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Z PROBLEMÓW POLSKIEJ IMIGRACJI WE W�OSZECH
PO DRUGIEJ WOJNIE  WIATOWEJ

Wprowadzenie

Kontakty Polaków i W�ochów maj  swoj  d�ug  tradycj!, która bierze
pocz tek w odleg�ych czasach "redniowiecza (chocia# niektórzy autorzy, jak np.
Tadeusz Ulewicz, szukaj  genezy tych relacji jeszcze wcze"niej1). W ci gu
kolejnych epok, losy tych dwóch narodów splata�y si! na ró#nych p�aszczyznach:
naukowej, kulturalnej, religijnej, politycznej, czy gospodarczej. Ju# od wieków
"rednich podró#owali do W�och polscy ambasadorzy i duchowni, a w�oskie
uniwersytety – w Bolonii, Padwie, czy Rzymie – przyci ga�y studentów

i wyk�adowców z Polski. Jan Zamoyski (1542-1605) zosta� np. rektorem
uniwersytetu padewskiego. Polacy je$dzili do „kraju, w którym zrodzi� si!
geniusz”2, bogata polska m�odzie# wyje#d#a�a na studia by zdoby% wiedz!, ale
tak#e by nauczy% si! „dobrych manier”, ch�on % atmosfer! "rodowisk
politycznych i kulturalnych. W O"wieceniu pojawia si! fenomen Grand Tour,
„podró#y kszta�c cej”, której g�ównym etapem jest w�a"nie Italia. W tej epoce
zaczyna si! okres intensywnych bada' naukowych, które we W�oszech prowadz 
tak#e Polacy3. Osobny rozdzia� w historii polsko-w�oskich kontaktów to dzieje
Legionów D browskiego we W�oszech walcz cych u boku Napoleona. Na
szczególn  uwag! badaczy zas�uguj  te# polsko-w�oskie wp�ywy w epoce
Risorgimento, wspólnych walk narodowo-wyzwole'czych. Ciekawym etapem
wspólnej historii Polaków i W�ochów by�y plany Giuseppe Mazziniego
(1805-1872), Joachima Lelewela (1786-1861) i innych dzia�aczy – wyzwolenia

1 Prof. Tadeusz Ulewicz twierdzi na przyk�ad: „…wyj"ciowe, konkretnie mianowicie

przeddziejowe, zwi zki cywilizacyjne ziem polskich z Itali  zaczyna�y si! naprawd! w czasach

g�!boko jeszcze przedhistorycznych, stanowczo bowiem, najpierw na grube jeszcze stulecia

przedklasycznych, innymi s�owy przed�aci'skich, przedrzymskich”. Zob. T. Ulewicz, Iter
Romano-Italicum-Polonorum, czyli o zwi�zkach umys owo-kulturalnych Polski z W ochami

w wiekach !rednich i renesansie, Kraków 1999, s. 8.
2 E. Lechniak, In Italia per acquisire la „sprezzatura”, w: D. Quirini-Pop�awska (red.), Viaggio in

Italia e viaggio in Polonia, Kraków 1994, s. 61. Praca zbiorowa pod redakcj  Danuty Quirini-
Pop�awskiej daje ciekawy obraz podró#y Polaków do W�och (i vice versa) i wzajemnych

kontaktów polsko-w�oskich w poprzednich epokach.
3 M. Zgórniak, Il conte Borch dalle diciannove accademie e le sue „Lettres sur la Sicilie”,

w: D. Quirini-Pop�awska, Viaggio in Italia …,op. cit., s.183.
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obu narodów spod wp�ywów tego samego wroga – Austrii. Nieco zapomnianym
ale wa#nym elementem w dziejach tamtego okresu jest polski legion za�o#ony
przez Adama Mickiewicza we W�oszech w 1848 r. i dzia�alno"% agitacyjno-

polityczna poety w"ród w�oskiego spo�ecze'stwa na rzez „sprawy polskiej”4.
Mamy te# wiele przekazów na temat XIX-wiecznych fascynacji Itali ,
a zw�aszcza Rzymem, po"ród takich postaci polskiej literatury, jak: Adam
Mickiewicz (1798-1855), Juliusz S�owacki (1809-1849), Cyprian Kamil Norwid
(1821-1883), Zygmunt Krasi'ski (1812-1859), Henryk Sienkiewicz (1846-1916),
Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) czy Stefan (eromski (1864-1925)5. )lady
tych polskich zaurocze' w�oskimi klimatami znajdujemy w utworach literackich,
w dziennikach z podró#y, czy pami!tnikach Polaków podró#uj cych po Italii.

W�ochy, a zw�aszcza ich stolica kryje wiele pozosta�o"ci po polskich
podró#nych. Ulica Mickiewicza, Plac Sienkiewicza w Parku Pincio, tablica przy
via del Babuino, gdzie zamieszkiwa� Juliusz S�owacki; ko"ció�ek Quo Vadis
z popiersiem autora powie"ci, przy via Appia Antica. Czy wreszcie Caffè Greco
przy stylowej rzymskiej ulicy via dei Condotti –  miejsce,  gdzie  w  XIX  w.
spotykali si! Polacy, czo�owe postaci Wielkiej Emigracji. W 2006 r. w tej
literackiej kawiarence umieszczono medalion z wizerunkiem Czes�awa Mi�osza

(1911-2004), który równie# odwiedza� to miejsce. Do dzisiaj zagl daj  tam
polscy tury"ci poszukuj cy "ladów polsko"ci w Wiecznym Mie"cie.

Polacy zaznaczyli swoj  obecno"% na Pó�wyspie Apeni'skim
w poprzednich epokach, jednak najsilniejsze i najtrwalsze fale migracji z Polski
do W�och mia�y miejsce po drugiej wojnie "wiatowej. Pocz wszy od #o�nierzy
2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez genera�a W�adys�awa Andersa
(1892-1970), którzy nie wrócili ju# po wojnie do ojczyzny, poprzez tzw.

„emigracj! solidarno"ciow ” spowodowan  wprowadzeniem w Polsce stanu
wojennego i powi zan  z wyborem Papie#a-Polaka Jana Paw�a II (1920-2005),
a# po czasy wspó�czesne, które charakteryzuje najnowsza fala migracji z Polski
do W�och, zwana „emigracj  zarobkow ”.

W tym krótkim artykule zamierzam zaprezentowa% g�ówne powojenne
fale migracji. Postaram si! zweryfikowa% s�uszno"% podzia�ów, które cz!sto
pojawiaj  si! w wypowiedziach na temat Polaków we W�oszech: emigracja
„stara” i „nowa”, „ideologiczna/solidarno"ciowa” i „zarobkowa”. Zajm! si!
równie# zjawiskiem roz�amu (a mo#e jedynie „braku kontaktu”?) mi!dzy

4 O podobie'stwie ideowym � cz cym Polaków i W�ochów w okresie Romantyzmu pisz 
A. Tylusi'ska i J. Ugniewska w pracy W ochy w czasach romantyzmu, Warszawa 2004.

5 Zob. m.in. L. Burello, A. Litwornia, La porta d’Italia. Diari e viaggiatori polacchi in Friuli

Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo, Udine 2000; L. Henczel-Wróblewska, Dzieje Polaków we
W oszech, Kalisz-Pozna', 2006; A. Litwornia, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 1829-1831,

Warszawa 2005; O. P�aszczewska, Wizja W och w polskiej i francuskiej literaturze okresu

Romantyzmu, Kraków 2003; W. Zahorski, Polak we W oszech, Rzym 1983; K. (abollicki, Tra

l’Italia e la Polonia. Scritti vari di storia e di letteratura, Varsovia-Roma 2005.
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przedstawicielami kolejnych fal migracyjnych. Spróbuj! te# pokaza% przemiany
wizerunku polskich imigrantów we W�oszech, ich postrzegania przez w�oskie
spo�ecze'stwo. Baz  dla tych rozwa#a' b!d  zarówno polskie i w�oskie

opracowania na temat Polaków we W�oszech, jak i materia� uzyskany w czasie
serii wywiadów ze specjalistami ds. tematyki polskiej we W�oszech
(przedstawicielami Polonii, socjologami, dziennikarzami, duchownymi),
przeprowadzonych w Rzymie wiosn  2006 r.

