domowa 7 79 12 818 94 1310

liczba 
całkowita 50 291 84 2402 1155 6012 2174

suma 50 375 3557 8186

Na podstawie: U. Beijbom, Swedes in Chicago..., op.cit., s. 166.

Przemysł metalowy
Jak wynika z tabeli III.2, liczba osób zatrudnionych w tym sektorze przewyższała 

liczbę pracowników aktywnych w innych branżach chicagowskiego przemysłu. Ta 
dziedzina działalności gospodarczej skupiała zarówno wykwalifikowanych, jak i nie
wykwalifikowanych, słabo wynagradzanych robotników. Dominowały wśród nich 
zawody takie, jak: kowal, mechanik, pracownik odlewni, tokarz. Osobną podgrupę 
stanowili tutaj rzemieślnicy: optyk, zegarmistrz, jubiler. Liczebność tych ostatnich była 
niewielka i zaspokajała całkowicie potrzeby małych, prywatnych zakładów.

Przykładem dobrze prosperującej firmy w tym sektorze był zakład Charlesa Sten- 
quista. Ch. Stenquist zdobył wszelkie umiejętności i kwalifikacje zegarmistrza 
w Szwecji. Po przybyciu do Chicago w 1870 roku otworzył swój zakład i po trzech 
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latach stał się na tyle zasobnym człowiekiem, aby kupić szwedzkojęzyczną, opinio
twórczą gazetę „Svenska Amerikanaren”. Podobny przebieg miały kariery L.A. Lind- 
stranda i L.F. Hussandera — również zegarmistrzów. Lindstrand po sześciu latach 
prowadzenia działalności na North Clark Street zdołał powiększyć wartość majątku 
do 10 000 $.

Inną postacią powszechnie znaną w kręgach związanych z przemysłem metalowym 
był S.A. Hawkinson — przykład szwedzkiej postawy człowieka przedsiębiorczego13. 
Reklamował swój zakład w chicagowskiej prasie, przedstawiając się jako właściciel 
jednej z największych i najnowocześniejszych odlewni, w której pracowało 25 robot
ników, a wartość wyposażenia przekraczała 13 000 $.

13 U. Beijbom, Swedes in Chicago. A Demographic and Sodat Siudy of tbe 1846-1880 Immigration, Vixjó 
1971, s. 176.

Wśród kowali i rzemieślników wytwarzających różnego rodzaju akcesoria metalo
we i niemetalowe, znani z dobrej jakości towaru byli: John Andersson, John Tomquist 
i Gustaf Wetterlund. Ten ostatni, kowal z prowincji Jónkóping, po kilkunastu latach 
pracy w Chicago sam stał się pracodawcą dla 12 osób.

Przemysł drzewny i budowlany
Przemysł ten w okresie 1870-1880 skupiał szwedzkich: stolarzy (276 osoby), bed

narzy (20), wyplataczy koszy (42), cieśli (804), murarzy (194), malarzy (282), robotni
ków ulicznych (43), hydraulików (4). Według tego zestawienia, najliczniejszą grupę 
stanowili cieśle, malarze i stolarze. Tymczasem, spośród 6712 cieśli działających na 
chicagowskim rynku 7% stanowili Szwedzi, w porównaniu do Niemców — 28%, Ame
rykanów — 25%, Irlandczyków — 9% i innych — 31%.

Znane powiedzenie: „Szwedzi zbudowali Chicago”, często cytowane przy okazji 
rozmów o chicagowskiej urbanistyce, dotyczy raczej nadzorców budowlanych, szcze
gólnie aktywnych na początku XX wieku, a nie robotników.

Jevne & Almini była firmą szwedzko-norweską, zatrudniającą skandynawskich mala
rzy. Dekorator Peter Magnus Almini wraz z norweskim wspólnikiem Jevne zarządzali 
firmą tak skutecznie, że stała się jedną z największych i najlepszych w mieście, zatrud
niając pod koniec lat 70. XIX wieku około 30 malarzy specjalizujących się w malowa
niu fresków.

Szwedzi obecni byli również przy pracach publicznych związanych z kształtowa
niem chicagowskiej infrastruktury. Gustav Martin, Hans Hesselgren, John Lekman to 
nazwiska inżynierów nadzorujących prace wytyczania linii kolejowej przy ulicach Mar
ket Street, Hurlhut Street, Ditńsion Street.

Przemysł papierniczy i drukarski
Do tej kategorii zawodowej należeli pracownicy o wysokich kwalifikacjach, zajmu

jący się w przeszłości drukiem, składaniem książek, fotografią. Tworzyli część grupy 
profesjonalistów, której liczebność w okresie 1850-1880 przedstawiała się następująco:
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Tabela III.3. Pracownicy wykwalifikowani

Kategoria zawodowa 1850 1860 1870 1880
drukarz, ilustrator - 2 17 61
introligator - 1 14 30
fotograf 1 2 5 6
inni - - 3 3
całkowita liczba 1 5 39 100

Na podstawie: U. Beijbom, Swedes in Chicag)..., op.cit., s. 179.

Większość szwedzkich drukarzy i ilustratorów zatrudniały szwedzkojęzyczne ga
zety oraz wiodące na rynku domy wydawnicze: Engberg — Holmberg Publishing Company 
i EnanderB — ohman Publishing Company. Obok nich działał największy zakład introliga
torski — własność Szwedów: Petera Johnsona i Nelsa F. Olsona. Założony w 1879 
roku, zatrudniał 25 fachowców, którzy mieli do dyspozycji maszyny o łącznej wartości 
przekraczającej 6000 $.

Introligator David Netterstróm stanowił przykład jednego z tych kilkudziesięciu 
szwedzkich specjalistów, którzy przybyli do Chicago jako już wykwalifikowani pra
cownicy, z wizją własnego przedsiębiorstwa. Pochodził ze szwedzkiej prowincji Ble- 
kinge; naukę introligatorskiego kunsztu pobierał w Kopenhadze, Paryżu, Sankt Pe
tersburgu i miastach Dalekiego Wschodu, by wreszcie w 1869 roku w Chicago przy 
Sedgwick Street otworzyć własny zakład.

W dziedzinie fotografii pionierem na lokalnym rynku był emerytowany oficer 
szwedzkiej armii Polycarpus von Schneidau, później wicekonsul w służbie dyploma
tycznej Norwegii i Szwecji. Jako jeden z pierwszych otworzył profesjonalne studio 
przy laskę Street znane w całym mieście i chętnie odwiedzane przez chicagowskie elity.

Przemysł spożywczy
W tej gałęzi przemysłu pracowało najwięcej szwedzkich młynarzy (52 osoby w ro

ku 1880), piekarzy i cukierników (50), rzeźników (29), mleczarzy i pracowników bro
waru (26), chałupników skręcających cygara (23), ogrodników (18).

Działalność związaną z tym rodzajem aktywności gospodarczej wśród chicagowskich 
Szwedów zainicjował Henry Lundblad z Gottlandii, który w 1848 roku otworzył fabrykę 
wody sodowej przy North Clark Street. Niestety, niecałe 10 lat później zakład, podobnie 
jak wiele innych tego typu, został zamknięty w wyniku recesji gospodarczej. Pierwszemu 
właścicielowi, kilka lat przed nastaniem złej koniunktury, udało się jednak odsprzedać 
nieruchomość wraz z wyposażeniem. Nowymi posiadaczami zostali dwaj Szwedzi.

Zdecydowanie najbardziej wykwalifikowaną grupę stanowili piekarze i cukiernicy, 
którzy przybywali do Stanów Zjednoczonych już jako doświadczeni pracownicy. Do 
nich dołączali ogrodnicy, na przykład tacy jak Sven Nelson, Oliver Benson czy Per 
Samuel Peterson. Dwaj pierwsi w 1865 roku wygrali konkurs na zaplanowanie Parku 
Lincolna i Parku Unijnego. Przez 10 lat pracowali nad architekturą krajobrazu obu 
terenów, dając przy tym zatrudnienie wielu Szwedom.

Z kolei Per Samuel Peterson wyspecjalizował się w hodowli drzewek, którymi ob
sadzano skwery i ulice Chicago. Właśnie z jego produktów korzystali wcześniej 
'wspomniani urbaniści. Peterson jako jedyny Szwed ma do dziś swoją ulicę w mieście — 
Eeterson Avenue.
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Przemysł tekstylny i skórzany
Przemysł tekstylny stanowił alternatywę dla pracy domowej, dlatego ta sfera ak

tywności ekonomicznej zdominowana została przez kobiety. Zarobki lokowały się 
w dolnym przedziale płacowym, a od zatrudnionych wymagano chociaż niewielkiego 
doświadczenia i pewnej sprawności w posługiwaniu się igłą i nitką. Profesjonalni 
krawcy oraz mniej liczne krawcowe, mogli liczyć na większe zarobki.

Jak bardzo atrakcyjny dla imigrantów szwedzkich był przemysł tekstylny i skórzany 
ukazują liczby w następującym zestawieniu:

Tabela III.4. Pracownicy zatrudnieni w przemyśle tekstylnym i skórzanym

Zawód 1860 1870 1880
krawcy, krawcowe 6 433 1310
szwaczki - 8 84
tkacze 1 20 36
pracownicy pralni i farbiami 4 31 128
szewcy 10 68 122
garbarze - 14 95
tapicerzy 1 12 28

Na podstawie: U. Beijbom, Su>edes in Chicag)..., op.cit., s. 182.

Wzrost liczby pracowników przemysłu tekstylnego oraz skórzanego w dekadzie 
1870-1880 odzwierciedlał narastające zapotrzebowanie na artykuły skórzane i tekstyl
ne w okresie powojennym14. Większość szwaczek czy krawcowych pracowała w swo
ich domach, tam realizując zamówienia otrzymane z zewnątrz.

h Chodzi o Ciml Warz lat 1861-1865.

Z kolei krawcy czy szewcy, w pracowniach krawieckich lub szewskich, wykonywali 
zlecenia otrzymane od większych zakładów i fabryk. Nie dziwi więc fakt zdominowa
nia przemysłu tekstylnego przez kobiety, one bowiem mogły łączyć obowiązki do
mowe z pracą zarobkową, wykonując tę ostatnią w domu — użytkując w miarę potrze
by wypożyczone od pracodawcy/zleceniodawcy maszyny.

Tak więc obszywanie rękawów, guzików, dziurek na guziki, tkanie, robienie na 
drutach oraz inne, podobnego charakteru prace, wypełniały dni kobiet-imigrantek. 
Praca ta była słabo wynagradzana, a dodatkowo cechowała ją niestabilność. Kobiety 
mogły dosłownie z dnia na dzień stracić „posadę”.

Inaczej przedstawiała się sytuacja mężczyzn żyjących z krawiectwa. Ci zarabiali 
więcej w porównaniu z kobietami, byli również lepiej wyszkoleni, a nieobarczeni obo
wiązkami domowymi mogli pracować poza domem. Wśród najbardziej znanych 
Szwedów aktywnych w tej branży znajdują się trzy nazwiska: J.P. Hussander, Sven 
Olin i Carl Blomgren. Wszyscy trzej otrzymali profesjonalne wykształcenie w rodzin
nym kraju, a po przybyciu do Chicago próbowali pracować w zawodzie.

J.P. Hussander już w pierwszym roku pobytu na amerykańskiej ziemi, w 1853 roku, 
założył zakład krawiecki, dając z czasem zatrudnienie 40 osobom. Prócz produkcji 
odzieży zajmował się jej sprzedażą — był właścicielem dwóch sklepów w północnej 
i południowej części miasta.
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Sven Olin, od 1857 roku przebywający w Chicago, na początku pracował u Hussan- 
dera, później usamodzielnił się i od roku 1865 sam był już właścicielem zakładu kra
wieckiego. Z końcem lat 70. XIX wieku jego fabryczka zatrudniała 75 krawców, pracu
jących przy 25 maszynach. Olin realizował zlecenia otrzymywane od większych zakła
dów, a specjalnością jego produkcji były kamizelki, których szyto ok. 250 sztuk dziennie.

Podobnie wyglądała działalność Carla Blomgrena, krawca ze szwedzkiej prowincji 
Vastergótland, dającego zatrudnienie 80 osobom. Jego zakład specjalizował się w szy
ciu spodni, których dzienna produkcja sięgała 150 sztuk.

Do utrzymania odzieży w czystości służyły pralnie, często prowadzone przez 
Szwedów, zatrudniających szwedzkie kobiety. Pod koniec lat 80. XIX stulecia wśród 
chicagowskich punktów czyszczenia ubrań znajdowało się 10 należących do szwedz
kich imigrantów.

Chicagowscy przedsiębiorcy
Wśród tej grupy zawodowej dominowali hurtownicy, detaliści, sprzedawcy artyku

łów spożywczych i przemysłowych, właściciele sklepików i większych sklepów.
Tabela 5 zestawia kategorie najaktywniejszych przedsiębiorców. Na uwagę zasłu

guje kategoria sprzedawców artykułów spożywczych, w której, w dekadzie 1870— 
—1880, odnotowany został największy wzrost liczby ekspedientów.

Wytłumaczeniem owej tendencji była taktyka stosowana przez właścicieli nie tylko 
szwedzkich, lecz także niemieckich i amerykańskich sklepów. Otóż chodziło o przy
ciągnięcie do punktów handlowych jak największej liczby klientów. Konsumentów 
szwedzkich „zwabiano”, oferując im obsługę w języku ojczystym. Fakt ten był niesły
chanie istotny, zważywszy na słabą angielszczyznę większości szwedzkich imigrantów. 
Dodatkowym atutem szwedzkiego personelu była znajomość narodowej kuchni i kuli
narnych przyzwyczajeń ziomków, co pozwalało trafnie doradzać w wyborze składników 
spożywczych. Poprzez sporządzanie i spożywanie szwedzkich potraw imigranci chociaż 
na chwilę zmniejszali poczucie oddalenia i rozłąki z ojczystym krajem.

Tak więc, szwedzcy i nieszwedzcy handlowcy w szwedzkojęzycznej prasie rekla
mowali swoje sklepy poprzez hasła: „szwedzka obsługa”, „szwedzki sklep spożyw
czy”, „szwedzki sklep odzieżowy” czy „szwedzka wędliniamia”. W przypadku tych 
ostatnich, nie zawsze było to zgodne ze stanem rzeczywistym, lecz liczył się przede 
wszystkim efekt — przyciągnięcie klienteli. Kiedy ta zawitała już w progi sklepu, wła
ściciel i sprzedawcy czynili wszystko, aby odwiedzający stali się również kupującymi.

Tabela III.5. Drobni przedsiębiorcy

Zawód 1850 1860 1870 1880
sprzedawca art. spożywczych - 1 80 295
dostawca art. spożywczych 1 4 29 79
dostawca lodu - - - 23
właściciele 
agencji/pośrednictw - - 17 20

domokrążca - - 2 19
sprzedawca art. tekstylnych - 1 3 17
całkowita liczba 1 6 131 453

Na podstawie: U. Beijbom, Srndes in Chicag)..., op.cit., s. 186-187.
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II 1.2.2. Stan Massachusetts

Emigracja szwedzka do tego stanu zapoczątkowana została w drugiej połowie lat 90. 
XIX wieku. Przebiegała z dużą intensywnością nieprzerwanie aż do roku 1930, kiedy 
to ruch wychodźczy, po gwałtownym załamaniu amerykańskiej koniunktury, obrał 
zwrot przeciwny: USA - Szwecja.

Szwedzi, przybywając do Worcester — jednego z największych miast stanu Massa
chusetts, napotykali już okrzepłe środowisko imigranckie, zarówno pod względem 
ekonomicznym, politycznym, jak i socjalnym. Ścieranie się odmiennych grup etnicz
nych i religijnych wykształciło specyficzny klimat społeczny, do którego każdy nowo 
przybyły musiał się dostosować. Podziały społeczne dotyczyły głównie grup religij
nych, a granice społeczne przebiegały dokładnie wzdłuż tych linii. Segmentacji sprzy
jały również wyznaczniki etniczne i klasowe.

Zarząd miasta, skupiony w rękach protestantów z Wysp Brytyjskich, sprzyjał 
szwedzkim współwyznawcom, ułatwiając im pokonywanie kolejnych szczebli drabiny 
społecznej. Postawa taka nie dziwiła, gdyż protestantów zmuszała do konsolidacji 
swoich szeregów obawa przed silną grupą katolickich imigrantów, żądających przeka
zania im części władzy. Tych ostatnich najliczniej reprezentowali Irlandczycy, regular
nie napływający do Worcester już od 1820 roku (sześćdziesiąt lat później społeczność 
ta liczyła 10 000 osób na 58 000 mieszkańców miasta).

111.2.2.1. Przemysł

Worcester wraz z okolicami nie pretendował do miana producenta żywności. Rolnic
two w tym regionie z uwagi na jałową ziemię opierało się na hodowli bydła, produkcji 
mleka oraz jego przetworów. To, czego nie dostarczała lokalna produkcja rolna, na
bywano za pieniądze z przemysłu, a ten miał w tym regionie wspaniałe warunki roz
woju.

Urozmaicony geograficznie teren, liczne rzeki i olbrzymie połacie leśne sprzyjały 
powstawaniu tartaków, z których miasto zaczęło słynąć już na początku XIX wieku. 
Wznoszono tamy, wykorzystując naturalny spadek terenu oraz relatywnie miękkie 
podłoże. Od końca XVIII stulecia wykorzystywano energię wodną do poruszania, 
między innymi, wspomnianych już tartaków. Produkcja „białego prądu” w latach 
1827—1837 wzrosła dwukrotnie, co sprawiło, że miasto zaczęło dostarczać na rynek 
nie tylko regionalny lecz również ogólnokrajowy produkty takie, jak: drewno, papier, 
artykuły tekstylne, skórę, drut, rury15.

15 F. Nilsson, Emigrationen fran Stockbobn till Nordamerika 1880-1893. En studie i urban utvandring, 
Stockholm 1970.

16 W 1835 roku ukończono budowę drogi kolejowej łączącej Worcester przez Boston 
z wybrzeżem.

Dogodne połączenia lądowe zarówno z wybrzeżem, jak i środkowym zachodem 
sprzyjały wymianie towarowej16. Nowy sposób transportowania towarów pozwolił 
obniżyć koszty przewozu węgla, stali oraz innych surowców sprowadzanych z wy
brzeża. Wzdłuż drogi kolejowej Worcester—Boston—wybrzeże zaczęły powstawać 
centra przemysłowe i handlowe. Wytyczenie traktu kolejowego w kierunku wschod
nim stało się pierwszym krokiem w procesie urbanizacji tego regionu. Z biegiem czasu 



Rozmieszczenie przestrzenne a kwalifikacje zawodowe imigrantów szwedzkich... 51

kolejne miasta zyskiwały połączenie z centrum Worcester, a były to m.in.: Providence, 
New London, Springfield, Nashue.

W roku 1850 Worcester urósł do rangi jednego z najważniejszych centrów han- 
dlowo-przeładunkowych Stanów Zjednoczonych. Rozwijający się gwałtownie prze
mysł mógł zdać się na regularne i częste dostawy surowców, np. angielskiego: żelaza, 
węgla czy stali. Tak więc, prócz węzła komunikacyjnego i transportowego, rozwinąć 
się tutaj musiał przemysł ciężki.

Charakter miasta sprawił, że napływało do niego wielu robotników, słusznie szu
kających zatrudnienia w tej gałęzi gospodarki. Miasto skupiało nie tylko siłę roboczą, 
lecz także kapitalistów wypatrujących możliwości korzystnego i bezpiecznego uloko
wania swojego kapitału.

111.2.2.2. Przedsiębiorcy

Kapitał, praca, przedsiębiorczość mieszały się z sobą, czyniąc Worcester miastem 
wielkiej przyszłości i wielkich firm, do których należała Washburn & Moen Manufacturing 
Company — największy światowy producent drutu drugiej połowy XIX wieku17.

17 Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan, The Importance of Being Protestant: Th/ Swedisb Bole in 
Worcester, Massachusetts, 1868-1930 [w:] Snredes in America: lntercultural and Interetbnic Perspectioes on Con- 
temporasy research. A Report of tbe Symposium Swedes in America: Nenr Perspectives, red. U. Beijbom, Vaxjó 
1993.

Sprzyjający klimat tego wielkiego centrum przemysłowego przyciągał inwestorów, 
wykwalifikowanych robotników, specjalistów i inżynierów. Tak bogate zaplecze 
w surowce i myśl techniczną nie mogło nie stać się silnym i prężnym centrum przemy
słowym na światową skalę. Produkowano tu maszyny i urządzenia o nowych zastoso
waniach i rozwiązaniach technicznych, patentowano i wdrażano wiele nowych pomy
słów w dziedzinie mechaniki.

W takim klimacie ekonomiczno-społecznym musieli szybko odnaleźć się szwedzcy 
imigranci, przybywający tu głównie z Hógenas w Varmlandzie — prowincji o bogatych 
tradycjach tartacznych, ale nie tylko.

Właśnie z tych rejonów pochodził Carl F. Hanson, zawodowy stroiciel pianin, wła
ściciel sklepu muzycznego w Worcester, uchodzący za pierwszego szwedzkiego przed
siębiorcę w mieście. Przybył do Worcester w 1868 roku, polecając to miejsce swoim 
bliskim i znajomym w Szwecji. Po kilku latach, za sprawą tej rekomendacji, w mieście 
osiedliło się kilkadziesiąt osób szwedzkiej narodowości. Wszyscy oni przybyli do środo
wiska już ukształtowanego relacjami irlandzko-brytyjskimi, byli przygotowani na tę kon
frontację, świadomie i skutecznie wykorzystując przy tym swój protestancki rodowód.

Skupieni wokół innych skandynawskich grup imigranckich, przede wszystkim 
Norwegów, czy mniej licznych Duńczyków, podejmowali pracę w sektorze przemy
słowym, znajdując zatrudnienie w:

1) odlewni Nathana Washbuma,
2) F.B. Norton and Company przy produkcji wyrobów kamionkowych,
3) w fabryce drutu Washburn &Moen Manufacturing Company,
4) w sklepie z bronią Johnson & Bye współnależącym do Norwega Nera Johnsona, 
pozostali zarabiali na żyde jako szewcy, stolarze, garncarze, służące, krawcowe.
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Szwedzi stanowili poważną konkurencję dla innych grup imigranckich, jeśli chodzi 
o kwalifikacje zawodowe. Byli lepiej wyszkoleni i wyspecjalizowani niż Irlandczycy czy 
chociażby Kanadyjczycy.

111.2.2.3. Szwedzkie organizacje i towarzystwa wspierające rodzimą 
przedsiębiorczość

Podobnie jak przedstawiciele innych grup etnicznych, szwedzcy imigranci tworzyli 
towarzystwa samopomocy. Jako pierwsze o takim charakterze zaczęło działać Swedish 
Singing Society, następne, powołane wspólnie z Norwegami Scandinaman laterary Society 
skupiało 75 robotników i ich rodziny. Jego działalność polegała na podtrzymywaniu 
skandynawskiego ducha wśród imigrantów, na niesieniu podpory duchowej i material
nej tym, którzy tego potrzebowali. Podczas regularnych spotkań dyskutowano także 
o bieżących wydarzeniach kulturalnych w obu ojczyznach. Towarzystwo sponsorowa
ło wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne i imprezy plene
rowe.

Wspomniany już wcześniej, Carl Hanson powołał w 1873 roku kolejną organizację 
o charakterze narodowym Scandinaman National Singers Society. Podobnie jak dwa po
przednie towarzystwa również i to było oficjalnym miejscem rozwoju samoidentyfika- 
cji skandynawskich wychodźców.

W 1880 roku powstało kolejne imigranckie stowarzyszenie Nordstjernan przekształ
cone wkrótce w Viking CounciL W Worcester żyło wówczas ponad 1000 osób urodzo
nych w Szwecji, co stanowiło na tyle pokaźną liczbę, że władze miasta zaczęły oficjal
nie odnotowywać ich obecność, wpisując ich pochodzenie do spisu ludności. Wcze
śniej „uzupełniali” oni grupę norweską lub niemiecką18. Wśród tej społeczności prote
stanckich Szwedów zaczęli przeważać liczebnie metodyści (głównie z Varmlandu), 
biorąc górę nad luteranami, obecnymi tutaj od początków osadnictwa szwedzkiego na 
tych ziemiach, czyli od 1868 roku.

Protestanckie wartości oszczędnego i pracowitego żyda wpływały na zachowanie 
członków omawianej społecznośd. Ludzie d zasłynęli dosyć szybko z pracowitości, 
uporu, determinacji, psychicznej wytrzymałośd na trud dężkiej pracy, tężyzny fizycz
nej i zdyscyplinowania tak oczekiwanego ze strony pracodawców. Nie dziwi więc fakt, 
że szwedzcy pracownicy stopniowo wypierali reprezentantów innych grup imigranc
kich z sektorów lokalnego rynku, takich jak: odlewnie, tartaki, fabryki drutów. Szwedki 
natomiast zasłynęły jako solidna służba domowa.

Rosnąca popularność szwedzkiej siły roboczej spowodowała wzrost zainteresowa
nia tą grupą. Kapitaliśd z Worcester wysyłali specjalnie do Szwecji swoich werbowni
ków po nowych imigrantów. W rezultade w 1883 roku, po 15 latach rozpoczęcia pro
cesu osadnictwa szwedzkiego w Worcester, zbiorowość tych imigrantów liczyła ponad 
2 tysiące osób.

Tego samego roku światło dzienne ujrzała pierwsza książka adresowa, zawierająca 
wyłącznie nazwiska i adresy szwedzkich obywateli miasta.

18 Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan, The Importance of Being Protestant: The Swedish Role in
Worcester, Massachusetts, 1868—1930, [w:] Swedes in America: Intercultural and Interethnic Perspectioes on
Contemporary Reseanh. A Report of the Symposium Swedes in America: New Perspectioes, red. U. Beijbom,
Vaxjó 1993, s. 41.
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Tak licznej zbiorowości należała się właściwa obsługa handlowa, prawna, socjalna. 
Towarzystwa zabezpieczające szwedzkie interesy to: powołana w 1883 roku S^wed^ka 
Spółka Merkantylna oraz Pierwszy Ssyed^ki Skład oba mające siedzibę w budynkach 
usytuowanych nieopodal miejsca pracy większości szwedzkich robotników, czyli fa
bryki drutu Washburn & Moen Manufacturing Company.

Należy zaznaczyć, że zwyczajem szwedzkim również domostwa znajdowały się 
w pobliżu zakładów, bowiem dystans pieszy do pracy, obok wysokości pensji, był 
jednym z decydujących czynników o przyjęciu posady.

Jak podają Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan19 w The Importance ofBeing Protestant: 
The Swedish Role in Worcester, Massachusetts, 1868-1930 w Worcester do roku 1914 dzia
łało wiele organizacji i towarzystw o charakterze etnicznym, dbających o interesy tej 
grupy. Należały do nich:

1) kościoły metodystów, baptystów i luteranów,
2) sześć oddziałów loży VASA,
3) osiem oddziałów loży Bractwa Skandynawskiego w Ameryce,
4) dwie izby Zakonu Bractwa Mistycznego (Order ofMysticRrotherhood),
5) stowarzyszenie Międzynarodowego Bractwa Dobrych Templariuszy,
6) trzy towarzystwa kobiece wspierające chorych,
7) Szwedzkie Towarzystwo Inżynieryjne, utworzone w celu zachęcania i pozyski

wania szwedzkich inżynierów do pracy w tym regionie,
8) Szwedzka Korporacja Pogrzebowa, która prócz pochówków zajmowała się 

udzielaniem kredytów. Jej działalność obejmowała również akcje charytatywne,
9) cztery kluby towarzyskie,
10) kluby wodne i rowerowe.
Tak szerokie spektrum organizacji, towarzystw, stowarzyszeń i klubów mogło ist

nieć i działać tylko dzięki dużej grupie osób zainteresowanych usługami świadczonymi 
przez wyżej wspomniane instytucje. I rzeczywiście tak było. W 1914 roku Szwedzi 
oraz ich potomkowie stanowili 1/5 ogółu mieszkańców Worcester.

111.2.2.4. Polityka wewnętrzna a interes szwedzkiej grupy etnicznej 
na początku XX wieku

Wspólne celebrowanie świąt religijnych czy narodowych (szwedzkich) umacniało 
zbiorowość imigrancką, dostarczając jednocześnie jej członkom poczucia bezpieczeń
stwa, określając tożsamość, zaspokajając potrzebę przynależności do silnej i znaczącej 
grupy etnicznej.

