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Szlak ten wybierali w większości polscy ambasadorzy, któr

skich1. Na uniwersytetach włoskich, głównie w Bolon

dniowieczu liczni Polacy, zwłaszcza teologowie i prawnicy.
pomiędzy kurią polską a rzymską2.

Podróże młodych Polaków do „kraju, w którym rodzi si

nesansie prawdziwym fenomenem. Młodzież szlacheck

granicę, nie tylko po to, aby uzupełnić wykształcenie zdo

aby odwiedzić dwory, nawiązać znajomość z włoskimi

i politycznymi. Wszystko po to, aby podnieść poziom kult

dobrych manier4. Trudno byłoby wskazać włoską ucze

studiowaliby Polacy. Głównie jednak przyjeżdżali na n

dwy, w której w tym okresie studiowało prawie 1400 stu

W epoce oświecenia dużą rolę odgrywał tak zwany

różne kraje Europy, stanowiąca konieczny element edu

łecznych. Słownym punktem programu takiej podroży by

śniejszych okresach wyjazd zagraniczny miał na celu p
rzyskie, doskonalenie języków obcych i nawiązywanie
środowiskami wykształconymi; tak w wieku XVIII wyj

tek intensywnych badań naukowych6. Także młodzi Polac

uniwersytecką, wyjeżdżali na różne zagraniczne uczelni
postać hrabiego Michała Borcha, zwanego „uczonym w

dem liczby placówek naukowych, w których przebywał, b

podczas czteroletniego pobytu w Italii należał do 19 stowa
do 14 włoskich7.

Opisując etapy emigracji Polaków do Włoch, nie na
tworzenia się Legionów Polskich we Włoszech. O ich fo

pisze Wiesław Śladkowski: Z idei społecznych i polityczny

sną emigrację, realny kształt przybrały legiony polskie utw

ka Dąbrowskiego we Włoszech u boku Napoleona Bonapart

punkcie swego rozwoju ok. 9 tys. żołnierzy, zdobyły sławę

D. Quirini-Poptawska, L'arte del viaggiare in Italia nel Medioevo,
Polonia, a cura di D. Quirini-Popławska, Kraków 1994. O podróż

tów w średniowieczu pisze szczegółowiej P. Wróbel, / viaggi diplom

1467-1492, [w:] Viaggio in Italia...

Por. L. Szczucki, Humanizm wioski i kultura polska, „Kultura i Spo

E. Lechniak, In Italia per acquisire la „sprezzatura", [w:] Viaggio i
Tamże.

L. Szczucki, Humanizm włoski..., s. 42.

M. Zgórniak, Il conte Borch dalle diciannove accademie e le sue „Lett

Italia..., s. 183.

Tamże, s. 185 i η. Trzeba podkreślić, że akademie włoskie tamtego o
tów: podczas gdy na uniwersytecie studiowało się systematycznie,

mii uczęszczano w sposób swobodny, przez krótszy czas, co pozwa
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kie straty w licznych kampaniach. Z Napoleonem walczącym z

żywotnych interesów swego kraju, emigranci polscy żywili całe

Pierwsza znacząca fala migrantów z Polski do Włoch mia
światowej9. Kilka tysięcy byłych żołnierzy Armii Andersa

mi włoskiej. Jak pisze Śladkowski, po zakończeniu działań w
obywateli znajdowało się poza Polską: Na zachodzie Europy,
tanii, Francji, Niemczech, Włoszech byli to żołnierze Polskich

polityczni oraz najliczniej reprezentowani rozbitkowie wojenni,

rze polscy, którzy podczas wojny znaleźli się we Włoszech
ległość także tego kraju, nie powrócili już do własnej ojczy
-wolnościowych.

Nie sposób opisywać tutaj bardziej szczegółowo historii

Włoch, gdyż celem niniejszego tekstu jest opis fali migrac
nomicznej lat 80. XX w., która o wiele poważniej niż wcześn

Włoszech.