!o"nierze 2 Korpusu Polskiego genera"a W"adys"awa Andersa
na w"oskiej ziemi

Pierwsza znacz ca fala polskiej imigracji w Italii wi #e si!
z wydarzeniami okresu drugiej wojny "wiatowej. Wa#nym elementem w historii
relacji polsko-w�oskich (cho% nie do ko'ca znanym, zw�aszcza m�odemu
pokoleniu W�ochów), jest udzia� polskich #o�nierzy w walkach na terenie W�och
i pomoc aliantom w wyzwalaniu ziem w�oskich zaj!tych przez Niemców.
Walcz cy we W�oszech polscy #o�nierze to osoby niegdy" deportowane do
ZSRR6. Drugi Korpus Polski genera�a W. Andersa wyzwoli� Boloni!, Ankon!,

Monte Cassino i inne mniejsze miejscowo"ci. Zdobycie Ankony kosztowa�o
#ycie 496 polskich #o�nierzy. Jedna z ulic tego miasta do dzisiaj nosi nazw!
Pu�ku U�anów Karpackich (Via Reggimento Polacco Lancieri dei Carpazi).
Oko�o pi!ciuset Polaków wspar�o równie# dzia�ania w�oskiego ruchu oporu
walcz c w oddzia�ach partyzanckich w Ligurii, Piemoncie, Lombardii i Toskanii.
W sumie na froncie w�oskim poleg�o ponad 2300 polskich #o�nierzy7. Jak podaj 
w ksi #ce zatytu�owanej Polonia Mon Amour8 jej autorzy, bracia Paolo i Andrea

Morawscy, w 1945 r. na terenie W�och znajdowa�o si! 100 tys. polskich
#o�nierzy9. Kiedy w 1945 r. okaza�o si!, #e podj!to decyzj! o podporz dkowaniu
Polski wraz z innymi krajami Europy )rodkowo-Wschodniej Zwi zkowi
Radzieckiemu, polscy #o�nierze we W�oszech nie zaakceptowali nowej sytuacji.
Polacy ci w wi!kszo"ci przeszli ju# wcze"niej przez do"wiadczenie radzieckiego
gu�agu, tym bardziej nie chcieli wi!c wraca% do Polski zaj!tej przez Armi!
Czerwon . Polscy #o�nierze, którzy walczyli w wojnie po stronie aliantów,
poczuli si! zdradzeni. By�y nawet próby protestów i przewrotów: niektóre

6 Oko�o 113 tys. osób, z których 35 tys. by�o cywilami, opu"ci�o wówczas ZSRR i przez Bliski
Wschód przesz�o do Italii. Na Bliskim Wschodzie pozosta�a cz!"% z nich, a oko�o 50 tys. dotar�o
na prze�omie lat 1943 i 1944 do W�och. Tam po� czyli si! z pozosta�ymi 50 tys. przyby�ymi

z innych krajów. Zob. A. Morawski, P. Morawski, Polonia Mon amour. Dalle Indie d’Europa

alle Indie d’America, Roma 2006. s. 375.
7 G. Bernatowicz, Stosunki polsko-w oskie 1944-1989, Warszawa 1990, s. 55.
8 A. Morawski, P. Morawski, Polonia Mon amour…, op. cit.
9 Znamienne, #e t! sam  liczb! podaj  wspó�czesne statystyki mówi ce o liczbie Polaków –

imigrantów #yj cych wspó�cze"nie we W�oszech.



100

formacje wojskowe 2 Korpusu Polskiego na znak buntu nie chcia�y w pierwszej
chwili z�o#y% broni10.

Gustaw Herling-Grudzi'ski (1919-2000) – który by� tak#e #o�nierzem

armii Andersa – relacjonuje, #e polscy #o�nierze mimo zwyci!stwa czuli si!
pokonani, rozbici, odizolowani. W Polsce cz!sto czeka�a na nich rodzina, ale
#o�nierze 2 Korpusu mieli obawy, #e po powrocie do kraju zostan  uwi!zieni,
czy ponownie zes�ani do �agrów. Bali si! represji i dyskryminacji11. Niewielu
Polaków zdecydowa�o si! na powrót do ojczyzny, pozostali zostali odes�ani
w 1946 r. do Anglii (wojsko polskie by�o formalnie cz!"ci  angielskich si�
zbrojnych). Polacy, którzy w mi!dzyczasie o#enili si! z W�oszkami, znale$li si!
wówczas w k�opotliwej sytuacji: mieli zosta% przeniesieni do Anglii, ale Anglicy

byli przeciwni przyjazdowi W�oszek. Uwa#ali je za obywatelki wrogiego kraju
nale# cego w czasie wojny do nieprzyjacielskiego obozu. Polacy i ich w�oskie
#ony umieszczano w specjalnych obozach, w oczekiwaniu na rozwi zanie
sytuacji. Wiele z tych W�oszek mia�o nadziej! na opuszczenie W�och u boku
polskiego m!#a i rozpocz!cie lepszego #ycia w Anglii12.

Spora grupa Polaków pozosta�a jednak we W�oszech (lub przyjecha�a
tam po pobycie w Anglii), gdzie otrzymali status azylantów politycznych. Do"%
trudno ustali% dok�adn  liczb! polskich #o�nierzy, którzy zostali po wojnie w
Italii, poniewa# cz!sto zatrzymywali si! gdzie" na prowincji, w miejscowo"ciach,
przez które w latach 1944-1945 przechodzi�o polskie wojsko. Gustaw Herling-
Grudzi'ski wspomina�, #e je#d# c po W�oszech podczas cyklu konferencji w
roku 1955, trafi� na restauracj! prowadzon  przez by�ego polskiego #o�nierza,
który o#eni� si! z córk  W�ocha-w�a"ciciela. Polak skorzysta� z okazji, #eby po
latach porozmawia% z kim" w ojczystym j!zyku. Takich przypadków by�o
sporo13.

W latach czterdziestych XX w. ukaza�a si! we W�oszech niewielkich
rozmiarów ksi #ka zatytu�owana: Perché i polacchi non ritornano in Patria?
(Dlaczego Polacy nie wracaj  do Ojczyzny?), autorstwa Gaetano Guidi14. Ju#
samo istnienie publikacji o takim tytule i takiej problematyce oznacza, #e historia
Polaków walcz cych na ziemiach w�oskich w czasie wojny, którzy z ró#nych
przyczyn nie wrócili potem do kraju, musia�a by% tematem interesuj cym
ówczesn  opini! publiczn . Ksi #ka precyzyjnie opisuje wydarzenia na frontach

drugiej wojny "wiatowej, autor wspomina w niej o polskim rz dzie na

10 A. Morawski, P. Morawski, Polonia Mon amour…, op. cit., s. 377.
11 Tam#e, s. 377.
12 Tam#e, s. 378. Sporo Polaków o#enionych z W�oszkami wyjecha�o potem z W�och do Ameryki

Po�udniowej, niektórzy tak#e do RPA czy Stanów Zjednoczonych. Trudna sytuacja ekonomiczna
w powojennych W�oszech nie sprzyja�a cudzoziemcom, niech!tnie wydawano im pozwolenie na

pobyt, tam#e, s. 178-179.
13 Tam#e, s. 375.
14 G. Guidi, Perché i polacchi non ritornano in Patria?, Roma 1946.
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uchod$stwie w Londynie, Powstaniu Warszawskim, Ja�cie, a tak#e o opresjach
radzieckich i zbrodni w Katyniu. Mowa jest tak#e o „zamaskowanej okupacji
Polski przez Rosj!”15. W trzeciej cz!"ci swojej ksi #ki Guidi t�umaczy, dlaczego

powrót Polaków do ojczyzny nie jest mo#liwy: „Powrót oznacza�by /…/ dla
Polaków nie tylko uznanie nielegalnego rz du naje$d$cy /…/ ale równa�by si!
uznaniu ko'ca Polski jako narodu niezale#nego i suwerennego. A tego nie mo#na
wymaga% od ludzi, którzy po"wi!cili wszystko i walczyli a# do ostatka swoich si�
o swoj  ojczyzn!”16. I dalej: „Powrót oznacza�by zaprzeczenie ca�ej wiekowej
przesz�o"ci niezale#nej i wolnej, po"wi!ce' ca�ego narodu, który walczy� jak
#aden inny, o swoje idea�y narodowe i religijne”17. W swojej wypowiedzi Guidi
przybiera niemal#e rol! mediatora w sprawie odzyskania polskiej niepodleg�o"ci.

