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Sto lat po odkryciu samochodu w Detroit kończy się wielka przygoda 
Zachodu z XX-wiecznym przemysłem. Fabryki upadają, a miasto robotników 
i dostatniej klasy średniej powoli obumiera. Amerykańska historia czy może 
przestroga przed gospodarką z minionej epoki? 
 
Samolot podchodzi do lądowania. Promienie wiosennego słońca odbijają się w 
szybach nowiutkich aut na placu nieopodal lotniska. Zaparkowane równo jedno 
obok drugiego koło pustawego salonu samochodowego wyglądają z góry jak małe 
żelazne autka dla dzieci. Niestety, dziś nikt nie chce się nimi bawić. Lądujemy w 
Detroit, samochodowej stolicy świata. Stolicy wielkiego kryzysu. 
W ubiegłym miesiącu Wielka Trójka z Detroit przestała być wielka. Ford, Chrysler i 
General Motors przegrały na własnym podwórku – po raz pierwszy w historii 
japońska Toyota sprzedała w USA więcej aut niż którykolwiek z miejscowych 
producentów. Koncerny-symbole amerykańskiego przemysłu toną w długach, a 
mieszkańcom stanu Michigan grożą masowe zwolnienia. – Jesteśmy na oddziale 
reanimacji – mówi jedna z pracownic Forda. 
Detroit to studium upadku zachodniej gospodarki przemysłowej. Nieopodal 
pustych fabryk wyrastają hałdy śmieci, na ruiny opuszczonych dzielnic i 
pogorzeliska wdziera się miejska preria, a wokół symboli minionej świetności 
widać coraz mniej ludzi i coraz bardziej dojmującą pustkę. Wszechobecne 
zniszczenie potęguje tylko ich piękno. I wrażenie, że w jednym z najsłynniejszych 
przemysłowych miast Zachodu kończy się epoka. 
Powóz bez konia 
Henry Ford nigdy nie lubił wsi. Od dzieciństwa uwielbiał za to rozbierać na części i 
składać zegarki. Rodzinną farmę w Springfields w stanie Michigan opuścił, mając 
16 lat. W Detroit zaczął jako pomagier w warsztacie, gdzie reperowano pojazdy 
konne. Naprawiał i marzył jak wielu innych w tamtych czasach o zbudowaniu 
„bryczki bez koni”. Pod koniec XIX wieku w całych Stanach po garażach 
powstawały chałupnicze prototypy samochodów. 
Marzenie Forda ziściło się wiosną 1896 roku w małym ceglanym budynku przy Mack Avenue. Wraz z przyjaciółmi zgromadził tam złom 
z pobliskiej elektrowni i z części różnych maszyn sklecił swój pierwszy czterokołowiec z jednocylindrowym silnikiem. Pojazd był tak 
masywny, że przed pierwszą przejażdżką po mieście Ford musiał „poszerzyć” bramę siekierą. 
Wehikuł, którym młody Henry ruszył na ulice Detroit, nie był bynajmniej pierwszym samochodem na benzynę  
– ten zbudował 11 lat wcześniej w Europie Niemiec Karl Benz. Ford nie był nawet pierwszy w Detroit – kilka miesięcy przed nim z 
sąsiedniego warsztatu przy tej samej ulicy wyjechał swoją „mechaniczną bryczką” niejaki Charles Brady King. 
Dziś pamięta się tylko o Fordzie, bo osiem lat później produkowany przez niego słynny model T zrewolucjonizował nie tylko transport, 
ale całą XX-wieczną gospodarkę. – Jeśli patrzy się zawsze do przodu i marzy, by coś zdobyć, osiąga się stan umysłu, w którym nic nie 
jest niemożliwe – mawiał Ford. On marzył, by jego samochód trafił pod strzechy. 
Ale do tego potrzebne były fabryki, jakich świat do tej pory nie znał. Ich genialną organizację Henry Ford wymyślił sam, a budowę 
powierzył Albertowi Kahnowi, architektowi samoukowi z rodziny niemieckich emigrantów. Choć Kahn nie zaprojektował wcześniej ani 
jednej fabryki, ochoczo przystąpił do działania.  
Zanim zmarł w 1942 roku, zbudował dla Forda ponad tysiąc zakładów na całym świecie – również w Rosji sowieckiej, gdzie Ford 
wybudował „pod klucz” fabrykę ciężarówek. Józef Stalin był nią zachwycony, więc jego architekci kopiowali charakterystyczny styl 
Kahna. Tak narodziły się ciężkie, przesycone ozdobami kamienne radzieckie wieżowce, które do dziś można oglądać w Moskwie czy 
śródmieściu Warszawy. 
 
