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Streszczenie 
Niniejszy artykuł jest częścią szerszej de-
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W latach dziewięćdziesiątych, w różnych dyscyplinach nauk społecznych i hu-
manistycznych słowo „granica” stało się modne – dotyczyło to antropologii, socjologii, 
historii, krytyki literackiej i kulturoznawstwa. Wielu uczonych rozczarowało się co do 
sztywnie rozumianych pojęć narodu, państwa, obywateli, kultury i języka, które domi-
nowały w tradycyjnej debacie na temat migracji. Jednocześnie, rozprzestrzenianie się po 
całym świecie migrujących grup ludności – uchodźców, azylantów i migrantów prze-
mieszczających się z innych względów w dramatyczny sposób ukazywało ograniczenia 
w możliwościach kontroli państwa nad obywatelami i ich aktywnością kulturową. Wie-
lu badaczy zdecydowało się przewartościować uznane dotąd pojęcie państwa-narodu 
jako jedynego receptora lojalności personalnej i grupowej. W jego miejsce pojawiło się 
pojęcie „transnacjonalizmu”, rozumianego jako rozwój więzi społecznych, kultu-
ralnych, gospodarczych i politycznych ponad granicami narodowymi, które stało się 
kluczowe dla wielu interpretacji postmodernistycznych1. Zainteresowanie krzyżującymi 
się granicami (zarówno prawno-administracyjnymi jak i symbolicznymi i wyobraże-
niowymi) jest wciąż aktualnym tematem we współczesnej myśli społecznej.  

 W swoim eseju, należącym już do klasyki gatunku, amerykański antropolog Mi-
chael Kearney wprowadził rozróżnienie między granicami naturalnymi (borders, fron-
teras) i politycznymi (bounderies, límites) we współczesnym świecie2. Dla niego, gra-
nice naturalne oddzielają strefy geograficzne i kulturowe, często o charakterze hybry-
dalnym, między narodami, a granice polityczne są to linie demarkacyjne o charakterze 

                     
* Prof. Jorge Duany – antropolog, dyrektor Instytutu Badań Kubańskich Międzynarodowego 
Uniwersytetu na Florydzie w Miami. 
1 Hastings Donnan i Thomas M. Wilson, Borders: Frontiers of Identity, Nation and State, Nowy 
Jork, Berg, 1999, s. 4. 
2 Michael Kearney, „Borderes and Boundaries of State and Self at the End of Empire”, Journal 
of Historical Sociology, 4, nr 1 (1991): ss. 52-74. 
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prawnym rozgraniczające państwa. Tym samym granice naturalne i polityczne nie zaw-
sze się dokładnie pokrywają. Ponadto ciągłe przekraczanie granic naturalnych i poli-
tycznych przez emigrantów zakłóca konwencjonalne linie podziału między „nami’ 
i „nimi”. Według Kearneya: 

„transnacjonalizm” oznacza rozmycie, czy też raczej przemianę binarnych podziałów kul-
turowych, społecznych i epistemologicznych okresu współczesności. (…) Osoby, za-
mieszkujące regiony przy granicach narodowych, cechuje swoista ambiwalencja, jako że 
w pewnym sensie, z jednej strony uczestniczą oni w życiu obu narodów, z drugiej zaś – 
mogą nie być uczestnikiem żadnego z nich3. 

 I właśnie ta ambiwalencja, a może raczej jednoczesne funkcjonowanie w dwóch 
społeczeństwach (bifocalidad) migrantów transnarodowych z hiszpańskich Antyli, sta-
nowi temat mojej ostatniej książki Blurred Borders: Transnational Migration between 
the Hispanic Caribbean and the United States4. Opierając się na wielu autorach uży-
wam terminu bifocalidad – bifocality, aby nawiązać do dwoistego systemu odniesień, 
który stosują emigranci, wciąż porównując swój kraj pochodzenia i kraj, w którym się 
osiedlili. Wielu z nich jest uczestnikiem zarówno działań, jak i relacji, które wiążą ich w 
codziennym życiu zarówno z tym, co „tutaj”, jak i z tym, co zostało „tam”. Emigranci 
mogą trzymać się miejsca swojego pochodzenia nawet wówczas, gdy osiedli już na do-
bre w nowym miejscu. Ta dwoistość miejsca odniesienia, bifocalidad, nie tylko buduje 
doświadczenia pierwszego pokolenia imigrantów, ale również może dotykać ich dzieci 
i wnuków, częstokroć wychowywanych w rodzinach transnarodowych. Potomkowie 
imigrantów mogą w dalszym ciągu plasować się blisko granic kulturowych, nawet, jeśli 
nigdy nie przekroczyli granic politycznych między ojczyzną swoich przodków, a aktu-
alnym miejscem zamieszkania.  