W dalszej cz!"ci ksi #ki wyja"nia, #e wojsko polskie na ziemiach w�oskich czeka
na moment powrotu i #e „nie jest to wojsko okupacyjne ani kontroluj ce”. Tak
jakby chcia� rozwia% pojawiaj ce si! w spo�ecze'stwie w�oskim w tpliwo"ci co
do charakteru w jakim polscy #o�nierze pozostali we W�oszech po pokonaniu
wroga. Zapewnia, #e kiedy nadejdzie godzina powrotu, polscy #o�nierze stan  si!
na nowo cywilami i po"wi!c  si! aktywno"ci zawodowej, któr  wykonywali
przed wojn 18. Jednak „godzina powrotu” dla wi!kszo"ci nie nadesz�a. Wrócili

do roli „cywilów”, ale pozostali na terytorium W�och. Jak wspomina by�y
#o�nierz 2 Korpusu Polskiego Jan Zdzis�aw Zaremba (kawaler orderu Virtuti
Militari), pocz tkowe poczucie roz� ki i wyobcowania stopniowo ust!powa�o
tworz cej si! wi!zi ze spo�ecze'stwem w�oskim, a zw�aszcza „poprzez
przyjació�, krewnych a potem kolegów z pracy, powoli wrócili"my do
normalno"ci, zintegrowali"my si! w spo�ecze'stwie w�oskim”. Trudno"%
sprawia� Polakom j!zyk, którego znajomo"% by�a przecie# koniecznym

kryterium, je"li chodzi o znalezienie zatrudnienia. Dlatego wielu by�ych
#o�nierzy zapisa�o si! na studia w Bolonii, Turynie, Mediolanie, Neapolu, czy
Rzymie. I odnosili ca�kiem dobre rezultaty. Cz!"% z nich musia�a jednak
wyemigrowa%, poniewa# nie znalaz�a we W�oszech pracy w swoim zawodzie19.
Dopiero z czasem #o�nierze armii Andersa zdali sobie spraw!, #e ich pobyt we
W�oszech nie by� sytuacj  przej"ciow , ale – definitywn . Wydarzenia na
W!grzech w 1956 r. utwierdzi�y ich w przekonaniu, aby nie wraca% do Polski.
Zrozumieli, #e by�a to emigracja na ca�e #ycie. Miasta, w których osiedlali si!
i studiowali, stawa�y si! pierwszymi centrami powojennej emigracji polskiej.

Jednym z polskich #o�nierzy pozosta�ych na w�oskiej ziemi by�
wspomniany ju# pisarz Gustaw Herling-Grudzi'ski. Jego losy we W�oszech s 

15 Tam#e, s. 44.
16 Tam#e, ss. 96-96.
17 Tam#e, s. 96.
18 Tam#e, s. 101. O ksi #ce Gaietano Guidi pisz! szerzej w monografii: K. Golemo, Obraz Polski

i Polaków we W oszech. Pogl�dy, oceny, opinie, Kraków 2010, s.106-110.
19A. Morawski, P. Morawski, Polonia Mon amour…, op. cit., s. 377.
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bez w tpienia godne osobnego opracowania. Pisarz po drugiej wojnie "wiatowej
wyjecha� do Anglii. Dopiero kilka lat pó$niej, w 1955 r. powróci� do W�och
i osiad� w Neapolu, gdzie o#eni� si! z jedn  z córek w�oskiego filozofa Benedetto

Crocego (1866-1952) – Lidi . Sp!dzi� we W�oszech wiele lat swojego #ycia.
Przeprowadzaj c seri! wywiadów na temat obrazu Polski i Polaków we
W�oszech z przedstawicielami ró#nych "rodowisk (dziennikarskich,
akademickich, artystycznych, naukowych, duchownych), us�ysza�am
kilkakrotnie, #e Herling-Grudzi'ski bywa� uznawany przez niektóre grupy
intelektualistów we W�oszech za „persona non grata”. Lewicuj cym w�oskim
intelektualistom nie podoba� si! wyra$nie antykomunistyczny "wiatopogl d
pisarza, który otwarcie manifestowa� w swoich wypowiedziach i twórczo"ci

literackiej20. Córka Grudzi'skiego, Marta Herling, sekretarz W�oskiego Instytutu
Studiów Historycznych w Neapolu, pracuje obecnie nad odnalezionym
w zesz�ym roku, niepublikowanym dziennikiem swojego ojca z pierwszych lat
pobytu we W�oszech21. Opowie"ci o wojennych i powojennych losach Polaków
we W�oszech zosta�y opracowane i wydane m.in. w dwóch tomach, pod redakcj 
Ewy Prz dki22.

Jak w�oskie spo�ecze'stwo odnosi�o si! do polskich #o�nierzy? Polacy,

którzy zetkn!li si! z w�osk  ludno"ci  w czasie prowadzonych walk, wspominaj 
jej nastawienie jako pe�ne #yczliwo"ci. Tak opowiada o tym Stanis�aw Dró#d#
(1922-1998), #o�nierz Drugiego Korpusu, który walczy� mi. in. pod Monte
Cassino, Ankon , i Boloni : „W ko"cio�ach w ma�ych miasteczkach, a# do Castel
di Sangro, bito w dzwony i ludzie wówczas biegli modli% si! za Polaków /…/
W�osi wyczuwali, co si! dzieje, gdy nasze transporty wyje#d#a�y 8 maja pod
Monte Cassino. Mieszka'cy z tych miasteczek wychodzili, aby nas #egna%. Oni

wiedzieli, dok d jedziemy. No, ale oni nas kochali! Po bitwie o Monte Cassino,
gdy wracali"my do niektórych miasteczek w odwiedziny, wydawano wielkie,
wzruszaj ce przyj!cia na nasz  cze"%. Jednocze"nie op�akiwano tych, którzy
zgin!li. Wzruszaj ce, nie mog! o tym zapomnie%”23.

Pozytywne opinie o relacjach z w�osk  ludno"ci  wypowiadali te# inni
byli #o�nierze 2 Korpusu, np. Edward Nowak wspomina�: „Nic dziwnego, #e po

20 Zob. wi!cej w: K. Golemo, Obraz Polski i Polaków we W oszech…, op. cit.
21 W dniu 27 listopada 2009 r. Marek Lehnert w swojej korespondencji z W�och dla programu

Trzeciego PR, poinformowa� o odnalezieniu niepublikowanych zapisków-dzienników Herlinga-

Grudzi'skiego z pocz tkowych lat jego pobytu we W�oszech (od po�owy lat pi!%dziesi tych
XX w.). Zapiski te zawieraj  pono% ciekawe spostrze#enia i wra#enia autora dotycz ce

pierwszych do"wiadcze' w spo�ecze'stwie w�oskim.
22 Dziennikarka od lat dokumentuj ca polskie "lady we W�oszech gromadzi materia�y

i przeprowadza rozmowy z polskimi kombatantami, dzia�aczami spo�ecznymi, a tak#e lud$mi
kultury i sztuki #yj cymi i tworz cymi we W�oszech. Zob. E. Prz dka (red.), "wiadectwa.

Testimonianze. Rozmowy Ewy Prz�dki z Polakami we W oszech, t. I: W walce o niepodleg o!#,

Rzym 2000; t. III: W s u$bie ojczyzny, Rzym 2005.
23 E. Prz dka, "wiadectwa..., op. cit., t. III, s. 64-65.
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takich przej"ciach cz�owiek w pewnej chwili nie wiedzia�, co ma ze sob  zrobi%.
Na szcz!"cie w powojennych latach W�osi okazywali nam du#o serca /…/. Tak
wi!c, gdy znale$li"my si! we W�oszech, nawet na froncie, nawet w ogniu walk,

mieli"my kontakt z tutejszymi lud$mi i czuli"my, #e to by� inny, cywilizowany
"wiat”24.

Relacje polskich #o�nierzy pe�ne s  wspomnie' o #yczliwo"ci
i serdeczno"ci, a tak#e wdzi!czno"ci ze strony miejscowej ludno"ci. W�osi
okazywali uznanie dla Polaków za to, #e nie zachowywali si! wynio"le, co
charakteryzowa�o cz!sto #o�nierzy angielskich. O wyst!puj cym powszechnie
w"ród W�ochów uznaniu dla „braku wynios�o"ci Polaków” (w przeciwie'stwie
do #o�nierzy brytyjskich i ameryka'skich, którzy traktowali W�ochy „jak kraj

podbity i bezceremonialnie”), wspomina� tak#e Krzysztof Strza�ka, w pracy
po"wi!conej stosunkom polsko-w�oskim w czasie drugiej wojny "wiatowej25.