Cud nad czerwoną rzeką 
Najsłynniejszym zakładem Forda pozostaje jednak do dziś River Rouge. Fabrykę otwartą w 1917 roku na południowych przedmieściach 
Detroit porównywano do średniowiecznej katedry w Chartres. Zachwycali się nią awangardowi artyści – Fernand Le∂ger, Francis 
Picabia, Diego Rivera i Marcel Duchamp.  
Gigantyczny 400-hektarowy kompleks z 93 budynkami i halami fabrycznymi o łącznej powierzchni półtora kilometra kwadratowego 
okrzyknięto „pierwszym cudem świata przemysłowego”. Wszystko, co było potrzebne do wyprodukowania samochodu, skupiono w 
jednym miejscu. Od momentu, gdy do nabrzeża fabryki przybijał statek z rudą żelaza z północy Michigan, a na bocznice kolejowe 
wjeżdżały pociągi z kauczukiem, chemikaliami i węglem, do chwili, kiedy z taśmy zjeżdżał nowy, lśniący samochód, mijały zaledwie 72 
godziny. 
Jednak największe odkrycia Forda nastąpiły wcześniej. Pierwszym było wprowadzenie standardowych części pasujących do wszystkich 
egzemplarzy tego samego modelu. Drugim – taśmowa produkcja. Obserwując pracę kobiet w angielskich zakładach tekstylnych i 
krawieckich, doszedł do wniosku, że to nie robotnicy powinni się przemieszczać, ale składane w fabryce produkty i ich komponenty. 
 
 
 