Mimo stosunkowo późnego przybycia pierwszych osadników szwedzkich do Wor
cester (około 20 lat później niż Irlandczycy czy Niemcy, 10 lat później niż Kanadyj
czycy) oraz relatywnie mniejszej liczebności (porównując do Włochów, Polaków, Ży
dów czy Armeńczyków) byli rozpoznawalni i identyfikowani jako skonsolidowana 
i prężna zbiorowość. Często podkreślali swoje pochodzenie, wykorzystując w tym celu 
m.in. wizyty znanych osobistości, na przykład szwedzkiego ambasadora w Stanach 
Zjednoczonych, czy księcia Wilhelma w 1907 roku. Ten ostatni wkraczał do miasta

19 Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan, The Importance of Being Protestant: The Swedish Role in
Worcester, Massachusetts, 1868-1930, [w:] Swedes in America: Interadtural and Interethmc Perspectioes on
Contemporary Rtsearch. A report oj the Symposium Swedes in America: New Perspectwes, red. U. Beijbom,
Vaxjó 1993, s. 44.
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udekorowanego na jego cześć flagami amerykańskimi i szwedzkimi. Przechodząc pod 
repliką starożytnego luku, którego oryginał mieścił się w Sztokholmie, witany był 
przez tysiące rozentuzjazmowanych rodaków, a także pozostałych obywateli, „zwa
bionych” reklamą uroczystości.

Lokalna prasa odnotowywała w swoich relacjach eksplozję szwedzkiego patrioty
zmu i niepodważalną, ważną obecność członków tej grupy w życiu miasta.

Sukces szwedzkiej zbiorowości miał polegać na wartościach, które wyznawała: 
uczciwej pracy, zdolnościom i integracji. Szwedzkie kobiety i mężczyźni wypracowali 
sobie i swoim potomkom wysoką pozycję wśród ludzi pochodzących z innych krajów, 
a osiadłych na tej ziemi.

„(...) W porównaniu z nimi zdaliśmy test, pozyskując dla nas i dla imienia Szwecji zaszczyt 
bycia uznanymi jako jeden z najprzedniejszych narodów tego świata (...)”

twierdził w przemówieniu na cześć księcia, J.O.E. Trotz, prezes odlewni stali 
w Worcester20.

20 Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan, The Importance of Being Protestant: The Swedish Rotę in 
Worcester, Massachusetts, 1868-1930, [w:] Swedes in America: Interculiural and Interethnic Perspectwes on 
Contemporaiy Researcb. A report of the Symposium Snsedes in America: New Perspectiues, red. U. Beijbom, 
Vaxjó 1993, s. 44.

21 Swedes in America. New Perspectioes, red. U. Beijbom, Vaxjó 1993.
22 Partia Demokratyczna utożsamiana była z imigrantami, robotnikami i, przede wszystkim, ka

tolikami. Szwedzi, jakkolwiek spełniający pierwsze dwa kryteria, mieli rodowód protestancki, który 
determinował ich zachowanie.

Coroczne święto Midsommamatten (Noc Świętojańska) stanowiło jedną ze spekta
kularnych imprez plenerowych organizowanych przez społeczność szwedzką. W 1912 
roku w jej obchodach uczestniczyło ponad 4 tysiące osób szwedzkiego pochodzenia 
oraz 100 tysięcy pozostałych obywateli miasta, a nawet specjalnie w tym celu przyby
łych z sąsiednich rejonów 10 tysięcy przyjezdnych. Jak donosił Worcester Magacfne, 
wydarzenie to nosiło znamiona deklaracji szwedzkich imigrantów, kim są, jakie miej
sce zajmują w społeczności lokalnej oraz tego, jak są postrzegani przez współobywa
teli. Według gazety:

„(..) żadna inna nacja nie posiada tylu przedstawicieli zajmujących publiczne urzędy 
w sferze socjalnej, edukacyjnej, przemysłowej i religijnej... Dając współczesnym Szwedom 
możliwość rozwoju, kariery i zajmowania dobrej pozycji w mieście, przewidujemy, że ich 
dzieci będą kontynuować obraną drogę, która wiedzie do sukcesu”21.

Powyższe stwierdzenia nie były bezpodstawne, ani też nie wskazywały na przesadę 
w samoocenie Szwedów.

Biorąc pod uwagę trzy wskaźniki awansu społecznego: zawód wykonywany, szyb
kość w awansowaniu i własność nieruchomości, zbiorowość ta prezentowała się ko
rzystnie, porównując z pozostałymi grupami imigranckimi.

Przykładowo, zestawienie umieszczone na następnej stronie, ukazuje procentowe 
ujęcie czynnych zawodowo Szwedów i francuskich Kanadyjczyków22:
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Tabela III.6. Struktura pracowników w zestawieniu porównawczym

Struktura pracowników w roku 1900 Szwedzi 
(Greendale)

Kanadyjczycy 
(French Hill)

urzędnicy wysokiej rangi 0.8% 1.7%
urzędnicy niskiej rangi 7.8% 9.1 %
robotnicy wykwalifikowani 50.4% 51.1 %
robotnicy średnio wykwalifikowani 29.2 % 15.4%
robotnicy niewykwalifikowani 11.8% 15.4%
bezrobotni - 1.4%
razem 100% 100%

Źródło: Smedes inAmerica, red. U. Beijbom, op.cit. s. 47.

Tabela III.7. Własność prywatna w zestawieniu porównawczym

Własność domów w 1900 roku Szwedzi 
(Greendale)

Kanadyjczycy 
(French Hill)

urzędnicy wysokiej rangi 100% 60%
urzędnicy niższej rangi 70% 19,2%
robotnicy wykwalifikowani 26,6 % 22%
robotnicy średnio wykwalifikowani 27% 25%
robotnicy niewykwalifikowani 6,7% 4,5 %
bezrobotni - 4,8%

Źródło: Sundes in America..., red. U. Beijbom, op.cit., s. 47.

Tabela III.8. Średnia wartość majątku w zestawieniu porównawczym

Średnia wartość majątkowa Szwedzi 
(Greendale)

Kanadyjczycy 
(French Hill)

rok 1890 1550$ 1854$
rok 1900 2500$ 2762$
przyrost wartości średnio 950$ 908$

Źródło: Swedes in America..., red. U. Beijbom, op.cit., s. 47.

Z przytoczonych zestawień wynika, że członkowie szwedzkiej społeczności przy
wiązywali znaczną wagę do nabywania domów na własność, podczas gdy inni imi
granci poprzestawali na wynajmowaniu. Jak silne było dążenie Szwedów do nabycia 
prawa własności nieruchomości świadczy również fakt, że jeden na czterech niewy
kwalifikowanych robotników szwedzkich posiadał dom, podczas gdy zaledwie jeden 
na dwudziestu niewykwalifikowanych robotników kanadyjskich mógł przedstawić taki 
akt notarialny.

Dom po śmierci właściciela dziedziczyła żona, a później dzieci, które, wkraczając 
w dorosłe żyde, nie musiały swojej energii poświęcać na opłacanie lokum — w myśl 
filozofii protestanckiej, pieniądze zaoszczędzone na wynajmie były zarobionymi.

Szwedzkie kośdoły i domy budowano wspólnie. Wspólna praca i zaangażowanie 
łączyły, a przede wszystkim umacniały więzy grupowe. Pomagano sobie wzajemnie 
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i wspierano, poręczano za siebie nawzajem, co z kolei wpływało na przychylne trak
towanie członków szwedzkiej zbiorowości przez banki oraz towarzystwa finansowe 
w procedurze ubiegania się o kredyt.

Tak więc, relatywnie dobre zarobki, jakimi wykazywali się Szwedzi, własność nie
ruchomości, wiarygodność kredytowa i zaufanie bankierów, inwestowanie we własną 
enklawę to czynniki, jakie w dużym stopniu wpłynęły na poziom aktywności lokalnej. 
Ta przejawiała się na przykład tym, że członkowie omawianej społeczności chętnie 
decydowali się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W 1919 roku 13 szwedzkich przedsiębiorców posiadało własny zakład produkcyj
ny, co odpowiadało 26% całej zbiorowości (dla porównania: wśród Irlandczyków 
pracodawcy stanowili — 7%).

Ze względów: ekonomicznego i społecznego, przynależność do klasy właścicieli 
przemysłowych miała ogromne znaczenie nie tylko dla jednostki, lecz dla całej grupy 
etnicznej, albowiem sukces każdego pojedynczego człowieka składał się na sukces 
całości.

Silna pozycja społeczno-ekonomiczna tej zbiorowości sprawiła, że coraz częściej 
szwedzcy przedstawiciele gościli na arenie politycznej miasta. Identyfikowano ich 
z Partią Republikańską, do której należała większość szwedzkich kapitalistów, jak 
i z silnym Kościołem protestanckim — z racji wyznawanej religii23.

23 Ch. Estus, K. Hickey, K. Moynihan, Tbe Importance of Bang Protestant: Tbe Ssoedisb Bok in 
Worrester, Massachusetts, 1868-1930, op.cit., s. 54.

24 J.G. Rice, Tbe Stuedes [w:j They Cbose Minnesota. A Suruęy of tbe State’s Ethnic Groups, red. J. Dren- 
ning Holmquist, St. Paul 1981, s. 248.

I tak, pierwszym Szwedem, wybranym na stanowisko publiczne był James 
Forsstedt, deputowany Partii Republikańskiej, który w 1888 roku, zaledwie osiem lat 
po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, zasiadł w komisji oświatowej miasta. Kolejną 
osobą piastującą od 1893 roku wysokie stanowisko członka Izby Handlowej w Worce- 
ster był John F. Lundberg, którego przedsiębiorcza postawa i działalność społeczno- 
-polityczna wpłynęła na wybranie w 1897 roku szwedzkiego reprezentanta stanu.

W następnych latach pozycja polityczna Szwedów umacniała się poprzez następu
jący rozwój sytuacji:

— w 1904 roku Pehr Holmes zostaje przewodniczącym Rady Miejskiej,
— w 1916 w Komisji Oświatowej jest już dwóch reprezentantów szwedzkiej spo

łeczności,
— na początku lat 20. XX wieku po trzech Szwedów zasiada w Common Council 

i Radzie Miejskiej oraz jeden w Kongresie Stanowym.
Wszyscy oni reprezentowali Partię Republikańską. Ich radykalne poglądy nabrały 

jeszcze bardziej wyrazistej formy w momencie napływu nowych grup imigranckich, 
tym razem z krajów środkowej, wschodniej i południowej Europy. Polacy, Włosi, 
Rosjanie czy Litwini stanowili poważną konkurencję dla osób pochodzących z tak 
zwanej starej emigracji. Obawiali się ich również Szwedzi, demonstrując niechęć, 
a nawet wrogość wobec nowo przybyłych. Świadczył o tym fakt przynależności do 
lokalnego Ku Klux Klanu. Jak się okazuje 49% członków tej organizacji, działającej 
wWorcester posiadało szwedzkie nazwiska24. Wśród nich zidentyfikowani zostali, 
między innymi, pastorzy ośmiu szwedzkich kościołów oraz kilkudziesięciu robotni
ków pracujących w Zakładach Nortona.
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Społeczność szwedzka w Stanach Zjednoczonych, przedstawiona na przykładzie 
wyżej opisanych skupisk, rozwijała się szybko, stając się konkurencyjną wobec innych 
zbiorowości, nawet tych o wiele starszych. Protestancki rodowód, wyznawane warto
ści, silne więzy grupowe oraz predyspozycje psychofizyczne tworzyły składniki moc
nej konstrukcji, dostrzeganej, uznawanej, a nawet podziwianej przez żyjące obok grupy 
unigranckie. Konstrukcja ta z czasem przerodziła się w budowlę, rodzaj twierdzy, skąd 
Amerykanie szwedzkiego pochodzenia czerpali wiedzę i umiejętność współżycia 
z „obcymi”, w tym tak różnorodnym środowisku społecznym i kulturowym.

111.2.3.  Stan Minnesota

Terytorium tego stanu stało się miejscem docelowym wędrówki przesiedleńczej więk
szości szwedzkich imigrantów, którym przyszło przekraczać granicę Stanów Zjedno
czonych w drugiej połowie XIX wieku. Przez 70 lat (1850—1920), spośród przeszło 
1 000 000 Szwedów emigrujących do USA ok. 90% zatrzymało się w Minnesocie25. 
Wybór tego północno-środkowego stanu podyktowany był trzema czynnikami: walo
rami klimatyczno-geograficznymi tej ziemi, zbieżną w czasie kolonizacją regionu, jaka 
wtedy miała miejsce oraz, co się z tym wiąże, dużą podażą ziemi i pracy.

25 Ibidem, s. 248-275.

Pierwsza grupa szwedzkich osadników — złożona z sześciu osób — przybyła na 
teren Minnesoty w 1850 roku, obierając za swój nowy dom dzisiejszą Scandię w powie
cie Washington. Na 6000 mieszkańców ówczesnej Minnesoty sześcioosobowa repre
zentacja szwedzkich imigrantów była zupełnie niezauważalna, jednak w miarę upływu 
lat, zbiorowość ta powiększała swoją liczebność, stanowiąc w 1920 roku 23% z ponad 
480 000 urodzonych za granicą mieszkańców.

Poniższa tabela prezentuje w zestawieniu porównawczym liczbę mieszkańców 
uwzględnioną w oficjalnych rejestrach państwowych z lat 1850—1920.

Tabela III.9. Szwedzcy imigranci na tle liczby ludności w Minnesocie

Rok Ludność Minnesoty Szwedzcy Imigranci
1850 6 5
1860 172 19
1870 440 108
1880 781 209
1890 1302 534
1900 1751 734
1910 2076 953
1920 2387 1035

Źródło: Tśry Cbose Minnesota. A Survey of tbe States Etbnic Groteps, ed. J. Drenning Holmquist, St. Paul 
1981, s. 248.

Większość szwedzkich imigrantów wybrała Minnesotę, wiążąc z tą ziemią nadzieje 
na lepsze żyde dla siebie i swoich dzied. Minnesota stała się w bardzo krótkim czasie 
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centrum osadnictwa skandynawskiego, gdzie Szwedzi zaznaczyli wyraźnie swoją do
minację.

Osadnictwo szwedzkie w omawianym tu rejonie Stanów Zjednoczonych podzielić 
można na pięć okresów, co przyjęłam za J.G. Rice w They Chose Minnesota. A Suruey of 
the State ’s Ethnic Groupś^.

Okres pionierski 1845—1854 był, z natury rzeczy, bardzo skromny, jeśli chodzi 
o liczbę przesiedleńców, jednak ich znaczenie przewyższało wagę późniejszej imigracji 
z jednego względu — pionierzy wyznaczyli szlak wędrówki dla późniejszych fal imigra- 
cyjnych, tworząc przy tym podwaliny „wzoru” zakładania nowych osad, a później 
większych skupisk, wzoru, który — jak twierdzi Rice — przetrwał do dziś26 27.

26 Ibidem, s. 249.
27 Mattson działał jako agent w imieniu stanu Minnesota, pracował również dla kilku firm bu

dujących drogę kolejową
28 Min. chodzi tu o tzw. Pre-emption Act z 1841 roku pozwalający użytkować państwową ziemię, 

zanim ta została wystawiona na sprzedaż. Opłata za ziemię była wtedy przesunięta w czasie. Takie 
rozwiązanie umożliwiało ubogim imigrantom na rozpoczęcie normalnego życia.

29 Ibidem, s. 25.
30 J. Rice, The Smedes [w:] They Chose Minnesota. A Suruey of the State’s Ethnic Gtoups, op.cit.

Imigranci, tworzący pierwszą falę imigracji, pochodzili głównie z rejonu dwóch 
szwedzkich prowincji Halsinglandu i Smalandu. Ich pierwszą „przystanią” na terenie 
Stanów Zjednoczonych był stan Illinois, skąd zostali poprowadzeni przez Pera Ander
sona dalej na zachód, w okolice obecnych hrabstw Chisago i Isanty. Grupa prowadzo
na przez Hansa Mattsona28 bezpośrednio ze Szwecji dotarła do dzisiejszego hrabstwa 
Goodhue, zakładając tam szybko rozwijającą się kolonię IZaw.

Erik Norelius, kronikarz osadnictwa szwedzkiego ówczesnych lat i zarazem przyja
ciel Andersona podkreślał znaczenie klimatu i ukształtowania geograficznego terenu, 
przy wyborze miejsca na osady. Akurat Minnesota, głównie rejony Isanty i Chisago, 
bardzo przypominała szwedzki krajobraz, co dodatkowo — obok wolnej ziemi i przy
wilejów wynikających z polityki kolonizacyjnej29 — przyciągało szwedzkich imigrantów. 
Ponadto po roku 1854 w Illinois zaczynało już brakować wolnej ziemi na sprzedaż, 
a budowana w kierunku zachodnim droga kolejowa otwierała drzwi wszystkim tym, 
którzy chcieli osiąść na roli.

Pierwsze szwedzkie osady skupione wokół trzech hrabstw Chisago, Isanty i Was
hington (tam: Scandia) rozrastały się do roku 1880, czyli tak długo, jak długo istniała 
możliwość zakupu wolnej ziemi, później nastąpiło przesunięcie strumienia osadnicze
go w inne rejony Minnesoty.

Te pierwsze szwedzkie skupiska były przykładem koncentracji jednorodnego ele
mentu etnicznego na stosunkowo dużym obszarze; jak podaje Rice w historii amery
kańskiego osadnictwa nie ma równie wyraźnej dominacji jednej grupy etnicznej na tak 
rozległej przestrzeni30.

Druga fala emigracji ze Szwecji z lat 1863-1877 objęła przeszło 135 tysięcy 
osób, które wybrały Stany Zjednoczone za cel przesiedlenia. Aż 40% wychodźców 
tego okresu opuściło rodzinne strony między rokiem 1868 i 1869.

Czynniki wypychające były znacznie silniejsze od czynników przyciągających, 
sprawiając, że ludność mimo ryzyka i dużej niepewności towarzyszących decyzji 
o emigracji, podejmowała wychodźstwo za Ocean. Dominującym sposobem emigro
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wania było wychodźstwo grupowe — całymi rodzinami, jednak coraz częściej pojawiali 
się już wtedy samodzielnie emigrujący młodzi mężczyźni, a później kobiety. Motywy 
religijne opuszczenia ojczyzny zanikły, ustępując miejsca ekonomicznym.

W Szwecji, podobnie jak w pozostałych krajach skandynawskich, panował głód 
i nędza, które nękały przede wszystkim ludność wiejską i to właśnie ona uchodziła 
niemal w popłochu przed nimi.

W Minnesocie ówczesnej doby nowi przybysze zastali duże połacie wolnej ziemi 
do zagospodarowania. Na mocy Homestead Act z 1862 roku wielu szwedzkich bieda
ków stało się właścicielami działek, które docelowo miały się stać gospodarstwem 
rolnym. W ojczyźnie nigdy nie mieliby na to większych szans.

Szwedzki imigrant z lat 1860—1870, przybywając do Minnesoty, odnajdywał atmos
ferę optymizmu i nadziei wśród osiedlonych już wcześniej rodaków, wkrótce podzielał 
ich radość z jawiących się perspektyw na lepsze życie, co kontrastowało z sytuacją 
w Skandynawii. Kolej żelazna „zdobywała” prerię, dając zatrudnienie tysiącom imi
grantów, napędzając koniunkturę pobliskich stanów. W ślad za budowniczymi podą
żali farmerzy, którzy zagospodarowywali obszary przeznaczone pod uprawę.

W 1860 roku ok. 15% powierzchni stanu Minnesota zostało skolonizowane, zaś 
dwie dekady później — w 1880 roku — obszar ten powiększony został o kolejnych 34% 
- co stanowiło największy „przyrost” zaludnianego terenu. Wzdłuż drogi kolejowej 
wyrastały jak grzyby po deszczu szwedzkie osady np.: Sveadahl w hrabstwie Waton- 
wan (1868), Comffey w hrabstwie Brown (1869), Dunell w hrabstwie Martin (1869), 
Louriston w hrabstwie Chippewa (1869), Balaton w hrabstwie Lyon (1871) oraz 
Worthington w hrabstwie Nobles (1871). Wielu z mieszkańców tych osad zdobywało 
początkowy kapitał bezpośrednio przy budowie drogi kolejowej lub przy wycinaniu 
i karczowaniu lasu, przechodząc później na farmerski tryb życia. Często, zwłaszcza 
w początkowej fazie pobytu imigranta na nowej ziemi, obie prace były łączone: latem 
uprawa roli a zimą praca przy kolei.

W kolonizacji Minnesoty znaczącą rolę odegrał Hans Mattson — promotor 
szwedzkiego osadnictwa na tych terenach, a jednocześnie agent pracujący dla kolei 
wiatach 1866-1871. Wykorzystując swoje zdolności perswazji, nakłonił wiele osób 
osiadłych już w innych koloniach do zmiany osady i powędrowania dalej w głąb stanu. 
Mattson sprowadzał ludzi również bezpośrednio z rodzinnej Szwecji, osiedlając ich 
w hrabstwach Meeker i Kandiyohi31.

11 Ibidem, s. 256.
32 Ibidem, s. 256.

Mattson, którego uważa się za najbardziej skutecznego kolonizatora w historii 
szwedzkiego osadnictwa32 w późniejszym okresie pracował dla Lakę Superior and Missi
sipi Raiiroad, dla rządu kanadyjskiego oraz jako wydawca i właściciel stanowej gazety 
„Minnesota States Tidning”.

Szwedzcy imigranci, którzy nie skorzystali z oferty Mattsona, kierowali się w rejony 
doliny St. Croix i Rum River w okolicach Cambridge. Pochodzili najczęściej z tych 
samych parafii lub sąsiadujących z sobą, co tłumaczyło łańcuchowy charakter procesu 
przesiedleńczego.

Przykładem takiego sposobu emigrowania i osiedlania było hrabstwo Isanti, nazy
wane amerykańską Dalamą, albowiem tam kierowała się pierwsza i druga fala szwedz
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kiego wychodźstwa. Co ciekawe, jeszcze w latach 20. XX wieku można było 
w osadach w Isand usłyszeć dialekt regionu Dalama33.

33 Ibidem, s. 257.
34 Ibidem , s. 260.

Trzecia fala — emigracja masowa z lat 1880—1893. Pod koniec lat 70. XIX stule
cia emigracja do Stanów Zjednoczonych znów przybrała na sile, po okresie zahamo
wania wynikającego z osłabionej koniunktury gospodarki amerykańskiej. W okresie 
objętym wymienioną tu cezurą czasową Szwecję opuściło blisko pół miliona wy
chodźców, z czego w ciągu 5 lat rocznie emigrowało ponad 40 tysięcy osób.

Kryzys szwedzkiej wsi zmusił znaczną część proletariatu wiejskiego do ucieczki za 
Ocean. W dalszym ciągu emigrowano całymi rodzinami, jednakże zmienił się ich cha
rakter: nie były to już wielodzietne rodziny z ośmiorgiem lub dziewięciorgiem dzieci, 
rodzice byli młodsi, podróżowali z dwojgiem lub trojgiem potomków do miejsca 
z góry ustalonego — tam, gdzie ktoś bliski lub znajomy oczekiwał na nich. Coraz czę
ściej też wśród wychodźców pojawiały się dorosłe osoby niezamężne lub nieżonate; 
ich liczba sukcesywnie wzrastała, tak by w roku 1890 całkowicie zdominować stru
mień emigrantów. W trzeciej fali emigracyjnej przeważały czynniki przyciągające, które 
były silniejsze - jak twierdzi Rice - od czynników wypychających34.

Dodatkowo, rysem charakterystycznym tej fali wychodźstwa była coraz wyraźniej
sza dominacja mieszkańców miast wśród ludności opuszczającej kraj. Osoby takie 
często podejmowały najpierw emigrację wewnętrzną — ze wsi do miasta, dopiero po 
kilku latach pracy w środowisku zindustrializowanym uchodzili za Ocean. Ich ambicją 
była praca w strukturach miejskich nowego świata, nie pracowali na roli, jak przodko
wie. Dekada 1880—1890 przyniosła zmianę liczebności szwedzkiej diaspory w Minne
socie, powiększając tę zbiorowość o przeszło 60 tysięcy, co sprawiło, że Szwedzi osie
dleni na terenie tego stanu tworzyli najliczniejsze w całych Stanach Zjednoczonych 
skupisko imigrantów, jednorodnych pod względem pochodzenia narodowego. Więk
szość z nich wybrała za miejsce pobytu tymczasowego lub stałego miasta: Minneapolis 
lub St. Paul ze względu na szerokie spektrum ofert pracy zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet.

Jeszcze w połowie XIX wieku 75% mieszkańców Minnesoty trudniło się uprawą 
roli, lecz już 40 lat później liczba ta zmniejszyła się do 54%. Duch epoki industrialnej 
pojawił się i tutaj, przyciągając ludność z pochodzenia agrarną, która zrezygnowała 
z farmerstwa z powodu wyczerpania się ziemi dobrej pod uprawy. Nierozdzielona 
ziemia, jaka jeszcze wtedy pozostała na krańcach północno-zachodnich nadawała się 
bardziej do eksploatacji surowców takich, jak węgiel czy drewno.

Szwedzcy imigranci nie napotykali na niechęć czy wrogość ze strony już wcześniej 
osiadłych przybyszów innych narodowości; wręcz odwrotnie. W Minnesocie współ
praca irlandzko-szwedzka miała swój przykład na farmie braci Kelso, gdzie prawie 
każdy skandynawski przybysz, który dotarł do hrabstwa Kittson, otrzymywał zatrud
nienie. Po kilku latach pracownik odchodził z zaoszczędzoną sumą pieniędzy, którą 
najczęściej zamieniał na kawałek gruntu. Rice podaje jeszcze jeden przykład owocnej 
handlowej interakcji, dodatkowo obrazującej duże zaufanie Irlandczyków zamieszku
jących Kittson do szwedzkich imigrantów — pewien irlandzki mleczarz sprzedawał na 
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kredyt mleko szwedzkim rodzinom, nawet jeśli spłata zobowiązania nosiła znamiona 
niewypełnienia z braku możliwości35.

35 Chodzi tutaj wyłącznie o Szwedów, dane podaję za Rice, The Swedes, op.cit., s. 261.

Młodzi szwedzcy imigranci, najczęściej nieżonaci, zatrudniali się w przemyśle tar
tacznym w obrębie miast Minneapolis i St. Paul, w kopalniach przy wydobywaniu 
węgla, a także przy budowie linii kolejowej w Iron Rangę Railroad.

Szwedzi szybko awansowali w strukturach pracowniczych przedsiębiorstw, w któ
rych przyszło im zarobkować. Znani byli z dokładności, wytrwałości i posłuszeństwa 
— cech które bez wątpienia zjednały im jako grupie etnicznej przychylność członków 

grup-
Na przełomie wieków XIX i XX wielu szwedzkich imigrantów zajmowało kierow

nicze stanowiska, prezentując kwalifikacje dobrze wyszkolonych fachowców. Pracę 
niewymagającą specjalistycznych umiejętności wykonywali teraz przybysze z krajów 
południowo-wschodniej Europy, powodując „wypychanie” ku górze drabiny społecz
nej imigrantów należących do WASP, w tym również Szwedów.

Ci ostatni wykorzystali tę sytuację, podejmując zajęcia poza kopalniami czy tarta
kami; nie mając oporów wobec przyuczenia się do nowych profesji, pracowali jako 
stolarze, cieśle, hydraulicy, świadcząc usługi dla mieszkańców miast Virginii czy Hib- 
bing, zwanych też iron rangę cities oraz miast przemysłu drzewnego: Stillwater, Cloquet, 
Brainerd.

Największym skupiskiem szwedzkich imigrantów w Minnesocie stały się dwa mia
sta Two Harbors i Duluth, gdzie rozkwitał przemysł wydobywczy (ruda żelaza), zaś 
charakter typowo rolniczy posiadały skupiska w Alexandrii, Moorhead, Red Wing, 
St. Peter i Willmar.

Poniższe zestawienie ukazuje miasta w Minnesocie z 1905 roku o największej kon
centracji osób urodzonych w Szwecji:

Rejon miejski — -
Minneapolis 9,8%
Rejon farmerski — -
Alezandria 8,9%
Moorhead 8,6%
Red Wing 12,9%
St. Peter 9,3%
Willmar 13,3%
Iron rangę towns — -
Hibbing 7,9%
Virginia 9,2%
Iron ore ports - -
Duluth 10,7%
Two Harbors 27,2%
Rejon przemysłu drzewnego — -
Brainerd 7,3%
Cloquet 11,7%
Stillwater 9,6%
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W 1905 roku skupiska miejskie w Minnesocie zamieszkiwało łącznie ponad trzy ty
siące osób, wśród których bez trudu zauważalni byli szwedzcy imigranci, bowiem 
blisko połowa z nich wybierała życie miejskie (ok. 44% wszystkich szwedzkich osad
ników w tym stanie).

Ta liczba — wiele mówiąca o preferencjach szwedzkich imigrantów — kontrastuje 
z niecałymi 33% osadników innych narodowości, którzy osiedlili się w mieście; reszta, 
czyli około 67% wybrała życie na farmie.

Czwarta fala emigracji: 1900—1913. Po roku 1899 ruch — nie tylko migracyjny — 
między Europą a Stanami Zjednoczonymi ponownie się ożywił na skutek poprawy 
amerykańskiej koniunktury. Po kilku latach stagnacji gospodarczej (depresja z 1893 r.) 
napływ ludności szwedzkiej osiągnął poziom ponad 15 tysięcy osób, każdego roku 
zwiększając się o dodatkowych kilka tysięcy. W 1903 roku granicę Stanów Zjednoczo
nych przekroczyło niespełna 35,5 tysiąca szwedzkich imigrantów. Łącznie szacuje się, 
że w latach 1900-1913, tak zwaną czwartą falę emigracji tworzyło 280 000 ludzi36.