Powszechne opinie na temat polskich #o�nierzy we W�oszech –
przytaczane przez badaczy i samych uczestników tamtych wydarze' – s  zwykle
pozytywne. Podkre"la si! waleczno"% Polaków, ch!% pomocy, #yczliwo"%
i bardzo dobre kontakty z miejscow  ludno"ci . Wielu z nich sta�o si! przecie#
po wojnie cz�onkami w�oskich rodzin poprzez ma�#e'stwo. Zupe�nie inny obraz

polskich #o�nierzy wy�ania si! z historii opowiedzianej przez jednego
z bohaterów powie"ci Ragazzi di Vita, autorstwa Pier Paolo Pasoliniego
(1922-1975). Mówi si! tam o Polakach jako o ludziach z�ych i okrutnych. Polscy
#o�nierze s  nikczemni i nie maj  zahamowa': potrafi  #ywcem spali%
prostytutki, aby nie zap�aci% im za us�ugi26. Sk d taka rozbie#no"% wizerunków?
We wspomnianej ju# ksi #ce Strza�ki znalaz�am stwierdzenie, które mo#e pomóc
w zrozumieniu motywacji Pasoliniego: „Przy bardzo przyjaznym na ogó�
stosunku ludno"ci w�oskiej do 2 Korpusu mia�y wszak#e miejsce równie#
zjawiska negatywnego lub wr!cz wrogiego przyj!cia #o�nierzy polskich
w niektórych miejscowo"ciach. Dotyczy�o to zw�aszcza tych rejonów na
po�udniu Italii, które uleg�y silnej propagandzie niemieckiej oraz faszystowskiej,
przedstawiaj cej Polaków jako bandytów, z�odziei i gwa�cicieli.”27 Opinie
wykrzywiaj ce pozytywny obraz polskiego #o�nierza walcz cego o wolno"% na
w�oskiej ziemi by�y wi!c wynikiem propagandowej agitacji i resentymentów
okazywanych czasem przez wyznawców upad�ego systemu.

24 Tam#e, s. 101-102.
25 Por. K. Strza�ka, Mi%dzy przyja&ni� a wrogo!ci�: Z dziejów stosunków polsko-w oskich

(1939-1945), Kraków 2001, s. 456.
26 Zob. Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di Vita, Cernusco, 2002, s. 37.
27 Zob. K. Strza�ka, Mi%dzy przyja&ni� a wrogo!ci�…, op. cit., s. 470.
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Emigracja „solidarno#ciowa” – ideologiczna czy ekonomiczna?

Drug  znacz c  fal  emigracji z Polski do W�och jest tzw. „emigracja

solidarno"ciowa”, nazywana przez niektórych „ideologiczn ”, czy „polityczn ”,
cho% okre"lenia te mog  wzbudza% pewne w tpliwo"ci (do czego powróc!
jeszcze w dalszej cz!"ci tego artyku�u). Rok 1978, w którym Karol Wojty�a
zosta� wybrany na papie#a, to pocz tek nowego etapu w relacjach polsko-
w�oskich. To tak#e pocz tek zmian wizerunku Polski w "wiecie. Papie#-Polak,
który w swoim pierwszym publicznym wyst pieniu mówi�, #e przyby�
z „dalekiego kraju” (sono venuto da un Paese lontano) i prosi�, aby W�osi
poprawiali jego w�oski j!zyk, je#eli si! pomyli, wzbudzi� zaciekawienie.

Pocz tkowa nieufno"% niektórych kr!gów (papie# nie-W�och, o nazwisku ma�o
znanym opinii publicznej to sytuacja, do której W�osi nie byli wtedy
przyzwyczajeni), szybko przerodzi�o si! w g�!boki podziw, szacunek i sympati!.
Rok 1980 przyniós� kolejne wa#ne wydarzenie, a mianowicie powstanie
niezale#nego od monopartii zwi zku zawodowego, który przyci ga� uwag!
obserwatorów z ca�ego "wiata. Jak pisa� socjolog kultury Zbigniew Boksza'ski z
Uniwersytetu *ódzkiego, w latach osiemdziesi tych XX w. „przerwana zosta�a
tendencja do konstruowania kolektywnego stereotypu »wschodniego
Europejczyka« /…/. Powstanie ruchu »Solidarno"%« i jego mitologizacja przez
zachodnie media zmieni�y do"% znacznie zestaw kategorii u#ywanych do
charakteryzowania Polaków”28. By� to okres ogromnej popularno"ci Polski i
Polaków we W�oszech, spowodowanej dzia�aniem tzw. „czynnika podwójnego
W”29 – Wojty�y i Wa�!sy. W takich okoliczno"ciach polityczno-spo�ecznych
nast pi�a fala emigracji Polaków do W�och. Silne wsparcie w�oskiego

spo�ecze'stwa dla ruchu „Solidarno"ci” i obecno"% polskiego papie#a to czynniki
przyci gaj ce emigrantów (w teoriach migracji to tzw. pull factors).
Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. by�o dodatkowym elementem
decyduj cym o emigracji (tzw. push factor – czynnik wypychaj cy). Polacy
próbowali wydosta% si! z Polski jako pielgrzymi. Wielu z nich udawa�o si! do
W�och w takiej roli, a nast!pnie pozostawali tam otrzymawszy status uchod$ców
politycznych. W�osi organizowali dla uchod$ców zza #elaznej kurtyny specjalne
obozy (w Latinie, Capui, Ladispoli czy innych miejscach), w ramach pomocy

przewidzianej przez Konwencj! Genewsk  z 1954 r. Wielu Polaków mieszka�o
tam czekaj c na dalsz  zaoceaniczn  emigracj! – do Stanów Zjednoczonych,
Australii, czy Kanady. Po wprowadzeniu stanu wojennego, liczba Polaków
przyje#d#aj cych do W�och ros�a z ka#dym miesi cem. Cz!"% z nich regularnie
odje#d#a�a dalej, do docelowych krajów emigracji. Do W�och "ci ga�y jednak
kolejne fale Polaków. W roku 1984 zanotowano obecno"% tysi ca Polaków, rok

28 Z. Boksza'ski, O czynnikach kszta tuj�cych…, op. cit., s. 43.
29 A. Morawski, P. Morawski, Polonia mon Amour…, op. cit., s. 418.



105

pó$niej ta liczba si! podwoi�a, a w 1986 r. polskich imigrantów by�o ju#
4,2 tys.30.

W wywiadzie udzielonym autorce artyku�u w 2006 r., korespondent

Polskiego Radia31 wspominaj c okres masowych przyjazdów Polaków zwróci�
uwag! na t�umy ludzi zamieszkuj cych rzymskie parki, koczuj cych pod
namiotami. Wa#n  rol! dla postrzegania Polaków we W�oszech odegra� wówczas
papie# Jan Pawe� II. Jego obecno"% sprawia�a, #e �agodniej obchodzono si! z
polskimi imigrantami, którzy pope�niali wykroczenia. Polski papie# przez lata
swojego pontyfikatu funkcjonowa� – nolens volens – jako rodzaj „gwaranta” dla
polskiej imigracji. Jego rodaków traktowano �agodniej, ch!tniej im pomagano
czy zatrudniano. Wspomniany dziennikarz odwiedzi� kiedy" jeden z obozów, w

którym zamieszkiwali Polacy. Powiedzia� o nim m.in.: „No… nie by� to obóz
koncentracyjny. Ja tam by�em nawet, kilka nocy sp!dzi�em ("miech)
z przyjacielem. No, jak to obóz: kto chcia�, to za te grosze, które dostawa�, móg�
sobie kupi% tanie wino i ca�y dzie' sp!dzi% w ot!pieniu alkoholowym. Ale byli
tacy, którzy si! stamt d urywali, szukali jakiej" pracy, wi!kszo"% i tak
przyje#d#a�a wci # do Rzymu, do ró#nych organizacji humanitarnych, które
organizowa�y dalszy wyjazd. Mieli przecie# wywiady (rozmowy kwalifikacyjne

w sprawie otrzymania wizy – K.G.) w ambasadzie Australii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych”.