Każdy kolor, byle czarny 
Gdy katorżnicza praca w huku i pośpiechu ogromnych zakładów sprawiła, że 
zaczęło brakować chętnych nawet wśród odpornych emigrantów z Europy i 
czarnego południa Stanów, Ford rozwiązał problem ciągłej rotacji kolejnym 
radykalnym posunięciem: w 1914 roku ogłosił, że będzie płacił swoim robotnikom 
pięć dolarów dziennie. Była to suma szokująco wysoka. Konkurenci pukali się w 
czoło, a prasa, włącznie z „The New York Timesem”, okrzyknęła Forda 
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niebezpiecznym rewolucjonistą i szaleńcem. 
W tym szaleństwie była jednak metoda – następnego dnia przed bramami 
ówczesnej, mniejszej fabryki Forda zgromadził się 10-tysięczny tłum. Tych, którzy 
tego dnia nie dostali pracy, trzeba było odganiać armatkami wodnymi. W 1929 
roku w River Rouge pracowało 128 tysięcy osób, a montaż jednego samochodu 
trwał już tylko 93 minuty.  
Wyższa wydajność z nawiązką pokryła skok płac, ten z kolei zagwarantował 
Fordowi większą lojalność przyuczonych robotników. Z czasem wynalazki Forda 
zaczęli naśladować jego konkurenci, w tym najważniejsi – bracia Dodge, twórca 
konglomeratu General Motors William C. Durant i Walter Chrysler. Tak oto w 
Detroit rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa, a gigant w River Rouge stał 
się wzorem XX-wiecznej organizacji produkcji, ikoną fordyzmu. 
Dla Detroit nastały złote czasy. Przez pierwszą połowę ubiegłego stulecia 
populacja miasta skoczyła aż sześciokrotnie, a ponieważ przemysł oferował 
legendarnie wysokie płace, w Detroit zrodziło się to, co nazywamy dziś klasą 
średnią. Z całego świata ciągnęli tu nie tylko robotnicy, ale także wynalazcy, 
przedsiębiorcy, architekci i ludzie sztuki.  
Z pieniędzmi zawitała do Detroit wysoka kultura. Nowe, okazałe budowle 
użyteczności publicznej zdobili światowej sławy artyści, powstały znakomite 
muzea (w tym Detroit Institute of Art i fordowskie muzeum w Dearborn). Na 
przedmieściach wyrosły zamki sprowadzone w numerowanych częściach przez 
nowych milionerów okrętami z Wielkiej Brytanii. – Powstawały nieprawdopodobne fortuny – mówi profesor Douglas Kelbaugh, rektor 
szkoły architektury i urbanistyki przy University of Michigan. – Nastąpił bezprecedensowy boom. 
Jedną z tajemnic sukcesu Forda była niska cena samochodów. W 1925 roku jego popularne auto można było nabyć za 260 dolarów – 
na to mógł sobie pozwolić nauczyciel. Był to wydatek w zasięgu możliwości niemal każdej amerykańskiej rodziny. Rewolucja Forda 
wydała więc następny owoc – masowy rynek konsumencki. 
Początkowo nabywcy samochodów nie byli wymagający. „Może być w dowolnym kolorze, byle czarnym” – miał jakoby instruować 
lakierników Henry Ford. W rzeczywistości inny kolor można było zamówić, ale za dopłatą. – Czarny lakier po prostu szybciej sechł – 
wyjaśnia profesor Charles Hyde, historyk przemysłu samochodowego na Wayne State University, którego kampus znajduje się w sercu 
Detroit. Za dodatkowy postój w lakierni trzeba było zapłacić.  
– Model T był pod wieloma względami uosobieniem charakteru Henry’ego Forda, który nie myślał o luksusach czy wygodach. W jego 
pojęciu samochód miał być przede wszystkim przedmiotem utylitarnym i jak najbardziej zwyczajnym – dodaje Hyde. 
Co ciekawe, Ford nie wierzył w postęp techniczny. Uważał, że zbudował auto doskonałe i kategorycznie blokował próby modernizacji 
modelu T. Konsumenci obrastali jednak w piórka, pojawiały się użyteczne wynalazki – jak elektryczne lampy czy rozrusznik, a 
samochód urósł do rangi symbolu. W połowie lat 20. Ford zaczął tracić klientów, którzy coraz częściej wybierali atrakcyjniejsze auta 
General Motors czy Chryslera. 
Dopiero w 1927 roku Henry Ford niechętnie wstrzymał produkcję modelu. Biznes ustał na wiele tygodni. Dopiero przed Bożym 
Narodzeniem z taśm River Rouge zjechał pierwszy egzemplarz modelu A. W odróżnieniu od poprzednika miał zamkniętą karoserię i 
styl, o jakim marzyli konsumenci – opływowe kształty i kolorowy lakier nawiązujący do jazzowej kultury lat 20. Konkurenci zgrzytali 
zębami, miłośnicy marki odetchnęli z ulgą: stary geniusz znów trafił w dziesiątkę. Dealerzy Forda przeżywali oblężenie, a wśród 
szturmujących klientów po raz pierwszy pojawiły się kobiety. 
W 1934 roku hitem Forda były potężne, ośmiocylindrowe silniki. Model V8 oczarował najsłynniejszą parę bandycką USA. Poszukiwany 
listem gończym za rabunki bankowe Clyde Barrow napisał w liście do przemysłowca: „Biznes, jaki prowadzę, nie jest do końca 
legalny... Ale póki mam jeszcze oddech w płucach: ten pański samochód jest zupełnie nie od rzeczy!”. Kilka miesięcy później Barrowa i 
jego towarzyszkę Bonnie Parker zastrzeliła w pościgu policja. W śmierć uciekli kradzionym fordem. 
 