2. EMIGRACJA Z POLSKI DO WŁOCH W LATACH 80.
PODSTAWOWE DANE

Przed przystąpieniem do charakterystyki emigracji do Włoch z lat 80. X

przybliżyć najpierw ogólne dane dotyczące emigracji z ziem polskich
sie. W latach 1981-1983 wyjechało z Polski 142 000 osób. W momencie
stanu wojennego poza granicami Polski pozostawało 500 000 obywatel
a ogromna ich część ubiegała się o przyznanie prawa do stałego pobytu n
Natomiast w latach 1986-1989 z Polski wyemigrowało 128 000 osób. W
głównymi powodami wyjazdów były względy ekonomiczne. W okres
liczba polskich emigrantów malała, ponieważ społeczeństwo oczekiwało
talnych zmian w polityce i gospodarce kraju".

Włochy, tradycyjny kraj emigracji, od lat 80. XX w. stawały się, coraz w

terenem imigracji12. W 1981 r. na ziemiach włoskich przebywało 1,2 m

nych emigrantów z Afryki Północnej (głównie Tunezji i Algierii), a także z
W. Śladkowski, Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994, s. 13.

Należy jednak zaznaczyć, że już po rozbiorach, w czasie gdy powstawały legiony we W
na mówić o pewnym ruchu emigracyjnym.
W. Śladkowski, Wychodźstwa polskiego..., s. 66.

E. Kołodziej, Emigracja z ziem pobkich od końca XIX wieku do czasów współczesnyc

się skupisk polonijnych, [w:] Emigracja z ziem pobkich w XX wieku. Drogi awansu em
red. A. Kosekiego, Pułtusk 1998, s. 18.

Jak pisze Krystyna Romaniszyn, masowa migracja na tereny krajów basenu Morza
była pochodną restrykcyjnej polityki intigracyjnej, wprowadzonej przez tradycyjne

nie przyjmujące imigrantów: K. Romaniszyn, Światowe szlaki migracyjne: przemiany i k
[w:] Migracje i społeczeństwo, t. 3, Migracje 1945-1995, red. J. E. Zamojski, Warszaw
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Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W 1980 r. cud
Włoszech 0,5% ludności kraju13.

Jak pośród grup imigranckich we Włoszech tego okresu prez

Wieloletni duszpasterz Polonii włoskiej Marian Burniak tak

polskiej fali emigracyjnej po stanie wojennym: Emigracja lat 80

na popularnie solidarnościową [...] zaznaczyła swoją obecność we

laków, którzy, tak jak ich poprzednicy po drugiej wojnie światow

cie społeczno-kulturalne Italii. Prostowali wówczas nieprawdziw

włoskiej o polskiej rzeczywistości, organizowali manifestacje, odc
łych Włoszech, konstruktywnie wpływali na opinię miejscowąu.

Warto wspomnieć o niezwykłej mobilizacji Polonii włos
jennego w Polsce. W owym czasie na terenie całych Włoc
odległych skupiskach polonijnych, powstawały Komitety P

opierała się na dobrowolnym współdziałaniu emigrantów z pols

ścielnymi. W czasie stanu woienneeo to Doczucie solidarności

pomocy ojczyźnie umocniły więź wśród Polonii15.

Po wprowadzeniu stanu wojennego liczba Polaków przyje
rosła właściwie z każdym miesiącem. W 1981 r. pozostawa
2000 osób. Wszystkie one wyemigrowały w ciągu kolejnych
Zjednoczonych i Kanady. Dla tej grupy osób ziemia włoska b
rem tranzytowym, pewnym etapem w drodze emigracyjnej.

Kolejną falę uchodźców z Polski zapoczątkowała w 1983 r.
py kibiców z Gdańska, którzy przyjechali na mecz Juventu

i nie wrócili już do ojczyzny16. W tym czasie emigracja tra
rzeczą trudną do zrealizowania: wizy do Kanady, Australii i

można było otrzymać już po upływie trzech miesięcy. Tak wię

wyjeżdżała dalej, ale mimo to ich liczba we Włoszech wzras
100%: w 1984 r. Polaków było 1000, rok później, 2000, a w

Kulminacja emigracji przypadła na rok 198718. W kwietn
ków, którzy złożyli prośbę o przyznanie im statusu uchodźcy,

letnim tego samego roku było ich już ponad 9000. Rok późn
da Polska w Rzymie szacowała liczę Polaków we Włoszech n

13 A. Bonasewicz, Główne kierunki i natężenie migracji 1945-1995, [w:] Mig

Migracje 1945-1995, s. 29.