 W książce Blurred Borders… wprowadziłem pojęcie „diaspory”, w szerokim 
znaczeniu tego terminu, jako ludności danego narodu rozproszonej daleko od swojego 
pierwotnego terytorium – w kontekście transnacjonalizmu i krzyżowania się granic. Na-
stępnie przedstawiłem przesłanki geograficzne i historyczne konieczne dla porównania 
poszczególnych przykładów diaspory ludności pochodzącej z hiszpańskich Antyli (Ku-
by, Dominikany, Portoryko). Podjąłem też próbę naszkicowania profilu demograficzne-
go poszczególnych grup ludności hispanokaraibskiej w Stanach Zjednoczonych oraz 
opisu skutków gospodarczych ich pobytu na emigracji dla krajów pochodzenia z uwagi 
na przekazy pieniężne – remesas wysyłane do rodzin. Po zbadaniu kolejnych przypad-
ków prezentuję tezę, która zakłada, że więzi migrantów z krajem pochodzenia zależą 
w zasadniczym stopniu od wzajemnych relacji między krajem docelowym a krajem, 
który opuścili. W przypadku trzech wysp Antyli, na których mówi się po hiszpańsku 
gęsta i skłębiona sieć interakcji politycznych, gospodarczych i kulturalnych popchnęła 
większość emigrantów w stronę Stanów Zjednoczonych, głównego mocarstwa w regio-
nie karaibskim od końca XIX wieku. Ale „transnacjonalizm” migrantów przyjmował 

                     
3 Ibidem, ss. 55, 57. 
4 Jorge Duany, Blurred Borders: Transnational Migration between the Hispanic Caribbean and 
the United States, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2011. 
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bardzo różne formy wyrazu, zależnie od tego jak układały się uprzednio stosunki mię-
dzy państwami. Chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tło regionalne i przy-
należność do danej klasy społecznej, czynnik rasy oraz modele osiedlenia, jak również 
sposoby funkcjonowania w gospodarce i życiu politycznym kraju docelowego różniły 
się między poszczególnymi grupami. Zwracam w szczególności uwagę na to, jakie były 
reperkusje, w dłuższej perspektywie, sytuacji prawnej diaspory kubańskiej, domi-
nikańskiej i portorykańskiej w Stanach Zjednoczonych, jak również w Portoryko, które 
jest drugim miejscem docelowym dla emigrantów z Kuby i Dominikany.  

Stosunki między państwami narodowymi i ich diasporami  

 Abyśmy mogli uświadomić sobie, jak układały się stosunki między hiszpańskimi 
Antylami a Stanami Zjednoczonymi odwołam się do złożonego z trzech części schema-
tu klasyfikującego państwa, z których pochodzą emigranci, autorstwa dwóch badaczek 
amerykańskich, socjolog Peggy Levitt i antropolog Niny Glick Schiller5. Najczęstszym 
przypadkiem jest „ państwo strategicznie selektywne”, które promuje udział emigrantów 
w życiu kraju pochodzenia, ale nie przyznaje im praw obywatelskich, ani nie włącza ich 
w pełni w sprawy kraju. Chociaż rządy tego rodzaju uznają w sposób symboliczny dia-
sporę za część narodu, z którego się ona wywodzi, tym niemniej nie wytworzyły one 
jeszcze zinstytucjonalizowanych form relacji z rodakami mieszkającymi za granicami. 
Przykładem takiej postawy jest Haiti, Barbados, Irlandia, Turcja i Indie.  

 Drugi typ to „państwo-naród transnarodowe”, które traktuje imigrantów jako 
długodystansowych członków swojego narodu, uznaje ich podwójne obywatelstwo 
i włącza ich jako nieodłączną część społeczeństwa w politykę publiczną. Państwa trans-
narodowe przeprowadziły, między innymi, restrukturyzację administracji państwowej, 
również na szczeblu konsularnym, rozszerzyły prawo do głosowania poza granice kraju 
oraz zezwoliły, aby obywatele mieszkający na stałe za granicą, mogli ubiegać się o sta-
nowiska w sektorze publicznym. Państwa te również oferują różnoraką pomoc dla swo-
ich emigrantów i dokładają starań, by wzmocnić ich poczucie przynależności do oj-
czyzny. Przykładem państwa tego typu jest Dominikana, Salwador i Meksyk, które się-
gają daleko poza swoje granice terytorialne, by chronić swoich obywateli rozproszo-
nych po całym świecie.  

 Trzeci typ państwa, o którym mówię w książce to „państwo obojętne i oskarża-
jące”, które traktuje swoich emigrantów tak jakby już nie należeli do ojczyzny i często 
uznaje ich za zdrajców. Jeśli między dwoma państwami panują wrogie nastroje, emi-
granci przeżywają intensywny konflikt lojalności. W takich warunkach kontakty między 
krajem pochodzenia i krajem docelowym są bardzo trudne, sporadyczne, a nawet nie-
bezpieczne. Kuba, Słowacja i Wietnam w okresie zimnej wojny stanowiły przykład 
państw, które wykluczały swoich emigrantów z przyczyn politycznych.  