 
 
Ucieczka klasy Średniej 
Wielki Kryzys spowolnił rozwój Detroit, ale II wojna światowa przyniosła kolejne przyspieszenie. Przez kilka lat z taśm fabrycznych 
Michigan zamiast aut zjeżdżały czołgi, samoloty bojowe i wozy pancerne. Powojenne auta projektowane z coraz większym rozmachem 
oddawały ducha epoki: optymizm i prosperity lat 50. Detroit kwitło. Z dwoma milionami mieszkańców wyrosło na czwartą co do wielkości 
amerykańską metropolię. Nic nie zapowiadało katastrofy. Ta przyszła w kilku etapach, za każdym razem bez ostrzeżenia. 
Zaczęło się od zamieszek rasowych w latach 60. Rządzone przez białych Detroit miało już wtedy bardzo duży udział czarnych w 
populacji, a miasto prowadziło wobec nich politykę mieszkaniową i socjalną, którą dziś uznano by za rasistowską. Desant policji na 
bimbrownię w lipcu 1967 roku doprowadził do pięciodniowych zamieszek, które przyniosły 43 ofiary śmiertelne i 467 rannych oraz 
spalenie części miasta. 
Wykształceni, dobrze zarabiający obywatele wystraszyli się. Biała i czarna klasa średnia zaczęła masowo opuszczać Detroit i kupować 
domy na bezpiecznych, ocienionych klonami suburbiach. Dzięki samochodom i sieci autostrad łatwo z nich dojeżdżać do pracy w 
mieście. Tej migracji nigdy już nie udało się zatrzymać. Gdy w latach 70. dla przemysłu samochodowego przyszły cięższe czasy, los 
Detroit był przypieczętowany. Pozbawione najbardziej produktywnej i zdrowej tkanki społecznej miasto wpadło w spiralę biedy i 
przestępczości. 
John Austin, ekonomista z Brookings Institution, nie dziwi się temu. – Po pierwsze, w Detroit nigdy nie rozwinęły się inne sektory 
gospodarki – mówi. Powstała samochodowa monokultura, a to uczyniło miasto znacznie bardziej podatnym na wstrząsy. Nawet 
łagodne załamanie rynku samochodowego, nie mówiąc już o głębszej recesji czy kryzysach paliwowych, wywoływało tu poważne 
reperkusje. 
W latach 1950–2005 z Detroit wywędrowała ponad połowa mieszkańców – z dwóch milionów zostało niespełna 900 tysięcy. Jedna 
trzecia żyje poniżej progu biedy, 72 procent dzieci jest wychowywanych przez samotne matki, a bezrobocie wynosi 14 procent, 
trzykrotnie więcej niż średnia krajowa. Cztery piąte mieszkańców Detroit stanowią dziś czarni. 
 