Z kolei dziennikarz TVP tak wyrazi� swoje wra#enia: „My pojechali"my
tylko raz pod obóz, chyba w 1985 r., przewie$li nas przez Latin!. Wygl da�o to
do"% ponuro, bo to by�o /…/ taki budynek /…/ troch! jak dzisiaj, przypominaj cy
budynki zamieszka�e przez Afryka'czyków, czyli generalnie du#y nieporz dek,
dooko�a namioty by�y rozstawione. Bo W�osi wtedy pozwalali na tak  sytuacj!.

Jak budynek by� prze�adowany, no to namiotowiska, ale te prania, to wszystko na
wierzchu /…/ No, tak jak obóz dla uchod$ców32”

Emigracj! lat osiemdziesi tych XX w. do W�och spowodowa�a przede
wszystkim trudna sytuacja ekonomiczna Polski, ale istotne by�y równie# wzgl!dy
polityczne. Jako g�ówne powody wyjazdu Polacy podawali wtedy „zapewnienie
sobie pracy i spokojnej, lepszej przysz�o"ci, w której by�aby gwarantowana
pewna swoboda polityczna i religijna oraz wolno"% osobista”33. Poza wolno"ci 
osobist , na pierwszym miejscu Polacy stawiali dobro rodziny. Jak pisze Barbara

Cie"li'ska: „Zach!t  wyjazdu do W�och by�y czasem listy, które emigranci pisali

30 Zob. B. Cie"li'ska, Emigracja z Polski do W och pod koniec lat osiemdziesi�tych, „Przegl d

Polonijny”, 1993, nr 3, s. 93.
31 Dziennikarz PR, korespondent z Rzymu, wywiad przeprowadzony wiosn  2006 r.
32

 Dziennikarz TVP, wywiad przeprowadzony w Rzymie wiosn  2006 r.
33 M.I. Macioti, E. Pugliese, Gli Immigrati in Italia, Roma-Bari 1998, s. 149. Autorzy publikacji

oraz instytucja SIARES przeprowadzili z imigrantami polskimi szereg wywiadów, w których

pytali o sytuacj! w Polsce, powody przyjazdu, oczekiwania co do nowej „drogi #yciowej”,

warunki #ycia we W�oszech, relacje z W�ochami, przyczyny niezadowolenia.
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do znajomych pozosta�ych w kraju. Przedstawiali w nich swoj  sytuacj! w jak
najlepszych barwach, chwal c mi!dzy innymi du#e mo#liwo"ci zarobku”34.

Jedn  z powa#niejszych przyczyn wyjazdów Polaków do W�och w latach

1986-1987 by�a mo#liwo"% wykupienia w z�otówkach voucherów na kampingi
we W�oszech. Niektórzy szacuj , #e oko�o 95% uchod$ców rekrutowa�o si!
wtedy z uczestników wycieczek „Orbisu”. Po zako'czeniu wczasów, Polacy
zwracali si! do w�adz w�oskich z pro"b  o azyl polityczny. Zjawisko
„niedoko'czonych wycieczek” do W�och dotyczy�o tak#e wcze"niejszego
okresu. Jedna z ekspertek, która udzieli�a wywiadu do bada'35, w latach
siedemdziesi tych pilotowa�a z ramienia w�oskiego biura podró#y Alma Travel
grupy polskich turystów. Polaków odbiera�a na granicy w�osko-austriackiej,

je$dzi�a z nimi po W�oszech, a po zako'czonej wycieczce odwozi�a z powrotem
do granicy tylko cz!"% osób. Reszta decydowa�a si! pozosta% we W�oszech.

Niektórzy autorzy umiejscawiaj  pocz tek tzw. polskiej emigracji
„politycznej” czy „ideologicznej” do W�och jeszcze w latach siedemdziesi tych
XX w., czyli przed wyborem Jana Paw�a II na papie#a i przed powstaniem
„Solidarno"ci”36. Rzeczywi"cie, jeszcze przed wydarzeniami prze�omu lat
siedemdziesi tych i osiemdziesi tych ub. w. Polacy wyje#d#ali do W�och, mo#na

wi!c mówi% o pewnej ci g�o"ci ich obecno"ci w Italii od czasów drugiej wojny
"wiatowej. Grupa Polaków #ydowskiego pochodzenia przyjecha�a np. do W�och
po antysemickiej nagonce w 1968 r. Lata siedemdziesi te to z kolei rozkwit
ma�#e'stw mieszanych, W�ochów z Polkami. Eksperci, z którymi
przeprowadza�am wywiady, mówili wr!cz o swego rodzaju „modzie” na polskie
#ony. Polskie kobiety, które poznawa�y W�ochów przebywaj cych w Polsce (na
wymianach akademickich, stypendiach, na wyjazdach s�u#bowych itp.),

wyje#d#a�y potem do kraju swoich partnerów czy m!#ów. Wytworzy�a si! wi!c
do"% znacz ca grupa polskich kobiet mieszkaj cych we W�oszech. Powsta�a
nawet organizacja „Sawa”, skupiaj ca polskie #ony W�ochów. Na fali tego
zjawiska zrodzi� si! mit „�atwego podboju za #elazn  kurtyn ”, przedstawiaj cy
kobiety ze Wschodu, w tym Polki, jako kobiety, które mo#na zdoby% niewielkim
wysi�kiem. W "wiadomo"ci W�ochów, a zw�aszcza Rzymian, trwale zapisa�a si!
komedia Un sacco bello (Zabawa jest cudowna), w re#yserii Carlo Verdone.
Film z 1980 r., którego akcja toczy si! w Rzymie lat siedemdziesi tych XX w.,

34 B. Cie"li'ska, Emigracja z Polski do W och…, op. cit., s. 94.
35

 Pracownik Polskiego Biura Turystycznego w Rzymie, wywiad przeprowadzony tak#e

wiosn  2006 r.
36 Zob. A. Pelliccia, Storie di migrazione e di lavoro: il caso dei polacchi nella provincia di Roma,

„Studi Emigrazione”, 2010, nr 179, s. 634; Por. Tak#e: K. Iglicka, Migrazioni e politiche
migratorie in Europa Orientale: il caso della Polonia, w: Caritas Italiana, Europa.

Allargamento a Est e immigrazione, Roma 2004; P. Morawski, A. Morawski, La Polonia

italiana prima e dopo il 1989,  w:  K.  Golemo  et.  al., Polonia. Nuovo Paese di frontiera.Da

migranti a comunitari, Roma 2006.
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przyczyni� si! do rozpowszechnienia i utrwalenia stereotypu o polskich
kobietach, które mo#na zdoby% za pomoc  pary nylonowych rajstop
i d�ugopisu37.

Innym stereotypem Polaka, który do dzisiaj stanowi wa#ny element
obrazu Polaków we W�oszech, by� polski imigrant myj cy szyby na
skrzy#owaniach, czyli polacco-lavavetri. Stereotyp ten narodzi� si! w�a"nie
w okresie masowych migracji Polaków do W�och w latach osiemdziesi tych
ub. w. Polacco-lavavetri, czyli „Polak myj cy szyby” na sta�e wpisa� si!
w krajobraz miejski tamtej epoki. Niektórzy twierdz , #e to w�a"nie sami Polacy
wymy"lili sobie takie zaj!cie, zamiast prosi% przechodniów o ja�mu#n!. O tym
jak silny by� stereotyp polacco-lavavetri "wiadczy% mo#e ukazanie si! we