14 M. Burniak, Chrystusowcy we Włoszech i we włoskim duszpasterstwie po

rę ojców, red. W. Necel, Poznań-Essen 1995, s. 78-79.

15 Tamże, s. 78.

16 B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch pod koniec lat osiemdziesi
1993, z. 3, s. 93.

17 Tamże, s. 93.

18 Fala uchodźców z 1987 r. w dużej mierze traktowała Włochy jako kraj tr

gracją do Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych; za: M. Burniak, Chry
s. 73.
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dług danych instytucji kościelnych liczba ta sięgała n

po 1987 r. był tak gwałtowny, że sami Włosi tracili r
dokładnych danych statystycznych jest stosunkowo tru

Jak piszą włoscy socjologowie, specjaliści w dziedzin

czyźni i kobiety, młodzi i nie całkiem młodzi, czasami ca

mi, samochodami, w autokarach dla pielgrzymów. Iprosi

przybywały jednak przede wszystkim młode osoby, któ

ły. Mężczyźni byli głównie zależnymi pracownikami fizy

mi nmvslnwvmi Diiżn rzadziei nniawiali «ie nrarnwnirv niezależni drnne Iznbier «ta

nowiły najczęściej: pielęgniarki, filolodzy, kucharki, szwaczki, księgowe i ekonomistk

zajmujące się planowaniem21. Polacy przybywający wtedy do Włoch byli lokow

w przejściowych obozach dla uchodźców w Capui koło Neapolu i Latinie, niedale

Rzymu. Gdy liczba Polaków wzrastała i nie mieścili się już w obozach, trzeba było ich

lokować w rzymskich i podrzymskich hotelikach, pensjonatach oraz na kemping

nad morzem22. Szacuje się, że od początku lat 80. XX w. do 1991 r. przeszło przez wło

skie obozy dla uchodźców około 40 000 Polaków. Większość z tych osób wyjecha
potem dalej - do innych krajów, a około 2000-3000 osób powróciło do Polski.
więc na początku lat 90. XX w. w obozach w Italii pozostawało jedynie 150 osób23

3. PRZYCZYNY WYJAZDÓW DO WŁOCH W LATACH 80. XX W.
ORAZ SYTUACJA POLAKÓW NA EMIGRACJI

Emigracja lat 80. XX w. miała swoje korzenie przede wszystkim w trudnej sy
acji ekonomicznej Polski tamtego okresu. Oczywiście istotne były również wzgl
ideologiczno-polityczne. Jako główne powody wyjazdu do Włoch Polacy podaw

zapewnienie sobie pracy i spokojnej, lepszej przyszłości, w której byłaby gwarantowa

pewna swoboda polityczna i religijna oraz wolność osobista24. Poza wolnością osobi

na pierwszym miejscu Polacy stawiali też dobro rodziny. Jak pisze Barbara Cieślińska

Zachętą wyjazdu do Włoch były czasem listy, które emigranci pisali do znajomych po

stałych w kraju. Przedstawiali w nich swoją sytuację w jak najlepszych barwach, chw
między innymi duże możliwości zarobku1''.

19 Β. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch..., s. 93-94.

20 M. I. Macioti, E. Pugliese, Gli Immigrati in Italia, Roma-Bari 1998, s. 148.

21 Tamże, s. 153.
22 M. Burniak, Chrystusowcy we Włoszech..., s. 73.

23 B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch..., s. 94.

24 M. I. Macioti, E. Pugliese, Gli Immigrant i..., s. 149. Autorzy publikacji oraz instytucja SLA

przeprowadzili z imigrantami polskimi szereg wywiadów, w których pytali o sytuację w Polsce
wody przyjazdu, oczekiwania co do nowej „drogi życiowej", warunki życia we Włoszech, relac
z Włochami, przyczyny niezadowolenia.