Detroit na sterydach 
Z Michigan Central ostatni pociąg odjechał ćwierć wieku temu. Wzniesiony na początku ubiegłego stulecia potężny gmach w stylu 
beaux arts mieścił kiedyś główny dworzec kolejowy i wielopiętrowy biurowiec. Zaprojektowana przez tych samych architektów co 
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tętniący życiem Grand Central w sercu Manhattanu stacja w Detroit wygląda dziś jak widmo minionej epoki. Wokół gmachu z 
powybijanymi szybami koczują mężczyźni, których los zdaje się równie beznadziejny jak porzuconej budowli. 
– To, co stało się w Detroit, jest symptomatyczne dla całej Ameryki. Tyle że jest to Ameryka na sterydach – tłumaczy profesor 
Kelbaugh. – W pierwszych trzech dekadach XX wieku bezprecedensowy, spektakularny wzrost. Potem jeszcze przez jakieś 20 lat 
wszystko szło dobrze: II wojna światowa, lata powojenne. I mniej więcej w połowie wieku nastąpiło ogromne tąpnięcie. 
Utrata klasy średniej okazała się katastrofą także w innym wymiarze. Jeszcze w latach 50. Detroit było centrum innowacji, głównym 
źródłem nowych technologii dla światowego przemysłu samochodowego; w następnych dekadach zaczęło intelektualnie obumierać. 
„Przedsiębiorcy i ich firmy upadają, bo ciężko im zdobyć się na zmiany. Widać ich na każdym kroku – ludzi, którzy nie zorientowali się, 
że dzień wczorajszy jest przeszłością, i którzy wstali rano z ubiegłorocznymi pomysłami” – napisał kiedyś Henry Ford. Nie spodziewał 
się zapewne, jak celnie te słowa opiszą jego własnych spadkobierców. 
Pomysłem na przyszłość Williama (Billa) Forda – prawnuka Henry’ego i prezesa Ford Motor Co. – była ekologia. W 1999 roku prezes 
zapoczątkował modernizację River Rouge. Zwiedzający zakłady są dziś obowiązkowo prowadzeni na ostatnie piętro wybudowanej 
wówczas fabryki ciężarówek. Rozentuzjazmowana przewodniczka pokazuje dach obsiany specjalnym gatunkiem wiecznie zielonej 
trawy. Jest energooszczędny, wykorzystuje obecną w atmosferze wodę, pochłania szkodliwy dwutlenek węgla. Na razie nijak nie 
przekłada się jednak na sprzedaż dużych, paliwożernych fordów. Ekologia skończyła się na trawie na dachu, a pierwszy samochód 
benzynowo-elektryczny wypuściła w USA Toyota. 
Kryzys prześladuje nie tylko samego Forda, ale cały detroicki przemysł samochodowy. – Większość moich rówieśników nie chce 
słyszeć o kupnie amerykańskiego auta – mówi trzydziestoparoletnia Amber Arellano. Starsze pokolenie w jej rodzinie pracowało w 
zakładach General Motors. Dziś martwią się o emerytury. Amber jeździ starym buickiem, który „jest porządnym, niezawodnym 
amerykańskim samochodem” i przypomina jej matkę. Ale mimo przywiązania do produktów rodzinnego miasta nie szczędzi krytyki 
Wielkiej Trójce. – Mają kłopoty? Ich samochody nie są cool? A to dopiero zaskoczenie! A co robili 20 lat temu? Chowali głowy w piasek! 
– mówi Arellano. 
 
 
 
Jak Toyota pokonała Forda 
Kiedy w kwietniu okazało się, że Toyota sprzedała w pierwszym kwartale 2007 
roku więcej samochodów niż którykolwiek z amerykańskich producentów, w 
Detroit nikt nie był szczególnie zaskoczony. Czasopismo „Fortune” tekst o triumfie 
japońskiego koncernu opatrzyło zgryźliwym tytułem: „Toyota, najlepsza 
amerykańska firma samochodowa”. 
– Ford podobnie jak pozostali amerykańscy producenci popełnił wiele błędów – 
uważa Paul Dimond, członek zarządu ogromnego kompleksu muzeów i instytucji 
edukacyjnych Henry’ego Forda. – Pod koniec lat 90. firma kupowała jak szalona, 
co się dało, począwszy od luksusowego Aston Martina, poprzez firmy 
ubezpieczeniowe, na serwisach obsługi skończywszy. To wszystko były chybione 
inwestycje. 
W tym okresie Ford odnotowywał jeszcze wspaniałe zyski, głównie dzięki 
sprzedaży wozów półterenowych, popularnych w Stanach SUV-ów. – Już wtedy 
trzeba było myśleć o nowych technologiach i nowych samochodach – wskazuje 
Dimond. – Teraz, kiedy załamał się rynek SUV-ów, Ford odnotowuje ogromne 
straty i oczywiście nie ma już z czego inwestować w przyszłość. 
W przyszłość inwestują Japończycy – przede wszystkim Toyota, która ze swoim 
hybrydowym modelem Prius doskonale wstrzeliła się w rynek, na którym drożeją 
paliwa, a świadomość ekologiczna kierowców rośnie. Na razie nikt w USA nie robi 
jeszcze pieniędzy na samochodach przyjaznych dla środowiska, ale wiele 
wskazuje na to, że do nich należy przyszłość. Ford próbuje nadrobić stratę do 
Toyoty, budując własną hybrydę i silniki na biopaliwa. 
Za zwycięstwem Japończyków kryje się coś więcej niż trafniejsza strategia i lepsze wyczucie przyszłości. To także wielkie zwycięstwo 
toyotyzmu – japońskiego modelu organizacji produkcji. Japończycy udoskonalili Fordowski model fabryki, eliminując przestoje i błędy 
produkcyjne, doprowadzając do perfekcji logistykę i płynność produkcji, a także poprawiając kontakt między robotnikami przy taśmie a 
projektantami. 
Inna przyczyna klęski Wielkiej Trójki to nadmierne koszty społeczne. Skok od fordyzmu do toyotyzmu miał jednak swoją cenę – w 
fabrykach Toyoty człowiek jest tylko inteligentną maszyną, a cała organizacja jest podporządkowana optymalizacji produktu. W Detroit 
były potężne związki zawodowe, które od lat 40. współrządziły całym przemysłem. W latach prosperity zapewniały bezpieczeństwo 
ekonomiczne milionom ludzi, ale gdy w latach 80. na amerykańskim rynku pojawiła się tania konkurencja, stały się kulą u nogi całego 
lokalnego przemysłu samochodowego. Zmiana systemu okazała się psychologicznie niewykonalna. 
 