W�oszech ksi #ki, a potem równie# filmu, których motywem przewodnim jest
w�a"nie Polak myj cy szyby na skrzy#owaniach. Chodzi o powie"% zatytu�owan 
Il polacco lavatore di vetri Edoardo Albinatiego oraz film La ballata dei
lavavetri w re#yserii Petera del Monte38. Lavavetri by� do tego stopnia
postrzegany jako „polski pomys�”, #e w latach osiemdziesi tych pojawi� si!
w Neapolu W�och, który udawa� Polaka myj c szyby samochodowe.
Neapolita'czyk o ciemnej karnacji, z w�osami ufarbowanymi na blond

i w koszulce z napisem „Solidarno"%”, sta� si! na jaki" czas miejscow  atrakcj 39.
Jakie by�o nastawienie W�ochów do Polaków przyje#d#aj cych masowo

do ich kraju? Pocz tkowo okazywano polskim imigrantom #yczliwo"%
i wspó�czucie. Postrzegano ich przez pryzmat ideologicznego sprzeciwu
i wydarze' politycznych, które zachodzi�y w Polsce. Widziano w nich
uchod$ców z komunistycznego kraju, którzy szukali wolno"ci. Obraz ten
pot!gowa�y jeszcze w�oskie media. W�osi anga#owali si! w pomoc Polakom,

w czasie stanu wojennego wysy�ali Polakom paczki. Obecno"% papie#a-Polaka
wp�ywa�a pozytywnie na stosunek do przybyszów z Polski: W�osi cz!sto
stosowali wobec nich „taryf! ulgow ”. Mimo #e w istocie by�a to emigracja
„ideologiczno-zarobkowa”, jak okre"li� to we wspomnianym wywiadzie
korespondent RP w Rzymie, w rzeczywisto"ci wi!kszo"% W�ochów skupia�a si!
na pierwszym cz�onie tej kategorii. Na drugi plan schodzi� fakt, #e Polacy szukali
we W�oszech równie# polepszenia statusu materialnego. W�osi postrzegali ich
jako buntowników, ludzi odwa#nych. Przybysze z kraju Wojty�y i Wa�!sy, byli

w pewnym sensie na uprzywilejowanej pozycji, w�a"nie dlatego, #e pochodzili

37 Szczegó�ow  charakterystyk! filmu zawar�am w artykule Polska i Polacy we w oskich dzie ach

literackich i filmowych. "lady polsko!ci w kulturze symbolicznej W och, w: M. Bana",

T. Paleczny, K. Warmi'ska, Kulturowe i spo eczne wyzwania wspó czesno!ci, Kraków 2010.
38 Zob. E. Albinati, Il polacco lavatore di vetri, Milano 1998; oraz La Ballata dei lavavetri, Milano

1998. O tych dwóch dzie�ach – powie"ci i filmie – pisz! szerzej w artykule Polska i Polacy we

w oskich dzie ach literackich i filmowych…, op. cit.
39 O tym zdarzeniu wspomnia� w wywiadzie przeprowadzonym w 2006 r. dziennikarz Polskiego

Radia.
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z Polski. Fakt, #e byli biedni, myli szyby na skrzy#owaniach i pili alkohol,
schodzi� na drugi plan. Kiedy ich liczba zacz!�a wzrasta% w szybkim tempie
i coraz cz!"ciej dochodzi�o do nadu#ywania alkoholu i zwi zanych z tym

incydentów - polscy uchod$cy koczuj cy w obozach i na ulicach zacz!li
W�ochom przeszkadza%. Nastawienie zmienia�o si! na mniej przyjazne.
W miejscowo"ciach, gdzie lokowano obozy uchod$cze, dochodzi�o do
konfliktów z lokalnymi spo�eczno"ciami40.

Polska imigracja „zarobkowa” – badanti, muratori, idraulico polacco…

Trzecia fala emigracji z Polski do W�och najcz!"ciej bywa nazywana

„migracj  zarobkow ”. Rozpocz!�a si! wraz ze zmian  systemu politycznego
w Polsce, po prze�omie w 1989 r. Polacy migruj cy do W�och z nowej,
demokratycznej Polski, nie s  ju# traktowani jak uchod$cy polityczni.
Przyje#d#aj  do Italii przede wszystkim w poszukiwaniu pracy. W miar! jak
przebrzmiewa�y echa wznios�ych wydarze' okresu „Solidarno"ci”, polski
imigrant coraz cz!"ciej bywa� kojarzony z nowymi rolami spo�eczno-
zawodowymi: muratore i badante (czyli murarza/budowla'ca oraz opiekunki do

osób chorych i starszych)41. Po roku 1989 nast!puje zmiana profilu polskiej
imigracji we W�oszech: w poprzednim okresie cz!"ciej przyje#d#ali m!#czy$ni,
od lat dziewi!%dziesi tych przewa#aj  kobiety42.

G�ówne zaj!cia Polaków, tradycyjnie wykonywane we W�oszech to
w przypadku m!#czyzn muratore lub manovale (budowlaniec,
niewykwalifikowany pracownik fizyczny), a dla kobiet badante lub colf.
W dialekcie neapolita'skim s�owo „Polka” sta�o si! praktycznie synonimem

s�owa „pomoc domowa”. Polki jako pierwsze z ca�ego obszaru Europy
Wschodniej rozpocz!�y w Neapolu i okolicach prac! w sektorze zwanym
domestic service, zajmuj c si! zarówno sprz taniem i prowadzeniem domów, jak
i opiek  nad starszymi lud$mi. Pó$niej w sektorze prac domowych pojawi�y si!
tak#e kobiety z innych krajów Europy Wschodniej: Ukrainki, Rosjanki,
Rumunki, Bu�garki czy Mo�dawianki. Jednak#e obecno"% Polek tak silnie

40 Opowiedzia� o tym w�oski socjolog, mieszkaj cy w Latinie, naoczny "wiadek tamtych wydarze'
(wywiad przeprowadzony w Rzymie, wiosn  2006 r.).

41 Zdaniem w�oskiego dziennikarza i eseisty z gazety „il Manifesto”, to w�a"nie na lata
dziewi!%dziesi te, a nie osiemdziesi te XX w. przypada okres najwi!kszej „widoczno"ci” i

rozpoznawalno"ci Polaków we W�oszech.
42 Feminizacja migracji z krajów Europy )rodkowo-Wschodniej jest dzi" we W�oszech

zauwa#alnym zjawiskiem. Zmiana ta podyktowana jest struktur  wspó�czesnego w�oskiego
rynku pracy: wyst!puje du#e zapotrzebowanie na prace w tzw. sektorze us�ug domowych

(domestic service). Imigrantki podejmuj  prac! jako colf (collaboratrice domestica, pomoc

domowa) czy wspomniana ju# badante, nazywana inaczej assistente familiare, zajmuj ca si!
opiek  nad chorymi i starszymi.
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zapisa�a si! w "wiadomo"ci spo�eczno"ci lokalnej, #e u#ywano okre"lenia
polacca w odniesieniu do wszystkich tych kobiet43.

Najnowsza emigracja „zarobkowa” Polaków przynosi tak#e nowy

wymiar relacji: nale#y je rozpatrywa% rozró#niaj c ich p�aszczyzn!
„intrakulturow ” (relacje mi!dzy Polakami we W�oszech, z ró#nych pokole'
i "rodowisk) oraz mi!dzykulturow  (relacje Polaków z W�ochami w ró#nych
obszarach #ycia spo�ecznego)44. Lata dziewi!%dziesi te to tak#e konsolidacja
instytucji polonijnych we W�oszech. W 1992 r. zosta� za�o#ony Instytut Polski
w Rzymie, jednostka polskiego MSZ, a w 1996 r. powsta� Zwi zek Polaków we
W�oszech. Jego organem prasowym jest biuletyn „Polonia W�oska”45.

Kolejna cezura w historii migracji Polaków do W�och, to rok

przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. W marcu 2004 r. Polacy przestali
nale#e% do niechlubnej kategorii extracomunitari (obywateli pa'stw spoza UE),
a zacz!li by% okre"lani mianem comunitari (przynale# cy do UE)46. Struktura
zatrudnienia Polaków we W�oszech i ich role na w�oskim rynku pracy nie uleg�y
widocznej zmianie. Polacy nadal pracuj  w tych samych zawodach, ale coraz
cz!"ciej robi  to legalnie. Poniewa# s  obywatelami UE, nie wymaga si! ju# od
nich tzw. permesso di soggiorno (pozwolenia na pobyt), co zdecydowanie

u�atwia procedur! zatrudniania ich przez w�oskich pracodawców. Nowo"ci , po
przyst pieniu Polski do Unii, jest te# mo#liwo"% zak�adania w�asnej dzia�alno"ci
gospodarczej, z której coraz cz!"ciej Polacy korzystaj . Zak�adane przez polskich
imigrantów firmy najcz!"ciej lokuj  si! w sektorze us�ug budowlanych.

Z najnowsz  fal  emigracji zarobkowej po 2004 r. wi #e si! fenomen
„polskiego hydraulika”47. We w�oskiej opinii publicznej i w�oskich mediach

43 Zob.  R.  Gatti, L’immigrazione femminile polacca. Il caso della provincia di Napoli,
w: K. Golemo et.al., Polonia. Nuovo Paese di frontiera..., s. 347. O polskich badante zob. tak#e:

A. Ma�ek, Le migrazioni pendolari delle donne polacche in Italia, w: K. Golemo et. al. Polonia.

Nuovo Paese di frontiera..., op. cit.
44 Zob. A. Morawski, P. Morawski, La Polonia italiana…, op. cit., s. 235.
45 Instytucje polonijne powstawa�y we W�oszech tak#e wcze"niej: w 1927 r. powsta�y centrum

naukowe i biblioteka PAU, stworzone przez hrabiego Józefa Micha�owskiego (1870-1956).