36 W Chicago - największym skupisku szwedzkich wychodźców w St. Zjed. - w owym czasie 
mieszkało 63 000 szwedzkich imigrantów.

37 Opis tych relacji stanowi treść artykułu M. Banaś S^wedjj i Polacy w Minnesocie przełomu wieku 
XIX i XX, maszynopis jeszcze niepublikowany.

Liczba ta jest jednak mniejsza od liczby osadników przybyłych podczas trzeciej, 
pokrywającej tę samą ilość lat, fali (odpowiada ok. 60%).

Osoby tworzące ten strumień imigracyjny to przede wszystkim ludzie młodzi, nie
zamężni i nieżonaci, bezdzietni, samodzielnie podejmujący emigrację, skuszeni wizją 
Ameryki przez obraz kreowany w prasie i listach docierających zza Oceanu. Należy 
pamiętać, że w tym czasie istniała już silna zbiorowość szwedzka w Stanach Zjedno
czonych, dysponująca własnym zapleczem finansowym, instytucyjnym, kulturowym. 
Tak zorganizowanej grupie etnicznej o wiele łatwiej było podejmować nowych człon
ków, którzy w pełni mogli liczyć na pomoc ze strony wcześniej osiadłych rodaków.

Pierwszy powiew industrializacji w Szwecji spowodował powstanie wielu nowych 
miejsc pracy. Dopiero wtedy zauważono jak wielu ludzi w wieku produkcyjnym „zni
kło” z rodzimego rynku. Do niedawna niechciani i skazani na głodowanie teraz oka
zali się wielce przydatni, byli wartością, o którą państwo nagle zaczęło się upominać. 
Oczywiście, nie istniały regulacje prawne zabraniające emigrowania z kraju, natomiast 
intensywna polityka antyemigracyjna w postaci chociażby prowadzonej propagandy 
miała na celu zniechęcenie do wychodźstwa. Liczne polemiki na łamach codziennej 
prasy, informatory drukowane na zlecenie rządu, a także nowele, opowiadania, a nawet 
komiksy ukazywały w jak najgorszym świetle amerykańską rzeczywistość i wręcz tra
giczny los szwedzkiego imigranta.

Mimo tych na szeroką skalę zakrojonych działań szwedzkie wychodźstwo przybie
rało na sile i coraz więcej szwedzkich imigrantów wybierało życie z dala od ojczyzny.

W 1905 roku w Minnesocie mieszkało 126 tysięcy Szwedów, z czego prawie 38 ty
sięcy to mieszkańcy tzw. miast bliźniaczych (Twin Cities) Minneapolis i St. Paul37.

W przypadku osadnictwa miejskiego używanie określenia „skandynawska zbioro
wość” jest bardziej precyzyjne, gdyż w odróżnieniu od rejonów wiejskich, w miastach 
Szwedzi koncentrowali się wokół dzielnic zamieszkanych przez inne północnoeuro- 
pejskie nacje, m.in. Niemców, Norwegów czy Duńczyków. Jednak w 1910 roku Szwe
dzi stanowili 61% skandynawskiej populacji osiadłej w Tnńn Cities. St. Paul przyciągało
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szwedzkich imigrantów z uwagi na dużą podaż miejsc pracy, zwłaszcza dla niewykwa
lifikowanych robotników. Znajdowali zatrudnienie w tartakach i browarach, trudnili 
się handlem i rzemiosłem, kumulując kapitał na dalszą drogę w głąb stanu, ku za
chodniej granicy.

Ci, którzy zostali w mieście pięli się po szczeblach drabiny społecznej, co dało się 
zauważyć poprzez rodzaj pracy, jaką wykonywali oraz miejsce zamieszkania — im dalej 
od centrum tym zamożniejsi. Dystans między pracą a miejscem zamieszkania zwięk
szał się, nie stanowiąc jednakże problemu, gdyż ludność miejska miała już do dyspo
zycji zorganizowane formy przewozu. Wprowadzenie tych nowych form transportu 
publicznego powodowało dodatkowo „rozrzedzanie” szwedzkiej grupy w skupisku 
lokalnym, jakim było miasto St. Paul. Takie zjawisko dotyczyło oczywiście innych 
miast, i to nie tylko w stanie Minnesota.

Minneapolis — „ulubione” miasto szwedzkiej emigracji, skupiało w 1910 roku ok. 
70% wszystkich Szwedów osiadłych w aglomeracji dwu miast bliźniaczych, mimo iż 
St. Paul było pierwszym miastem, do którego zaczęła napływać fala pierwszych 
szwedzkich wychodźców.

Ta preferencja daje się tłumaczyć w następujący sposób: Szwedzi nie napotkali 
w tym mieście większej konkurencji ze strony innych grup etnicznych (co miało miej
sce w St. Paul — tam Niemcy i Irlandczycy ostro rywalizowali ze Skandynawami), 
a ponadto, silna zbiorowość farmerska rozproszona w zachodniej części stanu utrzy
mywała intensywniejsze kontakty z tym właśnie miastem. W Minneapolis dzielnica 
szwedzka sąsiadowała z dzielnicami polską i ukraińską, co wpływało korzystnie na 
interakcje tych grup.

W 1913 roku szwedzkie osadnictwo w Minnesocie uznać można za zakończone. 
Nabrało ono wyrazistych, okrzepłych rysów pozwalających bez trudu identyfikować 
typ i charakter szwedzkich osiedli i dzielnic.

Następna fala imigrantów — piąta, z lat 1920—1930 — była ruchem o najmniej
szej, jeśli chodzi o liczbę przybywających, skali. W ciągu 10 lat Stany Zjednoczone 
przyjęły ok. 100 tysięcy szwedzkich wychodźców, czyli prawie pięciokrotnie mniej, 
porównując do lat 1880—1893.

Ruch migracyjny powstrzymany został wybuchem I wojny światowej oraz polep
szającymi się warunkami socjalno-ekonomicznymi szwedzkich obywateli. W 1930 
roku szwedzko-amerykańską populację Minnesoty określała liczba niespełna 90,5 
tysiąca. Sporo osób, ok. 1/3 tej zbiorowości, zdecydowało się na powrót do kraju 
pochodzenia, zabierając z sobą zgromadzony kapitał38, który niewątpliwie wykorzysta
ny został później w tworzeniu podwalin nowego ładu społeczno-gospodarczego 
w rodzimej Szwecji.

38 Interesującą kwestię emigracji powrotnej podejmuję w artykule Emigracja powrotna a 
gpspodarka lat 1920-1940, wersja przygotowywana do druku.





ROZDZIAŁ IV

Fenomen etniczności

IV.  1. Etniczność jako kategoria socjologiczna 
versus zjawisko społeczne

Etniczność to kategoria pojęciowa obejmująca szerokie i złożone zespoły zjawisk 
społecznych; zawierająca wiele różnorodnych, niejednokrotnie rozbieżnych, odmien
nych ze względu na sposób ujęcia i opisu tego zjawiska, definicji. Różnorodność ta 
wynika z tego, kim jest autor i jaką dyscyplinę oraz szkołę naukową reprezentuje. 

Etniczność nie jest kategorią pustą, czy zwykłym modelem teoretycznym służącym 
jako narzędzie analityczne, lecz zespołem występujących realnie cech grup społecz
nych i psychicznych atrybutów jednostek. Stanowi jedną z głównych podstaw wyod
rębnienia wymiaru zróżnicowania kulturowego, w tym językowego i wyznaniowego. 
Koreluje się bardzo wyraźnie z przynależnością plemienną, rasową oraz leży bardzo 
blisko więzi opartej na rzeczywistym bądź symbolicznym pokrewieństwie. Przynależ
ność etniczna wiąże się z pochodzeniem, miejscem urodzenia, zawiera komponenty 
więzi terytorialnej oraz solidarności typu wspólnotowego1. 

1 S. Ossowski, Analizą socjologcątapojęcia ojc^yąry [w:] Dzieła, t. III, 1967.
2 Ethmcity.Tbemy and Experienct, red. D. Moynihan, N. Glazer, Cambridge 1975, s. 10.

Kojarzy się z czymś intymnym, osobistym, dotyka tych obszarów świadomości, które 
nadają życiu człowieka sens oraz poczucie akceptowalnej przynależności grupowej. 

Ważnym filarem etniczności jest przypisany jednostce status członkostwa. 
Przynależność do grupy etnicznej nie jest kwestią wyboru, negocjacji i akcesu, lecz 

następstwem urodzenia czy wychowania. Najważniejszym elementem tożsamości 
etnicznej jest syndrom cech związanych z pochodzeniem. Tożsamość etniczna odwo
łuje się z jednej strony do dziedzictwa genetycznego i biologicznego, z drugiej zaś do 
dziedzictwa kulturowego i społecznego, jakie podzielają jednostki należące do jednej 
zbiorowości. Etniczność opiera się na wspólnych kodach komunikacyjnych, języku 
i tradycji, która staje się podstawą integracji osobowościowej jednostek w procesach 
internalizacji wartości i norm grupowych.

Etniczność jako zjawisko zawiera w sobie bogatą treść, pełną znaków i symboli 
kryjących wiele pokładów znaczeń, których interpretacja — jak to już zostało wcześniej 
wspomniane — zależy od osoby interpretującego1 2. Etniczność bywa traktowana 
w wąskim, partykularnym ujęciu jako rodzaj więzi o charakterze wspólnotowym, który 
przeciwstawiany jest solidarności narodowej czy państwowej. Więź etniczna interpre
towana jako atrybut grup opartych na wierze we wspólne pochodzenie, zawiera 
w sobie element trybalizmu, tożsamości opartej na systemach pokrewieństwa rzeczy-
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wistego bądź symbolicznego. Przynależność etniczna i rasowa opiera się na statusie 
przypisanym, czyli fakcie urodzenia. Pochodzenie etniczne i narodowe kreuje ten ro
dzaj tożsamości, która zanika najwcześniej w trzecim pokoleniu imigrantów3. Jedna 
z definicji pojęcia etnicznośd, do której będę się odwoływać, mówi, że etniczność jest 
rodzajem (samo)identyfikacji grupowej zorientowanej na „my” czyli na własną zbio
rowość postrzeganą w kategoriach pozytywnych4 5 [podkr. MB].

3 M. Hansen, The Immigrant in American Histoiy, Cambridge 1948.
4 M. Stamiawski, Odrębność rasowa jako kategoria stmkistrabio-poStycgna [w:] Przegląd Polonijny 4/2000, 

s. 87-106; porównaj: Banton 1983, s. 106.
5 N. Glazer, 1971, s. 447.
6 „Cechy kulturowe” związane są typowo z etnicgnoicią - wg Pierre’a van den Berghe (1967) zaś su

biektywnie postrzegane są przez grupę i/lub otoczenie „rasowe” cechy fizyczne.
7 Patrz: R. Alba 1990, s. 308; M. Stamiawski, Odrębność rasowa, op.dt, s. 87-106.
8 J. Rokicki, Rasa i etniczność: konstmkgapargętdku społecgnegp w amerykańskim tygbe [w:] Przegląd Polo

nijny 4/1999, s. 6.

Według Nathana Glazera, etniczność i rasa
„(...) stanowią część szerszej rodziny społecznych tożsamości — rodziny, która zawiera także 
wierzenia religijne czy grupy językowe i może być określona ogólnie jako grupa etniczna zde
finiowana przez wspólne - realne lub mityczne - dziedzictwo, historię i doświadczenia” .

Etniczność stanowi rodzaj „kapitału kulturowego”6 - wielkiego potencjału, który 
może zostać wykorzystany zarówno na poziomie bezpośrednich interakcji, jak 
i w szerszym wymiarze strukturalnym. Potencjał ten — umiejętnie wykorzystany — 
umożliwia przeprowadzenie zbiorowej identyfikacji, a także realizowanie grupowych 
interesów ekonomicznych i społecznych7 8 *.

IV.2.  Atrybuty etniczności

Rozważając problem etnicznośd, musimy pamiętać, że etniczność nie istnieje sama 
w sobie, lecz jedynie w relacji do innej zbiorowośa. Jak tłumaczy takie postrzeganie 
J. Rokicki:

„W świetle takiej interpretacji (...) Polacy nie są zbiorowością etniczną w Polsce, ale stają się 
nią na przykład w Stanach Zjednoczonych” .

Analogicznie odnosząc tą interpretację do Szwedów, wolno nam zatem stwierdzić, 
że Szwedzi wszędzie poza rodzimą Szwecją tworzyli i tworzą grupę etniczną.

Struktura zarówno samych zbiorowości, jak i zjawisk ich dotyczących jest złożona 
i wielopłaszczyznowa.

Pojęae etnicznośd może opisywać:
— grupę o zróżnicowanym charakterze więzi społecznej: naturalnej, zrzeszeniowej, 

symbolicznej,
— rodzaje identyfikacji grupowej; identyfikacja ta przybierać może formę zjawisk 

widocznych na poziomie świadomośd społecznej,
— ruchy społeczne — czyli takie działania grupowe, które motywowane są przeko

naniem o wspólnode przynależnośd do konkretnej zbiorowośa.



Fenomen etniczności 67

J. Rokicki powtarza za J. Comaroff, że „etniczność” może być postrzegana jako 
przedmiot analizy, czyli coś co wymaga wyjaśnienia, lub jako zasada służąca wyjaśnie
niu zjawisk będących częścią ludzkiej egzystencji9. Tak więc, raz jest etniczność pod
miotem naszej obserwacji, innym razem z kolei — sposobem tłumaczenia zaobserwo
wanych fenomenów społecznych.

J. Rokicki, Rata i etrac^noit..., op.dt. s. 32, Przegląd Polonijny 4/1999.
I Ibidem, s. 32.
II V. Isajiw, Defimtion ofEthródty [w:] Ethnidty 1974/1, s. 111-124 [podaję za:] J. Rokicki 1999, s. 34.
12 Introduction [w:] Haroard Encyclopedia of American Ethnic Groups, s. VI, red. S. Themstrom, Cam

bridge & London 1981.

John Camaroff, na którego powołuje się J. Rokicki, uważa etniczność za zasadę 
kwalifikacyjną, według której grupa odróżnia „swoich” od „obcych”. Takie pojmowa
nie etniczności czyni z niej element świadomości zbiorowej, kryterium podziałów 
grupowych i jednocześnie jest

„(...) wyznacznikiem hierarchii grup społecznych w ramach jednolitego organizmu politycz
nego. Etniczność jest więc cechą zbiorowości określającą status tej zbiorowości. Przynależ
ność do danej kategorii etnicznej, podobnie jak przynależność do rasy, określa więc szanse 
dostępu ludzi do zawsze przecież ograniczonych dóbr ekonomicznych, władzy, dóbr spo
łecznych i kulturowych” .

Atrybutami etniczności, według V. Isajiwa", jednego ze współautorów wstępu do 
Hart>ard Encyclopedia of American Ethnic Groups, są następujące cechy:

— wspólne pochodzenie narodowe lub geograficzne, lub wspólni przodkowie,
— wspólna kultura, obyczaje, religia, cechy rasowe lub fizyczne,
—język,
— świadomość typu „my”,
— poczucie przynależności do grupy i wynikająca z tego lojalność,
— dominacja więzi społecznej typu Gemeinschaft,
— wspólne wartości,
— odrębne instytucje służące obsłudze członków grupy,
— imigracyjna geneza grupy.
Z kolei Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups przypisuje omawianemu tu 

zagadnieniu wyróżniki:
— wspólne pochodzenie geograficzne,
— status migracyjny,
— wspólny język,
— wspólne wierzenia lub wspólną wiarę,
— więzi przekraczające granice pokrewieństwa rodzinnego - kindship,
— więzi przekraczające granice pokrewieństwa grupy sąsiedzkiej — neighhourhood,
— więzi przekraczające granice pokrewieństwa społeczności lokalnej — community,
— wspólna tradycja, wartości i symbole,
— literatura, muzyka, elementy folkloru, kuchnia,
— wzory osiedlenia i zatrudnienia,
— odrębne interesy w kraju pochodzenia i w Stanach Zjednoczonych,
— instytucje podtrzymujące odrębność grupy,
— poczucie odrębności,
— postrzeganie tej odrębności przez otoczenie* II 12.
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Swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące badania więzi społecznej wśród członków 
grupy etnicznej w przejrzysty sposób sformułował Stephen Comell , grupując czyn
niki tworzące tę więź w cztery kategorie:

- pokrewieństwa (affinity),
- wspólnoty interesu,
— wspólnych instytucji,
— wspólnej kultury.

Według Comella wspólnota pokrewieństwa ma decydujące znaczenie przy odróż
nianiu grupy etnicznej od innych grup społecznych. Wynika stąd, że pierwszym kro
kiem ku „narodzinom” grupy etnicznej jest świadomość wspólnych korzeni, później 
pojawia się wśród członków grupy wspólnota interesu, jeszcze później wspólnota 
instytucji (skądinąd zrozumiałe i logiczne zjawisko), by wreszcie poprzez wspólnotę 
kultury proces wyłaniania się etnicznie jednorodnej zbiorowości został dopełniony.

Przytoczone powyżej propozycje ujęcia „etniczności” to zaledwie trzy spośród 
wielu innych, bardzo podobnych i zbliżonych do siebie sposobów definiowania tego 
fenomenu. Wszystkie owe ujęcia, jakkolwiek rozbieżne w budowaniu hierarchii waż
ności atrybutów etniczności, zgodnie nadają prymame znaczenie wspólnemu — rze
czywistemu lub mitycznemu — pochodzeniu (np. terytorialnemu, narodowemu, kultu
rowemu) członków grupy. A więc, ze wspólnoty pochodzenia czynią podstawowe 
kryterium określające istotę etniczność, zaś pozostałe własność mają charakter kon- 
sekutywny wobec tej pierwszorzędnej cechy. Dlaczegóż właśnie wspólne korzenie 
i więzy krwi stanowią tak niekwestionowany „identyfikator” jednostek? Być może jest 
właśnie tak, że: „siła symboliki więzów krwi prowadzi człowieka poza ograniczone 
wymiarami życia jednostkowego »tu i teraz«, dając mu wizję związków z przeszłością 
i przyszłością”13 14 15, lub jak pisze S. Comell:

13 Podaję za J. Rokicki, Wi(ź społeczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej 
w Stanach Zjednoczonych, Wrocław 1992, s. 21-22.

14 J. Rokicki, Rasa i etmczpośi..., op.dt s. 37, Przegląd Polonijny 4/1999.
15 Podaję za J. Rokickim, op.cit., s. 37.

„Więzy krwi są więzami z nieśmiertelnością (...). Poprzez pokrewieństwo lub etniczność jeste
śmy częścią szerszej organicznej całość i żyjemy w realnej lub wyobrażonej wspólnoće bli
skich”1’.

Tożsamość grupy etnicznej rodzi się więc w wyniku przekonania/wiary członków 
grupy o wspólnym pochodzeniu, o pokrewieństwie, obejmującym nie tylko osoby 
z najbliższej rodziny lecz także krewnych, sąsiadów, współmieszkańców osady, wsi, 
regionu i wreszće państwa. Jednakowoż tożsamość ta kształtowana jest również pod 
wpływem postaw, sądów, opinii wyrażanych przez otoczenie grupy. I tutaj dotykamy 
zagadnienia podwójnej granicy grupy etnicznej, a mianowiće granicy ustalonej przez 
samą grupę, oraz granicy wytyczonej przez otoczenie tej grupy. Mamy więc niejako 
dwa różne sposoby klasyfikacji czy identyfikacji, w których kryteria ustalają z jednej 
strony członkowie samej grupy, z drugiej jednostki „obce” należące do otoczenia. 
Odmienność sposobów klasyfikacji (postrzegania i samopostrzegania) prowadzić mo
gą i niejednokrotnie prowadzą do różnych lub rozbieżnych wyobrażeń o zbiorowość.

Grupa etniczna nie pozostaje więc niezmienna — jest zbiorem jednostek, reagują
cym na zmieniające się otoczenie. Podlega zatem zmianom wynikającym z procesu
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asymilacyjnego — przy czym zmiana ta dotyczyć może bądź to konsolidacji takiej gru
py, bądź to „rozmycia się” granic jej odrębności16.

16 J. Rokicki, op.cit., s. 35.

Grupa etniczna rodzi się na emigracji, co stanowi podstawowe kryterium rozróż
nienia jej od mniejszości narodowej.

Szwedzka grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych jest (wynika to zresztą z defi
nicji grupy etnicznej) grupą o imigracyjnym rodowodzie; jej rozwój i kształt warunko
wały realia Stanów Zjednoczonych, co pozwala traktować tę grupę jako jeden z wielu 
elementów (składowych), biorących udział w amerykańskim procesie narodotwór- 
czym.





ROZDZIAŁ V

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość jest szczególnym — nastawionym na osiągnięcie nowej, dodatkowej 
wartości — rodzajem działalności człowieka. Wartość, która stanowi rezultat przedsię
biorczości jednostek lub grup nie zawsze, choć w zasadzie przede wszystkim, posiada 
swój wymiar ekonomiczny i finansowy. Współczesne teorie przedsiębiorczości zdo
minowane są głównie przez ujęcia ekonomiczne, ale coraz częściej pojawiają się nowe 
koncepcje — zwłaszcza z dziedziny socjologii kultury, etyki czy estetyki — wskazujące, 
iż celem przedsiębiorczości nie musi być przede wszystkim racjonalistyczna zasada 
maksymalizacji materialnych korzyści i minimalizacja finansowych kosztów działania1. 
Działanie przedsiębiorcze wyznaczone jest, z jednej strony, dążeniem do maksymali
zacji zysków, z drugiej zaś uwarunkowane czynnikami społecznymi, kulturowymi czy 
etnicznymi. Próby ustalenia proporcji wpływu tych różnych czynników trwają, i jak do 
tej pory nie udało się wypracować takiej koncepcji przedsiębiorczości, z którą zgodni 
byliby ekonomiści i przedstawiciele innych nauk społecznych: socjologowie, antropo
logowie i kulturoznawcy. Świadczą o tym prowadzone na szerokim międzynarodowym 
forum spory, w których uczestniczą przedstawiciele różnych szkół i dyscyplin. Próba 
wymienienia nazwisk badaczy, zajmujących się tym zagadnieniem, mija się z celem tej 
pracy, stąd zaznaczę tylko tych najwybitniejszych, z których pracami się zetknęłam 
i których prace posłużyły mi jako źródło wiedzy o przedsiębiorczości i jej etnicznym 
aspekcie.

1 Kulturaprzędsifbiorrzola, red. B. Berger, Warszawa 1994, s. 8; porównaj też: J. Butler, P. Greene, 
Ethruc Entrtpmeurship: The Continuous Kebirth of American Enterprise [w:] Entrepreneurship 2000/1997, 
s. 267-289; E. Bonacich, J. Modeli, Tbe Economic Sources of Ethmc Soddarity, Los Angeles 1980 oraz 
T. Bates, Race, Self-emplayment and Upward Mobihty. An IUuswe American Dnom, Washington, Baltimore, 
London 1997.

2 M. Weber, Wirtscbaft und Gesselschaft, New York 1925; patrz też: M. Weber, Etyka protestancka 
a duch kapitalizmu, Lublin 1994; P. Danner, Personalizm, martola, ekonomia [w:] Pahga i ekonomia, red. 
J. Grosfeld, Warszawa 1989, s. 23-47.

Funkcje przedsiębiorczości wykraczają poza zwykłą ekonomiczną, merkantyli- 
styczną zasadę racjonalności gospodarowania. Różnorodne formy przedsiębiorczości 
przyczyniają się do rozwoju organizacyjnego grupy, zwiększają stopień jej solidarności 
i integracji, usprawniają mechanizmy i kanały wzajemnego komunikowania, zwiększają 
zakres nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej i kulturowej atrakcyjności grupy 
i jej członków. Przedsiębiorczość prowadzi nie tylko do rozwoju poziomu technolo
gicznego zbiorowości, lecz także (a w niektórych przypadkach przede wszystkim) do 
wzrostu jej spójności, ideologicznej zwartości oraz kulturowej odrębności. U podłoża 
integracji narodowej wielu społeczeństw legły zjawiska związane z rozwojem przed
siębiorczości, organizacyjnych i grupowych form gospodarowania1 2.
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Szczególną rolę w kształtowaniu więzi grupowej odgrywa przedsiębiorczość w ob
rębie zbiorowości etnicznych, w tym zarówno społeczności plemiennych, jak i dojrza
łych, nowoczesnych narodów. Na temat roli przedsiębiorczości w kształtowaniu więzi 
i tożsamości etnicznej oraz narodowej wypowiadało się wielu socjologów, teoretyków 
zarządzania, ekonomistów i specjalistów z innych dziedzin, w tym z zakresu etnicznośd.

Współczesne, niewątpliwie wiodące głosy należą do: B. Berger, P. Berger, J. Landa, 
D. Lavoi, I. Light, którzy podkreślają istotność badań wpływu/oddziaływania zaso
bów kulturowych, cechujących poszczególne grupy etniczne na poziom i formy przed
siębiorczości, charakterystyczne dla danej grupy.

Powodów działania przedsiębiorczego należy, według badaczy tego zjawiska, do
szukiwać się, z jednej strony, w czynnikach zewnętrznych, tj. kształtujących rzeczywi
stość rynkową3, z drugiej w wewnętrznych, do których należą m.in. normy społeczne, 
grupowe, zwłaszcza kulturowe i etniczne oraz wynikające z nich przekonania, dające 
wyjaśnienie psychicznych motywacji warunkujących osiągnięcia sukcesu4.

3 M. Weber, Wirtschafi und Gesselscbaft, New York 1925; patrz też: M. Weber, Etyka protestancka 
a duch kapitalizmu, Lublin 1994; P. Danner, Personalizm, wartoia, ekonomia [w:] PiUga i ekonoma, red. 
J. Grosfeld, Warszawa 1989, s. 23—47.

4 Ta interpretacja jest popularna wśród badaczy z dyscyplin pozaekonomicznych oraz reprezen
tantów szkół austriackiej i neoaustńackiej.

5 D. Lavoie, Odkrywanie i postrzelenie szansy gospodarczej: kultura a Kirzpermuski model przęddtbiorczpśd 
[w:] Kulturaprzęddtbiorczpśd, red. B. Berger, Warszawa 1994, s. 49.

A zatem:
„(...) jedna grupa poglądów każę traktować przedsiębiorczość jako systematyczne i płynne 
reagowanie na warunki rynku, przynoszące odpowiednie nagrody. Z tego punktu widzenia 
przedsiębiorczość jest zjawiskiem występującym systematycznie i można ją przewidywać, 
odwołując się do tych warunków (...). Druga grupa poglądów traktuje przedsiębiorczość nie 
jako reakcje na zewnętrzne warunki rynku, lecz jako niezależny czynnik spontanicznie 
wprowadzający nowe warunki, niedające się przewidzieć i całkowicie niezależne od istnieją
cych okoliczności gospodarowania”5.

Poszukiwanie kompromisu między obydwoma ujęciami przedsiębiorczości nie jest 
łatwe, aczkolwiek pierwsze kroki zostały poczynione już chociażby przez przedstawi
cieli szkoły austriackiej: L. von Misesa, F. Hayeka i I. Kirznera; obecnie tematyką tą 
zajmują się m.in.: B. Berger, D. Lavoie, S. Gordon Redding, C. Portes, I. Light, 
C. Rosenstein.

Motywów kontynuowania badań nad przedsiębiorczością jest, jak się daje zauwa
żyć, wiele. Wiemy, że przedsiębiorczość istnieje, potrafimy wstępnie zidentyfikować jej 
rodzaje i formy, w jakich się przejawia, lecz czy znamy jej istotę, naturę, źródło, skutek 
jej oddziaływania na sfery leżące poza obszarem życia gospodarczego?

Przedsiębiorczość może być zatem rozumiana w dwojaki sposób, zależnie od 
przyjętej perspektywy teoretycznej analizującej to zjawisko. Ekonomiści jeszcze do 
niedawna traktowali przedsiębiorczość jako element należący wyłącznie do sfery zja
wisk gospodarczych, determinowanych przez czynniki gospodarcze i tylko takie, po
zostające poza wpływem czynników kulturowych. Dziś to „wyłącznie” z dużym 
prawdopodobieństwem nie zaistniałoby w wypowiedziach większości specjalistów 
z tej dziedziny, albowiem ekonomiczne ekskluzywne spojrzenie ustępuje miejsca in
nemu — bardziej „otwartemu” — nakazującemu postrzegać przedsiębiorczość jako 
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zjawisko silnie związane z kulturą, kształtowane przez tę kulturę oraz, co najważniej
sze, oddziałujące na nią zwrotnie z podobną siłą i natężeniem6.

6 B. Berger, Wprowadzenie [w:] Kultura przedsiftiorrzpia..., op.dt., s. 13.
7 Ibidem, s. 13.
* F. Heyek, Inditidualum and Economic Order, Chicago 1948; patrz też: J. Landa, Kultura przęd- 

sifbiorc^old b> mniej rozpdni{t)Kb krajach... [wt] Kultura przędrifbiortzpśd, op.dt, s. 64.