Samotność przy taśmie 
W styczniu 1914 roku, dwa tygodnie po wprowadzeniu pięciodolarowej dniówki, Henry Ford otrzymał list. „Pański system to maszyna do 
produkcji niewolników” – pisała żona jednego z pracowników. „Mój Boże, Panie Ford. Mąż wrócił do domu, rzucił się na łóżko i był tak 
zmęczony, że nie zjadł nawet kolacji. Czy nie można jakoś temu zaradzić? Owe pięć dolarów to prawdziwe błogosławieństwo, nawet 
Pan nie wie, ale jakże ciężko oni na to pracują!” 
W 1937 roku przy wiadukcie prowadzącym do fabryki Forda pojawili się związkowcy z Chryslera i General Motors. Mieli już swój 
związek, próbowali rozdawać ulotki niezrzeszonym z River Rouge. Ford natychmiast wysłał tam tajną policję, padły strzały, zginęło 
pięciu ludzi. Na pogrzeb przyszły tłumy. Ford musiał w końcu skapitulować. W czerwcu 1941 roku w fabryce zarejestrowano związek 
United Auto Workers, w skrócie UAW. 
Wspomnienia po rewolucji 
Choć wiele od tamtej pory się zmieniło, praca przy taśmie nadal jest katorżniczym zajęciem. – W naszych medytacyjnych pozycjach 
pozostajemy przez wiele, wiele godzin. Często towarzyszy temu ból fizyczny – mówi Judy Wright, którą spotykam po ośmiogodzinnej 
zmianie w stalowni River Rouge. – Często doskwiera nam samotność. 
Wright przyjechała do Detroit pod koniec lat 70., przerwawszy studia. Chciała tu robić rewolucję. – To był spadek po latach 60. 
Wszystko wydawało się możliwe. W kraju tak bogatym jak Ameryka naprawdę ciężko się pogodzić z biedą. Myślałam, że ludzie bez 

 

Upadek Detroit rozpoczął się od zamieszek 
rasowych w 1967 roku. Strach przed przemocą 
wywołał ucieczkę klasy średniej. A wraz z nią 
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kłopotu zrozumieją, że kapitalizm jest daleki od ideału – wspomina. 
Kapitalizm rzeczywiście przeżywał trudności. Kobieta przez ponad rok nie mogła znaleźć pracy. Na szczęście dla Wright Ford uruchomił 
produkcję nowej wersji popularnego mustanga przeznaczonego dla zasobniejszych klientów. Wright dostała pracę i wstąpiła do UAW. 
Nie mogła zresztą zrobić inaczej – w stanie Michigan przynależność związkowa jest obowiązkowa. Ta zasada to jedna ze 
strategicznych zdobyczy UAW, dzięki którym związkowcy trzymają przemysł za gardło. 
Kilka godzin później w gwarnej meksykańskiej restauracji spotykam grupę przyjaciół, którzy w UAW się poznali. Mieszkają nieopodal w 
Grosse Pointe, zamożnej dzielnicy menedżerów i inżynierów. Stuletnie ceglane domy są tu przestronne i ładnie utrzymane. O oknach 
zabitych deskami nie ma mowy. – Na razie – śmieje się Laurie Townsend, dyrektorka dzielnicowej biblioteki publicznej. 
Wszyscy mają jednak świadomość, że jeśli Ford, Chrysler i GM zaczną masowe zwolnienia, to i tu zawita dykta. David Elsila w 
młodości był nauczycielem, potem przez kilkanaście lat wydawał miesięcznik związkowy „Solidarity”. Popijając meksykańskie piwo, 
zasypuje mnie pytaniami o polską Solidarność. Steve Bobson jest historykiem, autorem książki o amerykańskim ruchu robotniczym. 
 
