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POLSKA I POLACY WE WŁOSKICH DZIEŁACH 
LITERACKICH I FILMOWYCH. ŚLADY „POLSKOŚCI” 

W KULTURZE SYMBOLICZNEJ WŁOCH 

Tekst ten stanowi rodzaj szkicu socjologiczno-kulturoznawczego, w którym podej-
muję tematykę postrzegania Polski i Polaków w wytworach włoskiej kultury sym-
bolicznej. Opiera się on na wynikach analizy przeprowadzonej w ramach szerszego 
projektu badawczego, dotyczącego przemian obrazu Polski i Polaków we Włoszech 
w ostatnich dekadach1. Celem szkicu jest ukazanie, w bardzo ogólnym zarysie, ele-
mentów obrazu naszego kraju i jego obywateli w wybranych dziełach włoskiej li-
teratury i fi lmu. Nie jest to dogłębna i precyzyjna analiza o charakterze reprezenta-
tywnym dla ogółu włoskich wytworów kulturowych. Jest to jedynie pewna wstępna 
propozycja kierunku badań, naszkicowanie niektórych tendencji w budowaniu prze-
kazu kulturowego o Polsce i Polakach. Poszukując śladów „polskości” w literaturze  
fi lmie włoskim, starałam się pokazać, w jaki sposób są w nich prezentowane tematy, 
a także wątki dotyczące Polski oraz Polaków, jaki jest najczęstszy wizerunek naszego 
kraju i jego „typowego” obywatela, dotrzeć do najbardziej wyrazistych stereotypów. 
Starałam się jednocześnie odnaleźć inne, wybiegające poza stereotyp składniki obra-
zu Polski i Polaków, pokazujące nas z nieco mniej „typowej” perspektywy. Dążyłam 
także do odkrycia, jaki rodzaj wiedzy i Polsce i Polakach może czerpać włoski od-
biorca z przekazów literackich i fi lmowych, innymi słowy – czego wytwory włoskiej 
kultury symbolicznej uczą o Polsce przeciętnego czytelnika albo widza.

1 Studia nad przemianami obrazu Polski i Polaków we Włoszech prowadziłam w latach 2005–2009, 
korzystając dwukrotnie ze stypendiów włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy 
z polskim Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Na projekt 
złożyły się m.in.: seria wywiadów pogłębionych z ekspertami, rozległa analiza treści artykułów z włoskich 
gazet oraz analiza włoskich dzieł literackich i fi lmowych, w których podejmowano tematy dotyczące 
Polski i Polaków. Część projektu poświęcona badaniom nad obrazem Polaka we włoskiej literaturze 
i fi lmie była uzupełnieniem głównego nurtu analizy – miała na celu wzbogacenie badań o artystyczny 
koloryt i kulturoznawczą perspektywę, ubarwienie wizerunku Polski i Polaka wyłaniającego się z badań 
prasowych oraz wywiadów pogłębionych.
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Kilka uwag dotyczących założeń teoretycznych i metodologii badań 

Kulturę symboliczną defi niuje się jako „kulturę ujmowaną w kategoriach składa-
jących się na nią znaków i wartości, które są przedmiotami lub aktami ludzkiego 
zachowania odnoszącymi się do postaw i do znaczeń”2. Jej nośnikami mogą być 
zarówno język, mity, religia, ideologie właściwe dla danej grupy, jak i szeroko pojęta 
działalność artystyczna, dzieła sztuki: literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne czy 
fi lmowe. Na potrzeby moich badań zawęziłam pojęcie kultury symbolicznej, odno-
sząc je do włoskich dzieł literackich i fi lmowych, w których są przekazywane pewne 
treści wartościujące, odnoszące się do obrazu Polski i Polaków. Decydując się na 
włączenie do analizy treści zawartych w literaturze i fi lmie, miałam na względzie 
trafne spostrzeżenie Znanieckiego, który stwierdził: 

[...] bez wątpienia w dziełach literackich zawiera się tyle samo dobrej obserwacji oraz 
uważnych opisów danych społecznych, co w pracach o charakterze naukowym. Wyklu-
czając całkowicie wykorzystanie literatury do celów naukowych, z całą pewnością pozba-
wialibyśmy się cennego źródła materiału3. 

Stąd też literatura i fi lm włoski stały się dla mnie obszarem poszukiwań elementów 
obrazu Polski i Polaków powstającego we Włoszech. Ich analizę traktowałam jako 
kulturoznawcze studium uzupełniające główny nurt badań. 

Przedmiotem mojej analizy były wytwory kulturowe (włoska literatura i włoski 
fi lm) jako nośniki znaczeń i wartości odnoszących się do obrazu pewnej grupy na-
rodowej (Polaków), stąd też na wstępie należałoby – w ogólnym zarysie – scha-
rakteryzować funkcje kultury symbolicznej w zakresie wytwarzania „obrazów in-
nych etnicznych”, stereotypów i autostereotypów. Antonina Kłoskowska przypisuje 
dużą rolę kulturze symbolicznej jako czynnikowi różnicującemu kultury narodowe 
i określającemu swoisty charakter danej grupy narodowej. Odnosząc się do fenome-
nu „polskości”, stwierdza, że „trzon tego pojęcia określają wartości, mity i stereo-
typy tkwiące w ludzkiej świadomości i utrwalane, obiektywizowane w literaturze, 
sztukach plastycznych, ideologiach, legendzie, historiografi i i teoriach o nauko-
wej formie”4. Oznaczałoby to, że kultura symboliczna danego narodu determinuje 
również wyobrażenia o obcych innej narodowości i nastawienie do nich. Również 
i stereotypy na temat danej grupy narodowościowej zależą więc w dużej mierze od 
bagażu kulturowego, jaki posiada grupa je tworząca. W przypadku obrazu Polski 
i Polaków we Włoszech sprawa przedstawia się nieco inaczej, ponieważ nie istnieje 
tam silne poczucie przynależności do pewnej kulturowej całości, brak jest wyrazistej 
„włoskiej tożsamości”. Ze względów historyczno-polityczno-geografi cznych Italia 
przez wiele lat pozostawała podzielona na wiele różnych organizmów państwowych, 
posiadających silną odrębność kulturową, przejawiającą się również w języku, będą-

2 Por. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Graffi ti, Toruń 1999.
3 F. Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 226. 
4 A. Kłoskowska, Kultura narodowa i narodowa identyfi kacja, [w:] A. Kłoskowska (red.), Oblicza 

polskości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, s. 5. 
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cych pod różnymi strefami wpływów europejskich mocarstw. Trudno więc odnieść 
do przypadku Włoch założenie o powiązaniu między obrazem innych etnicznych 
a tożsamością kulturową ludzi tworzących te obrazy5. Patrząc z perspektywy kulturo-
logicznej, zakładającej, że podstawą tożsamości narodowej jest spajająca grupę kul-
tura posiadająca pewien ogólny „styl”, którego wszyscy członkowie są uczestnikami 
(w mniejszym lub większym stopniu), w odniesieniu do Włochów należałoby mówić 
o tzw. słabo zarysowanej tożsamości narodowej. Do opisania włoskiej rzeczywisto-
ści trafniejsza wydaje się perspektywa socjologiczna, zakładająca, że „kultura każdej 
większej zbiorowości jest [...] heterogeniczna, gdyż składa się na nią wiele regional-
nych i warstwowych subkultur”6. 

Problem z określeniem włoskiej „tożsamości kolektywnej”, ze zdefi niowaniem 
„włoskości”, sprawia, że równie trudno dotrzeć do treści włoskiego „autostereoty-
pu”. Fenomen, który Zbigniew Bokszański nazywa „kolektywnym samopoczuciem 
zbiorowości”7, daje się jednak uchwycić w bezpośredniej konfrontacji cech „prze-
ciętnego Włocha” z „imigrantem”, czy szerzej – z „Innym etnicznym”. Porównanie 
z „Obcym” służy często do sprecyzowania własnej percepcji grupy własnej – „nas”, 
której tożsamość, dopóki nie jest zestawiona z grupą obcą, może się wydawać mało 
wyrazista. Sposób prezentowania Polaków we włoskich przekazach literackich i fi l-
mowych może być rezultatem takiej właśnie konfrontacji: zderzenia „włoskości” 
z „polskością”, w wyniku której dowiadujemy się wiele nie tylko o obrazie Polaka, 
ale również o twórcach tego obrazu. 

Mając na uwadze szczególny, mozaikowy charakter „włoskiej tożsamości”, wy-
rażającej się w wielu regionalnych wersjach8, można oczywiście poszukiwać rów-
nież pewnych wspólnych znaczeń, podzielanych przez ogół lub dużą część społe-
czeństwa, wyrażonych na przykład w dziełach fi lmowych i literackich określanych 
ogólnie jako „włoskie”. Należy jednak pamiętać i o tym, że poszczególne przekazy 
artystyczne (literackie, fi lmowe itd.) często odnoszą się do pewnych konkretnych 
(regionalnych, lokalnych) realiów społecznych szczególnie bliskich autorowi, a więc 
ryzykowne jest uogólnianie ich na poziomie całego włoskiego społeczeństwa. Tak 
było np. w przypadku niektórych analizowanych przeze mnie dzieł literackich 
i fi lmowych: odnosiły się przede wszystkim do specyfi cznej rzeczywistości Rzymu, 
mniej do całych Włoch. 

Jak już wspomniałam, próbę odnalezienia wątków polskich w literaturze włoskiej 
i w fi lmie włoskim podjęłam przede wszystkim dla urozmaicenia badań nad przemia-
nami obrazu Polski i Polaków. Nie posiadam specjalistycznego przygotowania fi lolo-
gicznego i fi lmoznawczego, które pozwoliłoby mi na przeprowadzenie precyzyjnych 

5 O zależności tej pisał Zbigniew Bokszański: Obrazy innych etnicznych a tożsamość kulturowa, 
„Kultura i Społeczeństwo”, nr 4/1995. 

6 Ibidem, s. 12. 
7 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 49. 
8 O zróżnicowaniu regionalnym i tożsamości narodowej we Włoszech zob. K. Golemo, Dynamika 

tożsamości regionalnej, narodowej i ponadnarodowej w Italii od czasów włoskiego Risorgimento po czasy 
współczesne, [w:] K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 

Polska i Polacy we włoskich dziełach literackich i filmowych. Ślady „polskości” w kulturze...
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i miarodajnych badań nad treścią literatury i fi lmu pod względem podejmowanej 
przeze mnie problematyki. Poprosiłam więc o opinię i wskazówki kilku ekspertów, 
zajmujących się zawodowo literaturą i fi lmem. Cel, który sobie wyznaczyłam, nie 
był łatwy do osiągnięcia, nawet przy pomocy specjalistów w interesującej mnie dzie-
dzinie. Najczęściej eksperci, pytani o wątki polskie w literaturze i fi lmie włoskim, 
odpowiadali, że nie znają takich przypadków. Jedynie dwie osoby (włoski polonista-
-fi lmoznawca i polska italianistka) wskazały mi kilka tytułów dzieł literackich i fi l-
mowych, w których można się doszukać „polskich śladów”. O niektórych z tych 
pozycji książkowych czy fi lmowych słyszałam już wcześniej, inne były dla mnie 
odkryciem. 