25 B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch..., s. 94.
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Wart uwagi jest fakt, iż jedną z poważniejszych przyczyn mas
Polaków do Włoch w latach 1986-1987 była możliwość wykupien

voucherôw na kempingi we Włoszech. Około 95% uchodźców rek
dy z uczestników wycieczek z „Orbisu". Po zakończeniu wczasów

do władz włoskich z prośbą o azyl polityczny. Nierzadko na pozostan

decydowali się także kierowcy autokarów i wtedy trzeba było znaleź

cę, który mógłby odwieźć wycieczkę (lub jej część) z powrotem
włoskie przestrzegały postanowień Konwencji Genewskiej z 195
rymi każdego imigranta z komunistycznej Europy Wschodniej n
jako uchodźcę politycznego, a więc zapewnić mu należytą opiek
emigrację zamorską26.

Mimo że stosunkowo niewiele podań o przyznanie oficjalnego
było rozpatrywanych pozytywnie, państwo włoskie nie odmaw
mocy zbiegłym Polakom - w obozach dla uchodźców lub specja
pewniono im zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę. Po pewnym
jak państwo polskie zaczęło wydawać paszporty - liczba imigran
tak wielka, że w strukturach zajmujących się migracjami zaczęło
i środków na utrzymanie Polaków. W radiu zaczęły się pojawia
trzymanie ciągłego napływu ludności z Warszawy27. Wobec tyc
częty we wtoszecn aziatainosc pozarząaowe organizacje woiontariacKie: czerwony

Krzyż, zrzeszenia religijne, parafie, a także pojedynczy ludzie zajmujący się zna
dowaniem dla Polaków dodatkowych lokali, dostarczaniem żywności, opieką na

dziećmi.

Ksiądz Marian Burniak tak opisuje swoje wspomnienia z tamtego okresu: Zaraz
na początku mej pracy duszpasterskiej [...] nawiązałem ścisły kontakt z polsko-am

rykańskim Komitetem Emigracyjnym, z Wysokim Komisarzem przy Papieskim Dziele
Pomocy oraz innymi wspomagającymi organizacjami polonijnymi i kościelnymi or

kompetentnymi władzami włoskimi. Polacy bowiem przebywający w tych obozach prze

ściowych wymagali specjalnej opieki, tak religijnej, jak i socjalnej. Stąd organizowałem
dla nich pomoc społeczno-ekonomiczną w postaci zasiłków pieniężnych, żywności dla
dzin wielodzietnych i odzieży28.

hala emigracyjna z 1V8/ r. spowodowała, że w obozach dla uchodźców zaczęł

w końcu brakować miejsca. Wskutek przepełnienia obozy te zamykano, o czym P

lacy udający się do Włoch nie zawsze byli poinformowani. Ci, dla których zabrak

miejsca, koczowali w parkach, na dworcach kolejowych i innych miejscach publi

nych. Ojciec Konrad Hejmo, dyrektor Duszpasterskiego Ośrodka dla Pielgrzymów
Polskich „Corda Cordi", tak opisuje to w „Kronice Rzymskiej": zbierali się więc na

Rodacy w okolicy obozu, zwłaszcza na placu przy kościele parafialnym. Z czasem nie p

siadający namiotów, za zgodą proboszcza ulokowali się wewnątrz kościoła [...] zaczę
26 Tamże, s. 95.
27 M. I. Macioti, Ε. Pugliese, Gli Immigrait..., s. 150.
28 M. Burniak, Chrystusowcy we Włoszech..., s. 72.
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rozbijać namioty tuż przy posterunku (Kwestury Gene

nowa) w parku [...] Później przenieśli się do piękneg

nazwą Villa Borghese [...] nowi uchodźcy wybierający „
miejskim tuż przy bazylice Sw. Pawła za Murami [wł.

aut.]. Dosyć krótko tam przebywali, gdyż środki maso

agowały na to obozowisko bez sanitariatów na oczach m
z całego świata [.. .]29.