 
 
Co dalej z Detroit? 
Niemal wszyscy jak Judy Wright w młodości myśleli o rewolucji. Niektórym 
najwyraźniej do dziś nie przeszło. – Jakie szanse ma Ford w wyścigu z Toyotą? – 
pytam, przytaczając statystyki. Same tylko koszty ubezpieczenia medycznego 
pracowników sprawiają, że przeciętny samochód Forda jest o 1200 dolarów 
droższy od japońskiego. Co można na to poradzić? – Stworzyć w Stanach 
państwową opiekę zdrowotną – mówi z przekonaniem Bobson. – Założyć związki 
w Toyocie – odpowiada bez chwili namysłu Elsila. 
Judy Wright twierdzi, że z upływem lat złagodniała. – W Stanach bardzo trudno 
jest robić rewolucję, bo bardzo wielu ludziom ciągle jeszcze dobrze się żyje – 
mówi. Dziś nie myśli już o obalaniu kapitalizmu, marzy jednak, że jej rodacy trochę 
przejrzą na oczy: – Może nareszcie zrozumieją, dlaczego galon benzyny kosztuje 
tu tylko trzy dolary i dlaczego toczymy wojnę w Iraku? 
Zauważam, że gdyby ta benzyna znacznie podrożała, Ford musiałby zamknąć 
swoje fabryki. Judy niewiele się zastanawia nad odpowiedzią: – Przecież to jest 
Ameryka. Mamy zasoby naturalne. Mamy rzeki, klimat, żyzną ziemię, miliony ludzi 
chętnych do pracy. Tu wszystko jest możliwe. Przecież zamiast samochodów 
moglibyśmy produkować tramwaje! 
Jak dotąd na tramwajową rewolucję w Detroit się nie zanosi. – Elektryczne 
wagony jeździły po ulicach w latach 20. ubiegłego wieku – wspomina urbanista 
Paul Fontaine. – Ale wraz z pojawieniem się samochodów na ulicach zrobiło się 
za ciasno i tory zaczęto likwidować. Przemysł motoryzacyjny nigdy nie lobbował 
na rzecz pociągów czy autobusów miejskich. Dziś w Detroit na dobrą sprawę nie 
ma komunikacji miejskiej. 
– Stworzenie transportu publicznego to dziś najważniejsze wyzwanie Detroit – 
przyznaje Dennis Archer, były burmistrz. Ale sam nie zdołał tego przeprowadzić 
podczas dwóch czteroletnich kadencji w latach 90. Rozmawiamy w gabinecie 
kancelarii prawniczej w wieżowcu. Archer z dumą pokazuje mi widok z 40. piętra 
na dwa ogromne stadiony wybudowane za jego rządów. – Jutro grają tu Pistons 
[ang. tłoki – drużyna koszykówki ligi ABA – przyp. red.]. Będzie tłok – mówi z 
błyskiem w oku. 
Nawet bywalcy stadionów zarzucają mu jednak, że jako burmistrz troszczył się 
głównie o centrum. Archer protestuje: – W ciągu minionych 50 lat miasto straciło 
dwie trzecie dochodów z podatków. Jeśli chcemy ten trend odwrócić czy choćby zatrzymać, musimy przyciągnąć tu nowy biznes. 
Musimy stworzyć atrakcyjne centrum. 
Trudno stworzyć „atrakcyjne centrum” w mieście, które cieszy się renomą „amerykańskiej stolicy morderstw”. Statystyki nie potwierdzają 
tego wyróżnienia, ale armia faktycznie wysyła swoich chirurgów frontowych na staż do szpitala miejskiego w Detroit, bo trafia tam tylu 
pacjentów z ranami postrzałowymi. Zła sława Detroit jako niebezpiecznego miasta pełnego rasowych napięć odstrasza inwestorów. 
Owszem, w centrum powstają parki, nowe budynki, ale skala inwestycji jest niewielka. Brak nowych poważnych graczy, którzy mogliby 
tchnąć życie w industrialne miasto. Miejsce po Wielkiej Trójce pozostaje puste. 
 