W 1938 r. jej siedziba zosta�a przeniesiona do Pa�acu Doria Pamphilj, w pobli#u Piazza Venezia

i tam znajduje si! do dzisiaj jako Rzymska Stacja PAN (Accademia Polacca delle Scienze)
W latach czterdziestych XX w. powsta�a Fundacja im. Margrabiny Umiastowskiej oraz Polski

Instytut Historyczny w Rzymie. W 1975 r. za�o#ono Rad! Polaków we W�oszech, w której sk�ad

wesz�y: Fundacja im. Umiastowskiej, Polski Instytut Historyczny, Ogniska Polskie z Turynu

i Rzymu oraz Hospicjum Zwi zku Polskich Kawalerów Malta'skich w Rzymie. Do dzisiaj
funkcjonuje we W�oszech wiele polskich instytucji ko"cielnych: Papieski Instytut Polski,

Fundacja Jana Paw�a II, Dom Polski Jana Paw�a II, Polska sekcja Osservatore Romano,

Papieskie Kolegium Polskie, Polski Instytut Kultury Chrze"cija'skiej
46 O podzia�ach na extracomunitari i neocomunitari i ich nadu#ywaniu oraz nadinterpretacji we

w�oskich mediach pisz! w ksi #ce Obraz Polski i Polaków we W oszech. Pogl�dy, oceny,

opinie…, op. cit., s. 188-190.
47 Wyra#enie „polski hydraulik” bardzo cz!sto powraca w j!zyku w�oskich ekspertów od rynku

pracy, czy polityków, kiedy mówi  o „typowych kategoriach zawodowych” we W�oszech.
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symbolizowa� on obawy starych cz�onków UE przed nap�ywem „taniej si�y
roboczej” z nowych krajów cz�onkowskich. Strach przed rubalavoro („tym,
który kradnie miejsce pracy”), uwidoczni� si! jeszcze w okresie

przedakcesyjnym. Ma�o kto pami!ta� we W�oszech, #e na plakacie
wylansowanym we Francji przez Polsk  Organizacj! Turystyczn , przystojny
„polski hydraulik” oznajmia�, #e on zostaje w Polsce i zaprasza� do odwiedzenia
swojego kraju48. Problem polskiego hydraulika by� we W�oszech nieco mniej
widoczny ni# we Francji. Wskazywano raczej na to, #e je"li polski pracownik jest
we W�oszech zarejestrowany, regularnie p�aci podatki, a do tego jest bardziej
dyspozycyjny ni# W�och i "wiadczy us�ugi za ni#sz  cen! – to przynosi
spo�ecze'stwu w�oskiemu korzy"ci. Pojawienie si! problemu „polskiego

hydraulika” "wiadczy�o o tym, #e W�ochy, podobnie jak Francja, broni�y
swojego rynku przed Polakami. Nie posz�y "ladem Irlandii i Anglii – krajów
które od razu po rozszerzeniu otwar�y swoje rynki dla nowych obywateli UE. We
W�oszech przez dwa lata istnia� tzw. okres przej"ciowy (periodo transitorio),
je"li chodzi o wolny przep�yw pracowników. Dopiero w lipcu 2006 r. otwarto
ca�kowicie w�oski rynek pracy dla obywateli z nowych krajów cz�onkowskich
Unii. Wprowadzenie tego okresu przej"ciowego i „syndrom polskiego

hydraulika” niektórzy traktowali jako potwierdzenie faktu, #e nastawienie do
krajów Europy )rodkowo-Wschodniej jeszcze si! we W�oszech nie zmieni�o,
mimo ich przyj!cia do UE.

W 2006 r. w mediach – równie# polskich – nag�o"niono problem obozów
pracy w regionie Apulii, w okolicach miasta Foggia. Jak si! okaza�o,
w procederze brali równie# udzia� sami Polacy, którzy we wspó�pracy
z miejscowymi W�ochami werbowali do „niewolniczej” pracy w obozach swoich

rodaków. Problem dotyczy� nie tylko pracowników z Polski, ale tak#e
imigrantów innych narodowo"ci: Bu�garów, Rumunów, obywateli kilku pa'stw
afryka'skich49.

Jak twierdz  eksperci obserwuj cy #ycie Polaków we W�oszech
(socjologowie, pracownicy urz!dów pracy, duszpasterze), m�ode pokolenie coraz
cz!"ciej przyje#d#a do W�och z precyzyjnym „planem” na #ycie, dokszta�ca si!,
inwestuje w nauk! j!zyka, studia. Coraz wi!cej m�odych Polaków kupuje we
W�oszech mieszkania na kredyt. W�oskie banki zatrudniaj  nawet osoby

pos�uguj ce si! j!zykiem polskim, aby mog�y obs�ugiwa% polskich klientów.
Mo#na wi!c przewidywa%, #e ich wizerunek oraz profil zawodowy b!d 
stopniowo ulega% pozytywnej zmianie w ci gu najbli#szych lat. W niektórych
cz!"ciach kraju, zw�aszcza w Mediolanie, mo#na spotka% Polaków pracuj cych

48 Je reste ici. Venez nombreux – „Zostaj! tutaj. Przyje#d#ajcie licznie” – mówi� z billboardów
„polski hydraulik”.

49 Zob. szerzej K. Golemo, Obraz Polski i Polaków we W oszech…, op. cit., s. 132-133 oraz artyku�
w�oski,http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Io%20schiavo%20in%20Puglia/1370307

(14  grudnia 2010).
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w bankach, sekretariatach w�oskich firm, prowadz cych w�asne gabinety
lekarskie, czy osi gaj cych sukcesy w "wiecie mody jako wspó�pracownicy
w�oskich projektantów50. Pewien problem stanowi nadal nostryfikacja we

W�oszech polskich tytu�ów naukowych, zawodowych czy dyplomów. Jest to
bariera, która powoduje, #e wysoko wykwalifikowani Polacy maj  trudno"ci z
podejmowaniem prac na poziomie w�asnych umiej!tno"ci. We W�oszech w
przypadku imigrantów (ale coraz cz!"ciej dotyczy to tak#e autochtonów) mówi
si! wspó�cze"nie o braku tzw. strategii „przyci gania mózgów”, czy o zjawisku
„drena#u mózgów” (brain drain). Poniewa# rynek pracy nie oferuje mo#liwo"ci
zatrudnienia osobom uzdolnionym na poziomie ich kwalifikacji i za
odpowiednim wynagrodzeniem, cz!sto najbardziej utalentowane jednostki

wyje#d#aj  za granic! gdzie znajduj  lepsze oferty pracy. Imigranci nie s 
natomiast wykorzystywani we W�oszech na miar! ich mo#liwo"ci. Ich
umiej!tno"ci cz!sto zostaj  zaprzepaszczone (zjawisko znane jest pod nazw 
brain waste czy spreco dei cervelli). Wspó�cze"nie coraz cz!"ciej podejmuje si!
analizy "cie#ek rozwoju zawodowego imigrantów i szuka rozwi za' dla lepszego
zagospodarowania ich umiej!tno"ci51. Wed�ug danych najnowszego raportu
Immigrazione Dossier Statistico we W�oszech zamieszkuje obecnie 105.608

Polaków, i znajduj  si! oni na ósmym miejscu w"ród wszystkich grup
imigranckich we W�oszech52.

Stara i nowa emigracja – konflikt czy tylko brak kontaktu?