Ekonomiczny sposób interpretacji zjawiska przedsiębiorczości, w ujęciu przedsta
wicieli ekonomii neoklasycznej zakładał, że przedsiębiorczość pojawi się prędzej czy 
później w sprzyjających warunkach gospodarczych. Reprezentanci tej orientacji głów
ny nacisk kładli na znaczenie takich czynników, jak: kapitał, podaż siły roboczej, tech
nologii, dostępu do surowców i rynków.

To ekonomiczne podejście do człowieka, jednostki racjonalnie i samotnie działają
cej stanowi podstawę nauk ekonomicznych. Wybór, jakiego dokonuje jednostka, od
bywa się na podstawie starannego rozważenia zysków i strat — wybór ten dokonywany 
jest poprzez analizę potencjalnych korzyści i strat.

Ekonomiści zwykle mówili o wyborach „człowieka ekonomicznego” pojedyncze
go, odosobnionego, w oderwaniu od grupy7. Stworzyli model samotnej racjonalnie 
działającej jednostki — który to model służyć miał definiowaniu, określaniu oraz anali
zie zachowań ekonomicznych człowieka. Ale w rzeczywistości człowiek nie jest pu
stelnikiem, jak mogłoby wynikać z teoretycznych założeń ekonomistów, i jego decyzje 
podejmowane są w trakcie procesu zwanego socjalizacją, innymi słowy, jednostka 
obciążona jest bagażem kulturowym i socjalnym społeczności, w jakiej przyszło jej się 
narodzić i żyć.

We wczesnych ujęciach ekonomicznych dominowała zatem nominalistyczna per
spektywa interpretowania zjawisk przedsiębiorczości, jako rodzaju aktywności podej
mowanej jedynie przez jednostki bez uwzględniania kontekstu kulturowego przestrze
ni, w jakiej jednostka działała. Do nielicznych wyjątków należał Hayek, który w swo
ich pracach sugerował skierowanie uwagi na procesy przekazywania tradycji i wzorów 
kulturowych oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji w sferze gospodarczej8.

Poniższy rysunek w sposób schematyczny — i przez to prosty (jak myślę) — obra
zuje oddziaływanie otoczenia, w jakim jednostka się porusza. Jednostka ta odbiera 
rzeczywistość poprzez kanały percepcyjne uformowane normami, podzielanymi war
tościami, postawami, zwyczajami i wierzeniami członków grupy, do której należy — 
czyli wszystkim tym, co zawiera się w kulturze tej grupy.
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Rys. na podst. V.N. Parńllo, Strangr to these Sbons, Race andStates..., op.cit., s. 32.

Tak więc, człowiek postrzega otaczającą rzeczywistość poprzez pryzmat wartości, 
zwyczajów, obyczajów, (dozwolonych) sposobów interpretacji — odziedziczonych od 
swoich przodków, a przekazanych mu przez rodziców, opiekunów, nauczycieli, mi
strzów, mentorów, autorytety, jednym słowem wszystkich mających — pośredni lub 
bezpośredni — wpływ na jednostkę. Raz jeszcze przekonujemy się, że to, co sądzimy 
o postrzeganych zjawiskach, zależne jest od bagażu kulturowego, w jaki zostaliśmy 
wyposażeni. Antropolodzy, socjolodzy, historycy i psycholodzy społeczni — w przeci
wieństwie do ekonomistów — podkreślają znaczenie takich czynników nieekonomicz
nych, jak: normy społeczne, przekonania, wyznawane wartości, psychiczne motywacje 
do osiągnięcia sukcesu, sposób myślenia, interpretowania i odczuwania świata, metody 
organizacji pracy i konsumpcji. Kulturowe podejście do badań nad przedsiębiorczością 
nie bagatelizuje także innego istotnego czynnika, a mianowicie społecznych interakcji, 
objawiających się w formach pracy czy konsumpcji. Przedsiębiorczość w tym przy
padku rozumiana jest jako delikatne i subtelne wyłamywanie się poza dotychczas 
przyjęte ramy społeczne. Polega na wprowadzaniu i mimowolnemu lansowaniu no
wych postaw. Siła tych nowych idei jest w tym przypadku tak duża, że zyskują one 
poparcie innych naśladowców.

Jakie czynniki grupowe wpływają na przedsiębiorczość? Prócz kulturowych, bada
cze zwracają uwagę na czynniki społeczno-polityczne, np. ideologie nacjonalistyczne, 
formy gospodarowania, typy techniki, rodzaje organizacji żyda zbiorowego.

W latach 60. i 70. XX stuleda analizy wszelkich aspektów żyda zbiorowego i jed
nostkowego koncentrowały się na władzy, kultura pozostawała więc poza obrębem 
szczegółowych badań. Jak twierdzi B. Berger, dopiero od niedawna można dostrzec 
rosnące zainteresowanie wpływem czynników kulturowych na rozmaite dziedziny 
żyda, w tym również na gospodarkę9.

9 KulturaprądsitbiorcąM, red. B. Berger, op.cit, s. 13,30.

Dlaczego? Skąd wynikła ta zmiana? Otóż okazuje się, że przyczyną modyfikacji, 
obowiązujących do niedawna sposobów interpretowania przedsiębiorczośd, są sukce
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sy społeczeństw azjatyckich: Tajwanu, Singapuru, Korei Południowej czy Japonii. 
Badającym fenomen gospodarczy tych państw nasuwało się (niejako samoistnie) pyta
nie: co sprawia, że państwom nieposiadającym tradycji działalności rynkowej oraz 
odpowiedniej zaawansowanej techniki gospodarowania udaje się konkurować, a nawet 
prześcignąć państwa należące do czołówki światowych gigantów gospodarczych.

Pytanie można też odwrócić: wtedy brzmiałoby ono następująco: dlaczego w nie
których rejonach/enklawach państw wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczo
nych, Niemczech czy Włoszech) jednostki, a także grupy, odrzucają „przedsiębiorczy” 
sposób żyda, czyli taki, który mógłby przyczynić się do poprawy ich statusu — nie 
tylko materialnego? Pytanie to znajdzie swoją odpowiedź, jeśli próba ustalenia natury 
przedsiębiorczośd powiedzie się.

Jak do tej pory, charakterystyka natury przedsiębiorczości oraz ludzi przedsiębior
czych jest tematem wielu dyskusji i rodzi wiele kontrowersji. Niektórzy traktują przed
siębiorczość w kategoriach czynnika produkcji — wtedy jest ona czwartym czynnikiem 
produkcji obok ziemi, kapitału i pracy. Inni, skupiając się na przedsiębiorcy — uważają 
go, jak m.in. Frank Knight, za osobę kontrolującą obszary niepewnośd, Joseph 
Schumpeter za innowatora, a Israel Kirzner za osobę zdolną wykorzystać okazje po
mijane przez innych. Z kold Harvey Leibenstein definiuje przedsiębiorcę jako jed
nostkę, która łączy wiele rynków, ma zdolność działania na wadliwie funkcjonujących 
rynkach, wtedy uzupełnia braki — potrafi zdobywać konieczne środki do przeprowa
dzenia swoich idei ze stanu planu do stanu rzeczywistego/realnego10 11 * *.

10 F. Knight, RirĄ Uncertainty, and Profit, New York 1965; A. Schumpeter, Tbe Theory ofEconomic De- 
oelopment, New York 1961; I. Kirzner, Competition and Entnprtneurshrp, Chicago 1973; H. Leibenstein, 
Entrepreneurship and Denelapement [w:] American Economic Review 58/1968, s. 72-83.

11 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapiitaUzmu, Lublin 1994; porównaj też: K. Samuelsson, Pro
testantyzm a kapitalizm. Krytyka teoriiMaxa Webera [w:] Religa i ekonomia, red. J. Grosfeld, Warszawa 1989,
s. 192-215.

Jednak wszystkie tak rozmaite próby ujmowania przedsiębiorczości wywodzą się 
z jednego źródła, jakim jest weberowska teza o związku między religią protestancką 
a kapitalistycznym sposobem gospodarowania.

Podwaliny do badań nad współczesną przedsiębiorczością stworzył na początku 
XX wieku Mas Weber. W swoim dziele zatytułowanym Utyka protestancka a duch kapi
talizmu zwracał uwagę na istnienie ścisłego związku między etyką protestancką a po
wstaniem gospodarki kapitalistycznej.

Sugerował, że protestanckie wartości, a dokładniej kalwińskie: koncepcje losu jed
nostki (predestynacji) i zbawienia przyczyniły się do zmiany postrzegania funkcji 
i natury pracy. Weber twierdził, że pod wpływem kalwinizmu jednostka zaczęła po
strzegać pracę już nie tylko i wyłącznie jako sposób zaspokojenia podstawowych po
trzeb, lecz dodatkowo jako drogę do zbawienia11.

Zmiana sposobu myślenia, prowadząca także do zmian rodzajów zachowań przed
siębiorczych, pozwoliła rozluźnić więzy jednostki z rodziną i grupą, czyniąc z niej tym 
samym osobę względnie wysoce autonomiczną. Prócz tego praca, stając się wartością 
autoteliczną, samą w sobie, a nie tylko sposobem na przetrwanie, łączona z surowymi 
nakazami wiary protestanckiej, wymusiła na jednostce uczciwość, sumienność, do
trzymywanie słowa (umów), skromność objawiającą się poprzez oszczędność. Prze
miany sposobów rozumienia pracy jako pożądanego społecznie rodzaju aktywności 
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pozwoliły stworzyć podstawy do rozwinięcia poczucia indywidualnej odpowiedzialno
ści i wynikającego z niej zaufania, które z czasem przejęli członkowie szerszej zbioro
wości niż rodzina czy sąsiedzi. Cnoty pracowitości, oszczędności, uczciwości i odpo
wiedzialności czyniły z jednostki przynależącej do Kościoła protestanckiego osobę 
wiarygodną i rzetelną, godną zaufania.

Max Weber uznał styl żyda takiej jednostki (grupy) za idealny sposób akumulacji 
kapitału. Ponieważ ludziom nie wolno było korzystać z wypracowanych przez siebie 
dóbr (nakaz skromnego żyda), zmuszeni byli do inwestowania i reinwestowania. Tak 
oto narodziła się nowa moralność i nowy sposób żyda — podłoże kapitalizmu.

Uznać zatem można, że zachowanie jednostki jest wypadkową oddziaływania wielu 
czynników z różnych sfer: religijnej, społecznej, politycznej. Indywidualne motywacje 
i działania są — jak się wydaje — ostatecznie kształtowane przez kulturę, będącą skarb
nicą, rezerwuarem wartości, postaw zbiorowych i indywidualnych, poglądów i wy
obrażeń wspólnych dla całej zbiorowośd.

Prócz Webera, wybitne głosy w trwającej kilka dekad dyskusji o naturze przedsię
biorczości zajęli m.in.: J. Schumpeter, F. Knight, L. von Mises, F. Hayek, I. Kirzner, 
P. Drucker, T. Sowell, E. Hagen, D. Lavoie, I. Light.

Schumpeter wskazywał na istotne znaczenie odpowiedniego klimatu społecznego, 
który sprowokuje lub będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczośd. Uważał, że przed
siębiorczość jest swoistego rodzaju stanem ducha, który może „nawiedzić” jednostkę, 
przez co staje się ona przedsiębiorcą. Ten osobliwy stan ducha wyzwala w jednostce siłę 
do pokonywania przeszkód, granic, przesądów, oporów wynikających z uwarunkowań 
kulturowych i wielowiekowej tradycji Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny roz
woju gospodarczego i przedsiębiorczości, twierdził, że warunkami koniecznymi do jej 
wystąpienia jest istnienie wolnego kapitału, sektora bankowego oraz innowacje12.

12 A. Schumpeter, Tbe Tbeory ofEconomicDenelopment, New York 1961.
15 F. Knight, RłtĄ Uncertainty, and Pmfit, New York 1965.
'■* I. Kirzner, Competition and Entnpnneunhip, Chicago 1973; patrz też: F. Heyek, lndividualism and 

Eamomic Order, Chicago 1948; L. von 'Mssts,Epistemolo^calPniblems ofEconomics, New York 1981.

F. Knight postrzegał przedsiębiorcę jako osobę kontrolującą obszary niepewności. 
Wszędzie tam, gdzie występowało wysokie ryzyko niepowodzenia, niepewność osią
gnięcia wymiernych rezultatów z podjętej akcji (inwestycji) można oczekiwać pojawie
nia się przedsiębiorcy. To on własną osobą rozgania chmury nad obszarami niepew
ności, a dopiero za nim podążają inni naśladowcy — imitatorzy13.

Reprezentant austriackiej szkoły procesów rynkowych, I. Kirzner, uważał z kolei, 
że przedsiębiorczość jest nierozerwalnym elementem rynku i samego sprawcy14. Aby 
ją zrozumieć należy uświadomić sobie, że każde ludzkie działanie jest podejmowane 
w rzeczywistości zinterpretowanej przez działającego. Jest to tak zwana „zasada su
biektywizmu” von Misesa, stanowiąca jedno z założeń austriackiej szkoły. Działający 
człowiek nie działa w stosunku do obiektywnej rzeczywistości, ale w stosunku do 
rzeczywistości takiej, jaką postrzega i jakie znaczenie jej przypisuje. Innym założeniem 
tej szkoły, które Kirzner wykorzystał w swoim modelu, była koncepcja „spontanicz
nego ładu” według Hayeka. Rynek został przyrównany tutaj do kosmosu, w którym 
poruszają się samodzielne atomy, każdy z ograniczoną wiedzą i własnymi preferen
cjami. W przestrzeni rynkowej dokonuje się równowaga w wyniku wzajemnych od
działywań, przy czym nie jest to równowaga rozumiana w tradycyjny sposób. * 15
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Kirzner przy tych dwu założeniach zbudował koncepcję przedsiębiorczości jako 
zawsze indywidualne odkrywanie informacji, które prowadzi nie tyle do maksymaliza
cji zysku, lecz co najważniejsze do interpretowania i kreowania warunków rynkowych. 
Przedsiębiorca jest zatem twórcą, który dzięki wyczuleniu odkrywa informację i wyko
rzystuje ją w celu powołania do życia nowego bytu — przedsiębiorstwa.

Odkrywanie, zatem, to przekraczanie granic wyznaczonych przez dotychczasowe 
zastane interpretacje, narzucone przez zbiorowość. Człowiek przedsiębiorczy Kirzne- 
ra widzi okazje, których inni nie dostrzegli nie dlatego, że nie potrafili, lecz dlatego, że 
nie pokusili się ich dostrzec. 

Don Lavoie, który zajmował się Kirznerowskim modelem przedsiębiorczości, 
kontynuował rozważania, czego sam Kirzner już nie uczynił — postawił mianowicie 
pytanie: co zatem sprawia, że człowiek przedsiębiorczy zadaje sobie trud ujrzenia tych 
okazji? Według Lavoie, niedoskonałość Kirznerowskiego modelu polegała na tym, że 
rozpatrywał on sprawcę działania przedsiębiorczego — przedsiębiorcę — w izolacji od 
innych, działającego samotnie. Tymczasem przedsiębiorca nie pozostaje odizolowany 
od innych, jest mocno osadzony w rzeczywistości, jest świadom bieżących tendencji 
w wielu dziedzinach życia, co pozwala mu trafnie rozpoznawać oczekiwania współo
bywateli. Przedsiębiorca odczytuje pragnienia, dążenia i cele innych, co jest wartością 
najważniejszą, a co budzi niechęć. Skąd ta wiedza? Wypływa z podstawowego założe
nia, że jednostka samodzielnie nie kreuje własnych potrzeb, ale czerpie je ze wzorów 
i wartości podzielanych przez wszystkich członków społeczności/grupy. Wzory 
i uznawane wartości wynikają z kultury społeczności/grupy — a zatem kultura „narzu
ca” te potrzeby15.

15 Podaję za: Kulturaprzedsiębiorczości, op.cit., s. 45-56.
16 E. Hagen, The Economics of Develapment, Homewood 1968.
17 Stąd Jones (1988), na którego powołują się Light i Rosenstein, nazywa go SuruwahstEntreprenatr.

W podobny sposób rozumował Everett Hagen, uważając, że pojawienie się przed
siębiorczości prowokują zbiorowo akceptowane normy i wartości wspólnotowo 
uznawane za najważniejsze. Ten sam autor podkreślał korelację pomiędzy wyrzuco
nymi na margines społeczny jednostkami a stopniem ich zaradności, czy przedsiębior
czości15 16. Jego zdaniem, marginalność jednostki czy grupy, na przykład: religijna, poli
tyczna, etniczna, imigrancka — może być stymulatorem do podejmowania działań 
o charakterze przedsiębiorczym. Z drugiej jednak strony, trudno zaprzeczyć, iż wystę
pują grupy marginalne (np. mniejszości rasowe w Stanach Zjednoczonych, Romowie 
w Europie) o bardzo niskim poziomie przedsiębiorczości — w ich przypadku margina
lizacja pociąga skutki zupełnie przeciwne.

V.1 . Typologia przedsiębiorcy jako głównego aktora 
przedsiębiorczości

I. Light oraz C. Rosenstein w Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America (New 
York 1995), wychodząc od jednego wspólnego, „pra-przedsiębiorcy”, nastawionego 
na przetrwanie17, rozróżnili dwa typy przedsiębiorców. Pierwszy z nich, nazwany pnęed- 
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siębiorcą dla wartości, przedkłada pracę we własnej nisko dochodowej firmie, nad słabo 
opłacaną pracę dla kogoś obcego. Największą grupą, występującą w tej kategorii są 
kobiety, które łączą w ten sposób pracę zawodową z wychowaniem dzieci i obowiąz
kami domowymi.

Do kategorii tej zaliczane są także osoby, które cenią sobie szczególnie niezależ
ność, status socjalny przypisany przedsiębiorcy, sposób życia i zarabiania pieniędzy 
oraz ich wydatkowania. Wśród młodych Wietnamczyków właśnie te zalety „pracy na 
własnym” są szczególnie popularne, co może tłumaczyć wysoką liczbę przedsiębior
ców w tej grupie18. Także czarnoskórzy młodzi Amerykanie, w przedziale wiekowym 
18—25 lat, spytani o powód zostania przedsiębiorcą, udzielali głównie jednej odpowie
dzi: status19.

18 Tbeory ofEntnpmatnbip..., op.dt., s. 213.
19 Ibidem, s. 213 (za: Day, Willette 1987).
20 Ibidem, $. 215.
21 Tbeory efEntrepmuursbip, op.dt, s. 216 (za Light 1995).
22 Ibidem, s. 218 (za: Dosti 1994).

W powyższych przypadkach, obrazujących przedsiębiorczość dla wartości istota dużych 
dochodów schodzi na plan dalszy, ustępując priorytetom: niezależności, swobodzie 
działania, samodzielnemu wyznaczaniu celów, rytmowi pracy. Wartości socjalne, nie 
pieniądze, determinują tutaj wybór sposobu działania i zarobkowania.

Drugim typem przedsiębiorcy, rozróżnionym przez parę badaczy Light, Rosenste- 
in, jest tak zwany przedsiębiorca z niedostatku, czyli osoba podejmująca się pracy we wła
snej firmie, ponieważ warunki ekonomiczne miejsca, w którym żyje jednostka nie 
pozwalają na godziwe zarobkowanie. Przedsiębiorca z niedostatku otrzymuje większe 
wynagrodzenie, sam siebie zatrudniając, niż będąc pracownikiem w innej firmie. Ten 
typ przedsiębiorcy pojawia się w okolicznościach niekoniecznie powstałych tylko 
i wyłącznie przy niestabilnym rynku. Jeśli występują oprócz ekonomicznych prze
szkód, bariery etniczne, rasowe (dyskryminacja), klasowe, uprzedzenia czy ogólnie 
pojęta niechęć wobec grupy, do której należy przedsiębiorca, jego aktywność może 
przybrać postać właśnie przedsiębiorczości z niedostatku. W ekstremalnych przypadkach, 
przy stale wzrastającym bezrobociu, groźbie nędzy, przypadki przedsiębiorczości po
jawiają się także wśród bezdomnych, co zaobserwował Balkin20.

Z niedostatku rodzi się jeszcze jeden obszar aktywności, w którym przedsiębiorcy 
również się pojawiają — przestępczość21. Przedsiębiorcy prowadzący nielegalną działal
ność osłabiają zbiorowość, w której prowadzą swoje interesy.

Sprzedawca narkotyków, handlarz bronią, broker oferujący udział w nielegalnej 
walce, osoby wymuszające haracze — wszyscy oni zubożają zbiorowość, z której po
chodzą, a której kosztem żyją. Jeśli nawet dosięgnie ich prawo, pojmowane w tym 
najszlachetniejszym rozumieniu, trafiają do więzień, pełnych podobnych sobie „spe
cjalistów” i tam szkolą się dalej w tym nielegalnym sposobie zarobkowania22.

W przypadku młodych ludzi pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią 
przestępczości, lekarstwem wydaje się przekierowanie tej energii, jaką dysponują, 
w dziedziny niezwiązane z łatwym, a jednocześnie nielegalnym sposobem na życie.

Okazuje się, że okoliczności i warunki towarzyszące pierwszym krokom ku samo
dzielnemu zarobkowaniu wpływają na wybór jego sposobu.



Przedsiębiorczość 79

Jeśli brakuje kapitału nawet najmniejszego, do rozpoczęcia działalności, jeśli do te
go brak odpowiedniej wiedzy i nauczycieli, jeśli grupowy system wartości narzuca 
specyficzne, negatywne w powszechnym rozumieniu, postawy zachodzi duże prawdo
podobieństwo zaistnienia przedsiębiorczości „wyjaławiającej”23 grupę czy zbiorowość 
z wartości powszechnie uznawanych za uniwersalne.

23 Ibidem, s. 217 (za: Day, Willette 1987).
24 R. Waldinger, H. Aldrich, R. Ward, Ethmc Entrepreneurs, Immigpani Business in IndustriaL.., op.cit., 

s. 41.
25 Patrz: Kulturapr^ędsifbiompia, op.cit; porównaj też: P. Danner, Personaliom, wartolci, ekonomia [w:] 

Keliga i ekonomia, red. J. Grosfeld, Warszawa 1989, s. 23—47.

V.2.  Przedsiębiorczość grupy etnicznej

Uważnemu obserwatorowi społeczeństwa wielokulturowego, złożonego z odrębnych 
grup etnicznych o imigracyjnym rodowodzie, nieuchronnie nasuwa się pytanie: co 
powoduje, że pewne grupy dominują gospodarczo nad innymi, choć mają podobne 
pochodzenie? Jakie przymioty, wspólne członkom grupy, odpowiadają za ekonomicz
ny sukces całej zbiorowości? W jaki sposób tłumaczyć można różny stopień aktywno
ści gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Włochów, Żydów, Chińczyków czy Meksy- 
kanów? Dlaczego Polacy nie osiągnęli poziomu przedsiębiorczości porównywalnego 
z Włochami, a d z kolei, nie dorównali swoją aktywnością żydowskim przedsiębiorcom?

Dlaczego 12 na 100 Koreańczyków w Stanach Zjednoczonych24 daje pracę innym, 
a tylko dwóch spośród takiej samej liczby Amerykanów meksykańskiego pochodzenia 
jest pracodawcą?

Różnice powyższe tłumaczono na wiele sposobów, dostrzegając jednocześnie ko
nieczność uwzględnienia wielu czynników — sumujących się i nakładających. Czynniki te 
zostały zidentyfikowane i, ze względu na swój charakter, podzielone na trzy kategorie:

— czynniki preemigracyjne, czyli warunkujące status jednostki przed podjęciem 
emigracji, zaliczamy do nich poziom wykształcenia, umiejętności, doświadczenie 
zawodowe, model życia rodzinnego, relacje pomiędzy członkami grupy, do któ
rej jednostka należy, typ zbiorowości lokalnej (miasto, wieś), z jakiej jednostka 
pochodzi oraz poziom urbanizacji miejsca zamieszkania jednostki;

— okoliczności towarzyszące przesiedleniu, czyli rodzaj wychodźstwa (czasowe lub 
stałe), miejsce docelowe przesiedlenia oraz typ osiedlenia po przybyciu do nowe
go kraju;

— czynniki postemigracyjne, czyli stan zamożności w trakcie przesiedlenia, pozycja 
zawodowa jednostki, pozycja ekonomiczna grupy imigranckiej, z którą jednostka 
się identyfikuje i jest identyfikowana oraz przychylność lub jej brak ze strony 
społeczeństwa przyjmującego.

Wymienione wcześniej determinanty przedsiębiorczości etnicznej stanowią istotną 
część całości czynników kształtujących formy aktywności gospodarczej członków 
grupy etnicznej/imigranckiej. Składnikiem wspomnianego syndromu cech są także 
czynniki kulturowe, uznawane jako właściwe źródło przedsiębiorczości25.
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Antropolodzy zawsze podkreślali wpływ kultury na kształtowanie ludzkich — także 
rynkowych — zachowań. Po wielu dekadach tego odosobnionego sądu do ich głosu 
przyłączają się teraz również przedstawiciele innych nauk społecznych — także eko
nomiści, uznający czynnik kulturowy za jeden z determinujących aktywność gospodar
czą — zarówno jednostki, jak i całej grupy/społeczności. Jednak pomimo tych wysił
ków reprezentantom różnych dyscyplin w dalszym ciągu nie udało się wypracować 
jednolitej koncepcji, modelu opisującego i wyjaśniającego zależność fenomenu przed
siębiorczości od kultury.

Wielu wybitnych współczesnych badaczy podejmuje próbę opisu, zdefiniowania, 
czy określenia, niedającego się już dziś pominąć ani zbagatelizować, zjawiska wpływu 
czynników kulturowych na sposób podejmowania i prowadzenia działalności gospo
darczej przez jednostkę/jednostki26.

26 Jednym z wybitnych zbiorowych głosów wypowiedzianych w omawianej tu materii są min.: 
Kulturaprzedsiębiorczości (1994) pod red. B. Berger, Religa i ekonomia (1989) pod red. J. Grosfelda oraz 
Syndromy etniczne społeczeństw (1998) pod red. J. Lewandowskiego.

77 Określenia grupy etnicznej jako „nosicielki kultury” używam za antropologiem Freddkiem Bar- 
them, Etbnic Groups and Boundaries, Boston 1969, s. 13.

28 Ibidem, s. 9.
29 A. Royce, Ethic Identity, Bloomington 1982, s. 24, za: J. Landa, Kulturaprzedsiębiorczości..., op.cit., 

s. 79.

A zatem, podążając tokiem wyznaczonym przez ujęcia antropologiczno- 
-socjologiczne, można przyjąć, że przedsiębiorczość wynika z kultury, a jeśli tak, to 
musi mieć związek z grupą etniczną, która jest „nosicielką kultury”27. F. Barth, autor 
tego określenia, utrzymuje, że kultura — niebędąca niczym innym jak terminem odno
szącym się do ludzkiego zachowania — może być niejednorodna i zróżnicowana, tak 
różnorodna jak różnorodne są grupy, społeczności, społeczeństwa. Czyli, że każdej 
formie organizacji grupowej odpowiada określona kultura, wypracowana przez tę 
zbiorowość2*.

W niniejszej pracy obiektem badań staje się grupa etniczna, traktowana jako zbio
rowość o swoistych i odrębnych od innych grup cechach kulturowych, która jest zara
zem podmiotem i nosicielką tej kultury. Istnieje wiele sposobów definiowania i opisu 
grupy etnicznej. Posłużę się charakterystyką według Anny P. Royce, która precyzuje 
grupę etniczną jako zbiorowość obdarzoną następującymi cechami:

1) wspólne pochodzenie,
2) wspólnie podzielane wartości,
3) grupa etniczna nie istnieje sama, lecz pozostaje w relacjach z innymi grupami,
4) grupy etniczne mają charakter ponadlokalny,
5) świadomość etniczna jest podtrzymywana i pielęgnowana przez członków grupy,
6) tożsamość jednostki i grupy jest określona przez kategorie etniczne29.
Druga z wymienionych tutaj cech jest według Bartha najistotniejsza, ponieważ ze 

względu na język, religię, ubiór, kuchnię, normy moralne, etykę — będące symbolami 
grupowej tożsamości — pełni najtrwalsze i przekraczające granice pokoleń funkcje. 
Jednostka jest zatem zależna od własnej grupy, idąc dalej, od wartości i zasad postę
powania wpojonych jej przez własną zbiorowość. Tożsamość grupy „zaszczepiona” 
zostaje jednostce, a wraz z tożsamością wpojone jej zostają wszelkie inne cechy, także 
etyczne wyznaczniki postępowania.
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Zachowania jednostek podporządkowane są normom grupowym, regulowanym 
przez złożone wewnętrzne systemy konwencji, kodeksów i zasad regulujących wzory 
postępowania.