Ślady „polskości” we włoskiej kinematografi i to również udział Polaków w pro-
dukcji oraz obecność polskich aktorów. W ostatnich latach pojawiło się kilka fi lmo-
wych koprodukcji polsko-włoskich, w których ekipa realizatorska i obsada aktorska 
były po części polskie. Niektóre ze scen pochodzące z tych fi lmów były kręcone rów-
nież w Polsce. Włoscy reżyserzy zapraszali też do udziału w swoich fi lmach polskie 
aktorki mieszkające we Włoszech. 

Motywy polskie we włoskiej twórczości literackiej i fi lmowej (a z pewnością 
także w teatrze, fotografi i, sztuce) to temat, który nadawałby się do osobnego opra-
cowania. Dlatego analiza włoskich wytworów kultury symbolicznej, pod względem 
występowania w niej motywów polskich, ogranicza się jedynie do prostej egzem-
plifi kacji na podstawie kilku zaledwie dzieł literackich i fi lmowych. Próbę badaw-
czą (o charakterze celowym) stanowiło w sumie sześć utworów literackich i sześć 
fi lmów. Odniesień do Polski i Polaków jest we włoskim fi lmie i literaturze bardzo 
niewiele i tylko wnikliwe poszukiwania podparte ugruntowaną wiedzą w tej dziedzi-
nie, pozwoliłyby na dotarcie do nich wszystkich. Pozostawiam tę problematykę do 
dalszych specjalistycznych opracowań.

1. Wątki polskie w literaturze i poezji włoskiej 

Poniżej prezentuję kilka dzieł literackich, w których odnalazłam odniesienia do Polski 
i Polaków. Tak jak nadmieniłam wcześniej, wątki polskie pojawiają się we włoskiej 
literaturze bardzo rzadko. Poza emblematyczną powieścią Albinatiego Il polacco la-
vatore di vetri (Polak myjący szyby), nie ma autorów, którzy by w tak bezpośredni 
sposób odwoływali się do Polaków w swoich utworach, czyniąc z nich główny temat 
książki. W niektórych powieściach pojawiają się jedynie krótkie wzmianki na temat 
Polaków. 

1.1. Edoardo Abinati, Il polacco lavatore di vetri

Albinati opiera swoją powieść na popularnym w latach 80. XX wieku we Włoszech 
stereotypie Polaka-lavavetri. Fenomen Polaka myjącego szyby samochodowe na 
włoskich ulicach wielokrotnie powracał w wypowiedziach ekspertów, którzy wzięli 
udział w moich badaniach. Dlatego zanim przejdę do analizowania treści książki 
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Albinatiego, chciałabym w skrócie scharakteryzować to zjawisko. Il polacco-lava-
vetri był prawdopodobnie pierwszym stereotypem Polaka, który na trwałe wpisał 
się w świadomość Włochów. W czasach burzliwych przemian w Polsce (powstanie 
„Solidarności”, wybór Karola Wojtyły na papieża), był to jeden z silniej zarysowu-
jących się elementów obrazu Polski i Polaków. Powstanie we Włoszech stereoty-
pu Polaka-lavavetri to przykład wpływu, jaki wywierają migracje międzynarodowe 
na kulturę społeczności przyjmującej. Zjawisko to analizuje Krystyna Romaniszyn, 
wychodząc z założenia o wpływie migracji na trzy poziomy kultury: kulturę bytu, 
kulturę społeczną oraz kulturę symboliczną. Przemiany czy powstawanie nowych 
stereotypów narodowych w wyniku kontaktu międzykulturowego (któremu często 
towarzyszy wzajemne niezrozumienie) są konsekwencją oddziaływania migracji 
międzynarodowych na kulturę symboliczną społeczeństwa przyjmującego9. Pojawie-
nie się pierwszych fal polskich imigrantów na ulicach włoskich miast spowodowało 
zmiany w ogólnym wyobrażeniu na temat Polaków.

Właściwie we wszystkich rozmowach, które przeprowadziłam z ekspertami, po-
jawiło się odniesienie do stereotypu Polaka-myjącego szyby. Eksperci bardzo często 
spontanicznie wspominali o tym zjawisku, było to zwykle jedno z pierwszych skoja-
rzeń, jakie przychodziło im na myśl, analizując postrzeganie Polaków we Włoszech. 
O tym jak silny był stereotyp polacco-lavavetri świadczyć może pojawienie się we 
Włoszech książki, a potem również fi lmu, których motywem przewodnim jest właś-
nie Polak myjący szyby na skrzyżowaniach10. 

Fenomen Polaka myjącego szyby, istniejący we włoskiej świadomości aż do dzi-
siaj, jest bardzo uproszczonym opisem rzeczywistości (jak to ze stereotypami bywa), 
ponieważ sprowadza ogół przyjeżdżających w latach 80. XX w. Polaków do wspól-
nej kategorii lavavetri. Podczas gdy niewiele osób pamięta, że ówczesną emigrację 
z Polski tworzyli ludzie, którzy trudnili się potem we Włoszech również wieloma 
innymi zajęciami. Jak zauważył dziennikarz Stefano Liberti11, mówienie o Polakach 
jako o lavavetri było wtedy pewną generalizacją. Okres, w którym Polacy zajmowali 
się tym zajęciem, był stosunkowo krótki. Dość szybko wielu Polaków pracujących 
„na myjkach” znalazło zatrudnienie w innych miejscach: przede wszystkim w sek-
torze budowlanym. Również dlatego, że – jak mówi dziennikarz – „zaczęli się or-
ganizować”. Tak naprawdę lavavetri można więc odnieść tylko do pierwszych grup 
Polaków przyjeżdżających do Włoch w latach 80. Socjolog Massimigliano Bagaglini 
wspomniał w rozmowie: „Niestety na początku [...] osoba Polaka była kojarzona 
z lavavetri. To był kontakt, jaki włoski obywatel miał z Polakami: na rogu ulic, na 
światłach… Stali tam Polacy lub ludzie postrzegani za takich. Bo przecież nikt nie 
pytał ich: «skąd jesteś»? Ale wiedziano, że byli to obywatele polscy, którzy radzili 
sobie, pracując w ten sposób [...]”.

9 Zob. K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje i determinanty migracji międzynarodowych, [w:] B. Kli-
maszewski (red.), Emigracje z Polski po 1989 roku, Grell, Kraków 2002, s. 26. 

10 O fi lmie napiszę w dalszej części artykułu. 
11 Stefano Liberti – dziennikarz gazety „Il Manifesto”, autor książki na temat migracji we Włoszech 

Lo Stivale Meticcio, wywiad przeprowadzony 27 marca 2007 r. w Rzymie.

Polska i Polacy we włoskich dziełach literackich i filmowych. Ślady „polskości” w kulturze...
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W opiniach ekspertów większość przyjeżdżających wtedy do Włoch Polaków 
(a było wśród nich wielu mężczyzn, podczas gdy tradycyjnie z krajów Wschodu 
przyjeżdżały i wciąż przyjeżdżają głównie kobiety) pracowało na budowach. Liczba 
tych, którzy zajmowali się myciem szyb na skrzyżowaniach nie była bardzo znaczą-
ca, ale ponieważ rzucali się w oczy i przykuwali uwagę Włochów, stanowili najbar-
dziej widoczną kategorię polskich imigrantów. Stali się wręcz nieodłącznym składni-
kiem miejskiego krajobrazu Rzymu. I właśnie dlatego Polaków kojarzono najczęściej 
z tym zajęciem. Drugim skojarzeniem z „polskością”, popularnym wówczas wśród 
Włochów, była postać polskiego papieża, Jana Pawła II. 

Rzeźbiarz Alberto Turchetti wspomniał w wywiadzie12, że po wojnie Polacy byli 
pierwszymi imigrantami, którzy zajęli się myciem szyb. Stali się w ogóle pierwszą 
zauważalną grupą imigrancką z zagranicy. Wcześniej podobną „widzialnością” cie-
szyli się scugnizzi napoletani13, neapolitańscy ulicznicy, którzy emigrowali z południa 
kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Polacy wymyślili zawód lavavetri 
we Włoszech, ale podzielili się potem swoim know-how z innymi nacjami. Po jakimś 
czasie ich miejsce zajęli inni imigranci, głównie Romowie i ludzie z Bangladeszu. 
Zawód lavavetri był do tego stopnia postrzegany jako „polski pomysł”, że w latach 
80. pojawił się w Neapolu człowiek, Włoch, który udawał Polaka, myjąc szyby na 
skrzyżowaniach. Neapolitańczyk o ciemnej karnacji, z włosami ufarbowanymi na 
blond i w koszulce z napisem „Solidarność”, stał się na jakiś czas miejscową atrak-
cją. Jak widać, w pewnych okolicznościach warto było wówczas udawać Polaka14. 

Książka przywołująca motyw Polaka myjącego szyby na skrzyżowaniach ulic 
nazywana jest pierwszą włoską powieścią o tematyce imigracyjnej. Głównymi bo-
haterami powieści (157 stron) są członkowie rodziny Korniakowskich, polscy imi-
granci mieszkający w Rzymie: ojciec Joachim, matka Helena Maria, syn Szymon 
Tadeusz oraz córka Janina (około 17 lat). Jest także brat Joachima, Zygmunt. Kolejni 
bohaterowie to ksiądz Witold, Jan Paweł Król (nazywany il picchiatore polacco… 
czyli „polskim pięściarzem”). Człowiek, który – jak wynika z treści książki – pra-
cował kiedyś w Polsce jako „rozpędzający” nielegalne zebrania opozycji i spotkania 
na uniwersytetach, to czarny charakter, którego w krytycznej chwili stać jednak na 
bohaterstwo względem młodszego kompana. Wybór imion: Jan Paweł nie jest chyba 
przypadkowy i ma zapewne posłużyć do skontrastowania kontrowersyjnej postaci 
z osobą polskiego papieża. Jeden z lokalnych włoskich rzezimieszków wypowiada 
się o Janie Pawle, że nie jest on „synem papieża” jak większość Polaków i że na 
pewno nie uciekł do Włoch z miłości do papieża. Włosi podejrzewają, że Polak ma 
coś na sumieniu. W powieści pojawia się też włoskie małżeństwo Squera, u których 

12 Alberto Turchetti – artysta rzeźbiarz, rozmowa z 30 marca 2007 r. w Viterbo.
13 Zaraz po wojnie neapolitańczycy wymyślili dość prosty i zabawny sposób zarabiania pieniędzy: 

do szklanych słoików wyciskali parę kropel ze skórki mandarynki i sprzedawali to potem z etykietką 
„Powietrze z Neapolu”. Amerykańscy żołnierze otwierali słoik, czuli przyjemną woń mandarynek („woń 
Neapolu”) i zwykle nagradzali pomysłodawców dolarem. Jak widać genialnych pomysłów na zarabianie 
pieniędzy nie brakowało zarówno Włochom, jak i Polakom. Może to połączenie przebiegłości z kreatyw-
nością to jeszcze jedna z cech świadczących o podobieństwie dwóch narodów. 