 Czwarty typ państwa, który omawiam we wspomnianej publikacji to „transnaro-
dowe państwo kolonialne”. Do tej kategorii zalicza się terytoria, które nie wybiły się na 

                     
5 Peggy Levitt i Nina Glick Schiller, „Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field 
Perspective on Society”, International Migration Review 38, nr 3, 2004, ss. 1002–1039. 
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niepodległość, a których duża liczba obywateli mieszka w krajach-metropoliach i nadal 
uważa się za naród kolonialny. Chociaż są obywatelami tego samego państwa, miesz-
kańcy metropolii często dyskryminują imigrantów pochodzących z terytoriów za-
leżnych ze względu na istniejące różnice rasowe i kulturowe. W takich warunkach za-
cierają się granice polityczne między państwami pochodzenia i tymi, które przyjmują 
migrantów, a granice kulturowe okazują się nieprzekraczalne dla ludności migrującej 
z jednego miejsca w drugie. Państwa pasujące do tej charakterystyki to Portoryko, Wy-
spy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antyle Holenderskie i Antyle Francuskie.  

Kuba – między obojętnością a oskarżeniem 

 Jak już wspominałem wcześniej, Levitt i Glick Schiller określili Kub ę pod 
względem stosunku do jej emigrantów jako państwo obojętne i oskarżające. Rząd ku-
bański nie uznaje podwójnego obywatelstwa, ani nie rozszerzył innych praw (jak na 
przykład prawa do głosowania za granicą) w przypadku osób, które na zawsze opuściły 
Kubę. Według oficjalnych przepisów, obywatel Kuby, który otrzyma inne obywatel-
stwo traci obywatelstwo kubańskie, chociaż w rzeczywistości wielu Kubańczyków 
mieszkających za granicą posiada dwa paszporty. W każdym razie, Kubańczycy miesz-
kający poza granicami kraju muszą zwracać się z prośbą o pozwolenie na wjazd do kra-
ju w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Kuby, znajdujących się 
w innych krajach6. 

 Kubańczycy różnią się pod wieloma względami od innych przypadków współ-
czesnej transnarodowości. Na relacje między Kubańczykami mieszkającymi na wyspie 
i poza nią szczególny wpływ miała wieloletnia niechęć między rządami Kuby i Stanów 
Zjednoczonych oraz między rządem kubańskim a diasporą kubańskich emigrantów. 
„Zasadnicza różnica między Kubańczykami, a innymi grupami [transnarodowymi]”, pi-
sze kubańsko-amerykańska socjolog Yolanda Prieto, „polega na tym, że Kubańczycy 
nie mogą brać udziału w procesie politycznym toczącym się w ich ojczyźnie”7. Od cza-
sów rewolucji w 1959 roku wielu Kubańczyków na wychodźstwie nastawionych było 
antagonistycznie do rządu sprawującego władzę w kraju. Jak utrzymują amerykańscy 
socjologowie Roger Waldinger i David Fitzgerald, w niektórych państwach:  

emigracja traktowana jest jako zdrada, regularne kontakty między społecznościami w kra-
ju pochodzenia i na emigracji, (...) mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców kraju po-
chodzenia, z którymi imigranci próbują się kontaktować lub oferują im pomoc.  

W tym sensie azylanci kubańscy mają wiele wspólnego z innymi uchodźcami, 
którzy opuszczają swoją ojczyznę uciekając przed prześladowaniami, więzieniem, tortu-
rami, a nawet śmiercią i z takich powodów nie chcą wracać do ojczyzny8.  

                     
6 Gaceta Oficial de la República de Cuba, „Decreto No. 26, 19 de julio de 1978. Reglamento de 
la Ley de Migración”, Edición Ordinaria, No. 25, 31 de julio de 1978.  
7 Yolanda Prieto, The Cubans of Union City: Immigrants and Exiles in a New Jersey Community, 
Filadelfia: Temple University Press, 2009, s. 150.  
8 Silvia Pedraza, Political Disaffection in Cuba’s Revolution and Exile, Nueva York: Cambridge 
University Press, 2007, ss. 26-27. 
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 Elementem wyróżniającym przypadek kubański jest uporczywie trwająca nie-
chęć pomiędzy rewolucyjnym rządem Kuby, a diasporą kubańską. Od lat sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku rząd kubański traktuje uchodźców jako zdrajców ojczyzny i uży-
wa emigracji by pozbywać się oponentów. Z kolej rząd Stanów Zjednoczonych ułatwiał 
Kubańczykom ich exodus podczas zimnej wojny, co miało wówczas wymowę symbo-
liczną, uznając, że uchodźcy, a podkreślało to wielu przedstawicieli amerykańskiej dy-
plomacji, „głosują nogami” przeciwko komunizmowi9. Tak pojmowana polityka pu-
bliczna po obu stronach przyczyniła się do osłabienia więzi między Kubańczykami 
w kraju i na emigracji. Podróże, wymiana listów i usługi telefoniczne między oboma 
krajami były sporadyczne, drogie i trudne. „W okresie zimnej wojny”, zwraca uwagę 
socjolog Susan Eckstein, „oba rządy zablokowały związki ponad granicami między Ku-
bańczykami, których łączyły więzi krwi i wspólnota kulturowa”10.  