W kr!gu osób zajmuj cych si! problematyk  polsko-w�osk , emigracj!
Polaków do W�och najcz!"ciej dzieli si! na trzy etapy: pierwsza fala-powojenna,

druga fala – „solidarno"ciowa”, z lat osiemdziesi tych XX w. i trzecia fala –
migracje zarobkowe od czasów prze�omu politycznego w Polsce. Cz!sto
nies�usznie ró#nicuje si! dwie ostatnie fale emigracji, nazywaj c pierwsz  z nich
- „ideologiczn ”, a t! najnowsz  – „zarobkow ”. Podzia� ten widoczny jest np.
w wypowiedzi duchownego, b!d cego przez wiele lat duszpasterzem Polonii
w�oskiej: „Najnowsza emigracja zarobkowa z Polski, rozpoczynaj ca si! po
upadku systemu totalitarnego w krajach Europy Wschodniej i po zniesieniu wiz
do W�och, daleko odbiega od tej kategorii emigrantów, którzy ca�kowicie oddali

si! sprawie wolno"ci Ojczyzny i na rzecz niepodleg�o"ci po"wi!cili ca�e swoje
#ycie; w swoich czynach i pogl dach kierowali si! przede wszystkim spraw 
polsk . Tymczasem ta dzisiejsza migracja spowodowana jest kryzysem
ekonomicznym i bezrobociem w Polsce. St d wyjazdy za granic! nie maj 

50 Zob. wi!cej: K. Golemo, Obraz Polski i Polaków we W oszech…, op. cit., s. 130-137.
51 Na temat sytuacji wysoko wykwalifikowanych imigrantów polskich we W�oszech pisze ciekawie

A. Pelliccia, Storie di migrazione e di lavoro: il caso dei polacchi nella provincia di Roma…,

op. cit.
52 Immigrazione Dossier Statistico, Roma 2010.
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pod�o#a politycznego. Dzisiaj stanowi  p�ynn , oddzieln  grup! obj!t 
duszpasterstwem. S  to rodacy koczuj cy na ulicach Wielkiego Miasta.
Niew tpliwie dla nas duszpasterzy jest to smutne zjawisko i bolesny problem”53.

I dalej: „Nie ma dnia, aby ci »awangardowi« arty"ci nie przychodzili do
polskiego duszpasterza z # daniem pomocy w znalezieniu pracy i mieszkania.
Oczy ich pe�ne s  agresji, niesformu�owanych pretensji. Z dnia na dzie' pog�!bia
si! to poczucie zawodu, #alu i goryczy. Trudno im sobie u"wiadomi%, #e te
smutne konsekwencje ponosz  oni sami i z w�asnej winy, nieprzemy"lanej
decyzji. Na pewno nie b!dzie #adn  rewelacj  stwierdzenie, #e g�ównym
motywem wyjazdowej manii nie jest wcale wyt!skniona wolno"% my"li, ale
prozaiczne saksy, wszechogarniaj ca # dza szybkiego wzbogacenia si!. I tak

Polacy sami skazuj  si! na dobrowoln  banicj!”54.
Rzeczywi"cie, Polacy wyje#d#aj cy do W�och w latach osiemdziesi tych

ub. w. cz!sto otrzymywali status uchod$cy politycznego i osiadali si!
w specjalnych obozach. Ale, jak pokaza�y wspomniane wcze"niej badania
Macioti i Pugliese, w"ród pobudek, które kierowa�y „solidarno"ciowymi
emigrantami” z Polski cz!sto wymieniano ekonomiczne przyczyny wyjazdu.
Abstrahuj c od powodów ideologicznych, ludziom tym chodzi�o równie#
o popraw! materialnych warunków #ycia. Rozró#nienie na imigracj! polityczno-
ideologiczn  i zarobkow  jest wi!c w tym przypadku nie do ko'ca s�uszne.
Cytowany ju# korespondent PR w Rzymie w odniesieniu do polskich imigrantów
we W�oszech lat osiemdziesi tych trafnego okre"lenia: „imigracja ideologiczno-
zarobkowa”, poniewa# ludzie ci „korzystali z okazji”, #eby poprawi% równie#
swoj  sytuacj! ekonomiczn . Polsk! - socjolog od wielu lat mieszkaj cy na
Sycylii, nazywa wr!cz t! polsk  emigracj! lat osiemdziesi tych,

„pseudosolidarno"ciow ”. Podkre"lanie wymiaru ideologicznego s�u#y�o temu,
#eby uciec za granic! i zdoby% status azylanta.

Co warte odnotowania, równie# przed rokiem 1989 mówi�o si!
o istnieniu dwóch „Polonii” w�oskich: tej „czerwonej”, pozostaj cej
w mniejszo"ci i sympatyzuj cej z re#imem PRL, oraz tej stoj cej po stronie
opozycji, z któr  uto#samia�a si! wi!kszo"%. Jak pisz  bracia Morawscy, po
wydarzeniach zwi zanych z powstaniem „Solidarno"ci” te ró#ne kr!gi
i pokolenia polskiej emigracji zbli#y�y si! do siebie, „u"cisn!�y sobie d�onie,

zacz!�y siebie nawzajem s�ucha% i rozmawia% ze sob ”55.
Rozd$wi!k pomi!dzy „star ” a „now ” imigracj  opiera si! dzisiaj

przede wszystkim na nast!puj cych pretensjach: reprezentanci w�oskiej Polonii
zarzucaj  nowej imigracji, #e nie anga#uje si! w sprawy polonijne, nie interesuje
si! rozpowszechnianiem polskiej kultury, nie zrzesza si!, nie bierze udzia�u

53 M. Burniak, Chrystusowcy we W oszech i we w oskim duszpasterstwie polonijnym, w: W. Necel

(red.), Rozbudzi# wiar% Ojców, Pozna'-Essen 1995, s. 79.
54 Tam#e, s. 79.
55 A. Morawski, P. Morawski, La Polonia italiana…, op. cit., s. 237.



113

w spotkaniach. Jednym jej celem jest zarabianie pieni!dzy. „M�oda imigracja”
ma natomiast cz!sto za z�e „starej Polonii”, #e #yje w oderwaniu od realnego
"wiata i k�opotów dnia codziennego, zajmuje si! organizowaniem sympozjów

i zjazdów, nie zwracaj c uwagi na konkretne problemy, z którymi na co dzie'
borykaj  si! Polacy w "rodowisku w�oskim. Morawscy mówi  wr!cz o istnieniu
dwóch ró#nych grup Polaków we W�oszech: tzw. Polonii w�oskiej zrzeszonej
i wspó�dzia�aj cej oraz polskiej diaspory, anonimowej i rozrzuconej po ca�ym
Pó�wyspie Apeni'skim. Stara Polonia bardziej interesuje si! kwestiami
to#samo"ci, kultywowaniem tradycji i piel!gnowaniem j!zyka, bardzo istotna jest
dla nich sfera pami!ci o przesz�o"ci. Nowa imigracja jest tym zainteresowana
w niewielkim stopniu, albo wcale. Jak pisz  cytowani autorzy, nale#a�oby zadba%
o to, aby stara Polonia italiana umia�a otworzy% si! na nowych polskich
imigrantów i zach!ci% si! do ich uczestnictwa w #yciu polonijnym i doprowadzi%
do ich „reaktywacji kulturalnej”56. By% mo#e rozwi zanie problemu podzia�u na
„dwie Polonie” by�oby �atwiejsze, gdyby te ró#ni ce si! pokoleniowo
i "wiatopogl dowo grupy skupi�y si! nie na wzmacnianiu barier mi!dzy sob , ale
raczej na wzajemnym zrozumieniu i otwarciu na kraj, w którym zamieszkali oraz
gdyby wspólnie d #y�y do integracji we wspó�czesnym spo�ecze'stwie w�oskim.

56 A. Morawski, P. Morawski, La Polonia italiana prima e dopo il 1989..., op. cit. s. 242.
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Streszczenie

Autorka nawi zuj c do obecno"ci Polaków na Pó�wyspie Apeni'skim w epokach
poprzednich, omówi�a kolejne fale emigracji Polaków do W�och od zako'czenia
drugiej wojny "wiatowej do wspó�czesno"ci. Wiele uwagi po"wi!ci�a na
rozwa#ania i charakterystyk! przyczyn i celów emigracji po grudniu 1981 r., po
prze�omie politycznym w 1989 r. oraz po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej

w maju 2004 r. Omówi�a problemy bytowe Polaków we W�oszech, stosunek do
nich rdzennych mieszka'ców, polityk! w�adz polskich wobec diaspory.

Summary

The author starts her article by showing the Polish presence in the Italian

Peninsula in earlier epochs. Then she describes in details successive waves of
Polish emigration to Italy from the end of the Second World War to the present
times. Much attention is devoted to the deliberations and characteristics of the
reasons and goals of the Polish emigration after December 1981, the political
outbreak of 1989 and Poland's accession to the European Union in 2004. The
author presents the living conditions of Poles in Italy, the attitude of the natives
towards Poles, the policy of the Polish authorities towards the diaspora.