14 O tym ciekawym incydencie wspomniał mi w wywiadzie Marek Lenhert – dziennikarz, wieloletni 
korespondent Polskiego Radia z Rzymu (rozmowa z 8 marca 2007 r.).
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pracuje Janina. Występują również dziennikarka Giada Solinas i jej córka Matilde, 
którą opiekuje się, a raczej dotrzymuje towarzystwa, młoda polska dziewczyna. Po-
zostali włoscy bohaterowie to Pandolfi , Marchetto Dionisi i Cico. Są to młodzi około 
20-letni Włosi, tzw. coatti, czyli „chłopaki z przedmieścia”. 

 Książka ma formę fragmentaryczną, poszczególne epizody są pourywane, fabu-
ła pozostawia wiele niejasności. Autor porusza w niej kilka wątków jednocześnie. 
Niektórym z nich brakuje kontynuacji. Jak prezentuje życie polskich imigrantów we 
włoskiej stolicy? Pierwszym motywem jest praca Joachima i Zygmunta na skrzyżo-
waniu jako lavavetri. Zaraz na początku powieści Joachim ginie jednak w niewyjaś-
nionych okolicznościach, prawdopodobnie tonie w Tybrze, nocą, podczas rozłado-
wywania ładunków. Możliwe, że była to dodatkowa (nielegalna) praca Polaka, którą 
udało mu się znaleźć na miejscu, ale z powodu trudnych warunków zakończyła się 
tragicznie. Po zaginięciu Joachima w powieści pojawia się wielokrotnie motyw ocze-
kiwania jego żony, która nie wiedząc, co się wydarzyło, szuka oparcia w rodzinie 
i w modlitwie. Helena Maria, żona Joachima, jest w książce uosobieniem polskiej 
żarliwej religijności.

Innym wątkiem przewijającym się przez powieść jest życie Polaków w opusz-
czonej sali gimnastycznej, przerobionej na prowizoryczne schronisko dla uchodźców 
z Polski. Albinati koncentruje się również na postaci Janiny, młodej polskiej dziewczy-
ny, pracującej jako pomoc domowa u starszego włoskiego małżeństwa Squera. To ko-
lejny, po lavavetri, stereotyp silnie zakorzeniony we włoskiej świadomości: Polka jako 
colf i badante, czyli pani sprzątająca oraz opiekunka do osób starszych. W powieści 
stosunki między pracodawcami a dziewczyną wykraczają jednak poza standardowe 
usługi pani pomocy domowej: Włosi traktują młodą polską dziewczynę niemal jak 
świętą, np. zanim wypuszczą ją do domu po pracy, całują jej stopy. Dziewczyna znaj-
duje potem dodatkowe zajęcie – ma dotrzymywać towarzystwa włoskiej dziewczynce, 
nieco młodszej od niej i cierpiącej na dolegliwości, których autor nie precyzuje. Jesz-
cze inny wątek to współpraca kryminalna dwóch Polaków z włoskimi coatti: razem 
popełniają przestępstwo na peryferiach Rzymu (kradzież załadunku z pewnej furgo-
netki). W wyniku starcia z policją Polacy giną postrzeleni, a Włochom udaje się uciec.

Książka jest pełna odniesień do polskiego katolicyzmu i religijności, autor po-
wiela stereotypowe wyobrażenia Polaków. Są ludźmi z biednego, opresyjnego kraju, 
znajdującymi pocieszenie w wierze. Polscy imigranci pracujący na skrzyżowaniach 
to piękni, wysocy blondyni, którzy podobają się Włoszkom i przy okazji wzbudzają 
w nich litość. Historia opowiadająca o losach biednych polskich imigrantów we Wło-
szech rozpoczyna się tak: 

Pewnej wiosny, w Rzymie, na skrzyżowaniach ulic pojawiły się grupki Polaków, z wia-
drem wody z mydlinami oraz z gąbką w dłoni. Kiedy światło zmieniało się na czerwone, 
Polacy rozsypywali się pomiędzy unieruchomionymi pojazdami i z uśmiechem machali 
gąbką przed szybą, pytając – Chcesz? albo – Umyję? lub – Chce pan umyte?, czy też nie 
mówiąc nic. Prawie żaden kierowca nie odmawiał. Myli więc szyby żwawo i przykładnie15.

15 E. Albinati, Il polacco lavatore di vetri, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1998, s. 11. Wszyst-
kie cytaty z włoskich dzieł literackich i fi lmowych (których polskie tłumaczenia nie są dostępne) podaję 
w przekładzie własnym. 

Polska i Polacy we włoskich dziełach literackich i filmowych. Ślady „polskości” w kulturze...
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Włoski pisarz z fantazją opisuje, jak wielką ciekawość wzbudzali przybysze 
z Polski, „wszyscy bardzo piękni”. Wysocy, wielcy, proporcjonalnie zbudowani, 
o karnacji jasnej lub czerwonawej. Ale, jak precyzuje Albinati, był to odcień czer-
wony „harmonijny i dojrzały” (trudno powiedzieć, jaki kolor skóry miał na myśli 
autor…). Ich włosy były prawie zawsze czyste i kędzierzawe, a wokół ust mieli gę-
ste wąsy. Włoch maluje obraz polskich imigrantów jako postaci dostojnych, wręcz 
posągowych. I podkreśla, że „swoboda ich ruchów była czarująca”. Włoski pisarz 
znajduje więc w prozaicznej czynności mycia szyby gąbką – fantazję i poetyckość. 
Inni pospolici wędrowni sprzedawcy różnego rodzaju przedmiotów: chusteczek hi-
gienicznych, plastrów opatrunkowych, zapalniczek czy pokrowców na siedzenia, nie 
mogli się z Polakami równać. Zostali przez nich zdeklasowani. Albinati opisuje, że 
Polacy „skaczący” wokół stojących samochodów sprawiali wrażenie drużyny lekko-
atletów, którzy dopiero co uciekli z czwórmeczu16.

Autor porównał stojących na skrzyżowaniu polskich imigrantów do postaci 
z książek Turgieniewa, lub do Daniela Olbrychskiego [sic! – K.G.] ze scen z fi lmu 
Popiół i diament lub Niewinni czarodzieje17. Najwyraźniej włoski autor nie do końca 
prześledził źródła do swojej powieści i w związku z tym nie udało mu się zabłysnąć 
erudycją. Być może niewielu włoskich czytelników zwróciło uwagę na to, że Ol-
brychskiego pomylono ze Zbigniewem Cybulskim. Ale dla tych, którzy interesują się 
polskim fi lmem, pomyłka ta musiała być sporym zaskoczeniem. 

W powieści pojawia się także odniesienie do piłkarza Zbigniewa Bońka. Po-
lacy myjący szyby spotykali się z sympatią kierowców, ponieważ kojarzyli się im 
z „najsławniejszym polskim piłkarzem, jaki kiedykolwiek grał we Włoszech, skry-
tym i zamkniętym w sobie, super szybkim, miłośnikiem koni i kobiet, z rzadkimi 
czerwonawymi wąsami i nogami jak kolumny doryckie”18. W innym miejscu jeden 
z bohaterów książki, Włoch, wypowiada się o Bońku mniej przychylnie. Twierdzi, że 
Polacy w ogóle mu się nie podobają i że nigdy nie żywił sympatii nawet do grającego 
w drużynie Roma polskiego piłkarza. Dodaje, że jego gra była coraz mniej wydajna19.

W powieści Albinatiego mowa jest również o polskim papieżu – o jego wpływie 
na sytuację Polaków emigrujących do Włoch. 

Przyjechali do Rzymu, ponieważ tam był ich papież Polak, który wiele razy, wychylając 
się przez balkon bazyliki Świętego Piotra w kierunku falującej masy chorągiewek, zawią-
zanych chust i czarnych płaszczy, skłaniał tłum do modlitwy za jego nieszczęśliwy kraj. 
Te apele poruszały ludzi. Ten papież – męski, silny, uczony, nie zapominał o ziemi, z któ-
rej pochodził, biało-fi oletowych plam pagórków, które wznosiły się daleko aż po odległe 
niebieskości Tatr20.

16 Ibidem, s. 12. 
17 Ibidem, s. 13. Być może autor miał na myśli fi lm Popioły Wajdy, w którym zagrał Olbrychski. Po-

mylił go jednak z Popiołem i diamentem z udziałem Cybulskiego. Natomiast w Niewinnych czarodziejach 
na pewno nie grał Daniel Olbrychski, więc pomyłka Albinatiego nie ulega wątpliwości. 

18 Ibidem, s. 12. 
19 Ibidem, s. 91. 
20 Ibidem, s. 13. W powieści występuje też odwołanie do wizerunku Czarnej Madonny z Częstochowy, 

który z namaszczeniem przechowywał jeden z bohaterów – ibidem, s. 20. 
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Albinati kreśli również obraz Rzymu w oczach pracujących tam Polaków, przed-
stawiając go jako miasto nieprzyjazne: 

Joachim źle się czuł w Rzymie. Nie był on taki, jakim go sobie wyobrażał, porzucając 
Szczecin. Joachim myślał o mieście przytulnym i intymnym, rozłożonym wokół swojego 
religijnego centrum. Tymczasem wizyta w Watykanie, gorące autokary, napięte twarze 
Rzymian przeraziły go i zawiodły. Rzym zdawał mu się ogromnym magazynem pełnym 
towarów i pojazdów [...]21. 