 Wiele cech charakterystycznych diaspory kubańskiej jest pochodną historycz-
nego konfliktu między nią a rewolucją kubańską. Od roku 1961 państwo kubańskie 
traktowało wyjazd z wyspy jako „porzucenie” ojczyzny raz na zawsze11. Wprowadzenie 
prawnej kategorii „wyjazdu na stałe”, pozbawiło emigrantów praw obywatelskich, poli-
tycznych i społecznych, włącznie z prawem do posiadania własności na Kubie. Do nie-
dawna oświadczenie, że obywatel Kuby decyduje się przenieść za granicę było rów-
noznaczne z utratą pracy. Wielu Kubańczyków było usuwanych z miejsca zamieszkania 
i z pracy zanim jeszcze opuścili wyspę. Większości z nich nie pozwolono wrócić do 
kraju, z wyłączeniem krótkich wizyt. Z tych względów emigracja kubańska po rewolu-
cji była strumieniem płynącym w jednym kierunku, w odróżnieniu od emigracji domi-
nikańskiej czy portorykańskiej.  

 Do lat dziewięćdziesiątych Kuba ograniczała emigrację kierując się kategorią 
wieku, płci i zawodu, ale przedłużający się kryzys ekonomiczny na wyspie sprawił, że 
wymogi stawiane przy opuszczaniu kraju zostały złagodzone12. Obecnie niektórzy Ku-
bańczycy mogą mieszkać czasowo za granicą nie tracąc przy tym prawa do powrotu na 
Kubę. W latach 1995-2004 rząd kubański wydał około 30 000 zezwoleń na pobyt poza 
granicami kraju (Permiso de Residencia Exterior), które upoważniają do swobodnego 

                     
9 Félix Masud-Piloto, From Welcome Exiles to Illegal Immigrants: Cuban Migration to the 
United States, 1959-1995, Lanham, MD:Rowman and Littlefield, 1996; Silvia Pedraza-Bailey, 
Political and Economic Migrants in America: Cubans and Mexicans, Austin, TX: University of 
Texas Press, 1985. 
10 Susan Eckstein, The Immigrant Divide: How Cuban Americans Changed the U.S. and Their 
Homeland, Nowy Jork: Routledge, 2009, s. 126. 
11 Antonio Aja Díaz, Al cruzar las fronteras, La Habana: Centro de Estudios Demográficos/ 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2009, ss. 122, 129; María de los Angeles Torres, In 
the Land of Mirrors: Cuban Exile Politics in the United States, Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press, 1999, s. 52. 
12 Rafael Hernández, „Cuba y los cubano-americanos. El impacto del conflicto EE.UU.-Cuba en 
sus relaciones presentes y futuras”, Cuadernos de Nuestra América 12, nr 23 (1995), ss. 4-22; 
Consuelo Martín i Guadalupe Pérez, Familia, emigración y vida cotidiana en Cuba, Hawana: 
Editora Política, 1998; Ernesto Rodríguez Chávez, Emigración cubana actual, Hawana: Editorial 
de Ciencias Sociales, 1997. 
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wyjeżdżania i powrotu do kraju13. Zezwolenia te, w większości przypadków, wydawane 
są Kubańczykom mieszkającym w Europie lub Ameryce Łacińskiej, rzadko emigrantom 
ze Stanów Zjednoczonych. Kubańczycy muszą prosić władze w kraju o pozwolenie na 
wyjazd, a także o pozwolenie na wjazd, jeśli mieszkają poza terytorium Kuby. Ci, któ-
rzy wyjechali po 1971 roku muszą posiadać paszport kubański, aby powrócić na wyspę, 
niezależnie od tego, czy w międzyczasie stali się obywatelami innego kraju.  