Według Jannet Landy, podzielanie wspólnych zasad etycznych i norm kulturowych 
odgrywa fundamentalną rolę w działaniu rynkowym jednostki, bowiem zasady i normy 
redukują ryzyko zerwania umowy zawartej pomiędzy dwoma kontrahentami. Zobo
wiązane przestrzeganiem zasad/umów strony nie zaryzykują zerwania układu handlo
wego, bo groziłyby im — podjęte na skutek działania norm — represje ze strony grupo
wej większości. Z tego punktu widzenia zasady postępowania rynkowego zyskują mia
no - używając terminu za J. Colemanem - kapitału społecznego grupy30.

30 J. Coleman, Nwzw as Sodal Capital [w:] Economic ImperiaHsm, red. G. Radnitzky, P. Bemholz, New 
York, 1987.

” J. Landa, Kulturaprzędsifbionzotci..., op.dt., s. 72.
32 Ibidem, s. 72.
33 Ibidem, s. 73.

Normy kulturowe regulują postępowanie członków grupy i są odmienne dla róż
nych grup etnicznych, to znaczy, że każda grupa wykształciła swój własny zbiór za
chowań — stąd normy kulturowe często uznawane są za „zasoby etniczne grupy”31.

Zasoby te — wykraczające znacznie poza sferę ekonomiczną — stają się szczególnie 
przydatne w momencie niestabilności tynku, na którym przyszło działać jednostkom 
przedsiębiorczym. W sytuacji niestabilności rynkowej pierwszym kryterium „rozpo
znawalności” wiarygodnego klienta (kontrahenta) jest jego tożsamość etniczna. Jeśli 
wywodzi się on z tego samego kręgu kulturowego (etnicznego) co strona układu han
dlowego, jego wiarygodność wzrasta. Przedsiębiorcy wolą w przypadku niepewnego 
rynku zawierać umowy z członkami własnej grupy etnicznej, albowiem wierzą, że ich 
kontrahenci/odbiorcy będą uczciwi i sumienni, tak jak nakazują to normy grupowe.

Dodatkowo, sieć dobrze rozwiniętych kontaktów informacyjnych, pozwala szybko 
i skutecznie oraz wiarygodnie sprawdzać każdą ze stron układu handlowego. Poma
gają w tym procesie takie wyznaczniki etniczne jak nazwisko, nazwa klanu, rodu bądź 
regionu, do którego jednostka przynależy, sposób odżywiania, świętowania itp., czyli 
to, co zaliczane bywa do zasobów kulturowych. Zasoby kulturowe ułatwiają (przyspie
szają) podjęcie (odstąpienie od) układu handlowego z osobą, której wiarygodność 
została (nie została) potwierdzona. To tłumaczy sens komunikatów etnicznych, które 
tworzone są po to, by ułatwić nawiązanie kontaktów i łatwo zostać zauważonym 
i zidentyfikowanym.

Szczególnie wyraźnie zjawisko to występuje w etnicznie jednorodnych grupach po
średników, o których pisze J. Landa32, nazywając je, podobnie jak Barth, nosicielami 
kultury. Bariera etniczna wyznaczona przez grupę za pomocą komunikatów etnicz
nych stanowi bardzo skuteczną zaporę, chroniącą interesy osób należących do grupy. 
Według Landy, etnicznie jednorodna grupa pośredników/przedsiębiorców spełnia 
funkcję nosicielki kultury i przyczynia się do utrwalania etnicznych barier gospodar
czych33. Prócz tego jej najważniejszą funkcją jest wymuszanie bezpieczeństwa umów 
(jeśli zawodzi prawo oficjalne). Specjalnie uformowane struktury społeczne mają na 
celu wymuszenie respektu dla wzajemnych umów, a członkowie grupy są uprzywile
jowani, bowiem mają przewagę nad innymi grupami, m.in. dzięki temu, że „(...) tworzą 
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osobiste sieci wymiany oparte na wzajemnym zaufaniu”34. Wzajemne zaufanie zmniej
sza koszty transakcji — rozumiane tutaj jako pominięcie często czasochłonnej procedu
ry sprawdzania kontrahenta - oraz minimalizuje lub wręcz znosi ryzyko poniesienia 
strat związanych z oszustwem lub nieuczciwością jednej ze stron układu.

14 Ibidem, s. 77.
351. Light, S. Karageorgis, Eamomic Saturation and Immigunt Entnpreneunhip [w:] Immigant Entrepre- 

neurs and Immigant Absorbtion in the Uniied States and IsraeL, red. I. Light, R.E. Israelowitz, Dansk Center 
for Migradon og Etniske Studier 1997.

36 M. Halter, Introduction-Boston’! Immigants Renised- The Economic Culture of Ethnic Enterprise [w:] Nen> 
Migants in the Marketplace: Boston’:EthnicEntrepreneun, s. 1-21.

Zwracają na to zjawisko uwagę również I. Light oraz S. Karageorgis35, według któ
rych sieci powiązań etnicznych nie tylko wpływają na obniżenie związanych z przesie
dleniem kosztów ekonomicznych i socjalnych, lecz zwiększają również możliwości 
udanej transakcji dzięki przepływowi informacji, np. dotyczących ceny, producenta, 
stosowanej technologii, wyrobu, dostawcy, marży dla pośrednika itd. Informacje prze
kazywane tą drogą zyskują miano wysoce wiarygodnych dzięki zaufaniu, jakie pokła
dane jest wzajemnie w członkach grupy. Wielokrotnie w takich przypadkach grupa 
odwołuje się do zasad solidaryzmu etnicznego, który zachęca jednostkę do gromadze
nia istotnych informacji i przekazywania ich ziomkom, czuwając przy tym, by nie zo
stały przechwycone przez „obcych”.

Z kolei Marilyn Halter36, poddając analizie bostońskie zbiorowości imigrantów 
przybyłych do miasta w latach 80. XX wieku, przypisała im niejednakowy stopień 
wykorzystania własnych zasobów etnicznych. Zasoby te służą czerpaniu wiedzy na 
temat:

— sposobu uzyskania informacji potrzebnych do utworzenia i funkcjonowania firmy,
— sposobu uzyskania odpowiedniego kapitału do prowadzenia lub ekspansji firmy,
— sposobu uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia przedsię

wzięcia,
— sposobu rekrutacji i zatrudniania uczciwych i rzetelnych pracowników,
— sposobu kształtowania relacji z klientami i dostawcami,
— sposobu konkurowania z innymi i przetrwania w warunkach wysokiej/agresyw

nej konkurencji,
— sposobu ochrony własnych interesów przed atakami politycznymi innych grup.
Według M. Halter, zbiorowości imigranckie, będące częścią grupy etnicznej, wy

pracowują określony, charakterystyczny dla nich sposób interakcji z otoczeniem, 
a także rezerwują dla siebie miejsce w gospodarczej przestrzeni Bostonu. Sposób ten, 
na który składa się wiele różnorodnych działań, nazwany jest strategią.

V,3. Strategie etniczne w przedsiębiorczości

Grupa etniczna w konfrontacji ze społeczeństwem przyjmującym wypracowuje cha
rakterystyczne dla siebie zasady regulujące interakcje grupy z otoczeniem. Sposoby 
działania, w tym działania przedsiębiorczego, wypracowane zostają przez grupę 
w wyniku procesu adaptacji imigranckiej społeczności do społeczeństwa przyjmujące
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go. Grupy etniczne w celu wywalczenia bądź utrzymania silnej pozycji na rynku po
sługują się zespołem elementów, z których budują własną strategię etniczną.

Dobór elementów oraz proporcje ich zastosowania w rzeczywistym, funkcjonują
cym modelu strategii etnicznej jest zmienny, w zależności od grupy etnicznej, a ściślej 
w zależności od jej kultury, co widać chociażby na przykładzie rotating crediF1 
i skłonności do zaciągania kredytu wśród — na przykład — Pakistańczyków, o czym 
piszę w dalszej części tekstu.

37 Forma kredytowania polegająca na komasowaniu środków finansowych pochodzących ze 
składek członków grupy, którzy zgodnie z ustaloną kolejnością otrzymują żądaną kwotę kredytu; 
warunkiem otrzymania kredytu jest przynależność do grupy, wiarygodność osoby potwierdzona przez 
innych członków grupy oraz deklaracja spłaty zobowiązania możliwie najszybciej.

38 Porównaj: Ethnic Entnpnneurs and Ethmc Stnsteges [w:] Etbnic Enirtpreneurs. lmmigrant Business in In- 
dustrial..., op.cit, s. 13.

Do najważniejszych składników strategii etnicznej w kształtowaniu przedsiębior
czości zalicza się najczęściej 7 komponentów, których charakterystykę zamieszczam 
poniżej.

V.3.1. Informacja

Właściwa i rzetelna — a co najważniejsze — wiarygodna informacja oraz wzajemne 
udzielanie i przyjmowanie porad stanowią najistotniejszy czynnik motywujący jednost
kę do podjęcia własnego przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, a ściślej — stający się nim 
członek grupy etnicznej — potrzebuje dokładnych danych na temat rynku, środowiska 
gospodarczego, w jakim przyjdzie mu działać. Prócz faktów dotyczących gospodarki 
danego regionu, w tym m.in. polegającym na zidentyfikowaniu potencjalnych dostaw
ców, odbiorców, producentów, produktów, cen, tendencji konsumpcyjnych, siły ro
boczej itp., niezbędne we właściwej ocenie rynku są informacje dotyczące ustaleń 
prawnych, a zwłaszcza obowiązującego prawa gospodarczego, przypisanego do miej
sca prowadzenia działalności gospodarczej.

Tego typu dane zdobywane są najczęściej drogą kontaktów personalnych, kanałami 
etnicznymi, które akurat w tym przypadku pełnią funkcję wiarygodnego sposobu uzy
skiwania informacji przeznaczonej i limitowanej wyłącznie dla członków grupy.

Boissevain i Grotenbreg37 38 stwierdzili na podstawie obserwacji, że wśród grup et
nicznych występują różne sposoby limitowania informacji, która w jednym przypadku 
może ograniczać się jedynie do ceny i dostawców, w innym zaś obejmuje pozostałe 
obszary gospodarczej rzeczywistości, w tym porady prawne, głównie fiskalne i te, 
związane z prawem pracy.

Miejsca i okoliczności wymiany/uzyskania potrzebnych danych są różne i mogą 
obejmować rozmaite instytucje: państwowe lub etniczne, spotkania: formalne i nie
formalne, zawodowe lub towarzyskie. Często uroczystości rodzinne, takie jak: urodzi
ny, zaślubiny, pogrzeby, wykorzystywane są właśnie jako miejsce i czas wymiany in
formacji. Kościoły, stowarzyszenia, kluby gromadzące członków grupy, pełnią, prócz 
swojej prymamej funkcji, funkcję sekundamą ośrodków — pośredników informacji. 
Tam kierują swe kroki poszukujący pracy, tam można uzyskać wiadomość o tanim 
mieszkaniu lub lokalu na warsztat, tanim towarze i transporcie, tam można znaleźć 
partnera do biznesu.
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Przedsiębiorcy etniczni często otrzymują niezbędne dane w specjalistycznych in
stytucjach, których celem jest dostarczanie rzetelnych informacji. Przykładem takich 
rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firm etnicznych na rynku jest Koreatown 
Deve!opment Association działający w 1985 roku w Los Angeles dla koreańskich pośred
ników nieruchomości, czy Korean Sewing Contractors Association pomagający przedsię
biorcom z branży tekstylnej39. Koreańczycy publikują także czasopisma specjalistycz
ne, np. łłankook Ilbo, zawierające wskazówki jak rozpocząć działalność handlową oraz 
organizują przy współudziale instytucji rządowych, takich jak Minority Business Deve- 
lopment Administration sympozja i seminaria poświęcone rozwijaniu ducha przedsię
biorczego wśród koreańskiej społeczności.

39 Ibidem, s. 135.
40 Ibidem, s. 136.
41 Inne źródła podajągse, porównaj: Trtnds in Ethnic Business in tbe United States [w:] Ethnic Entrepn- 

neurs..., op.cit., s. 138.
42 Inne źródła podajągu, porównaj: Trends in Ethnic Business in the United States [w:] Ethnic Entrepre- 

neurs..., op.cit., s. 138.

Powyższe formy przekazu informacji, zaprezentowane tutaj na koreańskim przy
kładzie, zależą od wielkości grupy oraz czasu jej istnienia w strukturach społeczeństwa 
przyjmującego40.

V.3.2. Kapitał

Najmniejsze nawet, najskromniejsze przedsięwzięcie wymaga nakładów kapitałowych. 
Wielkość kapitału zależy od finansowych możliwości przedsiębiorcy i charakteru 
przedsięwzięcia.

Grupy etniczne wypracowały różne, typowe tylko dla nich, drogi gromadzenia oraz 
mobilizowania niezbędnego kapitału. Najczęstszym sposobem akumulacji kapitału 
były i są własne oszczędności, pożyczka zaciągnięta u osoby lub osób spośród własnej 
zbiorowości oraz kredyt bankowy — pozyskiwany przeważnie na rozwinięcie biznesu 
już istniejącego.

Czynniki kulturowe, odgrywające fundamentalną rolę praktycznie w każdej dzie
dzinie życia zbiorowego, determinują również sposób gromadzenia środków finanso
wych i sposób ich pozyskiwania. Niektóre społeczności etniczne, jak: Cyganie, Turcy, 
Pakistańczycy, Koreańczycy, Hindusi czy Chińczycy, postrzegają wewnątrzgrupowe 
pożyczki jako jeden z podstawowych warunków gwarantujących powodzenie przed
sięwzięcia; inni — jak biznesmeni z regionu Karaibów — traktują tę formę pomocy jako 
ostateczność4*.

Przykładem jednego z najbardziej efektywnych sposobów pozyskania kapitału in
westycyjnego jest tak zwany kredyt rotacyjny (mtating credit) występujący wśród amery
kańskich Koreańczyków (tzw. yfeye)42, czy Pakistańczyków (tzw. kommittiy

Kye działa jako nieformalny klub, którego członkowie w liczbie od 9 do 90, lokują 
we wspólnym funduszu określoną, ofiarowaną przez siebie sumę pieniędzy. Suma 
składek przeznaczana jest na pomoc finansową dla rozpoczynającej działalność go
spodarczą osoby, która poprzez swoją przynależność do grupy (tu: wiarygodność) daje 
gwarancję spłaty całości kwoty. Termin spłaty długu zależy od kredytobiorcy, który 
deklaruje, w miarę rzeczywistych możliwości, szybkie uregulowanie zobowiązań.
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W roku 1983 w Los Angeles liczba działających kye sięgała jednego tysiąca, czyli 
średnio na każde 80 osób koreańskiego pochodzenia przypadała jedna organizacja 
typu kye, będąca w stanie kredytować przykładowo: restaurację (250 000 dolarów) lub 
stację benzynową (100 000 dolarów)43.

43 Ethmc Entnprmam...., op.cit., s. 138.
44 Ibidem, s. 140.
<5 Porównaj: Ethmc Entrepmuun..., op.cit, s. 76.

W podobnym stylu działają organizacje tureckie, hinduskie czy pakistańskie, gdzie 
pożyczanie środków finansowych od członków rodziny, klanu, czy przyjaciół należy 
do czynności powszechnych i nie przynosi wstydu (jak u biznesmenów z regionu Ka
raibów). Osoba, której wiarygodność została potwierdzona przez innych członków 
grupy, m.in. na podstawie jej rzetelności i pracowitości, nie może zostać niewysłucha- 
na i odesłana z tak zwanym kwitkiem — zawsze otrzymuje żądaną sumę, po uprzednim 
zagwarantowaniu i uwiarygodnieniu możliwości spłaty kredytu.

V.3.3. Umiejętności i szkolenie

Potrzebne umiejętności i wiedzę, jak również odpowiednie szkolenie jednostka zdo
bywa przede wszystkim poprzez czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach prowadzo
nych przez innych członków społeczności etnicznej, najczęściej przez osoby spo
krewnione lub polecone. Wśród hiszpańskojęzycznej grupy imigrantów ok. 1/3 wła
ścicieli tak zwanego drobnego biznesu stawiała pierwsze kroki u swoich ziomków44. 
Portes i Bach45, badając grupę kubańską osiadłą w Miami, podkreślili we wnioskach 
końcowych, że nowi przedsiębiorcy decydowali się na samodzielną działalność pod 
wpływem doświadczenia, czyli pracy (trwającej średnio ok. trzech lat) u innego Ku
bań czyka.

Powodów takiego zachowania należy doszukiwać się we wzajemnym zaufaniu, ja
kie żywią do siebie pracodawca i pracownik, co wynika z ich wspólnego rodowodu.

Sami pracodawcy często podkreślają własne preferencje w angażowaniu osób z tej 
samej grupy etnicznej co oni, którzy dodatkowo są bliskimi znajomymi pracowników 
już zatrudnionych. W ten sposób wzrasta prawdopodobieństwo, że nowo wyszkolony 
pracownik nie zrezygnuje z posady tuż po zakończeniu szkolenia — będzie go wiązać 
lojalność wobec tego, kto go polecił.

Praca w tak zwanej enklawie etnicznej niesie z sobą gwarancję raczej powolnego, 
ale pewnego awansu, którego droga prowadzi przez poszczególne szczeble, poczyna
jąc od podstawowego, najniższego aż do najwyższego, wieńczącego karierę przedsię
biorcy - czyli własnej firmy.

Aktywność zawodowa w małej etnicznej firmie pozwala pracownikowi szybko 
zdobywać umiejętności nie tylko potrzebne do wykonywania przydzielonego mu za
dania, lecz daje możliwość bezpośredniego wglądu w tajniki kierowania firmą - wła
śnie z uwagi na jej mały, często rodzinny charakter. Proces przekazywania umiejętno
ści jest przyspieszony, bezpośredni i ciągły. Nowo zatrudnionego do zdobywania 
kwalifikacji motywuje niska płaca, która rośnie wraz z rozwojem zawodowym pra
cownika, dając mu jednoczesny powód do pozostania w firmie. Jednakowoż zarówno 
pracownik, jak i pracodawca świadomi są nieuchronności nadejścia momentu, kiedy 
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zatrudniony usamodzielni się, dając zatrudnienie innym. W tym sensie Waldinger na
zywa firmy prowadzone przez imigrantów, na terenie ich etnicznych enklaw, kataliza
torami przedsiębiorczego napędu46 47.

44 R. Waldinger (też: J. Boissevain, J. Blaschke, H. Grotenbreg, I. Joseph, I. Light, M. Sway, 
P. Webner) Etbnic Enirtprmeun andEthnic Strateges [w:] Ethnic Entrepreneurs..., op.cit, s. 141.

47 Ibidem, s. 141.

V.3.4. Pracownicy

Jak stwierdzili na podstawie badań autorzy Ethnic Entrepreneurs and Strategie^ przedsię
wzięcia etniczne różnego rodzaju są miejscem zatrudnienia przede wszystkim człon
ków rodziny, w dalszej kolejności krewnych oraz pozostałych osób tworzących lokal
ną zbiorowość etniczną. Rodzinne firmy, dając pracę najbliższym, kierują się dwoma 
względami: bardzo taniej siły roboczej oraz zaufaniem. Zbadane zbiorowości Romów, 
Koreańczyków, Pakistańczyków i Turków wykazały zdecydowaną przewagę rodzinne
go modelu zatrudnienia w małych i średnich firmach. Większe przedsiębiorstwa 
z oczywistych powodów muszą wychodzić poza obręb wspólnoty rodzinnej, preferu
jąc jednak pracowników „etnicznych”, czyli z własnej grupy etnicznej.

Dlaczego właśnie rodzina i krewni stanowią prymamy rezerwuar siły roboczej?
Okazuje się, że członkowie rodziny rozumianej zarówno w wąskim, jak i szerokim 

znaczeniu, skłonni są do daleko idących poświęceń, wydłużonych godzin pracy, często 
przez siedem dni w tygodniu, akceptują minimalną płacę, a nawet w okresie kryzysu, 
kontynuują pracę za darmo, z nadzieją na rychłą poprawę koniunktury.

Lojalność oraz niskie koszty pracownicze to dwa fundamentalne argumenty, prze
mawiające za zatrudnianiem „swoich”. Do tego dochodzi również aspekt kulturowy, 
wynikający z tradycji, w jakiej zostali wychowani członkowie danej społeczności. Ele
menty tej tradycji mogą wyraźnie zachęcać lub wręcz nakazywać zatrudnianie osób 
spośród własnej zbiorowości.

V.3.5. Klienci

Jednym z podstawowych zagadnień, z jakim zmierza się przedsiębiorca w początkowej 
fazie istnienia firmy, jest pozyskanie klientów. Właściciel sklepiku, kafejki, zakładu 
fryzjerskiego czy baru zachęca do korzystania ze swoich usług, m.in. poprzez sposób 
reklamowania tych usług, oryginalność i różnorodność oferty; pozyskuje zaufanie 
odbiorców uśmiechem, przyjaznym nastawieniem do klientów, życzliwością, otwarto
ścią — nawet jeśli pozorowaną, to pożądaną u osób świadczących usługi.

Przedsiębiorca ucieka się do różnych metod, mających skłonić potencjalnego 
klienta do zakupu, dokonywanego nie tylko jednorazowo i sporadycznie, lecz regular
nie i ciągle. Służą temu specjalne rabaty, upusty, promocje, a nawet kredyty oferowane 
stałym klientom, których lojalność wobec firmy nagradzana bywa właśnie w ten spo
sób. Drobne upominki, poczęstunki stanowią miły dodatek do pogawędki, jaką wła
ściciel niejednokrotnie stara się nawiązać z klientem.
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Pamiętać należy o bardzo ważnym czynniku determinującym dobór metody „po
ławiania” klientów — metoda zależy od tego, na jakich odbiorców firma jest nastawio
na. Klienci tzw. etniczni będą reagować na inne sygnały niż klienci pochodzący z od
miennych grup etnicznych. Przedsiębiorca musi więc rozpoznać i zidentyfikować po
trzeby klientów, by później we właściwy, to znaczy skuteczny sposób dostarczać na 
rynek oczekiwanego towaru/usługi.

Przedsiębiorca czyni tak przede wszystkim z pobudek ekonomicznych, ale prócz 
tego podstawowego celu, jakim jest utrzymanie siebie i rodziny — przedsiębiorca za
spokaja potrzebę kontaktu socjalnego z innymi jednostkami. Jego miejsce pracy staje 
się areną kontaktów międzyludzkich, gdzie konfrontują się dwa światy — imigrancki 
i tubylczy. Bywa także inaczej — miejsce tubylczego zajmuje inny imigrancki lub kilka 
takich. Istnieje również odwrotny model - firmy prowadzonej przez imigranta, 
a nastawionej wyłącznie na potrzeby klientów tubylczych.

Pamiętać jednak należy o tym, że każde przedsięwzięcie, w zależności od rodzaju 
i charakteru, kieruje się własnymi specyficznymi prawami, które narzucają sposób 
działania i formę funkcjonowania firmy (przedsięwzięcie rodzinne, firma jednooso
bowa, spółka itp.).

V.3.6. Konkurencja

Intensywna konkurencja wewnątrzgrupowa pojawia się wtedy, gdy tę samą lub po
dobną formę działalności gospodarczej wybiera większa liczba imigrantów. Współza
wodnictwo w niszach etnicznych często bywa bardziej wyczerpujące niż konkurowa
nie poza nimi. Wykazały to prowadzone przez Aldricha48 obserwacje grupy azjatyckich 
imigrantów w Londynie. Okazało się, że Azjaci zmuszeni do walki o klienta wśród 
innych Azjatów skłonni byli do daleko idących poświęceń: zdecydowanie wydłużo
nych godzin funkcjonowania firmy, pracy przez siedem dni w tygodniu, zatrudniania 
swoich dzieci do pomocy, dostarczania towaru do klienta, sprzedaży towaru na kredyt 
wiarygodnym klientom. Tych środków nie stosowali według Aldricha Azjaci konku
rujący z białymi przedsiębiorcami (nieazjatyckimi).

48 Ethnic Entnpnruurs..., op.cit, s. 146.

Przedsiębiorca etniczny — czyli działający w obrębie własnej grupy etnicznej — po
sługuje się zwykle jedną z czterech strategii pomocnych w funkcjonowaniu w warun
kach wzmożonej konkurencji, tam gdzie inni jego ziomkowie trudnią się podobnym 
lub często tym samym rodzajem zajęcia.

Strategia pierwsza, stosowana najczęściej w zakładach odzieżowych i drobnych 
manufakturach, sprowadza się do następujących kroków:

— obniżenia kosztów dodatkowych,
— wydłużenia godzin pracy,
— redukcji zatrudnienia oraz obniżenia płac.
Ten rodzaj konkurencyjnej produkcji, stosowany przez dłuższy czas, prowadzi nie

stety często do zamknięcia firmy i bankructwa jej właściciela, bowiem koło wydłuża
nia godzin pracy i redukcji wydatków kosztem pracowników zamyka się, nie dając 
możliwości wyjścia.
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Drugi rodzaj strategii obejmuje ekspansje horyzontalną i wertykalną przedsiębior
stwa na rynku.

Ekspansja wertykalna polega na otwieraniu uzupełniających pierwotne przedsię
wzięcie firm, na przykład zakładu produkcyjnego czy hurtowni zaopatrujących sklep 
detaliczny, od którego działalność gospodarcza została rozpoczęta.

Ekspansja horyzontalna zakłada powołanie kilku siostrzanych firm, funkcjonują
cych analogicznie co firma-matka, lecz na innym terenie.

Konkurowanie między sobą może przerodzić się, jak w przypadku pakistańskich 
przedsiębiorców działających w Manchester, w ścisłą współpracę. Handlujący odzieżą 
otwierają swoje sklepy i sklepiki w warunkach intensywnej rywalizacji; aby przetrwać 
sami rozpoczynają produkcję — początkowo na niewielką skalę na potrzeby własnego 
interesu, z czasem dla innych. Następnym etapem rozwoju firmy jest integracja z inną 
konkurencyjną firmą, o podobnej skali produkcji - w myśl zasady, że połączone siły 
pomogą przetrwać. W tym przypadku wymuszony konkurencją proces ekspansji znaj
duje swój finalny obraz w postaci dużego domu towarowego czy hurtowni, zaopatru
jącej mniejszych, etnicznych odbiorców.

Według Bonacich49, handel jest najbardziej stabilną gałęzią aktywności gospodar
czej, dającą pewne utrzymanie i związaną z relatywnie niskim ryzykiem niepowodze
nia, co pozwala tłumaczyć chętne podejmowanie przez imigrantów właśnie tego ro
dzaju działalności. Produkcja zaś, przyjmując często formę mniej zauważalną publicz
nie, ulokowana w budynkach leżących poza centrum, staje się niewidzialną „nicią” 
scalającą etniczny handel, usługi czy rzemiosło.

49 Podaję za: Etbnic Entnpnnacrs and Etbnic Strateges [w:] Etbnic Entnpmuurs..., op.cit, s. 148.

Trzecim sposobem ochrony własnych interesów przed konkurencją jest tworzenie 
różnego rodzaju towarzystw handlowych i organizacji, wspierających etniczny biznes.

Przykładem takiego, niezwykle skutecznego stowarzyszenia było założone w latach 
80. XX wieku Manchester Northwest Clothing Company Assodation, zrzeszające ok. 100 
lokalnych pakistańskich producentów tekstyliów. Przedsiębiorcy d spotykali się dwa 
razy w miesiącu, aby wymienić między sobą spostrzeżenia dotyczące lokalnego rynku, 
zasięgnąć informacji, skonfrontować dane na temat cen surowców, kosztów, klientów, 
nowych zamówień, oraz przede wszystkim, aby upewnić siebie i innych członków 
o wspieraniu wspólnego przedsięwzięda, którego byli częśdą składową — pakistańskiej 
enklawy ekonomicznej, powstałej na terenie obcego państwa.

Korean Green Grocers Assodation, Korean Fish Retailers’Assodation czy Korean Drydeaners’ 
Assodation to kolejne przykłady organizacji czuwających nad bezpieczeństwem etnicz
nych interesów, w tym przypadku koreańskich w Nowym Jorku. Wszystkie z wymie
nionych tutaj, zostały uznane za wyjątkowo skuteczne i efektywne enklawy w dziedzi
nie ochrony interesów.

Podobny sposób protekcji spotykamy u amerykańskich Romów. W Stanach Zjed
noczonych ponadmilionowa społeczność Romów, skupiona w rodzinnych klanach 
zajmuje się zarobkowaniem z wróżbiarstwa. Każdy klan jest przypisany do śdśle okre
ślonego i wytyczonego regionu Stanów Zjednoczonych, na terenie którego prowadzi 
działalność. Wewnętrzne prawa regulują zasady współżycia i chronią interesy poszcze
gólnych klanów w taki sposób, by każde z kumpanias (wielorodzinnych grup wspólnie 
żyjących i pracujących) miało zapewnioną bezpieczną arenę dla swojej działalnośd 
gospodarczej: prócz wróżbiarstwa, głównie handlu używanymi samochodami i jach
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tami. Kumpanias zobowiązane są do pilnego przestrzegania granic terytorium, na jakim 
działają. Jakiekolwiek przekroczenie tych ustalonych obszarów niesie z sobą konse
kwencje sankcji wobec nieposłusznej grupy, nałożonych przez niezależny sąd — kri.fi0.