Włoska stolica źle wpływa na polskich imigrantów. Jeden z bohaterów mówi, że 
„Rzym czyni Szymona [młodego chłopaka, syna imigrantów – K.G.] złym”. Wiele 
jest w tym mieście niesprawiedliwości, których nie sposób przeoczyć i mnóstwo sy-
tuacji, które są jakby stworzone specjalnie do tego, żeby imigranci dopuszczali się 
wykroczeń i skandali22. Włosi, według polskich bohaterów powieści, to ludzie „inte-
resujący, ale … niedotykalni”. Są „bardzo sympatyczni i eleganccy, ale pozbawieni 
uczuć”. Natomiast włoskie kobiety są w opinii Zygmunta bardzo piękne, fascynują-
ce, często ubrane w jedwab23.

Religijność polskich imigrantów jest pokazana z ogromną emfazą. Nawet idąc 
ulicami włoskiej stolicy, pośród samochodów, lodziarni, sklepów, dudniącej muzyki, 
Joachim w duszy modli się: za przechodzącą i rozkrzyczaną młodzież z dziwnymi 
fryzurami i za ich muzykę24. W innym miejscu polski bohater Zygmunt wypowiada 
zdanie, że pozostała im już tylko wiara w Boga. Wiara, która potrafi  ocalić, nawet 
kiedy wszystko rozsypuje się na kawałki25. Pisarz ukazuje Polaków jako osoby bar-
dzo wierzące i szukające w religii pocieszenia w swojej trudnej sytuacji na imigracji. 
Oto zdanie z modlitwy Zygmunta w Bazylice św. Piotra: „Wszyscy jesteśmy prze-
raźliwie samotni i zagubieni w tym mieście, potrzebujemy podpory i pocieszenia”26. 

W powieści nie brakuje odwołań do skłonności Polaków do alkoholu. W roz-
mowie z Heleną Marią na temat zaginięcia jej męża Joachima, jego brat Zygmunt 
tłumaczy się, że go nie widział i wyjaśnia: „Kupiłem trochę piwa i poszedłem wy-
pić je w parku. A potem zasnąłem na ławce. Nie czułaś, jak ciepło było wczoraj 
wieczorem?”27. Albinati nie zapomniał więc zawrzeć w swojej książce stereotypo-
wego wizerunku „podchmielonego Polaka” nocującego, po kilku piwach, w miej-
skim parku. Z innego fragmentu książki czytelnik dowiaduje się, że jeden z Polaków 
odsiadywał wcześniej w Polsce wyrok w więzieniu za kradzież trzech butelek wódki 
z supermarketu. Zaraz potem bohater wyjaśnia jednak okoliczności tego zdarzenia: 
był zdrętwiały z zimna, jechał samochodem w korku przez ponad dwie godziny przy 
15-stopniowym mrozie. Kiedy wszedł do sklepu nie miał ochoty zapłacić. Po prostu 

21 Ibidem, s. 19. 
22 Ibidem, s. 110.
23 Ibidem, s. 70–71. 
24 Ibidem, s. 22. 
25 Ibidem, s. 60. 
26 Ibidem, s. 96.
27 Ibidem, s. 58. 
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włożył sobie parę butelek do kieszeni na oczach kasjera i wyszedł28. Albinati sprytnie 
połączył więc dwa stereotypowe wyobrażenia o Polsce – silny mróz i picie wódki. 

W innym miejscu włoski pisarz prezentuje swoje wyobrażenie o polskich kobie-
tach – wytrwałych, wiernych, usłużnych, pokornych i będących w stanie wybaczyć 
zdradę. Helena Maria, zaniepokojona zaginięciem męża, chce się dowiedzieć, czy 
przypadkiem nie poszedł do „miejsca, gdzie są kobiety”. Zaraz dodaje jednak, że nie 
chce niczego wiedzieć dokładnie, nie wypytuje o konkrety. W związku z tym, że od 
jakiegoś czasu sprawy między nią a mężem „nie były łatwe”, zrozumiałaby, gdyby 
mąż chciałby na chwilę „oderwać” się od rzeczywistości29. 

Włoski autor próbuje w swojej powieści zamieścić również analizę polityczno-
-społeczną ówczesnych wydarzeń w Polsce. W książce powraca np. temat stoczni 
w Szczecinie, gdzie pracowali dwaj bracia, bohaterowie powieści, zanim wyemi-
growali do Włoch30. W innym miejscu w usta zbuntowanego Zygmunta wkłada wy-
powiedź na temat zainteresowania, jakie budziły w świecie przemiany polityczne 
zachodzące w Polsce. To zaciekawienie nie może jednak trwać wiecznie. 

Bóg wysłuchiwał was zbyt długo. Podarował wam polskiego papieża, dał wam pierwsze 
strony gazet, wysłał telewizje z całego świata tylko po to, by zarejestrowały kilka ujęć 
grupy robotników usadowionych na dachu stoczni z szarfami powiewającymi na wietrze! 
Potem ten spektakl go znudził. Nie tylko Polacy cierpią na ziemi! Są Palestyńczycy, Ir-
landczycy – nie mówiąc już o tych, którzy padają z głodu jak muchy! Bóg ma inne sprawy 
do przemyślenia, jest już znużony Polakami i ich sprzeczkami, ich wiecznym niezadowo-
leniem, czwartym, piątym i szóstym rozbiorem… Poznaniem i Gdynią… i Lwowem31. 

Zygmunt dodaje, że wszystko to, na co mogą oczekiwać Polacy, to wiza do Ka-
nady. 

Matilde i Janina, dwie młode bohaterki powieści, rozmawiają w pewnym mo-
mencie na temat sytuacji politycznej w Polsce. Janina opowiada młodszej Włoszce, 
że jej ojciec został pobity i aresztowany za prowadzenie aktywności związkowej 
w stoczni. Matilde pozostaje pod silnym wrażeniem tych opowieści, co przekazu-
je potem matce: „Uderzył mnie fakt, że tam… cierpią z innych powodów. Cierpią 
z przyczyn prawdziwych… nie tak jak my. Boją się pobicia, więzienia, zimna. Tego, 
że nie znajdą w sklepie chleba albo mleka”. Dziewczynka opowiada z przejęciem, 
jak ojciec Janiny pisał pamiętnik fabryczny, który publikował w opozycyjnej gaze-
cie: „Musiał ukrywać go na brzuchu pod swetrem, żeby zanieść go do drukarni”. Ja-
nina opowiada młodszej koleżance Włoszce o sytuacji w Polsce, żeby ta zrozumiała, 
co się odczuwa, wchodząc do supermarketu, w którym widać całe stosy żywności, 
ubrań, różnego rodzaju produktów32. Matka tłumaczy jednak Matilde, że cierpienia 
nie da się kategoryzować na „dobre” i „złe” i że wszyscy cierpią tak samo. Można 
cierpieć z powodu wysokiego rachunku do zapłacenia tak samo jak z powodu ojca 

28 Ibidem, s. 61–62. 
29 Ibidem, s. 59.
30 Ibidem, s. 17. 
31 Ibidem, s. 63.
32 Ibidem, s. 116.
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w więzieniu. „Każdego dotyka jego własny ból. I jest to zawsze ten sam ból, mniej 
lub bardziej silny, to prawda, ale nie mniej lub bardziej autentyczny”. Dziennikarka 
próbuje więc wytłumaczyć córce, żeby nie czuła się winna z tego powodu, że żyje 
w dostatku i bez „prawdziwych problemów”: 

Wyobrażasz sobie, że twoje problemy są w gruncie rzeczy głupie, błahe, że jest to rodzaj 
luksusu, jeśli porównasz je z rzeczywistymi problemami Polaków: więzienie, wygnanie, 
Madonna w walizce, mycie szyb na skrzyżowaniach. Ale tu się mylisz, ponieważ twoje 
życie nie jest mniej realne od ich życia z tego prostego powodu, że jest bardziej zamożne33.

Jak interpretować tę wypowiedź Włoszki, starającej się wytłumaczyć córce różni-
ce w sytuacji życiowej Polaków i Włochów? Czy jest to chęć pozbycia się poczucia 
dyskomfortu względem ludzi borykających się z „rzeczywistymi problemami? Czy 
takie było powszechne nastawienie do biedaków zza żelaznej kurtyny? Traktowano 
ich z litością i miłosierdziem, ale nie starano się głębiej wnikać w ich kłopoty, anali-
zować ich losów? Być może tak właśnie było. Włosi Polakom współczuli, ale na co 
dzień zajmowali się własnymi sprawami. W wielu przypadkach był to pewnie rodzaj 
mechanizmu obronnego. 

Istotne miejsce zajmuje w książce postać księdza Witolda, opiekuna Polaków 
we Włoszech, a zwłaszcza jego rozbudowane kazanie o podobieństwie między mę-
czeństwem pierwszych chrześcijan a trudnym losem polskich imigrantów w Rzymie 
w czasach „Solidarności”. Syntetyzuje w swojej wypowiedzi ówczesne, jego zda-
niem niesprawiedliwe i niesłuszne, postrzeganie Polaków we Włoszech: 

W taki sam sposób [jak pierwsi chrześcijanie – K.G.] Polacy bywają dzisiaj często szkalo-
wani. Półgębkiem, a czasem zupełnie otwarcie, mówią o nas, że jesteśmy narodem żebra-
ków i wałkoni, że nasze kobiety mają lekkie obyczaje. Polak jest używany jako synonim 
tchórza i kłamcy. Klasa polityczna patrzy na nas z takim samym podejrzeniem. W chrześ-
cijańskim mieście często ze wstydem odpokutowujemy naszą wiarę jako grzech34.

W jednej z ostatnich scen powieści, kiedy policja wywołuje z zarośli dwóch Po-
laków przyłapanych na przestępstwie, daje się poznać negatywne nastawienie funk-
cjonariuszy, którzy tonem cynicznym i obraźliwym wyrażają jasno, co myślą na te-
mat polskich imigrantów. Ich wypowiedź to kolejny dobry przykład stereotypowego 
myślenia:

Słuchajcie! Wiemy, że jesteście Polakami, czyli ludźmi, którzy są przyzwyczajeni czmy-
chać w obliczu najmniejszego nawet niebezpieczeństwa [...]. Jaki bóg, jakie szaleństwo, 
jaka wariacka iluzja popchnęły was do przyjazdu do Włoch? Co myśleliście, że tu znaj-
dziecie? Jakiś kościół? Jakąś pracę? Czy może mieliście nadzieję obijać się tak, jak robili-
ście to w Polsce, przejadając subsydia zapewnione przez papieża? Czy też chcieliście zba-
łamucić nasze kobiety? Zawrócić im w głowie tymi waszymi blond puklami? Wzbudzić 
w nich litość za pomocą rozdzierającego refrenu wygnańca? Błędnie wyobrażaliście sobie 
Włochów jako naród czuły i gościnny. Myliliście się bardzo.