4. RELACJE POLSKICH EMIGRANTÓW Z W

Po roku 1987, kiedy to nastąpiła największa polska

włoscy dość ostro zareagowali na nagły wzrost licz

socjologowie zainteresowali się fenomenem „mniejs
skich; na ten temat napisano nawet kilka prac mag

jąc, zainteresowanie Polakami było większe niż inny

na osobę papieża-Polaka.
Zwykłe włoskie rodziny okazywały polskim uch
im pomagały: społeczności lokalne organizowały zb
w obozach. To przychylne nastawienie utrzymywał
gracyjnej, czyli do 1987 r. Także przywoływani już
że relacje polskich imigrantów z Włochami były po
piszą M. I. Macioti i E. Pugliese: aura prześladowań
wien szczególny rodzaj szacunku; urokliwość dzieci,

oczach, rozczulała nawet właścicieli hoteli, których gł

rabiani^. Trudno rozstrzygnąć, czy takie nastawie
kiem, czy raczej było ono wyrazem pewnej pobłażl
Owa przychylność i łaskawość Włochów względe

tu, że Włosi pozostawali na dominującej pozycji i p
laznej kurtyny" z pewnego rodzaju wyższością. M.
minają też, że w miarę upływu czasu stosunki mię
ich Włochami pogarszały się, środki finansowe z

nych przychodziły z opóźnieniem, oszczędzano

lokowano coraz więcej osób, czasem wyłączano prą
światła. Władze wprowadziły nakaz stałego pobyt

broniły podejmowania pracy pod karą odebrania r
Polacy nie mogli się więc przemieszczać32, nie mo

Κ. Hejmo ΟΡ, ...ζ ziemi włoskiej do Polski, „Kronika Rzymsk
B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch..., s. 100.

M. I. Macioti, E. Pugliese, Gli Immigrati..., s. 150.

Aby opuścić miejsce zamieszkania na dłużej niż 24 godziny, p

(tamże, s. 151).
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je przygotowanie zawodowe, nie mieli zajęcia (autor

szonej bezczynności"), a jednocześnie środki finansowe
niewystarczające do zaspokojenia codziennych potrz
sobie sprawę z trudnej sytuacji Polaków w obozach uc
razy w miesiącu odwiedzałem obozy, odprawiałem Msz
cym w nich Polakom przede wszystkim kapłańską pom
gijnej i kulturalno-wychowawczej. Na usługach „obozow
religijne i czasopisma. Sytuacja życiowa emigrantów wym
jątkowych warunkach obozowych Polacy nie załamywa
twa wiary, ale ją w nowych okolicznościach, w miarę m
pasterz Polonii włoskiej wspomina różne inicjatywy du
z myślą o polskich emigrantach: msze święte, katechez
do Rzymu na audiencję u papieża, zgromadzenia z okaz
beatyfikacyjnych34.

Jak pisze B. Cieślińska, istotnym czynnikiem nadającym

tów z Polski było okazywanie przez Włochów szczególn

nowień [...] konwencji genewskiej^. W ramach pomo

munistycznego, Polakom udostępniono więc pensjonaty

W Rzymie wyłącznie dla Polaków przeznaczono 24 pen

rzono dwa ośrodki dla emigrantów z Polski — na 250-300 o

więc (bezpłatne mieszkanie, wyżywienie, opieka lekarsk
go36. Ponieważ w owym czasie trudno było we Włoszec

bezrobocie jest ważnym problemem), na Polaków, nieja
obywateli włoskich, gdyż utrzymywanych przez państ
patrzono przychylnie. W 1988 r. dotarł nawet do Am
list z pogróżkami, w którym jakaś organizacja z Sardyn
opuścili Włochy37.

Imigranci polscy skarżyli się na biurokrację - długi

wienie dokumentów, bałagan, a także nieodpowiednie t
telach (braki w akcesoriach higienicznych, wyżywieniu,
hoteli). Niektórzy Polacy wskazywali wręcz na brak szac

ny Włochów, czasem składano nawet doniesienia na krz
ność włoską38.

Zycie w hotelach i obozach dla uchodźców bywało t

opisywali je polscy emigranci w jednej ze swoich petycji: O

skę i niełaskę goszczących nas hotelarzy, którym opiekę nad
33 M. Burniak, Chrystusowcy we Włoszech..., s. 72.

34 Tamże, s. 72.
35 B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Włoch..., s. 101.

36 Tamże, s. 101.
37 Tamże.

38 M. I. Macioti, E. Pugliese, GliImmigrati..., s. 151-152.
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umowy. Nie wszyscy oni są wobec nas uczciwi, niektórzy wr

wykorzystując nasze niedoinformowanie oraz brak widocznej
organów rządowych do tego powołanych [..