 Chociaż rząd kubański poczynił pewne kroki, aby zbliżyć się do społeczności 
kubańskiej na wychodźstwie, jednak nie wypracował jeszcze spójnego stanowiska 
w zasadniczych kwestiach, takich jak repatriacja, emerytury i możliwość inwestowania 
na Kubie. Jak stwierdza kubański historyk Jesús Arboleya „prawa i obowiązki emigran-
tów i ich potomków w stosunku do narodu kubańskiego nie zostały dostatecznie jasno 
określone”14. Do tej pory rząd kubański nie pozwala emigrantom zakładać na wyspie 
przedsiębiorstw, ani nabywać nieruchomości, chociaż pozwolenia tego rodzaju są wy-
dawane obywatelom Hiszpanii, Kanady i innych krajów. Wizy wjazdowe dla Kubań-
czyków z USA wciąż są dużo droższe niż dla turystów zagranicznych. Podróże z i na 
Kubę są możliwe jedynie dla ograniczonej części Kubańczyków, zarówno żyjących 
w kraju, jak i za granicami. Według kubańskich władz każda osoba urodzona na Kubie 
jest uznawana za obywatela kubańskiego, nawet jeśli posiada paszport Stanów Zjedno-
czonych, Hiszpanii czy innego państwa. Zachowanie paszportu kubańskiego nie przy-
nosi zbyt wielu korzyści Kubańczykom mieszkającym na stałe za granicą, a w niektó-
rych sytuacjach, na przykład przy podróżowaniu po świecie, stanowi on duże utrudnie-
nie, gdyż większość państw wymaga od obywateli Kuby wizy wjazdowej.  

 Od roku 1959 wzajemna wrogość zdominowała stosunki między Stanami Zjed-
noczonymi a Kubą. Jednakże podczas prezydentury Jimmy’ego Cartera (1977-80), Sta-
ny Zjednoczone zaczęły łagodzić swoją politykę wobec Kuby. W roku 1977 w Hawanie 
i Waszyngtonie zostały otwarte sekcje interesów, co stanowiło pierwszy krok w kierun-
ku przywrócenia stosunków dyplomatycznych. W takim klimacie politycznym nastąpiło 
pewne zbliżenie rządu Fidela Castro z umiarkowanym skrzydłem społeczności kubań-
skiej w USA. W listopadzie i grudniu 1978 roku Castro zaprosił 140 emigrantów do 
rozmów na tematy istotne dla obu stron, także w kwestii możliwości podróży emi-
grantów do kraju. Równolegle z prowadzonym dialogiem rząd kubański uwolnił 3 600 
więźniów politycznych. Ponadto około 150 000 uchodźców odwiedziło ojczyznę 
w okresie między 1979 a 1982 rokiem. W swoich wypowiedziach Castro zaczął odnosić 
się do uchodźców jako do „Kubańczyków mieszkających za granicami kraju”, w miej-
sce poprzednio używanego określenia gusanos – robactwo. W kolokwialnym użyciu na 
Kubie gusanos zostało zastąpione przez mariposas – motyle, a nawet ironicznie, okre-

                     
13 Antonio Aja Díaz „La emigración cubana en los años noventa”, Cuban Studies, nr 30, 1999, 
s. 11; Angela Casaña Mata, Una contribución al estudio de la emigración calificada desde la 
perspectiva del país de origen, http://www.uh.cu, Consuelo Martín Fernández, Antonio Aja Díaz, 
Angela Casaña Mata i Magali Martín Quijano, La emigración de Cuba desde fines del siglo XX y 
principios del XXI: Lecturas y reflexiones mirando a la Ciudad de la Habana, http://www.uh.cu/ 
(data dostępu 28.05.2012), s. 144.  
14 Jesús Arboleya, Havana Miami: The U.S.-Cuba Migration Conflict, Melbourne, Australia: 
Ocean Press, 1996, s. 41.  
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ślenie traidores – zdrajcy przekształcono w podobnie brzmiące trae dólares – dostawca 
dolarów. Z wyliczeń wynika, że emigranci w latach osiemdziesiątych przekazywali na 
Kubę rocznie między 300 milionów a miliardem dolarów15. Rząd kubański również wy-
raził zgodę, aby powracający emigranci przywozili ze sobą sprzęt elektroniczny, telewi-
zory, wieże stereo itp.16. 

 Stosunki między rządem kubańskim, a środowiskiem emigracji w Stanach Zjed-
noczonych uległy ponownie pogorszeniu w roku 1980, po exodusie z Mariel17. Władze 
kubańskie rozpętały intensywną kampanię propagandową mającą na celu oczernienie 
marielitos, jak pogardliwie określano osoby korzystające z tej możliwości emigracji. 
Jak na ironię także media amerykańskie powtarzały jak echo opinię o emigrantach 
z Mariel używając określeń „śmieci” i „lumpy”. Kubańska politolog mieszkająca 
w USA, María de los Angeles Torres, pisze: „natychmiastowym skutkiem tej ideolo-
gicznej kampanii było ograniczenie ilości wizyt kubańskich emigrantów”18. W maju 
1985 roku rząd kubański, w odpowiedzi na utworzenie przeciwnej Castro stacji radio-
wej Radio Martí zabronił emigrantom przyjazdów na wyspę i zawiesił umowy o migra-
cji zawarte ze Stanami Zjednoczonymi. W 1986 r. rząd kubański ponownie zezwolił na 
wizyty emigrantów.  