33 Ibidem, s. 117. 
34 Ibidem, s. 87.
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Funkcjonariusze dodają jeszcze z kpiną, że być może dzięki protekcji, jaką mają 
Polacy ze względu na papieża, uda im się wykaraskać za pomocą samego tylko na-
kazu wydalenia z Włoch, unikając kary za przestępstwo. Zapraszają Polaków do po-
wrotu do ich kraju, „o ile będzie jeszcze istniał”35.

Obraz Polaków we Włoszech w latach 80. wyłaniający się z powieści jest dosyć 
zgodny ze stereotypami Polski i Polaków, jakie powracały w niektórych wywiadach 
z ekspertami. Polak to silny, dobrze zbudowany i przystojny blondyn, najczęściej 
z wąsami. Daje się wykorzystywać, byleby tylko zarobić parę lirów na lepsze życie. 
Podejmuje się prac fi zycznych, nierzadko w nieodpowiednich warunkach (rzekome 
utonięcie w Tybrze Joachima jest tego przykładem). Polki mają opinię albo kobiet 
lekkich obyczajów, albo cierpiących, pokornych i głęboko religijnych matek i żon, 
oddanych domowi. Polacy to żarliwi katolicy, korzystający z protekcji ich polskiego 
papieża. Do tego wszystkiego należy dodać jeszcze skłonność do alkoholu.

Il polacco lavatore di vetri była pierwszą powieścią Albinatiego. „Młodzi Pola-
cy w jeansach i podkoszulku myjący z uśmiechem samochody za tysiąc lirów”36 to 
temat, który był ówcześnie bardzo popularny. Pisarz zwrócił uwagę na fenomen za-
uważalny we włoskich miastach, potraktował chyba jednak ten temat zbyt powierz-
chownie i stereotypowo, mimo to książka zebrała pozytywne recenzje. Oto fragment 
jednej z nich: 

Piękni jak anioły blondyni porzucają ich ziemię i ubóstwo w poszukiwaniu dobrobytu 
zachwycających się sobą Włoch. Znajdą tam nowy wymiar hiperrealistycznego życia i los, 
w którym mieszają się nadzieja, wina i odwaga. Powieść niezapomniana, rodzaj epopei na 
temat społeczeństwa dobrobytu widzianego oczami tych, którzy nie biorą w nim udziału37. 

Postać Janiny, „młodej polskiej świętej” porównywano z „bolesnym pięknem ko-
biet Bergmana”38.

Włoski poeta Gianni D’Elia w jednym z wywiadów wypowiedział się na temat 
przemocy ideologicznej, której dokonują włoskie media poprzez manipulowanie po-
strzeganiem zjawisk społecznych. Jako przykład poeta podał właśnie lavavetri [...]. 
„współcześnie na lavavetri patrzy się źle, podczas gdy ja pamiętam o moim przyja-
cielu Edoardo Albinatim, świetnym pisarzu, który napisał Il polacco lavatore di vetri 
i nie ujmował tego z punktu widzenia kryminalizacji”39.

Włoski poeta być może chciał przez to powiedzieć, że obraz Polaków lavavetri 
w książce Albinatiego był pozytywny i dopiero potem media przyczyniły się do jego 
pogorszenia.

35 Ibidem, s. 139.
36 Za artykułem Enzo Siciliano z „Corriere della Sera”, 30.04.1989, http://www.comune.fe.it/voci-

dalsilenzio/biblio.htm#albinati
37 Za: http://www.librimondadori.it
38 http://www.bol.it/libri/scheda/ea978880445618.html
39 http://www.dspesaro.net/fi les/festaunita2007/intervistagiannidelia.pdf
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1.2. Sebastiano Vasalli, La notte del lupo

Znajoma profesor italianistyki z Uniwersytetu Warszawskiego doradziła mi, aby po-
szukać polskich akcentów w twórczości Sebastiano Vassallego. Stwierdziła, że jest 
u tego pisarza sporo „antypolskiej ksenofobii”. Polkę przedstawia on zwykle jako 
badante (opiekunkę do starszych) wątpliwej reputacji, niebezpieczną i mało wyra-
fi nowaną sciupafamiglie (wł. „niszcząca, rozbijająca rodzinę”). Polaków natomiast 
prezentuje Vassalli jako prostych ludzi z zacofanego kraju, tłumnie przybywających 
do Rzymu, żeby odwiedzić swojego papieża40. 

Tę „antypolską ksenofobię ” można znaleźć na przykład w powieści La notte del 
Lupo (Noc wilka). Jest to książka alegoryczna z elementami biblijnymi, o dość skom-
plikowanej fabule. Powieść koncentruje się wokół postaci Judasza, który rzekomo 
nie umarł, ale powraca w różnych wcieleniach poprzez kolejne epoki, aby czynić 
zło. Jedną z postaci, w którą wciela się Judasz, jest Ali Ağca, turecki terrorysta, któ-
ry 13 maja 1981 roku dokonał zamachu na Jana Pawła II. Książka ma skompliko-
waną strukturę i swoisty porządek czasowo-przestrzenny, przez co różne momenty 
z przeszłości i współczesności przeplatają się między sobą. Raz mowa jest o czasach, 
w których żył Jezus, za moment akcja przenosi się na Plac Świętego Piotra w Rzy-
mie w latach 80. I to jest właśnie wątek, nad którym warto się zatrzymać. Vassalli, 
pisząc o wydarzeniach na Placu Świętego Piotra, maluje barwny obraz polskich piel-
grzymów tłumnie przybywających na Plac, aby spotkać się z Janem Pawłem II. Oto 
fragment opisu: 

[...] Pielgrzymi wysiadali z autokarów przy Largo Cavalleggeri i stamtąd szli pieszo na 
Plac Świętego Piotra: byli tam Włosi, Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Polacy; głównie 
Polacy. Były polskie matki, głowy rodziny, z chustkami zawiązanymi pod brodą i dziećmi 
przyczepionymi do spódnic lub trzymanymi na ręku. Matki płakały z radości, że wreszcie 
znalazły się w tym miejscu, gdzie miały ujrzeć swojego rodaka, najsłynniejszego na świe-
cie, który był także wikarym Boga na ziemi: wice-Bogiem! Byli tam również mężczyźni 
– blondyni i szatyni, szczupli i tędzy, którzy mieli przypięty do kurtek emblemat polskiego 
związku zawodowego „Solidarność”, z literą „d”, która dymiła jak komin; i ten biało-żołty 
herb Watykanu, z kluczami Św. Piotra i papieską czapką41.

W innym miejscu Vassalli opisuje jak Judasz–Ali Ağca przeciska się przez tłum 
Polaków, z których wszyscy mają na szyi błękitne chusty „Solidarności”. Pisze o gru-
pie polskich pielgrzymów, mężczyzn i kobiet, którzy od bardzo wielu godzin stali 
w pierwszym rzędzie, żeby porozmawiać z papieżem, i którzy „nie ruszyliby się 
stamtąd nawet przy wystrzałach armatnich”42.

A to jeszcze jeden fragment książki, w którym Vassalli opisuje Polaków oczeku-
jących na Placu Św. Piotra na Jana Pawła II, oraz Ali Ağcę, który przepycha się przez 
tłumy, chcąc dostać się w ustalone miejsce: 

40 HS – profesor fi lologii włoskiej UW, rozmowa prywatna. Dalej HS.
41 S. Vassalli, La notte de lupo, Baldini&Castoldi, Milano 1998, s. 44. 
42 Ibidem, s. 46.
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Po jego prawej stronie grupa polskich pielgrzymów ścieśniała się wokół księdza, który 
wykrzykiwał niezrozumiałe wyrazy, ciągle te same słowa, a pielgrzymi za każdym razem 
odpowiadali innymi słowami, równie niezrozumiałymi. Po jego lewej stronie natomiast, 
kilkadziesiąt metrów dalej, inna grupa Polsków śpiewała pieśń religijną. Judasz odwrócił 
się, żeby na nich spojrzeć i bezwiednie oparł przedmiot, który trzymał w spodniach, o ple-
cy – czy może raczej, żeby być dokładniejszym, o dół pleców – kobiety, która stała obok 
niego. Kobieta wzdrygnęła się i zaczęła rozpychać się łokciami żeby się oddalić, obrzuca-
jąc go wyzwiskami po polsku [...]. Krzyknął do tej kobiety (ale nikt wokół nie zrozumiał 
co takiego mówił): „Daj spokój, przestań! Brzydka starucho, powinnaś być zadowolona, 
jeśli rzeczywiście dotknąłem ci tyłka. Powinnaś mi dziękować”43.

Czego włoski czytelnik dowiaduje się o Polakach z opisu stworzonego przez 
Vassallego? Że przyjeżdżają tłumnie do Rzymu jako pielgrzymi, by po wielogodzin-
nym oczekiwaniu ujrzeć swojego papieża. Kobiety mają chustki wiązane pod szyją 
i gromadkę dzieci uczepionych spódnicy. Mężczyźni to wąsacze o jasnej karnacji. Pol-
scy pielgrzymi stłoczeni na Placu Św. Piotra wyśpiewują hymny religijne w dziwnym 
„niezrozumiałym” języku i eksponują na kurtkach plakietki z napisem „Solidarność”. 
Autor nie wnika głębiej w sytuację społeczno-polityczną zaistniałą w tamtych latach 
w Polsce, nie tłumaczy, czym jest „Solidarność” i dlaczego wszyscy noszą na ubra-
niach taki emblemat. Nie próbuje wytłumaczyć, z jakiego powodu zjeżdżają się do 
Watykanu masy polskich pielgrzymów i dlaczego jest dla nich tak ważne, żeby spot-
kać się z Janem Pawłem II. Nie jest to pogłębiony portret psychologiczny, ale powierz-
chowny i dosyć prześmiewczy opis bezkształtnego tłumu ludzi z zacofanego kraju. 