Romowie posługują się jeszcze inną strategią chroniącą interesy klanu/grupy. Jest 
to instytucja małżeństwa, zresztą nie tylko w tej zbiorowości wykorzystywana jako 
sposób rozszerzenia/umocnienia wpływów ekonomicznych. Rodziny o podobnym 
statusie społecznym i stopniu zamożności łączą się poprzez zaślubiny swoich człon
ków, co pozwala na kontrolowanie większej części rynku.

Przedstawione w tym podrozdziale strategie służące ochronie interesów grupy 
przybierają formy bądź to:

— stowarzyszeń formalnych,
— ograniczenia terytorialnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
— ekspansji horyzontalnej,
— ekspansji wertykalnej,
— małżeństwa członków dwóch konkurujących rodzin.
Warto zwrócić uwagę, że, prócz prymamej funkcji wykluczenia wewnątrzetnicznej 

konkurencji, strategie te pobudzają i utrwalają świadomość wspólnoty nie tylko intere
sów, lecz wspólnoty grupy oraz jednostek o tych samych korzeniach i rodowodzie.

V.3.7. Protekcja

Protekcja interesów grupy może się odbywać różnymi sposobami: w tym legalnymi 
i nielegalnymi. Do legalnych zaliczymy wszelkiego rodzaju instytucje, stowarzyszenia 
czy organizacje pomagające przedsiębiorcom etnicznym w kontaktowaniu się z orga
nami państwowymi kraju, w jakim przyszło im działać, tudzież pomagające w inter
pretowaniu i rozumieniu ustaleń prawnych, wynikających z regulacji prawa handlowe
go, cywilnego itp., wytaczaniu procesu sądowego stronie rządowej, jako tej dyskrymi
nującej grupy mniejszościowe poprzez przepisy prawne, tworzenie grup lobbingowych 
oraz towarzystw, czuwających nad tym, aby firmy prowadzone przez imigrantów nie 
były zbyt często poddawane inspekcjom ze strony rządowych instytucji.

Właśnie taką funkcję parasola ochronnego pełniło w stanie Kalifornia, na przeło
mie lat 70. i 80. Korean Swing Contractors Association — stowarzyszenie producentów 
odzieży, niepokojonych i „nękanych” kontrolami ze strony amerykańskich ekspertów 
do spraw prawa pracy, którzy zupełnie słusznie dopatrywali się naruszania prawa pra
cy przez koreańskich pracodawców50 51.

50 Ethnic Entrepmatn..., op.cit., s. 150.
51 Koreańscy producenci odzieży zatrudniali meksykańskich nielegalnych imigrantów, płacąc im 

stawkę poniżej oficjalnego minimum, ustalonego przez państwo dla legalnych robotników; porównaj: 
Ethnic Entnpnneurs..., op.cit., s. 154.

Wśród nielegalnych lub mniej oficjalnych pozostają wciąż obowiązujące i często
kroć z powodzeniem stosowane sposoby: łapówki, przekupstwa, obchodzenie prawa, 
wykorzystywanie luk prawnych, oszustwa.

Grupy, które czują się zagrożone z powodu ekspansji ekonomicznej innych zbio
rowości (imigranckich) uciekają się nawet do jawnego bojkotowania obcych. Jak 
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twierdzi Bonacich52, agresywna przedsiębiorczość Koreańczyków w Los Angeles 
sprowokowała agresywne zachowanie czarnoskórych biznesmenów, którzy zaczęli 
organizować się w nieformalne grupy, bojkotami i propagandą zwalczające koreańską 
konkurencję. Konflikt na tle ekonomicznym spowodował narastającą, wzajemną nie
chęć i wrogość podsycaną z obu stron. Czarnoskórzy przedsiębiorcy ustami swoich 
przedstawicieli głosili nieuczciwość koreańskiej konkurencji posuwającej się do 
oszustw, a przede wszystkim wyciągania pieniędzy z kieszeni czarnego konsumenta 
i wydawania ich poza enklawami zamieszkanymi przez czarnych.

52 Podaję za: Ethmc Entnpmuurs..., op.cit., s. 151; porównaj też: E. Bonacich, J. Modeli, The Eco- 
nomic Sources ofEthmc Solidarity, Los Angeles 1980.

Napięcie pomiędzy obiema grupami załagodzili dopiero czołowi przedstawiciele 
obu stron, w trakcie długotrwałych rozmów i negocjacji, prowadzonych zarówno ze 
strony organizacji świeckich, jak i kościelnych, dostrzegających potrzebę porozumienia.

Wszystkie omówione do tej pory formy stymulowania jednostkowych i zbiorowych 
zachowań przedsiębiorczych, stosowane przez grupę etniczną (w tym strategie etnicz
ne dotyczące przepływu i dostępu do informacji, kapitału, klientów, konkurencji itp.) 
znajdują swój obraz i potwierdzenie w działalności szwedzko-amerykańskich firm, 
których opis i analiza stanowią treść szóstego rozdziału.

Okazuje się, że nie tylko grupy etniczne o stosunkowo krótkim pobycie na terenie 
Stanów Zjednoczonych, lecz także zbiorowości znacznie starsze — w tym przypadku 
szwedzko-amerykańskie — nadal posługują się (chociaż w stopniu nie tak wyraźnym 
jak młodsze zbiorowości) strategiami charakterystycznymi dla przedsiębiorstw etnicz
nych. Modyfikacji i transformacji uległy niektóre z elementów wykorzystywanych 
w strategii etnicznej — ale to wydaje się naturalne i zrozumiałe, uwzględniając koniecz
ność dostosowania się do wymogów zmieniających się warunków społeczno-gospo
darczych.



ROZDZIAŁ VI

Współczesne tendencje w rozwoju przedsiębiorstw 
etnicznych w Stanach Zjednoczonych 

- zarys ogólny

Historia drobnej przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych ostatnich stu lat uka
zuje wyraźną korelację dwóch czynników: struktur społeczno-politycznych kształtują
cych środowisko, w jakim podejmowano działalność gospodarczą — inaczej — możli
wości, jakie stworzyły Stany Zjednoczone przybywającym imigrantom oraz predyspo
zycji samych imigrantów do prowadzenia własnego przedsięwzięcia.

Sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych ulegała zmianom z dekady na deka
dę: ewoluując z industrialnej fazy do postindustrialnej, wymuszała na mieszkańcach 
oraz nowych imigrantach umiejętność szybkiego dostosowania się do zaistniałych 
warunków.

Grupy etniczne, szczególnie o dużym odsetku imigrantów, przybywając w różnym 
czasie na teren Stanów Zjednoczonych napotykały odmienne realia gospodarcze, po
lityczne, społeczne. Rynki typowe dla pewnych gałęzi gospodarki zamykały się, pod
czas gdy inne oczekiwały inwestorów i siły roboczej. Nowe, sprzyjające rozkwitowi 
przedsiębiorczości okoliczności powstały wówczas, gdy grupy o wyższym statusie 
społecznym zrezygnowały z obszarów dotychczas zajmowanych, a nowe grupy przeję
ły je, adaptując się do wymogów narzuconych przez okoliczności koniunkturalne, 
polityczne i społeczne.

Waldinger i Aldrich, opisując oraz analizując tendencje charakteryzujące amery
kański rynek ostatnich dwu dekad, zaobserwowali na podstawie porównania trzech 
zbiorowości rasowo-etnicznych: afroamerykańskiej, azjatyckiej i latynoskiej, że na 
kształt ich przedsiębiorczości oraz wynikającego z niej pośrednio statusu grupy 
w strukturach społeczeństwa amerykańskiego wpłynęła suma relacji zachodzących 
na poziomie warunków rynkowych, dostępu do własności, predyspozycji samej gru
py do działań przedsiębiorczych oraz zdolności do mobilizowania i wykorzystania 
potencjału grupy1.

Lata 70. XX wieku zaznaczyły, tak jak w przypadku innych wysoko rozwiniętych 
krajów, zmianę charakteru północnoamerykańskiej gospodarki, która przeszła w fazę 
postindustrialną. Nastąpił wtedy gwałtowny rozwój rzemiosła i usług przy jednocze
snej drastycznej redukcji liczby dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, co spowodo
wane było załamaniem się rynku dotychczasowych odbiorców produktów.

* R. Waldinger, H. Aldńch, Trtnds in Etbnic Business in the United States [w:] Etbnic Entrefnneurs..., 
ap.at., s. 49-78.
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Zagraniczni producenci podbijali rynek amerykański, dostarczając podobnych wy
robów, jednak znacznie tańszych od krajowych. Rodzimi producenci, tracąc dotych
czasowych odbiorców, odpowiedzieli na tę sytuację redukcją kosztów produkcji, po
przez zmniejszenie rozmiarów firmy. Powstało wtedy wiele małych przedsiębiorstw, 
będących w stanie dostarczyć produkt, o cenie pomniejszonej o koszty eksploatacji 
miejsca produkcji. Produkcja na dużą skalę okazała się nieopłacalna, zastąpiona zosta
ła wytwórczością drobną. Powstało w tym okresie wiele małych zakładów produkcyj
nych, które stały się motorem wzrostu zatrudnienia. W latach 1975—1986 liczba takich 
firm wzrosła o ponad 2 miliony2 3.

2 Ibidem, s. 51.
3 Za R. Waldinger, H. Aldńch, Trends in Etbmc Business..., op.cit., s. 51.
4 Ibidem, s. 57; patrz też: Tbe Stale ofSmali Business 1987, U.S. Department of Commerce.

Postindustrialna transformacja spowodowała rozwój specjalizacji małych firm, 
koncentrujących się na świadczeniu usług większym firmom oraz tych związanych 
z sektorem ochrony zdrowia. Usługi zawsze stanowiły obszar, w którym dominowały 
małe firmy. Powiększająca się ich liczba spowodowała naturalny wzrost zatrudnienia 
pracowników właśnie w strukturach drobnej przedsiębiorczości związanej z usługami.

Na podstawie danych statystycznych udostępnionych w Census of Population and Ho- 
using z roku 1980, Fratoe sporządził listę 50 grup etnicznych, obliczając dla każdej 
z nich średnią przedsiębiorczości BPR {businessparticipation ratef.

Wśród 20 najbardziej aktywnych grup etnicznych {ancestsy groufi) znalazła się 
szwedzka grupa etniczna, sklasyfikowana na 12 miejscu, z 76 punktowym bpr, więk
szym o prawie 30 punktów ponad średnią krajową, wynoszącą 48,9, będącą zaledwie 
połową wielkości wskaźnika przedsiębiorczości dla pierwszych pięciu, wiodących 
grup: rosyjskich i rumuńskich Żydów, Libańczyków, Szwajcarów i Greków.

Według danych z roku 1987, przytoczonych przez US Department of Commerce, 
drobną przedsiębiorczość w Stanach Zjednoczonych zdominowały grupy etniczne 
Azjatów oraz Kubańczycy. Aż 9% Koreańczyków — najwyższy odsetek wśród wszyst
kich grup etnicznych — posiadało własną firmę, dając zatrudnienie innym członkom 
grupy. Hinduscy i japońscy przedsiębiorcy stanowili 7% liczebności swoich grup et
nicznych, o 0,4% wyprzedzając chińskich i o 2,4% kubańskich przedsiębiorców. Śred
nia dla Stanów Zjednoczonych kształtowała się następująco: na 100 pracujących nieco 
ponad 6 osób było właścicielami firmy.

Dziedzinami najbardziej wytężonej działalności były: usługi, handel, w którym 
dominowały grupy azjatyckie, budownictwo z wiodącą grupą latynoamerykańską oraz 
transport4.

W latach 90. XX wieku, w sferze aktywności gospodarczej grup etnicznych utrzy
mywały się podobne tendencje.
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VI. 1. Minnesota - próba charakterystyki lokalnej zbiorowości 
oraz typowych dla tego stanu form aktywności gospodarczej

Stan Minnesota to jeden z kilku stanów — obok Wisconsin, Iowa, Illinois, Massachu
setts, na terenie którego szczególnie chętnie osiedlali się szwedzcy imigranci. Teryto
rium ponad 130 tysięcy km2 zamieszkuje dziś niespełna 5 milionów osób, z czego 
89,4% to osoby posiadające europejski rodowód (biali)5. Potomkowie skandynawskich 
osadników stanowią grupę, wielkośdowo określaną na 70% całej populacji stanu.

5 U.S. Census Bureau 2000.

Wśród 135 tysięcy prywatnych firm, zatrudniających ponad 2 miliony pracowni
ków, przeważają przedsiębiorstwa z branży handlowej; handlem detalicznym, dającym 
zatrudnienie ok. 283 tysiącom pracowników, zajmuje się ponad 20 tysięcy firm współ
pracujących z 9 tysiącami hurtowni (tu z kolei pracuje ponad 131 tys. osób). Budow
nictwo skupia niecałe 13 tysięcy przedsiębiorstw o różnej wielkości, specjalizacji i za
sięgu, angażując nieco ponad 103 tysiące pracowników. Drobna produkcja oferuje 
miejsca pracy dla ponad 380 tysięcy osób, zatrudnionych w 8 tysiącach małych firm. 
Usługami hotelarskimi i gastronomicznymi trudni się ok. 180 tysięcy pracowników w 
10 tysiącach jednostek tego typu. W finansach i ubezpieczeniach pracuje 124 tysiące 
osób zatrudnionych w niespełna 8 tysiącach firm. W administracji pracuje 134 tysiące 
pracowników, skupionych w ponad 5 tysiącach przedsiębiorstw tego sektora, zaś w 
ochronie zdrowia i opiece społecznej niecałe 107 tysięcy pracowników, zatrudnionych 
w 8 tysiącach jednostek.

Ujmując stan zatrudnienia z podziałem na sektory w formie tabelarycznej, działal
ność gospodarcza omawianego stanu wygląda następująco:

Tabela VI.l. Aktywność gospodarcza według sektorów rynku

Dziedzina Liczba firm Liczba zatrudnionych Sprzedaż roczna 
($1000)

handel detaliczny 20 886 282 413 46 097 982
handel hurtowy 9348 131 787 99 444 542
budownictwo 12 993 103 200 18 532 066
produkcja 8 091 382 530 76 244 894
usługi hotelarskie I gastronomiczne 9 982 179 487 5 934 155
finanse I ubezpieczenie 7 969 124 827 dane niedostępne
administracja 5222 133 862 5 237 370
ochrona zdrowia i opieka społeczna 8 033 106 839 5 864 502

Na podstawie: Economic Census 1997, Minnesota Statistics śy Economic Sector.

Dla przedsiębiorstw etnicznych charakterystyczny jest ich niewielki rozmiar. Zwy
kle i w przeważającej liczbie wypadków to małe rodzinne przedsięwzięcia, których 
początki związane są raczej z dodatkowym zajęciem, jakie przyszły/stający się przed
siębiorca wykonuje, prócz pełnoetatowej pracy w innej firmie. W tej fazie narodzin 
własnej firmy, dochód z niej jest minimalny lub wręcz wcale się go nie osiąga. Dopiero 
później, w miarę upływu czasu, poświęconych sił oraz energii, przedsięwzięcie jest 
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w stanie utrzymać właściciela i jego rodzinę, zatrudnioną w strukturach firmy. Tak 
więc proces przejścia od pracownika najemnego do właściciela trwa, nie jest szybki 
i automatyczny, wymaga cierpliwości, pracowitości i uporu, oraz sprzyjających oko
liczności, a także sprzyjających warunków makroekonomicznych. Dotyczy to wszyst
kich grup etnicznych bez wyjątku — także szwedzkiej.

Kolejne podrozdziały prezentowane w dalszej części pracy, zawierają opis powia
tów, miejscowości oraz przede wszystkim firm, które naznaczone zostały szwedzką 
kulturą, a które stanowiły odpowiednio — tło lub obiekt moich badań empirycznych.

VI.1.1. Duluth

Duluth nazywane bywa z powodu swojego położenia „the zenit dty of the unsalted 
seas”6 7. Miasto leży na wzniesieniu, z którego roztacza się widok na wody Lakę Supe
rior, swym ogromem przypominające raczej morze niż jezioro.

6 D.M. MacDonald, Tbis is Duluth, Paradigm Press 1999, s. 1.
7 Ibidem, s. 5.
* Ibidem, s. 16; porównaj też: P.G. Fahlstrom, Old Chquet, Minnesota, Baltimore 1997, s. 9.
9 MacDonald, This is Dubttb, op.dt., s. 74-76.

Przestrzeń pomiędzy tym wodnym basenem a stromymi wzniesieniami pobliskich skał 
wypełnia zabudowa miejska, wznoszona sukcesywnie od drugiej połowy XIX wieku.

Zanim przybył tu biały człowiek, tereny te pozostawały we władaniu Indian z ple
mienia Ojibway (przez białych nazywanymi Chippewd)1, którzy gospodarzyli ziemią 
dzisiejszego Duluth jeszcze po ustanowieniu stanu Minnesota w 1849 roku. Ostatecz
nie, w 1854 roku, na mocy traktatu zawartego w La Pointę, w stanie Wisconsin, Stany 
Zjednoczone odkupiły ziemie Lakę Superior od Indian za 1 milion dolarów8, zaś Senat 
ratyfikował ten układ rok później.

Duluth — nim otrzymało obecną nazwę — jako osada założone zostało przez fran
cuskich traperów, którzy przybywali tutaj z Kanady. Handlowali z Indianami skórami 
zwierząt, bronią, artykułami przywiezionymi z Europy. Często poślubiali indiańskie 
kobiety, tworząc rodziny mieszane, co dodatkowo sprzyjało rozkwitowi siedliska.

Jedną z najbardziej znanych postaci — badaczem, eksploratorem tego regionu — był 
francuski arystokrata Daniel de Greysolon Sieur du Luth, zaangażowany w handel 
z Indianami. Za jego sprawą, dzięki wrodzonemu talentowi dyplomaty, skłócone ple
miona Siouxów i Chippewa zaprzestały walki, co bezpośrednio przyczyniło się do 
intensywnych kontaktów handlowych Francji z Indianami.

Osadnicy zaczęli napływać w dużej liczbie w połowie lat 60. XIX wieku, kiedy 
wieść o bogatych złożach rudy żelaza na terenie Yermilion Rangę skłoniła kompanie 
wydobywcze do zwrócenia uwagi na te tereny. O rozmiarze fali nowo przybywających 
świadczy fakt, że w styczniu 1869 roku bazę Minnesota Point zamieszkiwało 14 rodzin, 
zaś w 6 miesięcy później populacja wzrosła do 3500 osób. Znalazło się wśród nich 
również 200 szwedzkich imigrantów - pierwszych Szwedów w tym mieście. Ludzie d, 
sami siebie nazywający pokoleniem 69 pracowali przy rozbudowie miasta, wytyczali 
nowe ulice, równali teren, oczyszczali podłoże z kamieni9.

The Northern Pacific Railway Company była jedną z wielu, inwestujących w tereny, 
obok niej występowała The Lakę Superior and Mississippi Railroad Company czy The Union 
Impnoement and E/eoator Company.
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Duluth ostatecznie otrzymało prawa miejskie 6 marca 1870 roku. W trzy lata póź
niej przyszłość miasta została postawiona pod znakiem zapytania, a to z powodu po
ważnych kłopotów finansowych Jay Cook and Company, finansującej budowę północnej 
drogi kolejowej (Northem Pacific Railroad). Nastąpił kilkuletni okres stagnacji; wartość 
nieruchomości spadła, domy opustoszały, część ludności wyemigrowała w poszuki
waniu pracy tak, że z 5 tysięcy mieszkańców na miejscu pozostało 130010.

Miasto po 7 latach istnienia „umarło” 12 marca 1877 roku, kiedy na mocy posta
nowienia burmistrza Johna Drew przemianowane zostało na osadę.

Mieszkańcom wobec takiego upadku miasta, z którym związali swoje żyde pozo
stał zwrot ku rolnictwu — przestawienie się z industrialnego ośrodka w rolniczy. 
Głównymi rodzajami działalnośd gospodarczej od tego momentu stały się: uprawa 
i sprzedaż zboża oraz pozyskiwanie i obróbka drewna. Po spędzeniu zimy w lasach, 
gdzie ścinano drzewa, drwale powracali do osady, aby kontynuować pracę w tartakach.

Miejscowość stawała się stopniowo samowystarczalna, tak, że po kilkunastu latach 
„walki o przetrwanie” Duluth odzyskało kondycję finansową i społeczną, co prawda 
daleką jeszcze od stanu z lat prosperity, niemniej jednak świadczącą o poprawie sytu
acji. W 1886 roku osadę zamieszkiwało 35 tysięcy osób.

Nowy powiew nadzid na rozkwit Duluth wniosły Duluth Steel Company oraz Minne
sota Car Company, które wspólnie z Duluth Land Company założyły w 1888 roku 
Duluth — nową dzielnicę, z przeznaczeniem na rozwój przemysłu.

Za przemysłem zaczęły nadciągać banki, przynosząc z sobą kapitał tak pożądany 
w tym regionie. W ciągu 10 lat odnotowano wzrost kapitału zdeponowanego w tutej
szych bankach z 50 000 $ do ponad 2 600 000. Powtórny rozkwit miasta dostrzegły 
i odnotowały gazety o zasięgu ogólnokrajowym (N«? York Independent, London Financial 
TimesiNew York Obsenw), wróżąc miastu świetlaną przyszłość11.

W pierwszych dekadach XX wieku Duluth stało się siedzibą firm o wysokiej ryn
kowej wartości, m.in. Northwestem Bell Telephone Company, The Minnesota Power and Light 
Company, Duluth-Superior Transit Company, Marshall — Wells Company oraz McDougall Ter
minal Warehouse Company.

W latach 40. XX wieku przemysł stoczniowy w Duluth wszedł w fazę przyspie
szonego rozwoju, a to za sprawą działań wojennych i rosnących potrzeb marynarki 
wojennej Stanów Zjednoczonych. Zamówienia państwowe realizowały firmy: Bames- 
Duluth, Zenith Dredge, Marinę Iron and Shipbuilding oraz Inland Waterways. W regionie 
Superior były to kompanie: Lakę Superior, Water Butler oraz GlobX2.

Lata 50. XX wieku przyniosły dalszy rozwój regionu tak, że miasto mogło po- 
szczydć się 11 bankami, a The Duluth Superior Harbor stało się drugim co do wielkośd 
portem przeładunkowym po Nowym Jorku13.

Na terenie miasta Duluth istnieje i działa dziś wiele firm, których nazwa wskazuje 
na szwedzkie pochodzenie. Firmy te działają w różnych sektorach: produkują, sprze
dają, świadczą usługi. Są to m.in.:
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1. Dndght Swanstrom Company - towarzystwo ubezpieczeniowe - powstałe z Western 
Reality Company założonego w 1889 roku, dziś prowadzone przez Billa 
Swanstroma,

2. Anderson Fumiture, sklep meblarski, dziś prowadzony przez Briana Christensona,
3. Peterson Anderson Flowers, Ino. — kwiaciarnia — obecnie w rękach Karen Anderson,
4. Arrowhead Concrete Works Inc. — firma budowlana — dziś zarządzana i prowadzona 

przez braci Carlsonów: Jimmiego, Jerrego i Donga. Istnieje od 1938 roku,
5. Premier Builders & Development, Inc. - firma budowlana, prowadzona przez Tima 

Wicklunda,
6. Carlson Florist and Greenhouses — kwiaciarnia — założona pod koniec lat 40., 

a obecnie prowadzona przez spadkobierców rodziny Carlsonów,
7. Larson Hardwood Floors, firma dostarczająca materiały drzewne do konstrukcji 

podłóg, założona w 1985 roku, w swoich reklamach podkreślająca szwedzką 
(w domyśle — bardzo dobrą) jakość stosowanych materiałów,

8. Duluth Funeral Care, dom pogrzebowy prowadzony przez trzech przedsiębior
ców: Johnsona, Olsona i Crawforda,

9. Hegstrom Family Funeral Homes, dwa domy pogrzebowe należące do rodziny Heg- 
stromów, która na początku XX wieku zaczęła świadczyć w Duluth tego typu 
usługi,

10. Anderson Insurance Agency, firma ubezpieczeniowa,
11. Robert Almąuist Insurance, firma ubezpieczeniowa,
12. Mark Soderholm Construction, Inc., firma budowlana,
13. Kraus—Anderson Construction Company, firma budowlana,
14. American Famify Insurance, firma ubezpieczeniowa, w której głównymi udziałow

cami są osoby o typowo szwedzko brzmiących nazwiskach: Swanson, Solberg, 
Overson, Johnson.

Spośród wielu firm, które przejawiały w swojej nazwie szwedzkie pochodzenie, 
wybrałam trzy, których właściciele zgodzili się udzielić wywiadu dotyczącego historii 
i współczesności ich firm. Oto one:

Peterson Anderson Flowers, Inc. - kwiaciarnia - obecnie w rękach Karen Anderson,
Premier Builders - firma budowlana, prowadzona przez Tima Wicklunda,
Anderson Fumiture, sklep meblarski, dziś prowadzony przez Briana Christensona.

Peterson Anderson Flowers, Inc., 309 West Superior Street, MN 55802, Duluth
Kwiaciarnia usytuowana jest przy głównej ulicy Duluth, dziś prowadzona przez 

właścicielkę Karen Louise Anderson. Zajmuje się przede wszystkim miejscową i wy
syłkową sprzedażą kwiatów, roślin i drobnych prezentów okolicznościowych. Reali
zuje zamówienia nadchodzące również z zagranicy. Firma powstała 16 maja 1948 roku 
jako spółka, z siedzibą w innym miejscu niż obecnie, a mianowicie: Downtown Du
luth 1871, 2™1 Avenue West. Założycielami firmy były trzy osoby: Loyd E. Peterson, 
Grace A. Maher oraz Leona B. Anderson, każda z nich posiadała szwedzki rodowód.

Firma nie powstawała jako typowe przedsięwzięcie rodzinne, była typowym prze
jawem łączenia kapitału obcych sobie, ale tylko do pewnego stopnia, osób. Każdy 
z udziałowców wniósł wkład w wysokości 5 tysięcy dolarów, co w całości pozwoliło 
na rozpoczęcie działalności z kapitałem początkowym równym 15 tysiącom dolarów. 
Osoby, które postanowiły razem stworzyć wspólne przedsięwzięcie znały się od dłuż
szego czasu, były znane w środowisku szwedzkich Amerykanów, tak więc istniały 
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obiektywne gwarancje wiarygodności wspólników. Firma początkowo zatrudniała, 
łącznie z właścicielami, kilka osób, które uczyły się zawodu w trakcie wykonywanej 
pracy. To, co liczyło się najbardziej podczas przyjmowania na staż i późniejszego peł
nienia obowiązków w firmie, to wiarygodność, dobra reputacja oraz rzetelność.

W 1987 roku Karen Anderson odkupiła od Loyda Petersona większość całości 
udziałów, co pozwoliło w pełni przejąć kontrolę nad firmą. Dziś kwiaciarnia należy 
całkowicie do pani Anderson, która jest jej jedyną właścicielką.

W ciągu upływających lat kwiaciarnia powiększała grono swoich klientów, a co za 
tym idzie, wzrosła również liczba pracowników. Dziś zatrudnionych w firmie jest 19 
osób, z których około połowa posiada szwedzkie pochodzenie; dodatkowo w czasie 
przedświątecznym zatrudnianych jest kilka osób na godziny zlecone, co wynika ze 
zwiększonego ruchu klientów.

Karen Anderson podkreśla w wywiadzie znaczenie „szwedzkości” w momencie 
narodzin firmy. Według informacji przekazywanych przez kolejnych właścicieli kwia
ciarni, szwedzkie korzenie były cały czas widoczne w firmie, głównie w postaci niebie
sko-żółtej kolorystyki wnętrza, wiązanek kwiatowych skomponowanych w kolorach 
żółto-niebieskim, szczególnie widocznych podczas celebrowania szwedzkich świąt 
takich jak: Midsommar (23 czerwca), czy Luciafest (13 grudnia).

Większość klientów, dawnych i nawet obecnych, wiedziała i wie, że firma ma 
szwedzki rodowód, zaś sama Karen Anderson z dumą mówi o swoim stuprocento
wym szwedzkim pochodzeniu. Właścicielka spytana o znajomość języka szwedzkiego, 
odpowiada przecząco, co nie przeszkadza jej w określeniu siebie samej jako (cytuję 
z wywiadu): „I am 100% Swedish”.

Zastanawiać może jednoznaczność i zdecydowanie w określaniu siebie samej jako 
osoby o całkowicie szwedzkich korzeniach. Karen Anderson nie używa wyrażenia: 
„jestem Amerykanką szwedzkiego pochodzenia”, lecz „jestem stuprocentową Szwed
ką”. Oczywiście takie stwierdzenie powinno być interpretowane w sposób szczególny, 
bardziej swobodny i inny od sposobu naukowego, nacechowanego rygorem identyfi
kowania odpowiednich wyznaczników etnicznej świadomości, takich jak na przykład: 
posługiwanie się językiem szwedzkim w domu lub pracy, utrzymywanie stałego kon
taktu z krajem przodków, tj. Szwecją, przynależenie do organizacji etnicznych. Żaden 
z tych przypadków nie zaistniał, jeśli rozważamy casus Karen Anderson. Ani ona sama, 
ani jej córka, która przejmie i w przyszłości poprowadzi to kwiatowe przedsięwzięcie, 
nie mówią po szwedzku, nie były w Szwecji, za to deklarują ogromną chęć udania się 
do Szwecji, by, jak przyznają, poznać kraj swojego pochodzenia. Podobnie jak uczyni
ło to, już parokrotnie, czterech braci pani Anderson.