 Po 1989 r. upadek socjalizmu w Europie Wschodniej i możliwa zapaść Związku 
Radzieckiego sprawiły, że Kubie pozostało niewielu partnerów handlowych. Rząd ku-
bański postanowił oprzeć się na turystyce, która miała być głównym środkiem powrotu 
na światowy rynek oraz nawiązania kontaktu z diasporą, jako źródła dewiz. W rezulta-
cie rząd w Hawanie podjął od nowa kroki zmierzające do „normalizacji” kontaktów 
z emigrantami. Jak podkreśla Eckstein „Kuba dołączyła do narastającej wśród rządów 
w Trzecim Świecie tendencji, w którą wpisała się również Dominikana i Salwador, aby 
odzyskać swoich emigrantów”19. Emigracja i przekazywane przez nią środki finansowe 
stały się dwoma podstawowymi elementami strategii przetrwania, na jakich oparli się 
Kubańczycy od początków kryzysu ekonomicznego, określanego jako Okres Specjalny 
w Czasach Pokoju (Período Especial en Tiempos de Paz).  

 W czasie, gdy rząd kubański starał się, po roku 1989, rozwijać kontakty emi-
grantów z USA z ojczyzną, rząd Stanów Zjednoczonych usiłował je osłabić. W latach 

                     
15 Holly Ackerman y Juan M. Clark, The Cuban „Balseros”: Voyage of Uncertainty, Miami, FL: 
Cuban American National Council, 1995, s. 34. 
16 Lorena Barberia, „Remittances to Cuba: An Evaluation of Cuban and U.S. Government Policy 
Measures”, w The Cuban Economy at the Start of the Twenty-First Century, Jorge Domínguez, 
Omar Everleny Pérez Villanueva y Lorena Barberia (eds.), Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2004, s. 362. 
17 Jorge I. Domínguez, „Cooperating with the Enemy? U.S. Immigration Policies toward Cuba”, 
w: Western Hemisphere Immigration and U.S. Immigration Policy, Christopher Mitchell (ed.), 
University Park, PA: Penn State University Press, 1992, ss. 31–88; Susan Eckstein y Lorena 
Barberia, Cuban-American Cuba Visits: Public Policy, Private Practices (2001); Masud-Piloto, 
From Welcome Exiles to Illegal Immigrants; Torres, In the Land of Mirrors. 
18 Torres, In The Land of Mirrors, op. cit., s. 109. 
19 Susan Eckstein, Diasporas and Dollars: Transnational Ties and the Transformation of Cuba, 
http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrwp/16_diasporas.pdf (data dostępu 27.05.2012). 
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2004-2008 prezydent Georges W. Bush nałożył drakońskie restrykcje na kubańskie 
przekazy pieniężne kierowane do ojczyzny i wyjazdy imigrantów kubańskich. Z kolei 
prezydent Barack Obama, wybrany w listopadzie 2008 roku, zobowiązał się ułatwić 
kontakty między Kubańczykami na wychodźstwie i w kraju. W marcu 2009 r. admini-
stracja prezydenta Baracka Obamy zlikwidowała większość restrykcji stosowanych 
przez Stany Zjednoczone wobec kubańskich imigrantów dotyczące podróżowania na 
Kubę i przesyłania tam pieniędzy. Jednakże we wrześniu 2009 roku prezydent utrzymał 
zakaz podróżowania na Kubę obywatelom USA, którzy nie mają pochodzenia kubań-
skiego.  

 Podobnie jak wiele krajów, których ludność emigruje, rząd kubański zreformo-
wał swoją administrację, aby zajmować się również sprawami diaspory. W roku 1994 w 
ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kuby został utworzony Departament do 
Spraw Konsularnych i Kubańczyków Mieszkających poza Krajem. W 1995 roku mini-
sterstwo rozpoczęło publikację broszury Correo de Cuba – List z Kuby, z podtytułem 
„Pismo emigracji kubańskiej”, aby na jej łamach informować o swojej działalności 
w tym zakresie. W czerwcu tego samego roku Unia Pisarzy i Artystów Kuby oraz Uni-
wersytet w Hawanie wspólnie patronowały sympozjum na temat kultury i tożsamości 
narodowej, w którym wzięło udział 20 intelektualistów kubańskich mieszkających za 
granicą20.  Od początku dekady lat 90. rząd kubański zorganizował wiele spotkań pod 
hasłem „Naród i emigracja”. Pierwsza konferencja odbyła się w Hawanie, w kwietniu 
1994 r., a udział w niej wzięło około 220 członków społeczności emigrantów kubań-
skich. W listopadzie 1995 r., w drugim takim spotkaniu, uczestniczyło już 357 przed-
stawicieli emigracji z 37 krajów. Natomiast trzecia konferencja, która miała miejsce w 
maju 2004 r. skupiła już 520 emigrantów z 49 państw21. Wśród głównych tematów 
rozmów znalazła się kwestia podróży na Kubę ze Stanów Zjednoczonych.  