Piękno w ludziach 
Amber Arellano jest publicystką dziennika „Detroit News”. Jako pierwsza w swej rodzinie ukończyła college. Po studiach przez jakiś 
czas podróżowała, pracowała między innymi dla ONZ w Genewie. Czy kiedykolwiek myślała o opuszczeniu Detroit? 
– Jestem bardzo przywiązana do mojej rodziny – mówi z namysłem. – W Detroit istnieje szczególny rodzaj lojalności, której nie spotyka 
się w innych amerykańskich miastach. Często ludzie mieszkają tu od pokoleń. Mają poczucie, że ciężką pracą coś tu stworzyli, czegoś 
się dorobili. 
Taśma produkcyjna stworzyła w tym regionie specyficzną kulturę. Ludzie uważają, że dzielą wspólny los i muszą trzymać się razem. Ta 
solidarność, która dała początek prężnym związkom zawodowym, jest jednak według Arellano zagrożona. W miarę jak pogarsza się 
sytuacja nie tylko robotników, ale także wykształconej klasy średniej, ludzie coraz bardziej skupiają się na przetrwaniu. Coraz mniej 
energii zostaje im na marzenia i wspólne działanie. 
Czy miasto Forda ma szansę przetrwać? – Wspaniałe miasta mają to do siebie, że wibrują. Pokonują kryzysy, bo potrafią się odradzać i 
przemieniać – mówi urbanista Fontaine. Pytanie o Detroit to w pewnym sensie pytanie o przyszłość zachodniej gospodarki. 
Czy epoka przemysłowa definitywnie dobiega końca? Czy wraz z nią umiera kapitalizm z ludzką twarzą? W Detroit widać najlepiej, jak 
trudny jest krok od gospodarki przemysłowej do usługowej, nie mówiąc już o abstrakcyjnych wizjach społeczeństwa informacyjnego. 
Nawet w USA, które w przeciwieństwie do Europy zdają się być już pogodzone z ucieczką fabryk do Azji. 
Rokowania dla Detroit wydają się dziś marne, ale historia tego miasta obfituje w niespodzianki. To, że sto lat temu przemysł 
samochodowy zagnieździł się akurat w Michigan, było dziełem przypadku – miejscowi bogacze, którzy zrobili fortuny na tartakach, nie 
mieli w co zainwestować wolnego kapitału, więc włożyli pieniądze w „bezkonną bryczkę” niejakiego Forda. 

 

Sto lat po odkryciu samochodu 
w Detroit kończy się wielka przygoda Zachodu z XX-

wiecznym przemysłem. Fabryki upadają,  
a miasto robotników i dostatniej klasy średniej powoli 

obumiera. 
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Zamknij okno

Nad rzeką Rouge widać jeszcze jedno: to człowiek jest kołem zamachowym wielkich zbiorowych projektów i systemów. Fabryki plajtują, 
fortuny przemijają, modele gospodarcze się wyczerpują, ale ludzie pozostają. Henry Ford wiedział, że ekonomia nielicząca się z ludźmi 
nie ma racji bytu. – Piękno Detroit nie jest widoczne natychmiast, gołym okiem. Jest ukryte w ludziach – wierzy Amber Arellano. 
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