1.3. Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di Vita

W powieści Pasoliniego, skandalizującego włoskiego pisarza i reżysera, znajduje 
się bardzo krótki fragment dotyczący Polaków. Akcja książki rozgrywa się zaraz po 
wojnie, w lecie 1946 roku. Bohaterami powieści są młodzi chłopcy mieszkający na 
peryferiach Rzymu (tzw. borgate di Roma). Któregoś wieczoru, podczas zakrapia-
nego alkoholem spotkania Riccetto i napoletano (wł. Neapolitańczyk) przechwalają 
się między sobą opowieściami na temat doświadczeń z czasów wojny. Mówią głów-
nie o ostatnich dwóch latach, po przybyciu do Włoch Amerykanów. Opowiadają na 
przemian, jeden po drugim, historie o amerykańskich żołnierzach przebywających 
we Włoszech w czasie II wojny światowej. Historie te – efekt wybujałej chłopięcej 
fantazji – są w całości wymyślone lub przynajmniej ukoloryzowane przez młodych 
Włochów. W pewnym momencie Riccetto zmienia temat: zaczyna mówić o Polakach, 
polskich żołnierzach we Włoszech. Trudno powiedzieć, czy opowiedziana przez nie-
go historia to choć po części prawda, czy kolejna konfabulacja. Ponieważ bohate-
rowie książki mówią dialektem rzymskim (romanaccio), trudno oddać charakter ich 
wypowiedzi za pomocą dosłownego tłumaczenia44. Na potrzeby mojej analizy przed-
stawiam więc tylko w skrócie treść historii opowiadanej przez Riccetto, zdając sobie 

43 Ibidem, s. 46–47.
44 Nie udało mi się dotrzeć do przekładu na język polski tej powieści Pasoliniego (bardzo możliwe, 

że w ogóle nie istnieje jej przekład). Nawet gdyby jednak ktoś podjął się przełożenia specyfi cznego 
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sprawę, że nie oddaję lokalnego kolorytu jego opowieści. Włoski chłopak zwierza się 
przyjacielowi, że co prawda Amerykanie stacjonujący we Włoszech go denerwowali, 
ale w sumie ich obecność była mu na rękę. Za to o Polakach mówi, że byli nikczemni 
i okrutni. Opowiada, jak kiedyś podszedł wraz z kolegą pod obóz polskich żołnierzy 
w Torraccia, żeby podkraść im trochę rzeczy. Przechodząc obok grot, które znajdowa-
ły się w pobliżu obozu, usłyszeli krzyki. Schowali się więc i z ukrycia obserwowali 
sytuację. Zobaczyli dwie prostytutki, które kłóciły się z Polakami: prawdopodobnie 
domagały się pieniędzy. Jeden z Polaków wyszedł z groty, a po chwili powrócił. Za-
miast pieniędzy przyniósł jednak ze sobą puszkę. Jak się okazało w puszce była ben-
zyna, którą Polacy wylali na pozostałe w grocie kobiety i podpalili. Chłopcy siedzący 
w ukryciu mieli podobno słyszeć potworne wrzaski płonących żywcem kobiet45. 

Opowiedziana przez Pasoliniego historia to zaledwie element obrazu polskich 
żołnierzy przebywających we Włoszech w czasie wojny. Przeważające powszechne 
opinie na temat tych żołnierzy są pozytywne, podkreśla się ich waleczność, chęć 
pomocy, życzliwość i bardzo dobre kontakty z miejscową ludnością. Wielu z nich 
stało się przecież po wojnie członkami włoskich rodzin poprzez małżeństwa z lokal-
nymi kobietami. Tymczasem bohater powieści Pasoliniego mówi o Polakach jako 
o ludziach złych i okrutnych. Polscy żołnierze, nikczemni i bez zahamowań, palący 
żywcem prostytutki, aby nie zapłacić im za usługi. Pasolini był pisarzem skanda-
lizującym i odważnym w prezentowaniu swojej wizji świata. Trudno powiedzieć, 
dlaczego umieścił w powieści fragment tak negatywnie przedstawiający Polaków, 
zwłaszcza że jest to jedynie krótki epizod, właściwie niezwiązany z dalszym rozwo-
jem fabuły i niemający kontynuacji. Sam fakt, że pisarzowi przyszło do głowy, by 
napisać coś takiego o polskich żołnierzach, świadczyć może o tym, iż problem Pola-
ków we Włoszech w czasie II wojny światowej był znany i dyskutowany. Obecność 
Polaków musiała być przez Włochów zauważana. Być może historia Riccetta była 
po prostu zmyślona, a chłopak opowiedział ją, aby zaimponować koledze. Niemniej, 
już sama idea umieszczenia takiego epizodu w powieści skłania do zastanowienia się 
nad motywacją pisarza46. 

1.4. Wątki polskie u Umberto Eco i u Italo Calvino

W powieści Tajemniczy płomień królowej Loany (La Misteriosa Fiamma della Regi-
na Loana), cenionego włoskiego pisarza i semiologa Umberto Eco, występuje postać 
Sibilli Jasnorzewskiej, polskiej bibliotekarki (czy może jak chce Eco – asystentki 

charakterystycznego dialektu używanego w książce, to i tak jego siła wyrazu byłaby znacznie słabsza, 
a klimat powieści zupełnie inny.

45 Zob. P.P. Pasolini, Ragazzi di Vita, Garzanti, collana gli elefanti, Cernusco (MI) 2002, s. 37.
46 W książce Krzysztofa Strzałki znalazłam stwierdzenie, które może pomóc w zrozumieniu motywacji 

Pasoliniego: „Przy bardzo przyjaznym na ogół stosunku ludności włoskiej do II Korpusu miały wszakże 
miejsce również zjawiska negatywnego lub wręcz wrogiego przyjęcia żołnierzy polskich w niektórych 
miejscowościach. Dotyczyło to zwłaszcza tych rejonów na południu Italii, które uległy silnej propagandzie 
niemieckiej oraz faszystowskiej, przedstawiającej Polaków jako bandytów, złodziei i gwałcicieli”. Zob. 
Między przyjaźnią a wrogością: Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939–1945), Arkana, Kraków 
2001, s. 470. 
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w studiu bibliografi cznym), osoby sympatycznej, zdolnej i oczytanej. Jest to swego 
rodzaju „zawodowa nobilitacja” Polaków jako bohaterów włoskiej literatury współ-
czesnej. Mimo życzliwości, z jaką Eco charakteryzuje postać Polki, przywołuje 
zarazem niektóre stereotypowe wyobrażenia na temat Polaków. Nazwisko polskiej 
dziewczyny pojawia się w powieści tylko raz, kiedy Polka się przedstawia. Jedna 
z bohaterek powieści mówi o niej: „Sibilla…, nie pytaj mnie o jej nazwisko, bo nikt 
nie potrafi  go wymówić”47. Eco sięga więc do popularnego wśród Włochów mitu 
o niespotykanej trudności polskiego języka i słów nie do wypowiedzenia. O polskiej 
dziewczynie dowiadujemy się, że robiła w Warszawie specjalizację z „bibliotekono-
mii”. Kiedy reżim komunistyczny zaczął słabnąć, jeszcze przed upadkiem Muru Ber-
lińskiego, Polce udało się zdobyć pozwolenie na wyjazd do Rzymu w celach nauko-
wych. Jak wyjaśnia jedna z bohaterek książki, Sibilla „jest ładna, nawet za bardzo”, 
i z pewnością musiała znaleźć sposób, aby poruszyć jakąś ważną i wpływową osobę, 
ponieważ udało jej się pozostać we Włoszech i znalazła sobie tutaj pracę48. Sibilla 
uosabia więc kategorię Polek, które jeszcze za czasów komunizmu w Polsce starały 
się o wyjazd na stypendium do Włoch, a potem nie wracały już do kraju. Nietypowe 
jest jednak to, że znalazła zatrudnienie jako asystentka włoskiego profesora, a nie np. 
jako pani do sprzątania. Sibilla Jasnorzewska, by powrócić do stereotypowego wy-
obrażenia Polski we Włoszech, jest piękna, ma długie i gładkie włosy koloru blond, 
otaczające doskonały owal twarzy49. Mówi biegle po francusku oraz po włosku, choć 
z „miękką słowiańską kadencją”50.

Italo Calvino, w swojej znanej postmodernistycznej i metanarracyjnej powieści 
Jeśli zimową nocą podróżny (Se una notte d’inverno un viaggiatore)51, odwołuje się 
również do Polski. Jeden z rozdziałów, czy lepiej – jeden z wariantów tej samej hi-
storii – jest zatytułowany Fuori dall’abitato di Malbork (Poza osadą Malbork) i jest 
rzekomo autorstwa (wyimaginowanego) polskiego pisarza. Nie sposób tutaj przyta-
czać treści książki, biorąc pod uwagę jej kompozycję oraz zamysł autora, nie byłoby 
to ani do końca możliwe, ani zasadne. Warto może jeszcze zaznaczyć, że w hiperteks-
tualnej powieści Calvino pojawiają się wzmianki o dziwnym i wymarłym już języku 
kimeryjskim (wł. cimmerio), należącym do grupy języków botnicko-ugryjskich, któ-
ry protagoniści powieści biorą za język polski. Pomylenie języka polskiego z rzad-
kim i przedziwnym kimeryjskim nie jest chyba do końca przypadkowe. Być może 
dla przeciętnego włoskiego czytelnika poziom dziwaczności i egzotyczności języka 
plemienia Kimerów, cimmerio, oraz polskiego jest porównywalny, tak więc łatwo 
można je pomylić. Inne polskie akcenty występujące w książce to np. imię Hela oraz 
nazwisko Zwida (polskie?).

47 U. Eco, La misteriosa fi amma della regina Loana, Bompiani, Milano 2004, s. 48.
48 Ibidem, s. 48. 
49 Ibidem, s. 49. 
50 Ibidem, s. 63. 
51 Do analizy wykorzystałam oryginalną wersją książki I. Calvino, Se una notte d’inverno un viag-

giatore, Mondadori, Milano 1994, a także jej polski przekład w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej: Jeśli 
zimową nocą podróżny, PIW, Warszawa 1998. 
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Jak powiedziała mi cytowana już profesor italianistyki, nie zna przypadku wystę-
powania Polaków w kontekście badanego ostatnio przez fi lologów włoskich „mitu 
Północy”. Polska kojarzy się Włochom głównie z biedą i zacofaniem, a nie z surową 
naturą (HS).

1.4. Polacy we włoskiej poezji. Antonella Anedda – wybrane wiersze

Nawiązania do Polski i Polaków można odnaleźć również we włoskiej poezji. Anto-
nella Anedda zna i bardzo sobie ceni twórczość polskich poetów. Co jakiś czas cytuje 
któregoś z nich lub dedykuje im swoje wiersze. Jest znaną w środowisku literatów 
polonofi lką. Kiedy przyjeżdżał do Włoch np. Ryszard Kapuściński, Antonella Aned-
da czytała podczas spotkań autorskich włoskie tłumaczenia jego tekstów poetyckich. 
Tak było np. na festiwalu Roma Poetica w 2006 roku. Jeden ze swoich wierszy z tomu 
poezji Notti di pace occidentale (Donzelli, Roma 1999) zadedykowała Zbigniewowi 
Herbertowi. Inny utwór, zatytułowany Napoli delle 3 Polonie (Neapol trzech Polsk), 
również zawiera polskie akcenty. W wierszu tym Anedda zwraca się do trzech pol-
skich twórców, którzy w jakiś sposób – chwilowo lub na dłużej – związali swe losy 
z Neapolem. Są to Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski i Gustaw Herling. Ponieważ, 
inaczej niż w przypadku prozy, nie sposób streścić utworu poetyckiego, ograniczę 
się jedynie do zacytowania kilku wersów z tego wiersza, bezpośrednio odnoszących 
się do polskich poetów. Jako że nie udało mi się znaleźć polskich tłumaczeń poezji 
Aneddy, dokonałam własnego, prowizorycznego przekładu. 