 Eckstein wymienia inicjatywy władz kubańskich zmierzające do zwiększenia 
liczby wizyt w ojczyźnie emigrantów w okresie po upadku Związku Radzieckiego. 

Zwiększono limity zezwoleń wydawanych Kubańczykom mieszkającym w USA 
na odwiedziny w kraju, wydłużony został dopuszczalny czas trwania wizyty, podróże 
do kraju stały się dostępniejsze, gdy zaprzestano stosowania wobec emigrantów obo-
wiązku zatrzymywania się w hotelach państwowych. Władze kubańskie ograniczyły 
również utrudnienia biurokratyczne – wprowadzone zostały wizy wielokrotne22.  

Tym niemniej, jak do tej pory, usiłowania rozszerzenia dialogu między Kubań-
czykami zamieszkującymi wyspę i tymi z zewnątrz nie były zbyt skuteczne. Przez 
ostatnie pięćdziesiąt lat dominowała polityka otwartej konfrontacji oraz wzajemnej izo-
lacji, jeśli nie liczyć dwóch krótkich okresów rozejmu pod koniec lat sześćdziesiątych 
oraz w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wielu kubańskich urzędników wciąż 

                     
20 Unión de Escritores y Artistas de Cuba y Universidad de La Habana, eds., Cuba: cultura 
e identidad nacional, La Habana: Unión, 1995. 
21 Aja Díaz, „La emigración cubana en los años noventa”, 12; Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Cuba, Nación y emigración, http://www.nacionyemigracion.cu/inicio.html (data dostępu 
27.05.2012). 
22 S. Eckstein, The Immigrant Divide, op. cit., s. 135. 



STUDIA – ESEJE Jorge Duany  
 

82 Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 74-83 

postrzega uchodźców jako wrogów i w odniesieniu do Kubańczyków z Miami używa 
określenia „kubańsko-amerykańska mafia”. Z kolei większość emigrantów uważa braci 
Castro za bezwzględnych dyktatorów.  

 Nawet w takich warunkach, napięcie w relacjach oficjalnych nie zniszczyło cał-
kowicie więzi między Kubańczykami w kraju i diasporą. Jak zauważa amerykańska so-
cjolog kubańskiego pochodzenia Silvia Pedraza wielu jej rodaków w USA utrzymuje 
kontakty z krewnymi i przyjaciółmi, którzy pozostali na wyspie, pomimo utrudnień, ja-
kie stwarzały rządy Stanów Zjednoczonych i Kuby23. 

 Do tej pory kubański „transnacjonalizm” rozwijał się głównie poza oficjalnymi 
kanałami. Koszty ekonomiczne, polityczne i emocjonalne utrzymywania więzi rodzin-
nych z Kubą pozostają dość wysokie. Wśród różnych latynoamerykańskich nacji 
w USA Kubańczycy są tymi, którzy rzadziej telefonują do rodzin na Kubie, odwiedzają 
je i wysyłają listy24. Rzadko zachowują własność prywatną na wyspie, a gdy wracają do 
Stanów Zjednoczonych przywożą niewiele produktów kubańskich (głównie dlatego, że 
jest to zabronione przez rząd USA). Tym niemniej, długotrwały kryzys gospodarczy na 
Kubie spowodował, że odżyły rodzinne relacje między Kubańczykami w kraju i na 
emigracji. W rezultacie przekazy pieniężne kierowane dla wspomożenia rodzin na Ku-
bie – remesas, osiągnęły poziom umiarkowany w zestawieniu z innymi krajami Amery-
ki Środkowej i Karaibów. W roku 2009 Kuba otrzymała z tego źródła blisko miliard 
dwieście trzydzieści dziewięć milionów dolarów. W większości przekazy te są przysy-
łane na Kubę ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Wenezueli25. Zwiększające się uza-
leżnienie kubańskiej gospodarki od remesas – przekazów przysyłanych przez krewnych 
na emigracji zbliża ją coraz bardziej do sytuacji innych krajów karaibskich i latynoame-
rykańskich, takich jak Dominikana czy Meksyk.  

Wnioski 

 Kubańczycy mieszkający na wyspie rozwinęli specyficzny wariant „transnacjo-
nalizmu”, charakteryzujący się wzajemnymi relacjami z USA, głównie poza oficjalnymi 
kontaktami, w sferze politycznej, ekonomicznej i kulturalnej. Od roku 1959 rząd kubań-
ski przyjął postawę obojętną i oskarżycielską wobec swojej emigracji. Przez dziesięcio-
lecia socjalistyczne władze w Hawanie wykluczyły emigrantów ze swojego dyskursu, 
gdy chodziło o kwestie obywatelstwa czy narodowości, głównie z przyczyn politycz-