Firma Peterson Anderson Flowers należy do kilku lokalnych i federalnych organizacji, 
których charakter nie jest jednak etniczny, lecz typowo związany z dostarczanym pro
duktem i usługą.

Anderson Fumiture, 2032 West Superior Street, MN 55806, Duluth
Wywiadu udzielił były właściciel Jim Anderson, który po trzydziestu latach pracy 

w firmie zdecydował się odejść na emeryturę w październiku 2000 roku. Przedsięwzię
cie, jakim kierował od 1970 roku, było firmą rodzinną, założoną w 1910 roku przez 
dziadka Jima Andersona, Alfreda Andersona.

W 1910 roku Alfred Anderson wraz z kuzynem rozpoczęli działalność produkcyj
no-handlową, uruchamiając salon meblowy. Kapitał finansowy potrzebny do rozpo- 
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częda działalności składał się w części z oszczędności własnych wspólników oraz 
przede wszystkim pożyczki zaciągniętej w lokalnym banku. Według informacji, jakimi 
dysponował Jim Anderson, wielkość kapitału startowego określana była na 100 000 
dolarów. Ta kwota pokrywała przedsięwzięcia takie jak: wybudowanie trzypiętrowego 
salonu przy jednej z głównych ulic miasta, zakup materiałów do produkcji mebli, za
trudnienie (początkowo) trzech pracowników, umieszczanie ogłoszeń w prasie o roz
poczęciu produkcji i sprzedaży.

Trzypiętrowy budynek wybudowany w 1910 roku mieścił przez kilka dekad nie tyl
ko sklep meblarski, ale także inne firmy, które wynajmowały przestrzeń biurową 
i produkcyjną od Anderson Fumiture. Ten rodzaj działalności zarobkowej — wynajmo
wania powierzchni — towarzyszył Alfredowi Andersonowi, pierwszemu właścicielowi 
omawianego tu przedsięwzięcia, od samego początku. Prócz własnej produkcji 
i sprzedaży profity firmie przynosił wynajem pomieszczeń.

W latach 1910—1915 Duluth przeżywało swoisty rozkwit przedsiębiorczości, zwią
zany głównie z przemysłem drzewnym, ale nie tylko. Kwitł handel dzięki bardzo do
brym ciągom komunikacyjnym, zarówno lądowym, jak i wodnym. W tak sprzyjających 
warunkach uzyskanie pożyczki w banku nie stanowiło większego problemu. 
W przypadku Alfreda Andersona było to o tyle łatwe, że jego doświadczenie zawo
dowe oraz reputacja, tak istotna w lokalnym środowisku, stanowiły jak na owe czasy 
wystarczającą gwarancję powodzenia podejmowanego przedsięwzięcia oraz spłaty 
zaciągniętego finansowego zobowiązania.

Alfred Anderson zanim podjął się prowadzenia własnej działalności pracował 
przez kilka lat dla innej firmy meblarskiej - Inger Norson Company. Tam zdobył do
świadczenie i niezbędną wiedzę o produkcji i sprzedaży produktu, jakim były różnego 
rodzaju meble. Dla lnger Norson Company odejście dobrze wykwalifikowanego pracow
nika nie było stratą „nie do odrobienia” — jak wspomina Jim Anderson, powołując się 
na słowa swojego dziadka. Okazuje się, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX 
wieku Duluth przeżywało napływ imigrantów z innych regionów stanu, z innych sta
nów oraz przede wszystkim spoza samych Stanów Zjednoczonych. Byli wśród ludno
ści napływowej także szwedzcy imigranci, dla których obróbka drewna i wszystko co 
z tym związane, nie była obca. Często właśnie d imigrand posiadali już odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje, by podjąć pracę w tartaku, zakładzie stolarskim, czy póź
niej w firmie meblarskiej.

Dla Alfreda Andersona jako właśddela Anderson Fumiture jednym z najważniejszych 
filarów działalnośd było dostarczanie produktu możliwie najwyższej jakości, solidnie 
wykonanego i z dobrego materiału. Prócz troski o dostarczenie produktu o gwaranto
wanej dobrej jakości, firma dbała o swoich pracowników, zapewniając im godziwe wy
nagrodzenie oraz przekonanie, że pracują w dobrze zorganizowanym zespole, którego 
członkowie są „niepowtarzalni i wyjątkowi”. Dawało to poczude pewnośd i stałośd 
pracy, gdzie każdemu zatrudnionemu poświęcona jest należyta atencja. Z kold od pra
cowników wymagana była solidność, punktualność i rzetelność. Doświadczenie i umie- 
jętnośd podczas naboru nowych pracowników były ważne, ale jak wspominał sam Al
fred Anderson, nie najistotniejsze. Wszak dobry pracownik, któremu zależy na tym, by 
dobrze wykonywać pracę, uczy się szybko, bez przeszkód lub zahamowań.

Pod koniec lat 40. XX wieku firma przeszła w ręce syna Alfreda Andersona, Bo 
Andersona. Kolejne dekady istnienia i funkcjonowania salonu wpisały na stałe to ro
dzinne przedsięwzięde w krajobraz miasta. Salon meblowy, jeden z czterech funkcjo
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nujących w owym czasie na terenie Duluth, obsługiwał głównie klientów lokalnych, 
aczkolwiek ok. 10% zamówień stanowiły zlecenia spoza powiatów: St. Louis, Carlton, 
Pine, Douglas — stanowiących najbliższe sąsiedztwo miasta.

Jim Anderson, syn Bo, reprezentujący trzecią już generację Andersonów, Ameryka
nów szwedzkiego pochodzenia, przejął rodzinny biznes w 1970 roku. Za jego kadencji 
firma rozrosła się, zwiększając sprzedaż i rezygnując całkowicie z produkcji. Firma przez 
długie lata istnienia i funkcjonowania nawiązała kontakty z mniejszymi zakładami wy
twarzającymi meble, które realizowały i realizują zlecenia Anderson Fumiture.

Znamienne jest, że większość z nich, jak przyznaje sam rozmówca, Jim Anderson, 
ma szwedzkie korzenie, czyli została założona przez szwedzkich imigrantów, o czym 
wciąż świadczą szwedzko brzmiące nazwy firm, będące najczęściej nazwiskiem pierw
szego właściciela i/lub założyciela.

Bardzo często nazwa przedsięwzięcia nie ulega zmianie, mimo iż firma „przecho
dzi” w kolejne ręce spoza rodziny. Świadczyć to może o przywiązaniu do tradycji nie 
tyle związanej z jedną rodziną, co raczej całą społecznością. Dbałość o kontynuację 
dobrego imienia firmy wpisanej w krajobraz historyczno-kulturowy regionu wyraźnie 
uwidacznia się właśnie w chęci podtrzymywania szwedzko-amerykańskiego sposobu 
pracy, w tym przypadku prowadzenia salonu sprzedaży mebli Anderson Fumiture, obec
nie będącego własnością osoby nienależącej do rodziny Andersonów lecz, jak podkre
śla Jim Anderson, wiarygodnej i rzetelnej, a tym samym gwarantującej kontynuację 
istnienia firmy, która w tej chwili stanowi już część historii miasta oraz ludzi w niej 
pracujących, teraz i dawniej.

Premier Builders & Dewelopment, Inc., 350 Garfield Avenue, 55802 Duluth
Właściciel Tim Wicklund, reprezentujący trzecie pokolenie szwedzkich imigrantów, 

założył firmę w 1990 roku. Był to rezultat nakładających się na siebie czynników: 
z jednej strony, doświadczenia zawodowego, z drugiej — coraz wyraźniejszej potrzeby 
samodzielnej i niezależnej pracy. Tim Wicklund przez wiele lat pracował dla różnych 
podmiotów gospodarczych z branży budowlanej. Mówiąc o swoim doświadczeniu 
zawodowym, wymienia także firmę handlującą substancjami chemicznymi, w której 
zajmował się dystrybucją produktów. W każdym z tych miejsc pracy mój rozmówca 
dostrzegał po pewnym czasie potrzebę wprowadzenia zmian, modyfikacji służących 
zwiększeniu efektywności pracy. Nie zawsze jego propozycje spotykały pozytywny 
oddźwięk ze strony pracodawcy. Rozbieżne identyfikowanie, postrzeganie celów oraz 
sposobów ich osiągania doprowadziło w końcu do podjęcia decyzji o utworzeniu 
własnego przedsiębiorstwa. Firmy niezależnej i samodzielnej, która w pełni mogłaby 
się rozwijać zgodnie z intencją i rynkową intuicją właściciela.

Tim Wicklund, którego ojciec także prowadził własną firmę, początkowo czerpał 
wiedzę i doświadczenie właśnie od niego. Jednak nigdy na stałe nie pracował w przed
siębiorstwie ojca, które w latach 70. XX wieku zajmowało się dystrybucją materiałów 
budowlanych, a więc związanych bezpośrednio z sektorem rynku, w którym obecnie 
Tim Wicklund jest aktywny gospodarczo.

W latach 80., w dobie spadku koniunktury na amerykańskim rynku, Wicklund 
przeniósł się z Duluth do Minneapolis, gdzie zaczął współpracę z jedną z najwięk
szych firm budowlanych w Minnesocie, firmą Arona Thomsona. Firma ta, poczynając 
od końca lat 40. XX wieku, wybudowała na terenie Minneapolis kilka dzielnic miesz
kalnych, jedną z nich jest obecna Apple Valtey, której nazwa wiąże się z drzewkami 
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jabłoni, zasadzonymi przez pracowników firmy w obrębie domów i alejek. Pomysł 
i inicjatywa pochodziły od samego Arona Thomsona.

W roku 1989 Tim Wicklund ponownie przeniósł się do Duluth, rozpoczynając 
działalność jako właściciel Premier Builders & Development. Obecnie przedsiębiorstwo 
zatrudnia 4 pracowników oraz wynajmuje inne firmy do realizowania własnych zleceń. 
Firma zajmuje się realizacją projektów architektonicznych, poczynając od domków 
letniskowych, domów mieszkalnych, budynków socjalnych (np. schroniska, domy 
starców), a kończąc na polach golfowych. Klienci Premier Builders & Development należą 
do różnych środowisk, są to zarówno osoby prywatne, jak i małe lub duże firmy. Jed
nym z największych zleceniodawców była Curtis Carlson Corporation, z którą firma Wic- 
klunda współpracowała przez przeszło pięć lat, realizując na terenie sąsiedniego stanu 
Wisconsin projekty budowlane o wartości kilku milionów dolarów każdy. Jak sam 
Wicklund wspomina, były to złote czasy dla jego firmy.

Wicklund podkreślił w wywiadzie znaczenie i wagę szwedzkiego pochodzenia za
równo jego samego, jak i Curtisa Carlsona. Obaj wiedzieli o swoich szwedzkich ko
rzeniach, co było pewnego rodzaju katalizatorem wzajemnych kontaktów, opartych na 
zaufaniu — a w początkowej fazie współpracy — na dużym kredycie zaufania.

Obecnie firma nie prowadzi działalności poza stanem Minnesota. Realizuje lokalne 
zamówienia od miejscowych klientów, z których większość nosi szwedzko brzmiące 
nazwiska. Wicklund zapytany, czy klienci wiedzą o jego szwedzkich korzeniach odpo
wiada twierdząco. W każdym ogłoszeniu prasowym, radiowym czy pojawiającym się 
w Internecie obok podstawowych informacji o firmie, a przede wszystkim o jej usłu
gach, pojawia się wzmianka o skandynawskiej solidności i jakości wykonania zleco
nych prac. Jest to, bez wątpienia, przejaw pewnego rodzaju etnicznego etnocentryzmu, 
gdzie świadomość pochodzenia jednostki, jej identyfikacja etniczna wykorzystywana 
jest przy reklamowaniu towaru czy usługi.

Tim Wicklund, właściciel Premier Builders & Deuelopment, podróżuje regularnie do 
Szwecji, także w sprawach biznesu. Staraniem jego jest utrzymanie kontaktu z krajem 
przodków, a także aby jego dzieci poznały historię własnych korzeni.

Świadomość etnicznych związków lokuje się nie tylko w sferze prywatnej, ale prze
chodzi również w sferę zawodową. Pozostawia — nawet jeśli nie bardzo wyraźny — to 
zauważalny ślad w sferze przedsiębiorczości i związanych z nią sieci stosunków spo
łecznych, a jest to wystarczający powód, by zwrócić na to uwagę, a przynajmniej za
stanowić się nad znaczeniem tych etnicznych śladów i konsekwencji jakie z niego wy
nikają lub wyniknąć mogą.

VI. 1.2. Lindstróm - powiat Chisago

Powiat Chisago jest określany w literaturze podejmującej temat emigracji szwedz
kiej do Stanów Zjednoczonych jako jeden z najbardziej szwedzkich regionów. Nie 
przypadkowo szwedzcy osadnicy z przełomu wieków XIX i XX wybrali na miejsce 
swego osiedlenia ten właśnie rejon. W języku Indian Chippewa Kichi Saga (co dało 
początek nazwie Chisago) oznacza piękną i łagodnie ukształtowaną ziemię. Taką też 
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jawi się nawet dziś ta kraina, obfita w jeziora, rzeki, lasy i łąki, od dziesięcioleci zago
spodarowywanych przez potomków pierwszych szwedzkich przybyszów14.

M A Guide to Swedish Minnesota, red. E. Johnson, St. Paul 1980, s. 23.
15 Wilhelm Moberg, szwedzki pisarz — autor trylogii o szwedzkich emigrantach - zbierał materiały 

do pracy w tym rejonie, również tutaj osadzając akcję Emigrantów.

Pierwsza szwedzka osada powstała w tym regionie w 1851 roku. Tworzyło ją pięć 
rodzin przybyłych tu ze szwedzkich prowincji Óstergotland, Vastergótland oraz Sma- 
land. Ta niewielka zbiorowość zainicjowała falę imigracyjną nowych osadników, któ
rzy nieustannie przybywali aż do początku lat 20. XX wieku15.

Społeczność Chisago, złożona głównie ze skandynawskich osadników, funkcjo
nowała jako zbiorowość rolnicza. Doskonałe tereny agrarne dostarczały co roku bo
gatych zbiorów zboża, rzepaku, kukurydzy. Wypas bydła, prowadzony na szeroką 
skalę, uważany był za główną dziedzinę aktywności gospodarczej tego regionu. Po
wstawały mleczarnie i zakłady przetwórstwa mleka, dostarczając nie tylko na rynek 
lokalny: masło, śmietanę czy sery. Liczne spichlerze i magazyny, w których gromadzo
no produkty rolne, przyjmowały „na przechowanie” zbiory z sąsiednich powiatów, 
pobierając za to opłatę, co dodatkowo wzbogacało lokalne formy przedsiębiorczości 
i przyczyniało się do rozwoju regionu, a także przynosiło dodatkowe finansowe i or
ganizacyjne korzyści.

W okresie prowadzenia drogi kolejowej na zachód, w głąb kontynentu, szwedzcy 
imigranci znajdowali zatrudnienie przy budowie magistrali. Byli również poszukiwani 
jako drwale i cieśle, z racji doświadczenia jakie posiadali, a które zdobyli, wykonując 
podobne prace w kraju pochodzenia.

Współcześnie w tym regionie, dominującymi dziedzinami aktywności gospodarczej 
ponad 10 tysięcy osób czynnych zawodowo mieszkańców są: produkcja artykułów 
spożywczych (w tym mąki), handel detaliczny, rybołówstwo i przetwórstwo rybne 
oraz budownictwo.

Największymi miastami powiatu Chisago są Rush City, Harris, North Branch oraz 
Wyoming. Nieco mniejsze Lindstróm, zwane „Małą Szwecją”, zamieszkuje obecnie 
niecałe trzy tysiące osób, w zdecydowanej większości są to potomkowie szwedzkich 
imigrantów.

Całe miasto jest charakterystycznie wymodelowane na wzór miast szwedzkich. 
Dodatkowo ubarwione i udekorowane w tradycyjne wyznaczniki szwedzkiego dzie
dzictwa. Nazwy ulic, sklepów, zakładów usługowych czy pomników są podane 
w języku szwedzkim, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Dbałość o szczegóły daje 
się zauważyć niemalże na każdym kroku; chodzi tu o budownictwo, wzornictwo, kolo
rystykę i sposób prezentowania obiektów, przedmiotów czy usług.

Miasto uczyniło ze szwedzkiego dziedzictwa, zaszczepionego na tutejszym gruncie, 
produkt, dzięki któremu funkcjonuje niemal cała społeczność. Etniczność znajdująca 
swój przejaw w postaci produktów rodzimych (dla przykładu wymienić tu można: 
chleb, wypieki cukiernicze, wyroby złotnicze, wyroby tekstylne, wyroby ceramiczne) - 
stała się narzędziem zarobkowania i niejako produktem, wystawionym na sprzedaż.

Kim są wobec tego klienci? Jakie reprezentują kategorie społeczne — w tym etnicz
ne? Do ich grona należą Amerykanie głównie szwedzkiego — lub generalnie — skandy
nawskiego pochodzenia oraz Szwedzi, którzy jako turyści odwiedzają Stany Zjedno
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czone, w tym przypadku Minnesotę (a najczęściej jest to ten właśnie stan ze względu 
na historię szwedzkiego wychodźstwa).

Firmy działające na terenie Lindstróm w większości przypadków prowadzone są 
przez potomków szwedzkich imigrantów. Jednakże, tam gdzie tak nie jest, szwedzki 
charakter przedsięwzięcia jest utrzymywany sztucznie. Taka postawa wynika z solidar
ności i zrozumienia sensu wspólnego działania. Każdy z przedsiębiorców o nieszwedz- 
ldm czy nieskandynawskim pochodzeniu, prowadzący własną firmę na terenie miasta, 
a zwłaszcza w jego centrum, niejako zobligowany jest — nieformalną wprawdzie — umo
wą o utrzymywaniu i pielęgnowaniu szwedzkiego charakteru miejsca.

Jedną z kilkudziesięciu firm usytuowanych przy głównej ulicy miasta jest:

J. Gulbranson Jeweller, Inc., Minnesota 55 045, Box 537 Lindstróm
Ki Gulbranson, właściciel zakładu jubilerskiego J. Gulbranson Jeweller, Inc. usytu

owanego przy głównej ulicy miasta, jest reprezentantem drugiego pokolenia, które 
prowadzi rodzinny biznes. Firma założona przez Johna Gulbransona Jr. — ojca dzisiej
szego właściciela, rozwijała się od 1954 roku pod nazwą Time Gift Shop, dostarczając 
produktów etnicznych związanych ze szwedzką kulturą; prócz pamiątek, można było 
nabyć tam produkty potrzebne do przyrządzania potraw typowo szwedzkich (np. do 
pepparkakor — ciasteczek wypiekanych z okazji święta Sankta Lucia), przepisy kulinarne, 
czy elementy wyposażenia/dekoracji wnętrz.

Po przeniesieniu firmy z sąsiadującego stanu Wisconsin (miejscowość Shell Lakę) 
do Minnesoty (obecne miejsce) oferta produktów uległa modyfikacji, z czasem stając 
się zakładem zegarmistrzowskim, a później jubilerskim.

Firma, bez względu na etap rozwoju, była przedsięwzięciem rodzinnym, zatrud
niając wyłącznie osoby z najbliższej rodziny. Przyczyną tego stanu była zapewne nie
wielka skala świadczonych usług, co zresztą zmusiło właścicieli do przeniesienia firmy 
w rejon o większej koncentracji ludności.

Kapitał założycielski, bardzo skromny, pochodził z oszczędności, jakie John Gul
branson zgromadził, trudniąc się naprawą zegarów. Ten zawód przeszedł z ojca na 
syna i dziś w sklepie jubilerskim, zatrudniającym dwie osoby, znajduje się mały oddział 
naprawy i konserwacji zegarów i zegarków. Rodzinna tradycja jest kontynuowana, 
splatając się z tradycją szwedzką, czyli tradycją samego miejsca, odnawianą dodatkowo 
poprzez coroczne kilkutygodniowe wyjazdy do Szwecji jednej z osób zatrudnionych 
w zakładzie. Wyjazdy te mają charakter bardziej turystyczny niż biznesowy.

Klientami J. Gulbranson Jeweller, Inc. są lokalni mieszkańcy oraz osoby przyjezdne, 
głównie turyści ze Szwecji. Nie brakuje wśród nabywców tej biżuterii również osób, 
które przejazdem zatrzymują się w Lindstróm, leżącym nieopodal głównej drogi pro
wadzącej z Twin Cities (Minneapolis/St. Paul) na południu do Duluth na północy.

Wygląd zakładu tak istotny dla miasta utrzymywany jest ze środków finansowych 
właściciela oraz, co interesujące, ze środków miejskich. Miasto wspiera wszelki biznes 
mający bezpośrednie związki z dawnymi aktywnośdami/zajęciami osadników z pierw
szych dekad XX wieku, co jest przejawem świadomej dbałości o historię miejsca 
i pielęgnowanie tradycji. Prócz tego nasuwa się jeszcze jeden wniosek: etniczność 
w tym przypadku potraktowana została jako narzędzie służące nie tylko utrzymaniu 
świadomości o pochodzeniu członków tej lokalnej zbiorowości, ale stała się także 
instrumentem, sposobem, metodą prowadzenia działalności gospodarczej, innymi 
słowy zarobkowania, kształtowania ekonomicznego stylu życia.
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Przykładem podobnego sposobu organizacji żyda zawodowego i osobistego jest 
osoba Petera Nelsona, właśddela firmy o nazwie:

Community Market, MN 55045, Box 144 Lindstrom
Jest to sklep z wędlinami i mięsem oraz oferowanymi w niewielkim wyborze pro

duktami mlecznymi. Głównym towarem handlowym jest mięso, sprzedawane w ilo- 
śdach półhurtowych i detalicznych. Sklep o dużej powierzchni posiada dwa razy więk
sze zaplecze, gdzie dokonuje się przetwórstwa mięsa i wędlin oraz wszelkich czynności 
związanych z obróbką i przygotowaniem mięsa do sprzedaży. W tym samym budynku 
mieśd się także ubojnia, również należąca do P. Nelsona.

Sklep i ubojnia pozostają w rękach jednej rodziny od trzech pokoleń. Ojaec Petera 
Nelsona, z zawodu rzeźnik i masarz urodzony na terenie Stanów Zjednoczonych, 
którego ojaec był Duńczykiem a matka Szwedką, w dalszym dągu, choć nie tak inten
sywnie jak dawniej, dogląda przedsięwzięcia prowadzonego dziś przez syna. Wynika to 
z przywiązania do miejsca i wewnętrznej (jak sam przyznaje) potrzeby.

Sklep znany jest w całym powiecie z bardzo dobrych wyrobów, których jakość 
i smak rozsławiły omawianą tu firmę. Klienci przyjeżdżają nawet z odległych stron 
(sąsiednich powiatów), by zaopatrzyć się w ilościach hurtowych w mięso, wędliny lub 
odebrać złożone zamówienie na wyrób noszący znak najwyższej jakości.

Właściciel przedsiębiorstwa jest aktywnym członkiem lokalnej izby cechu, a także 
stowarzyszenia etnicznego, którego działalność wykracza poza granice społeczności 
lokalnej.

Jak twierdzi Peter Nelson, jego szwedzko-duńskie korzenie są mocno osadzone 
w kulturze krajów skandynawskich. Wychowanie w atmosferze protestanckiego etosu 
pracy ukształtowało jego postawę wobec codziennych obowiązków, a zwłaszcza tych 
związanych z działalnością gospodarczą i prowadzeniem firmy.

Charakter prowadzonej działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy po
dejmowanie codziennych starań o dostarczenie jak najlepszego towaru, pochodzącego 
ze „sprawdzonych” źródeł, znanych z dobrej reputacji, które od wielu lat dostarczają 
tak zwanych komponentów do sklepu i masami. Dostarczanym towarem są zwierzęta 
rzeźne kupowane przez P. Nelsona od wybranych, stałych hodowców.

Produkty pochodzące z Community Market mają cechę najwyższej jakości, ponieważ 
są wyrabiane według starych szwedzkich i duńskich receptur, z należytym zachowa
niem pełnego procesu produkcji. Dotyczy to wędlin i różnego rodzaju gotowych pro
duktów mięsnych, na które zgłaszają zapotrzebowanie nie tylko Amerykanie szwedz
kiego pochodzenia czy osoby preferujące kuchnię etniczną, ale wszyscy ceniący dobry 
smak i wygląd potraw mięsnych.

Przykład miejscowości Lindstrom jest dowodem na istnienie i funkcjonowanie 
jednorodnej etnicznie społeczności lokalnej według współczesnych wzorów, ale 
z zachowaniem starych, związanych z tradycją zwyczajów.

Towary i usługi oferowane przez mieszkańców tego miasta są jednoznacznie et
niczne, związane zarówno z historią szwedzkiej imigracji w te rejony Stanów Zjedno
czonych, jak i ze szwedzką kulturą, językiem, wartościami, ogólnie mówiąc szwedzkim 
dziedzictwem, chronionym i podtrzymywanym w żydu codziennym jako ważny ele
ment swojego stylu żyda. Tę tęsknotę za ziemią ojców czy przodków widać w każdym 
miejscu Lindstrom czy sąsiadującej z tym miastem, nieco mniejszej Scandii. Dziś, cho
ciaż tęsknota ta jest obca współczesnym mieszkańcom w takim samym wymiarze jak 
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dla pierwszych szwedzkich osadników, to szwedzkość stała się podstawą egzystencji 
całej lokalnej zbiorowości. Tożsamość etniczna pełni tutaj dwie funkcje: zaspokaja 
potrzebę psychiczną wynikającą z pragnienia identyfikacji własnych korzeni oraz jest 
przedmiotem zachowań komercyjnych. Przedsiębiorczość została wyraźnie spleciona 
z kulturą szwedzkiej grupy etnicznej, czyli kulturą Amerykanów szwedzkiego pocho
dzenia, świadomie pielęgnujących odziedziczone dobro w postaci miejsca i tego 
wszystkiego, co określa to miejsce.

VI. 1.3. Cloquet - powiat Carlton

Cloquet dzięki swemu położeniu już w połowie XIX wieku zwróciło uwagę osadni
ków, stopniowo odkrywających nowe ziemie16. Położone nad brzegiem rzeki St. 
Louis, dawało możliwości komunikacji i transportu, przede wszystkim zaś spływu 
drewna, które stało się głównym towarem handlowym regionu. Nad tym ostatnim 
przedsięwzięciem czuwała Knife Falls Boom Corporation od 1871 roku ustanowiona na 
mocy prawa legislacyjnego stanu Minnesota17. Dopiero po 8 latach od tego momentu 
firma zaczęła funkcjonować nie tylko teoretycznie, ale praktycznie, za miejsce działal
ności obierając dzisiejsze Cloquet.

16 P.G. Fahlstrom, Old C!oquet, Minnesota, Wbite Pine Czpitalof tbe World, Baltimore 1997.
17 Ibidem, s. 11.
18 Ibidem, s. 139.

W miarę upływu lat teren „obrósł” w liczne tartaki potrzebne w tych okolicach do 
obróbki drewna. Przykładem były. Paźne & McNair's Water-power Mili, Knife Falls Lumber 
Company, C.N. Nelson Company, Cloguet Lumber Company, Johnson — Wentworth Lamber 
Company.

Możliwość zatrudnienia przyciągała imigrantów szczególnie z północnej Europy — 
głównie z Wysp Brytyjskich, kanadyjskich Francuzów oraz Indian. Nie było wśród 
tych robotników osób narodowości fińskiej czy norweskiej. Za to pierwszy spis ludno
ści Cloquet z 1880 roku, wśród 93 mieszkańców odnotował dwóch Szwedów: Lorę 
Lindgrena oraz Johna Holmwooda.

W 1885 roku osada posiadała trzy tartaki, w których pracowała większość z 613 
mężczyzn. Całkowita liczba mieszkańców wzrosła do 911, z czego 298 stanowiły ko
biety. Najstarszy mieszkaniec tej osady miał 66 lat i był jedną z 6 osób w przedziale 
wieku 60-66 lat. Ten stan rzeczy wydaje się naturalny, bowiem do pracy w ciężkich 
warunkach potrzebni byh młodzi, zdrowi i silni ludzie.

Wkrótce nastąpiła etniczna dywersyfikacja osady — powstawały nowe dzielnice: 
szwedzka — zwana Smede town, fińska — Finn town czy angielska Johnson town. Mieszankę 
etniczną uzupełniali kanadyjscy Francuzi, Szkoci oraz Irlandczycy. W 1885 roku, Knife 
Falls Village, osadę położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Cloquet, zamieszkiwało 146 
szwedzkich imigrantów18.