Neapol trzech Polsk
(JEDEN) Zawrócił z Polski i urządził się w Hotelu Fiore.
Bardzo chory mówi o nim inny poeta (DWA), ale – dodaje
nauczył się od klasyków, zwłaszcza od Marka Aureliusza

stoicyzmu. Na nic nie narzekał, z wyjątkiem hałasu.
Dlatego zwrócił się do Neapolu jak do jakiejś osoby:

„Posłuchaj, Neapolu, Wezuwiusz nigdy nie śpi, ale jeśli byłby grzmot
Nikt by go nie usłyszał i stałoby się nieszczęście”

Nikt by nie usłyszał
(TRZY) Neapol stał się jego ojczyzną, jego obserwatorium.

Jego Dziennik zaczyna się wraz ze śmiercią rodziny Benedetto Croce
który stał się z czasem jego teściem.

Wszyscy trzej: Zbigniew Herbert, Adam Zagaiewskij [sic!–KG], Gustaw Herling
mówią o mieście poprzez promyki

Zwijając krawędzie spojrzenia
gdzie wcześniej rozciągnęli kolory […]52.

52 A. Anedda, La Maddalena, ottobre 2007, za: http://www.premionapoli.it/2007/testoanedda.html
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2. Wątki polskie w filmie włoskim

Podobnie jak w przypadku włoskiej literatury, akcenty polskie w fi lmie włoskim to 
rzecz rzadka. Polska i Polacy nie są popularnym tematem, który włoscy reżyserzy 
chętnie podejmują. Tym niemniej, w latach 80. i 90., kiedy Polska wzbudzała we 
Włoszech względnie duże zainteresowanie, przede wszystkim za względu na prze-
miany polityczno-społeczne w niej zachodzące, tematyka polska zagościła na ekra-
nach włoskich kin. Wątki polskie można więc odnaleźć w niektórych fi lmach sprzed 
10 i sprzed ponad 20 lat. Kolejną falę zainteresowania Polską spowodowało odejście 
polskiego papieża Jana Pawła II. Po jego śmierci powstało w Polsce i za granicą kilka 
fi lmów poświęconych postaci wybitnego Polaka. Jeden z nich, dwuczęściowa opo-
wieść o życiu Karola Wojtyły, który został papieżem w trudnych dla Polski czasach, 
to polsko-włoska produkcja. 

Analiza obecności elementów polskich we włoskim fi lmie to jedynie pewien za-
rys problematyki, którą niewątpliwie można by rozbudować, pogłębić, uściślić. Być 
może jest to temat do badań dla fi lmoznawców zajmujących się relacjami polsko-
-włoskimi. W tym krótkim podrozdziale przedstawiam więc bardzo ogólnie tylko 
kilka dzieł fi lmowych, do których dotarłam, wykorzystując zarówno własną wiedzę, 
jak i wskazówki specjalistów. Polskie akcenty we włoskim fi lmie to również udział 
polskich aktorów; o Polakach, którym udało się zaistnieć na włoskim – małym i du-
żym – ekranie, wspomnę pod koniec tego podrozdziału. 

2.1. Un sacco bello – reż. Carlo Verdone 

Rozmawiając z Włochami, dość często można spotkać się z opinią na temat szczegól-
nej otwartości polskich kobiet i łatwości, z jaką nawiązują kontakty. Rzeczywiście, 
już w latach 70. XX wieku pojawiła się swego rodzaju moda na polskie kobiety. Wie-
lu Włochów jeździło wtedy do Polski w poszukiwaniu przyszłej żony. Inni jeździli 
po prostu na „podboje miłosne” za żelazną kurtynę. W porównaniu z pozostałymi 
państwami „bloku sowieckiego” Polska uchodziła za kraj, do którego było względ-
nie łatwo się dostać. Prawie wszyscy eksperci, którzy wzięli udział w badaniach, 
wspomnieli o „kultowym” we Włoszech fi lmie autorstwa Carla Verdonego, uwiel-
bianego przez Włochów (a zwłaszcza przez Rzymian) reżysera i aktora komedio-
wego. W fi lmie zatytułowanym Un sacco bello pojawia się epizod, w którym dwóch 
Rzymian planuje wyjazd samochodem do Krakowa w celach miłosno-towarzyskich. 
Jest to typ podróży, który dziś można by nazwać „turystyką seksualną”. Film z 1980 
roku, którego akcja toczy się w Rzymie lat 70., przyczynił się do rozpowszechnienia 
stereotypu o polskich kobietach, które można zdobyć za pomocą pary nylonowych 
rajstop i długopisu.

Verdone stworzył w fi lmie Un sacco bello świetne kreacje, które do dzisiaj pozo-
stają w pamięci kolejnych włoskich pokoleń Jedna z trzech historii opowiedzianych 
w tym fi lmie i przeplatających się między sobą dotyczy właśnie interesującej mnie 
problematyki, czyli obrazu Polski i Polaków we Włoszech. Młody Rzymianin Enzo, 
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główny bohater historii, mógłby zostać określony w języku włoskim jako coatto. 
Termin ten powstał w latach 60. XX wieku na peryferiach i w dzielnicach ludo-
wych (robotniczych) Rzymu. Odnosił się do osób notowanych, które mając kłopoty 
z prawem za drobne przewinienia, musiały uważać, by nie wdawać się w ryzykowne 
sytuacje na pograniczu nielegalności. Z czasem określenie coatto zaczęło oznaczać 
grubianina, prowincjusza, prostaka, człowieka o niezbyt imponującym poziomie in-
telektualnym. Coatti najczęściej można było spotkać przed lokalnym, dzielnicowym 
barem, opartych o ogromnych gabarytów japoński motor, rozprawiających godzina-
mi o dziewczynach, samochodach i piłce nożnej, zwykle przy użyciu wulgarnego 
żargonu. Coatto ubierał się zwykle w sposób prostacki, ostentacyjny i kiczowaty: 
spodnie dzwony, kwieciste koszule rozpięte na piersiach i złote łańcuchy. Mniej wię-
cej tak prezentuje się Enzo, bohater fi lmu Un sacco bello. W pierwszej scenie fi lmu 
widzimy go, jak pośród kłębów dymu wychodzi z łazienki (wspólnej, znajdującej 
się na korytarzu w bloku) i idzie wzdłuż odrapanych ścian do drzwi swojego ma-
leńkiego mieszkania. Z papierosem w ustach, ręcznikiem owiniętym wokół bioder, 
narcystycznym wyrazem twarzy, Enzo przegląda się w lustrze. Przebierając nogami 
w takt rytmicznej muzyki, ubiera się i kilka razy poprawia przed lustrem. Przód spod-
ni wypycha sobie parą zwiniętych frotowych skarpetek, koszulę na piersiach pozo-
stawia rozpiętą. Zamaszystym krokiem podchodzi do mapy zawieszonej na ścianie 
i energicznym ruchem kreśli na niej trasę za pomocą czerwonego fl amastra: Roma 
– Bolzano – Kraków. Metę planowanej podróży zakreśla dużym kółkiem. Kamera 
przytrzymuje chwilę to ujęcie. Enzo kończy komponowanie swojego stroju: z boga-
tej kolekcji różnorodnych złotych łańcuchów i wisiorów, które trzyma na drzwiach 
szafy, wybiera łańcuch z ogromnym, sugestywnym półksiężycem. Uśmiecha się do 
swojego odbicia z zadowoleniem. Jeszcze tylko wybór odpowiednich okularów sło-
necznych i jest gotowy, by wyruszyć w podróż do Polski. Kamera pokazuje niezapię-
tą walizkę Enzo, pełną opakowań z pończochami i ze zgrzewką niebieskich długo-
pisów. Trzymając kartkę z numerem telefonu między palcami stopy, Enzo wykręca 
numer telefonu do przyjaciela, z którym ma odbyć podróż do Krakowa. Jak się oka-
zuje, przyjaciel, Sergio, ma wątpliwości, czy się z nim wybrać. Czuje się zmęczony 
i osłabiony. Mówi, że planowany wyjazd do Krakowa tak go zestresował, że nie spał 
całą noc. Tłumaczy Enzowi: „Nic nie rozumiesz… To jest inny naród, inna rasa… 
A poza tym ten język… Co my powiemy tamtym tam?”.

Sergio obawia się długiej jazdy samochodem, ale Enzo przekonuje go: o 5.30 
rano będą w Bolzano, o 9.00 rano dojadą do Krakowa, a o 10 wieczór będą już w to-
warzystwie jakichś miłych Polek. Enzo wylicza, ile już zainwestowali w tę podróż: 
wyrobili paszport, załatwili wizę, kupili jedwabne pończochy i długopisy marki Biro. 
Sergio odpowiada, że o długopisach zapomniał, ale Enzo go pociesza: „Zdążysz je 
jeszcze zakupić w Bolzano”. Widząc, że Sergio nadal się waha, mówi przyjacielo-
wi, że zachowuje się jak dzieciak, pełen kompleksów i obaw. Tłumaczy mu, że nie 
potrzebna mu jest znajomość języka polskiego. Pokazuje mu samochód kabriolet 
(krzykliwy czerwony pasek na karoserii, siedzenia wyglądające na skórzane), którym 
mają jechać. „Ty do niej wcale nie musisz gadać jak na konferencji…” – przekonuje 
Enzo i demonstruje rożne funkcje samochodu: można puścić polskiej dziewczynie 
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muzykę, można jej zapalniczką podpalić papierosa, można otworzyć szufl adkę z al-
koholem, można jednym ruchem rozłożyć siedzenie. Oprócz samochodu pełnego 
„gadżetów”, pończoch i długopisów Rzymianie mają też w swoim scenariuszu inne 
metody podrywania polskich kobiet. Sergio potrafi  na przykład imitować odgłosy 
jadącego pociągu lub wody spływającej w bidecie. Enzo przekonuje go, że z takimi 
umiejętnościami rozbawi niejedną Polkę. Zaraz dodaje, nerwowo podciągając dżin-
sy, że co prawda on nie umie kobiet zabawiać w taki sposób, ale za to „ma prezen-
cję”. Sergio ma jednak jeszcze jedną wątpliwość: „A jak się tam zakocham?” – pyta 
przyjaciela. Na co Enzo szybko odpowiada z niedowierzaniem: „No co ty, w Krako-
wie…?”. Wszystko to dzieje się w scenerii sierpniowego Rzymu i okolic. 