                     
23 Silvia Pedraza, „Assimilation or Transnationalism? Conceptual Models of the Immigrant 
Experience in America”, w Cultural Psychology of Immigrants, Ramaswami Mahalingam, ed. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006, s. 46. 
24 Manuel Orozco, B. Lindsay Lowell, Micah Bump y Rachel Fedewa, Transnational Engage-
ment, Remittances, and Their Relationship to Development in Latin America and the Caribbean, 
Washington, DC: Institute for the Study of International Migration, Georgetown University, 
2005; Roger Waldinger, Between Here and There: How Attached Are Latino Immigrants to Their 
Native Country?, Washington, DC: Pew Hispanic Center, 2007.  
25 Manuel Orozco, The Cuban Condition: Migration, Remittances, and Its Diaspora, Washington, 
DC: Inter-American Dialogue, 2009; Remittance Recipients and the Present and Future of Micro-
Entrepreneurship Activities in Cuba, Washington, DC: Inter-American Dialogue, 2011. 
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nych. Z punktu widzenia Rewolucji Kubańskiej, uchodźcy – nazywani pogardliwie „ro-
bactwem” – byli zdrajcami ojczyzny. Dlatego rząd kubański uznawał, że „porzucili” 
kraj na zawsze. Jako uchodźcy, którzy nie mieli powrotu do ojczyzny, Kubańczycy 
mieszkający na emigracji nabrali większej wrogości do rządu w swoim kraju niż emi-
granci dominikańscy czy Portorykańczycy. Jako emigranci z kraju, na który Stany 
Zjednoczone nałożyły embargo, ich kontakt z ojczyzną nie mógł być tak częsty jak w 
przypadku innych emigrantów transnarodowych. Mimo takiej sytuacji wielu Kubańczy-
ków kontaktuje się z bliskimi w kraju telefonicznie, wysyła listy, zdjęcia, nagrania wi-
deo, pieniądze, paczki, a także odwiedza krewnych na wyspie. Liczba Kubańczyków, 
którzy opuszczają kraj z przyczyn ekonomicznych wciąż rośnie, podobnie jak w przy-
padku innych emigrantów, ale powody polityczne pozostają wciąż istotne. Rodziny i 
więzi transnarodowe, ambiwalentne przywiązanie do społeczeństwa w kraju pochodze-
nia i w kraju zamieszkania, hybrydowe praktyki kulturalne oraz wieloraka tożsamość 
charakteryzują zarówno diasporę kubańską, jak i dominikańską i portorykańską. 

W publikacji Blurred Borders pojawia się teza, że „transnacjonalizm” emigran-
tów jest w znacznym stopniu zależny od charakteru więzi politycznych i gospodarczych 
istniejących już wcześniej między krajem pochodzenia, a krajem docelowym. Bezpo-
średnia kontrola zewnętrzna, taka jaką Stany Zjednoczone sprawują nad Portoryko wy-
wołuje ruch ludności na większą skalę i charakteryzuje się stabilniejszą dynamiką, niż 
w sytuacji niebezpośredniej hegemonii, jak to ma miejsce w przypadku Dominikany. 
Na dłuższą metę, ten pierwszy rodzaj zależności skłania do zachowań transnarodowych 
jedynie czasami, choć w pełniejszym wymiarze, natomiast ten drugi sprawia, że są one 
czymś powszechnym, lecz ich zakres jest mniejszy. I wreszcie, brak stosunków dyplo-
matycznych i utrzymujące się przez długie lata animozje między krajami, czego przy-
kładem jest Kuba i USA, powodują nieregularny, a nawet epizodyczny i dość chaotycz-
ny napływ emigrantów oraz sprawia, że sieci transnarodowe są ograniczone i nieo-
ficjalne. 

Każdy z przypadków omówionych w mojej książce obrazuje, w jaki sposób 
„transnacjonalizm” rozmywa granice, chociaż nie zaciera ich w zupełności. Jakże liczni 
Portorykańczycy, Kubańczycy i emigranci z Dominikany w Stanach Zjednoczonych 
i Portoryko utrzymują kontakty towarzyskie, polityczne, gospodarcze, kulturalne i emo-
cjonalne ze społecznością, z której się wywodzą.  Wielu imigrantów transnarodowych 
(i ich potomkowie) prowadzą życie skupione na dwóch miejscach, budują mosty mię-
dzy dwoma (a czasem więcej niż dwoma) państwami, rynkami, kulturami, a niekiedy 
również i językami. Tym samym podważają tezy obecne w dominującym dyskursie na 
temat narodowości, który opiera się na stawianiu znaku równości między miejscem 
urodzenia i pobytu, między definicją kulturową i prawną pojęcia narodowości i obywa-
telstwa, między granicami naturalnymi i politycznymi. Zjawisko nieustannego przekra-
czania granic sprawia, że stają się one „porowate”, mniej szczelne, pomimo że państwa 
będące celem emigracji starają się je umacniać, by chronić kraj przed zewnętrznymi za-
grożeniami. Jednym słowem, zjawisko „transnacjonalizmu” zmieniło charakter granicy 
między Antylami hiszpańskimi a Stanami Zjednoczonymi.  
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