Rok 1898 to początek funkcjonowania fabryki papieru The Northwest Paper Company 
- przedsięwzięcia, które niejako w sposób naturalny pojawiło się w regionie zasobnym 
w drewno, tartaki i wodę z rzeki St Louis do napędu tartacznych turbin. Wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na pracowników, do Cloquet napływały nowe fale imi
grantów, najczęściej z regionów czy krajów reprezentowanych już w lokalnej społecz- 
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nośd. Działał tu mechanizm tak zwanej imigracji łańcuchowej — starzy imigranci za
chęcali nowych do osiedlania się w regionach już „sprawdzonych”, posiadających 
zaplecze gwarantujące pracę i mieszkanie.

W 1904 roku — przełomowym dla Cloquet — miasteczko posiadało stację kolejową, 
fabrykę drewnianych opakowań oraz fabrykę zapałek. Fabryki dostarczały produkt 
drogą wodną do Barberton (w stanie Ohio), Detroit (w stanie Michigan), oraz Osh- 
kosh (w stanie Wisconsin), a ponadto realizowały zamówienia St. Louis Riuer Logging 
Company, która poszerzała wpływy w tym regionie19.

19 Ibidem, s. 103.
20 F. Carroll, F. Raiter, Tbe Fins ofAutumn. Tbe Cloquet-moose Lakę Disasterof 1918, St. Paul 1984.
21 F. Carroll, F. Raiter, Tbe Fins ofAutumn. Tbe Cloąuet..., op.cit., s. 18.
22 Ibidem, s. 4—13.
23 Ibidem, Przedmowa, s. IX.

Pierwsza dekada XX wieku odsłoniła Cloquet jako prężnie rozwijające się miasto 
z potężnym sektorem szwedzkiej przedsiębiorczości etnicznej — motorem lokalnego 
przemysłu. Liczba ludności przekroczyła 6 tysięcy osób, a ciągle napływające fale no
wych robotników powiększały tę liczbę20.

W 1905 roku firmy zajmujące się pozyskiwaniem i obróbką drewna utworzyły 
St. Louis River Mercantile Company, aby jeszcze bardziej usprawnić działalność handlową 
prowadzoną w nich przez szwedzkich osadników i ich potomków21.

W połączeniu z tymi przedsięwzięciami Cloquet mogło poszczycić się w 1918 roku 
5 hotelami, 2 bankami, 15 motelami, 11 sklepami ogólnospożywczymi oraz licznymi 
sklepikami i punktami usługowymi.

Ponadto miasteczko posiadlało 2 kompanie telefoniczne, tygodniówkę Pine Knot, 
mleczarnię, placówkę medyczną i prawniczą, szkoły, straż pożarną oraz szpital. Miasto 
miało dostęp do trzech linii kolejowych, wśród których najważniejsze były Gnat Nor- 
them oraz Northem Pacijic. To wszystko sprawiało, że Cloquet stało się głównym mia
stem regionu.

Niestety, tak dobrze zapowiadająca się przyszłość miasta i jego mieszkańców, jak 
i całego pobliskiego regionu została zaprzepaszczona — dosłownie zdmuchnięta — 
przez pożar, jaki objął nie tylko całą tkankę urbanistyczną, w większości zbudowaną 
z drewna, lecz także pola i lasy, na łącznym obszarze 250 000 akrów. Miało to miejsce 
12 października 1918 roku. Szalejący przez kilka dni żywioł pochłonął ponad 600 
ludzkich ofiar, ponad 4 tysiące sztuk bydła padło w płomieniach, ponad 10 tysięcy 
zabudowań doszczętnie spłonęło, pozostawiając ponad 11 tysięcy rodzin bez dachu 
nad głową22 23.

Od tego momentu historia regionu podzielona została na czas przed pożarem 
i czas po pożarze, zaś jeden ze świadków tamtych dni, Steve Tomczak, określił ów 
koszmar słowami: It is understandable no nader can possibły uisuali^e tbe horror of that night, 
sińce no writer can possibły find words to describe our escperienceć2.

Podobnie jak Duluth, które było centrum politycznym, przemysłowym i kultural
nym północno-wschodniego rejonu stanu Minnesota w stopniu o wiele większym niż 
dziś (obecnie rolę tę przejęło Twins Cities — St. Paul oraz Minneapolis) — żyde eko
nomiczne Cloquet skupione wokół kopalni, przemysłu drzewnego, dróg, transportu 
wodnego — poniosło olbrzymie straty w wyniku kataklizmu, o którym tu mowa.
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Cloquet — miasto znaczące wiele pod względem przemysłu, zostało sprowadzone 
do zaledwie zwykłej osady — niezwykłej, zważywszy na dramat przeszłości.

Mimo niszczącej, wręcz dewastującej, siły żywiołu w rejonie zarówno skandynaw
skim, jak i okolic obecnego powiatu Carlton do dziś widoczne są ślady szwedzkiej 
kultury. W dziedzinie przedsiębiorczości, jednym z najbardziej zauważalnych przeja
wów szwedzko-amerykańskiej obecności jest:

Bergqutst Imports, Inc., MN 55720,1412 Hwy.33 SO. Cloquet
firma zajmująca się produkcją i sprzedażą szwedzkich towarów etnicznych. Należą 

do nich m.in.: odpowiednio rzeźbione i wypalane szkło, które jest głównym towarem 
w całości oferty sprzedaży, wyroby z drewna, tkaniny, kalendarze, książki kucharskie, 
przyprawy używane do typowo szwedzkich potraw, ozdoby w formie biżuterii lub 
dekoracji na stół, świeczki, obrusy, zastawy stołowe i wiele innych rzeczy przypomi
nające formą, kolorystyką i funkcją o szwedzkiej kulturze.

Większość przedmiotów produkowana jest na miejscu, w fabryce umiejscowionej 
na tyłach sklepu w Cloquet. Fabryka o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych 
wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do produkcji szkła. Nad całością procesu pro
dukcyjnego czuwa system komputerowy, umożliwiający szybką realizację zamówień 
napływających z odległych stron Stanów Zjednoczonych.

Główną ideą, która od samego początku przyświecała temu przedsięwzięciu, było 
dostarczenie na rynek amerykański szwedzkich produktów etnicznych. Margaret 
i Richard Bergquist, zakładając firmę w 1948 roku, odpowiedzieli na potrzeby, jakie 
zgłaszali Amerykanie szwedzkiego pochodzenia: chęć nabycia przedmiotów o cha
rakterze etnicznym, które swoim kształtem, formą, kolorem, zapachem i funkcją przy
pominałyby kraj pochodzenia przodków: Szwecję. Jak wyraził to obecny właściciel 
Bergquist Imports, Barry Bergquist, chodziło o to, by w każdym szwedzko- 
-amerykańskim domu był materialny symbol szwedzkiej kultury i szwedzkiego dzie
dzictwa, pozostawionego w Europie, daleko za Oceanem.

Nazwa Bergquist Imports wskazuje na importowe pochodzenie towarów oferowa
nych do sprzedaży. Tak rzeczywiście było, ale na początku istnienia firmy. Małżeń
stwo Bergquist, Margaret i Richard, wyjechali po raz pierwszy do Szwecji w 1947 roku, 
łącząc podróż sentymentalną (poznanie korzeni ojców) z podróżą służbową. Odwie
dzili wtedy rodzinę Ivarsson, która posiadała sieć sklepów z pamiątkami w całej Skan
dynawii. Od tego spotkania rozpoczęła się wieloletnia współpraca między dwoma 
firmami — jedną potężną, istniejącą już i ugruntowaną na skandynawskim rynku — 
Ivarssons oraz drugą małą, rodzinną zaledwie powołaną do istnienia — Bergquists.

Betpguisi Imports stało się głównym odbiorcą i dystrybutorem szwedzkich produk
tów na rynku amerykańskim. Początkowo to rodzinne przedsięwzięcie, zatrudniające 
najbliższą rodzinę, dysponujące kapitałem założycielskim nieprzekraczającym 8000 $, 
miało swoją główną i zarazem jedyną siedzibę w domu rodziny Bergquist. Weranda 
służyła jako witryna wystawowa i wzorcownia, pokój dzienny był miejscem zawierania 
kontraktów, zaś piwnica stała się typowym magazynem i przechowalnią zamówionego 
towaru. Wraz z upływem lat i rozwojem firmy konieczna była zmiana lokalu, co też się 
stało. Początkowo rodzina dzierżawiła lokal znajdujący się nieopodal drogi samocho
dowej prowadzącej do Duluth. Ta lokalizacja bardzo korzystnie wpłynęła na rozkwit 
przedsięwzięcia, gdyż — jak można się domyślać — większość przejeżdżających tą trasą 
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Amerykanów (najczęściej skandynawskiego pochodzenia) zatrzymywała się tutaj, by, 
jeśli nawet nie dokonać zakupu, to zapoznać się z ofertą handlową.

Wkrótce przydrożny budynek przeszedł na własność rodziny, a z tyłu dobudowana 
została mała hala produkcyjna. Dziś jest to duży zakład produkcyjny, wytwarzający 
produkty na zamówienia składane na podstawie katalogów, jakie rozsyłane są do 25 
przedstawicieli handlowych, działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Zada
niem tych osób jest rozprowadzenie jak największej ilości katalogów ofertowych 
w środowiskach, ogólnie nazywając: skandynawsko-amerykańskich. Należy bowiem 
podkreślić, iż oferta firmy Bergquist Imports skierowana jest zarówno do Amerykanów 
szwedzkiego, norweskiego, jak i fińskiego pochodzenia.

Dzisiejsi właściciele Bergguist Imports, Barry i Vivian Bergquist, przyznają, że ro
dzinne przedsięwzięcie jest w wysokim stopniu zjawiskiem leżącym w sferze przedsię
biorczości etnicznej. Powstało z myślą o dostarczeniu towaru etnicznego, z myślą 
o potrzebie zaspokojenia kulturowych i etnicznych potrzeb jednostki. Ta idea patro
nowała pierwszym właścicielom, towarzyszy również drugiemu pokoleniu, które 
przejęło ten rodzinny biznes. Wszystko wskazuje na to, że trzecia generacja Bergqu- 
istów będzie kontynuować tę tradycję.

Barry Bergquist jako jedyny z moich rozmówców przyznał, że praktycznie we 
wszystkich etapach istnienia i ewoluowania firmy, właściciele przywiązywali wagę, by 
zatrudniony personel posiadał odpowiednie kwalifikacje, ale również by „wyczuwał” 
szwedzką kulturę. Stąd większość zatrudnianych osób miała szwedzkie korzenie, znała 
szwedzką tradycję i zwyczaje. Niewątpliwie, jak skomentował Barry Bergquist, czynnik 
ten ułatwił i niejako przyspieszył rozwój i rozkwit firmy.

Współcześnie spośród 18 pracowników znajdujących zatrudnienie w Bergquist Im
ports, 25% ma szwedzkie pochodzenie z obojga rodziców.

Firma — jak to już zostało wspomniane — posiada swoich przedstawicieli handlo
wych, którzy zabiegają o zlecenia i zbierają zamówienia od klientów indywidualnych 
i zbiorowych. Zarówno dla jednych, jak i drugich istotny jest fakt, że firma, która do
starcza produkty etniczne jest od pokoleń prowadzona przez potomków szwedzkich 
imigrantów. Są oni niejako gwarantem „autentyczności” dostarczanego towaru, pro
duktu. O istotności tego faktu przekonał się właściciel, rozprowadzając ankietę doty
czącą oceny jakości usług i towarów przez klientów. Okazało się jak bardzo istotna 
jest kontynuacja i pielęgnowanie szwedzkiej tradycji, dziś już w pewnym stopniu zmo
dyfikowanej i adaptowanej do amerykańskich realiów, jakkolwiek w dalszym ciągu 
wyraźnie obecnej w życiu odświętnym — mniej codziennym — Amerykanów szwedz
kiego pochodzenia.

Firma Ber%quist Imports jest przejawem splatania się przedsiębiorczości i etnicznośd. 
Po raz kolejny produkty etniczne zostały wykorzystane jako materiał komercyjny. 
Odbiorcami tych produktów są osoby, które pragną zrealizować potrzebę identyfikacji 
własnych korzeni, a demonstracja tego najczęściej ma miejsce w trakcie świąt czy uro
czystości etnicznych. Klienci, Amerykanie szwedzkiego (czy ogólnie mówiąc skandy
nawskiego) pochodzenia, szwedzcy dostawcy, szwedzcy partnerzy handlowi, szwedz
kie produkty etniczne, to wszystko decyduje, że przedsiębiorczość w tym przypadku 
jest polem oddziaływania dwóch sił szwedzkiej i amerykańskiej kultury.
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VI. 1.4. Cambridge - powiat Isanti

Ten region Minnesoty nazywany często bywa Dalama of America. Jednak pierwszymi 
szwedzkimi osadnikami byli emigranci nie z prowincji Dalama, lecz z Halsinglandu. 
Jako grupa przybyli w 1860 roku, osiedlając się na południe od dzisiejszego Cambridge 
— największego miasta tego powiatu. Dopiero pod koniec 1865 roku, wraz z końcem 
wojny domowej (Civil War) zaczęli przybywać imigranci z Dalama. Ich liczba zadecy
dowała ostatecznie o charakterze tego osadnictwa. Szczególnie liczne były rodziny 
z miejscowości Rattvik - 85 rodzin.

Census z 1895 roku podaję ponad 10 915 szwedzkich nazwisk, z czego ponad 4300 
osób było urodzonych na terenie Królewstwa Szwecji.

Pamiętać wszakże należy o imigrantach z Wysp Brytyjskich, którzy pierwsi opano
wali te ziemie, wyznaczając kierunek osadnictwa północnoeuropejskiego. To tłumaczy 
nazwy najstarszych miejscowości takich, jak: Bradford, Oxford, czy Cambridge.

Skandynawsko brzmiące: Dalbo, Bodum, Walbo, Andree, Blomford ukazują drugą 
falę (co do czasu przybycia) osadników z Europy.

W miejscowości Cambridge, liczącej dziś ponad 4 tysiące mieszkańców, zidentyfi
kowałam jako przedsięwzięcia o szwedzkim rodowodzie następujące firmy:

1) Cambridge State Bank (miejscowy bank),
2) Leader Storę (sklep odzieżowy dla kobiet, mężczyzn i dzieci),
3) Cambridge Laundiy and Dry Cleaners (pralnia chemiczna),
4) Anderson Drug Storę (sklep z artykułami spożywczymi i gospodarczymi).
Firmy te mają szwedzki rodowód. Wszystkie zostały założone przez szwedzkich 

imigrantów przybyłych na te ziemie na przełomie wieku XIX i XX. W każdym przy
padku, nawet w przypadku banku, kapitał założycielski był bardzo skromny i stanowił 
minimum niezbędne do rozpoczęcia działalności. Pierwsi pracownicy rekrutowali się 
z najbliższych kręgów familijnych; a więc byli to: ojciec i syn w przypadku Cambridge 
State Bank, bracia — w Leader Storę, małżeństwo — w Cambridge Laundry and Dry Cleaners 
oraz szwagrowie — w Anderson Drug Storę.

Każdy z moich rozmówców, obecnie prowadzących wyżej wspomniane przedsię
wzięcia, jest świadomy pochodzenia firmy i historii jej powstania oraz własnych 
szwedzkich korzeni. Mimo to w żadnym z tych przypadków szwedzka tradycja czy 
chociaż jej część nie pojawia się w dzisiejszym/współczesnym wizerunku firmy. 
Klienci, którzy często są mieszkańcami Cambridge, wiedzą o szwedzko-amerykańskim 
rodowodzie przedsiębiorstw, lecz nie przywiązują to tego faktu zbytniej wagi. Takie 
stwierdzenie wypowiedział Neil Johnson, właściciel Leader Storę, potwierdziła je Kim 
Erickson — zarządzająca bankiem, córka Georga Ericksona, a wnuczka Elmera Erick- 
sona - pierwszego właściciela banku.

Podobne opinie — o zanikającej szwedzkośd miasta i przedsięwzięć w nim prowa
dzonych — wyrazili pozostali uczestnicy moich wywiadów. Okazuje się, że jeszcze do 
niedawna organizowany każdego roku w Cambridge Festiwal Sgpred^ki, przyciągnął 
w 2000 roku tak niewielu gości zainteresowanych kulturą etniczną, że społeczność 
lokalna uznała potrzebę, a nawet konieczność zmiany wizerunku miasta, ze szwedzko- 
-amerykańskiego, na amerykańskie, czyli wielokulturowe. Festiwal, odbywający się 
corocznie w czerwcu, oficjalnie stał się Festiwalem Miasta Cambridge. Od dwóch lat 
świętowane jest nie tyle szwedzkie dziedzictwo regionu, co ogólne, wielokulturowe 
dziedzictwo tej ziemi. Odejście od jednokulturowego postrzegania rzeczywistości 
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tłumaczyć można w następujący sposób: coraz liczniej przybywająca do Cambridge24 
w poszukiwaniu pracy ludność napływowa, zmienia proporcje w składzie etnicznym 
mieszkańców miasta. Ci ostatni nie traktują nowo przybyłych w sposób wrogi czy 
niechętny, wręcz odwrotnie, próbują stworzyć atmosferę społeczności wielokulturo
wej, tolerancyjnej, tak, by każdy z nowych mieszkańców odnalazł przyjazne mu śro
dowisko. Rezygnacja z manifestacji wyłącznie szwedzko-amerykańskich elementów 
kultury jest przejawem pluralizmu kulturowego, który jako ideologia znajduje prak
tyczne przełożenie na zachowania jednostek, także zachowania rynkowe.

24 Miasto leży blisko metropolii Minneapolis - St. Paul, gdzie łatwiej jest otrzymać pracę.





WNIOSKI

Przedsiębiorczość versus etniczność

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w stanie Minnesota, wykorzystując re
zultaty badań empirycznych, a także opierając się na rozmowach przeprowadzanych 
z przedstawicielami szwedzko-amerykańskiej społeczności, oraz na podstawie analizy 
zebranego materiału można sformułować następujące wnioski: 

Przedsiębiorczość Amerykanów szwedzkiego pochodzenia może być opisana 
w trzech kategoriach obejmujących działalność gospodarczą, która: 

1.  Podkreśla szwedzki rodowód firmy, korzystając ze szwedzkich cech i wartości 
kulturowych jako głównych elementów/składników produktów oferowanych na 
sprzedaż (przypadek Lindstróm). Ten typ czy rodzaj etnicznej świadomości wkompo
nowuje się w model etniczności opisany przez Moynihana i Glazera1, tam — gdzie 
etniczność uważana jest za lepszy, w sensie skuteczniejszy, środek zabezpieczenia 
własnych interesów ekonomicznych. 

1 Ethnicity. Theory and Expetience, red. D. Moynihan, N. Glazer, Cambridge 1975, s. 18; 
porównaj D. Bell, Ethmcity and Social Chang, ibidem, s. 139-208; R. Vecoli, Immigants and the Twin Cities: 
Mebin& Pot or Mosaic? [w:] Snredes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minnesota’: Urban Fmntier, red. 
P. Anderson, D. Blanek, s. 15-27.

2 Czynniki kulturowe to język i religia, strukturalne to klasa, rasa, pokolenie, koncentracja geogra
ficzna. Podaję za: J. Rokicki,Asymilacja,panetme^ność.., op.dt., s. 39.

Społeczność tego typu wyraźnie wyodrębnia się od reszty otoczenia, a jej człon
kowie przejawiają wysoki stopień świadomości szwedzkiego rodowodu. Ich tożsamość 
wykształcona pod wpływem czynników natury strukturalno-kulturowej1 2 pozostaje 
w obszarze intensywnego oddziaływania czynnika ekonomicznego, przyjmującego 
formę przedsiębiorczości etnicznej.

Ten typ świadomości etnicznej korespondowałby z „monizmem” jako rodzajem za
wężonych relacji, w jakie wchodzi grupa o szwedzkim rodowodzie ze społeczeństwem 
na zewnątrz. Typ świadomości grupowej odpowiadałby wtedy „monoetnicznośd”.

2. Nawiązuje pośrednio do szwedzkich korzeni; osoby pracujące w firmie mają 
świadomość jej „pochodzenia”; właściciel pielęgnuje szwedzkie dziedzictwo lub jego 
część, która do tej pory przetrwała. Przedsiębiorcy o wspólnym pochodzeniu etnicz
nym - szwedzkim - spotykają się w klubach i stowarzyszeniach etnicznych, co sprzyja 
nie tylko podtrzymaniu i pielęgnacji więzi grupowej, ale również rozwojowi kontaktów 
związanych bezpośrednio z pracą zawodową. Wymiana informacji handlowych, ryn
kowych lub podobnego charakteru jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowa
nia firmy/przedsiębiorstwa na rynku o wysokiej konkurencyjności, a rynek amerykań
ski do takich właśnie należy. Zaufanie, jakim obdarzają się członkowie jednej wspól
noty, w tym przypadku wspólnoty etnicznej, przekładane jest także na sferę ekono
miczną. Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że w firmach o szwedzkim rodowodzie
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zatrudniane są wyłącznie osoby o szwedzkich korzeniach, niemniej jednak pracowni
ków najmuje się po uprzednim poleceniu ich ze strony osoby blisko związanej z krę
giem etnicznym (przypadek Lindstrom, Duluth). W przypadku przedsiębiorstw dzia
łających na terenie miasta Duluth daje się zidentyfikować typ etnicznośd okazjonalnej, 
przejawiającej się w „formach odświętnych”, to znaczy w trakcie świąt, podczas cele
browania ważnych rocznic, podczas festynów czy imprez — tak zwanych etnicznych.

Ten rodzaj świadomości grupowej — dwuetniczności — połączony byłby z proce
sem hybrydalizmu grupy. Hybrydalizm ów zmienia „natężenie” etniczności, która 
w zależności od warunków otoczenia (np. ekonomicznych, społecznych, politycznych) 
może się słabiej lub silniej objawiać. Nierzadko stanowi wtedy znak rozpoznawczy 
właśnie dla szeroko pojętego biznezu. Świadome i celowe podkreślanie wybranej 
cząstki tożsamości etnicznej — w tym przypadku szwedzkiej — służy zawołaniu:

„Oto tutaj jesteśmy! Kupujcie nasz towar, bo jest najlepszy! Kupujcie nasze usługi, bo są naj
wyższej jakości! Handlujcie z nami i prowadźcie interesy, bo jesteśmy silną i prężna grupą! 
Mamy swoje organizacje, które pomagają nam skutecznie działać”.

Niewielu przedsiębiorców zawaha się przed podjęciem współpracy z partnerem, dla 
którego sukces ekonomiczny jest niejako naturalnym elementem działalności gospo
darczej.

Można sobie wyobrazić także proces odwrotny — wyciszanie tej cząstkowej 
szwedzkiej świadomości. Miałoby to miejsce wtedy, gdy jej eksponowanie osłabiałoby 
ekonomiczną pozycję grupy. Taka sytuacja może powstać, gdy z przyczyn np. poli
tycznych zostaje zakłócony pozytywny odbiór grupy.

3. Przedsiębiorczość nie pozostaje pod wpływem dziedzictwa kulturowego prze
niesionego z kraju pochodzenia szwedzkich imigrantów, nie jest wyraźnie i zauważal
nie związana z tradycją i kulturą szwedzko-amerykańską; elementy etniczne w działal
ności gospodarczej wykorzystywane są do momentu, kiedy przynoszą materialną ko
rzyść, jeśli stanowią przeszkodę lub utrudniają swobodny rozwój firmy/przed
siębiorstwa, schodzą na plan dalszy, niezauważalny, mogą też całkowicie zniknąć 
(przypadek Cambridge). Koncepcja „panetniczności” Lopeza i Espiritu3 o zaniku 
wąskich granic grupy etnicznej wydaje się, że znajduje tutaj swój materialny, rzeczywi
sty obraz.

W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z procesem pluralizmu zachodzącego na 
poziomie zbiorowości etnicznej, któremu towarzyszy wieloetnicznośi, jako typ zbiorowej 
(grupowej) świadomości. Świadomość ta jest określona dla jednostki terminem poliwa- 
lengi, co charakteryzuje proces asymilacji jednostki. Osoba nie czuje dominacji jednej 
z cząstek tworzących jej tożsamość. Stan taki ma przełożenie na działania przedsię
biorcze, w których pochodzenie jednostki nie jest istotne. Jednostka lub zbiorowość 
podejmują i prowadzą działalność gospodarczą w środowisku, gdzie etniczność traci 
prymame znaczenie. W takim przypadku działania biznesowe oraz ich skuteczność nie 
są determinowane przez świadomość etniczną jednostki czy grupy.

1 D. Lopez, Y. Espiritu, Panethmdty in tbe United States: A Themtical Framework [w:] Ethnic and Ra- 
dal Studies, VoL 13/2, April 1990.



POSŁOWIE

Lokalna społeczność nie jest strukturą statyczną, podlega dynamice procesu asymila- 
cyjnego, podczas którego elementy przejęte z kultury kraju osiedlenia stopniowo wy
pierają te, wyniesione z kraju pochodzenia, w tym przypadku, ze Szwecji. Kolejne 
etapy tego procesu odpowiadają kolejnym zmianom pokoleniowym. Zmiany kulturo
we dokonują się w ramach tej samej struktury społecznej bazującej na związkach ro
dzinnych, a przede wszystkim etnicznych, co niejednokrotnie zostało wspomniane 
w trakcie wywiadów z poszczególnymi przedsiębiorcami. Można postawić pytanie: na 
ile świadomość więzi i ważności organizacji społecznej wyznaczała kontynuację i jed
nocześnie określała formy żyda codziennego, styl żyda, strukturę wartości, czy model 
osobowośd społecznej?

Należy domniemywać, że rozpad tej struktury, rozpad lub raczej rozmyde granic 
dzielnicy etnicznej, spowodował istotne zmiany wyżej wymienionych elementów. 
Uległy one modyfikacji, redukcji, czy fragmentaryzacji, zachowując jedynie te elemen
ty, które wydały się przydatne w niektórych aspektach żyda zbiorowego.

Niektóre zostały zaledwie wspomnieniem przeszłości, inne uległy symbolizacji 
i komercjalizacji. Ich funkcję przejęły organizacje etniczne lub przedsiębiorcy, którzy 
z produktu etnicznego uczynili źródło utrzymania własnych rodzin lub w szerszym 
ujędu — zbiorowośd lokalnych.

Takiemu procesowi sprzyja — popularyzowana przez ruch odrodzenia etnicznego — 
ideologia pluralizmu kulturowego, który z kolei sprzyja wzrostowi zainteresowania 
problematyką etniczną zwłaszcza w środowiskach intelektualnych i opiniotwórczych1.

J. Rokicki, IPzf^ społeczna a umiana kultury. Studium dynamiki polskiej ^biaroruoid etnicznej v USA, 
Wrocław 1992, s. 106-107.

Lokalne społecznośd etniczne przechodziły i nadal przechodzą proces zmiany 
wewnętrznych struktur; dotyczy to nie tylko sfery kulturowej, ale też społecznej 
i ekonomicznej. Każda z opisanych w poprzednich podrozdziałach firm jest elemen
tem lokalnego środowiska szwedzko-amerykańskiego. Jest jednocześnie przejawem 
określonych, dających się dostrzec i opisać relacji wewnątrzkulturowych, relacji, które 
dotyczą także sfery ekonomicznej. Sfera ta może być i pozostaje pod wpływem czyn
ników etnicznych, co wykazał materiał empiryczny.

Materiał ten, jakkolwiek pozbawiony cech reprezentatywnośd statystycznej, od
zwierciedla rzeczywistość społeczną. Należy zaznaczyć, że celem badań nie była anali
za statystyczna przedsiębiorstw amerykańskich o szwedzkim rodowodzie, lecz spraw
dzenie, w jaki sposób i z jakim natężeniem przedsiębiorczość łączy się ze zjawiskami 
etnicznymi. Uzyskane wyniki, mimo że nie są reprezentatywne pod względem staty
styki, stanowią ilustrację aktualnych stanów w przedsiębiorczości etnicznej wschod
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niego regionu Minnesoty. Przedstawione zachowania i postawy przedsiębiorcze Ame
rykanów szwedzkiego pochodzenia są sumą wielu czynników, wśród których czynnik 
kulturowy nie pozostaje obojętny i bez siły oddziaływania. Pochodzenie etniczne wy- 
daje się bogatym, niewyczerpanym (?) źródłem elementów pomocnych w tłumaczeniu 
i zrozumieniu rynkowych zachowań jednostki w pluralistycznym społeczeństwie Sta
nów Zjednoczonych.

Mam nadzieję, że książka stanowi (chociażby w minimalnym stopniu) wkład 
w próbę opisu i wyjaśnienia tej płaszczyzny życia społecznego, która łączy elementy 
kultury i przedsiębiorczości. Zjawiska rodzące się na styku tych dwu dziedzin, podle
gając wpływom obu obszarów, posiadają ogromną moc oddziaływania na pozostałe 
aspekty ludzkiego żyda. Przykład lokalnych społecznośd Amerykanów szwedzkiego 
pochodzenia jest tego dowodem.
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