Ponieważ władze włoskie, związane postanowieniami g
w sposób bezpośredni odmówić pomocy uchodźcom, znajd
chęcania Polaków do emigracji na ziemie włoskie. Było to
ne przetrzymywanie obywateli polskich na przejściach gr

też odesłanie grupy polskich turystów, którzy nie mieli bile

przykładem odwodzenia Polaków od chęci pozostania we W
warunki mieszkaniowe w obozach: oszczędzanie na jedzen
kaz przemieszczania się etc.
Ze strony włoskiej padały jednak stwierdzenia, że Polac
względnie uprzywilejowaną. Właściciele hoteli, osoby od

uchodźców oraz nrzedsrawiciele aaenrii emicrracvinvch twierdzili, że Polarv nie mnia

problemów z przeżyciem, spędzają dni bezczynnie, wychodzą jedynie na pobliski targ,
przemieszczają się nieco w stronę miasta, opiekują się dziećmi, urządzają nawet zawody
piłkarskie, biorą udział w praktykach religijnych, w niektórych przypadkach nawet jeż

dżą nad morze'1.

Być może rzeczywiście była to sytuacja względnego uprzywilejowania, w po
równaniu z innymi grupami narodowościowymi. Nie wydaje się jednak, aby przy
wołany obraz sytuacji Polaków we Włoszech świadczył o udanym życiu, spełnio
nych aspiracjach i adaptacji do nowych warunków. Brak zrozumienia, doświadczenia
z przeszłości i poczucie wegetacji i bezcelowości musiały powodować frustrację. Traf
nie opisali to autorzy cytowanej już pracy42: Sytuacja, w której nie można znieść pa
nujących warunków, popycha często w stronę działań dewiacyjnych: są to zachowania
dokuczliwe, niszczenie sprzętów, bijatyki, pijaństwo, prostytucja. Obraz Włoch — kraju
bliskiego kulturowo, przyjacielskiego, będącego centrum chrześcijaństwa — rozpada się
poprzez zderzanie z codziennością życia uchodźcy.

UWAGI KOŃCOWE

Sytuacja polskich imigrantów uległa zmianie po 1989 r., kiedy to wraz z p

niem ustroju państwa, Polacy stracili prawo do ubiegania się o status ucho

tycznego. W konsekwencji, zostali oni pozbawieni opieki socjalnej ze strony

włoskiego. W roku 1990 weszła w życie tzw. ustawa Martellego, która dała
możliwość legalnej pracy we Włoszech. Przez całe lata 90. XX w. Włochy

39 Maszynopis petycji polskich uchodźców do włoskiego MSW - Rzym 14 XI 1987, cyt
ślińska, Emigracja z Polski do Wioch..., s. 96.

40 B. Cieślińska, Emigracja z Polski do Wioch..., s. 101.

41 M. I. Macioti, E. Pugliese, Gli Immigrati..., s. 152.
42 Tamże, s. 153.
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nym i atrakcyjnym krajem dla migrujących, gło

siaj jest to ważny rejon dla tzw. „migracji niepełnej

W 2002 r., z powodu przeprowadzenia akcji re

galnym imigrantom sformalizowanie swojego poby

soggiorno (oczywiście na ściśle określonych warunk

polskich legalnie przebywających we Włoszech;
-Wschodniej zajmują oni teraz miejsce tuż za Rum
obejmujących grupy cudzoziemców Polacy są dziś
pod względem liczebności (około 75 000)44.

Fenomen „migracji niepełnej" został szczegółowo opisany
cje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska

Por. Immigrazione Dossier Statistico 2004 oraz Antcipazio
[online:] www.stranieriinitalia.it/news/dossier9mag2005.
laków przebywających obecnie we Włoszech sięga nawet 8

Mgr Karolina GOLEMO, absolwentka socjologi

kacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim

tedrze Kulturoznawstwa Międzynarodowego Inst
gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą

Włoszech, zatytułowaną „Przemiany stereotypu
1945 roku".
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