Niestety, w drodze do wymarzonego Krakowa przyjaciel Sergio dostaje nagle 
ogromnych boleści brzucha i ostatecznie Enzo musi go odwieźć do szpitala. Podróż 
na podbój za żelazną kurtynę znów staje pod znakiem zapytania. Okazuje się, że Ser-
gio musi poddać się operacji. W przyjacielskim geście proponuje jednak Enzowi, by 
zabrał jego zapas pończoch i zrobił z nich użytek w Krakowie. Sergio nie chce, żeby 
żona, która za moment ma przyjechać do niego do szpitala, zobaczyła stosy pończoch 
w jego walizce. 

Wraz z kolejnym ujęciem Krakowa na mapie ściennej, akcja fi lmu znów przenosi 
się do małego mieszkanka Enza. Rzymianin próbuje od nowa zorganizować sobie to-
warzystwo do podróży do Polski. Jest to zabawna scena, w której Enzo telefonuje po 
kolei pod wszystkie numery (a ma ich niewiele…) ze swojego notesu. Wciąż nie uda-
je mu się znaleźć chętnego do wyjazdu na podryw polskich kobiet. Brat kolegi Enza, 
który odebrał telefon, może i byłby chętny, ale ma tylko 13 lat, a warunkiem udziału 
w podroży do Krakowa (biorąc pod uwagę cel wyjazdu) jest pełnoletniość uczestni-
ków. Ostatecznie, po długich oczekiwaniach, Enzowi udaje się znaleźć towarzysza 
podróży. Jest nim nieznany wcześniej „kolega kolegi”, starszawy pan w okularach, 
który raczej nie sprawia wrażenia znawcy technik uwodzenia i nie bardzo chyba 
orientuje się, w jakim celu ma jechać do Krakowa. Zdesperowany Enzo, z braku 
innych możliwości, zabiera go w drogę. 

O historii wyprawy na podbój Krakowa opowiedzianej przez Verdonego, wspo-
mnieli mi w wywiadach niemal wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam. Film jest 
we Włoszech bardzo znany i przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ważny 
element „rzymskiej tożsamości zbiorowej”. Rzymianie znają go prawie na pamięć. 
Komedia odnosi się do panującego w latach 70. i 80. „mitu łatwego podrywania 
w krajach ówczesnego Paktu Warszawskiego, w zamian za nylonowe pończochy 
i pióra kulkowe”53. Jako metę włoskich podrywaczy reżyser wybrał Kraków, który 
stał się wówczas słynny dzięki wyborowi Karola Wojtyły na papieża. Wielu eks-
pertów wspomniało o funkcjonującej około 20 lat temu we Włoszech „legendzie”, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia, o łatwych podbojach miłosnych za żelazną kur-

53 www.wikipedia.it. Warto może jeszcze zauważyć, że podczas gdy większość ekspertów mówiła 
w wywiadach o popularności „nylonowych pończoch”, Verdone umieszcza jako rekwizyt w swoim fi lmie 
pończochy z jedwabiu. Niewiele to zmienia w obrazie polskich kobiet we Włoszech w czasie komuni-
zmu, niemniej jednak, mimo wszystko, podrywanie na pończochy z jedwabiu (a nie z nylonu) trochę ten 
wizerunek Polek nobilituje.
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tyną. Niektórzy z nich dali jednak temu fenomenowi nieco ideologiczne zabarwienie. 
Szef działu zagranicznego gazety „La Repubblica”, Nicola Lombardozzi54, stwier-
dził np. w wywiadzie, że na „łatwy podryw” do krajów komunistycznych, w tym Pol-
ski, jeździła tylko młodzież prawicowa (faszystowska), u której komunizm wzbudzał 
obrzydzenie. 

NL: „Trzydziestolatek z prawicy mówiący ciągle o «bloku sowieckim» – tak go 
nazywaliśmy – jak o piekle, jeździł tam potem na wakacje z walizką pełną nylono-
wych pończoch, żeby dokonywać podbojów za trzy grosze. Student lewicowy nigdy 
by sobie nie pozwolił na wykorzystanie dziewczyny [...]”.

Komedia Un sacco bello jest satyrą zarówno na wizerunek „obcych” (Polaków), 
jak i „swoich” (Włochów). Reżyser pokazuje Polskę w niekorzystnym świetle: jako 
biedny, odległy od cywilizacji, zacofany kraj, zamieszkały przez kobiety łatwych 
obyczajów, które podrywa się na pończochy i długopis. Ale jednocześnie własny kraj 
pokazuje jako równie zacofany (tyle że pod względem mentalności), pełen zadufa-
nych w sobie prostaków i ignorantów. 

2.2. La Ballata dei lavavetri – reż. Peter del Monte 

Dramat włoskiego reżysera Petera del Monte pokazano poza konkursem na fe-
stiwalu fi lmowym w Wenecji w 1998 roku. Spotkał się tam z życzliwym przyjęciem 
publiczności, a dziennik „La Stampa” określił go jako „interesujący i bardzo dobrze 
zagrany przez polskich aktorów”55. Film jest swobodną adaptacją powieści Edoarda 
Albinatiego, o której pisałam w poprzednim podrozdziale. W stworzeniu dogodnego 
do ekranizacji scenariusza pomagali reżyserowi Sergio Bazzini i Dominik Wieczor-
kowski. Podobnie jak w przypadku książki Albinatiego, także i fi lm skupia się na hi-
storii grupy Polaków, którzy przyjechawszy do Rzymu na pielgrzymkę, postanowili 
pozostać we Włoszech i poczekać tam na przepustkę do dalszej emigracji – do Ka-
nady. W fi lmie zagrali polscy i włoscy aktorzy. Szczególną uwagę krytyki skupiła na 
swojej grze Agata Buzek, odtwórczyni roli młodej imigrantki – Justyny (odpowied-
nik książkowej Janiny). Pisano o niej, że „eteryczna i łagodna, sprawiała wrażenie, 
jakby wyszła z obrazu Piera della Francesca”56.

W karykaturalną rolę kontrowersyjnego Zygmunta wcielił się natomiast Olek 
Mincer, polsko-żydowski aktor i reżyser od lat mieszkający i pracujący we Wło-
szech. Laury zebrał również młody włoski aktor Kim Rossi Stuart za rolę niespokoj-
nego introwertyka Rafała, brata Justyny. Napisano o nim w jednej z recenzji: „Kim 
Rossi Stuart w roli targanego emocjami Rafała mówi monosylabami, więc jest wia-
rygodny jako Polak”57. Jego krótkie, ale intensywne sekwencje to jedyne momenty, 

54 Nicola Lombardozzi (NL) – dziennikarz, redaktor naczelny Działu Zagranicznego gazety „La 
Repubblica”, wywiad przeprowadzony 13 kwietnia 2007 r. w Rzymie. 

55 http://www.fi lmpolski.pl/fp/index.php/1211185. Chodzi o artykuł Lietty Tornabuoni, który ukazał 
się w gazecie „La Stampa” 9 grudnia 1998 r. Wszystkie cytaty z włoskich artykułów prasowych oraz 
materiałów zamieszczonych w Internecie podaję w przekładzie własnym. 

56 M. Anselmi, „l’Unità”, 9.12.1998, za: http://www.iann.it/fi lm/Critiche.asp?IdFilm=1355 
57 Ibidem. 
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w których udaje się oderwać wzrok widzów od „pełnych prostoduszności głębokich 
lazurowych oczu” młodej obiecującej aktorki Agaty Buzek58. W fi lmie grają również 
Andrzej Grabowski i Grażyna Wolszczak. 

Film jest określany jako hołd dla kina onirycznego, fantazyjnego i nieco delirycz-
nego, charakterystycznego dla wielu reżyserów ze Wschodu59. W dziele Petera del 
Monte jest wiele momentów utrzymanych właśnie w takim stylu: Zygmunt krążący 
po Rzymie w alkoholowym odurzeniu i mający wizje rozmów z Janem Pawłem II, 
czy Justyna unosząca się po śmierci niczym anioł Chagalla w niebo, ponad Castel 
Sant’ Angelo – to tylko niektóre ze scen z pogranicza snu i fantazji. „Del Monte po-
służył się kluczem groteski fantastycznej, onirycznej, surrealistycznej, typowej dla 
polskiej literatury i polskiego fi lmu” – można przeczytać w jednym z opisów fi lmu60. 
W innej recenzji krytyk stwierdza: „Peter del Monte podpisał się pod fi lmem nieco-
dziennym i naïf, w którym posługuje się rozwiązaniami pozostającymi poza modą: 
mistyczna halucynacja, zagadka codzienności, surrelistyczno-groteskowa głębia”61. 
Dzieło del Monte jest więc pomieszaniem dramatycznego realizmu z marzeniami, 
wizjami i koszmarami. 

Filmowy obraz grupy Polaków poszukujących w Rzymie szans na lepsze życie 
jest pełen typowych elementów charakterystycznych dla obrazu Polaków we Wło-
szech pod koniec lat 80. W pierwszej scenie fi lmu widać grupę pielgrzymów z Polski, 
która wysiada z autokaru. Po audiencji nie wsiadają jednak z powrotem do autobusu 
i nie wracają do rodzinnego Radomia. Decydują się na pozostanie w Rzymie. Znaj-
dują sobie typowe zajęcia: mężczyźni pracują jako lavavetri, kobiety jako pomoce 
domowe (colf). Polacy nawiązują też kontakty ze światem przestępczym i zagłębiają 
się coraz bardziej w obszary nielegalności. Albinati pokazuje początkową fazę imi-
gracji ze Wschodu i jej oddziaływanie na włoskie społeczeństwo. Analizuje przeja-
wy nietolerancji włoskiego świata wobec imigrantów62. La ballata dei lavavetri to 
dramat pokazujący rozkład rodziny w nowej sytuacji życiowej. Polacy przyjechali 
do Włoch z wizją lepszego życia, w rzeczywistości jednak losy każdego z bohate-
rów przybierają nieszczęśliwy lub nawet tragiczny obrót: były robotnik Janusz gi-
nie w niewyjaśnionych okolicznościach (po tym jak wrzuca do Tybru swoje zdjęcie 
z czasów, kiedy pracował w Polsce); jego brat Zygmunt popada w alkoholowe otę-
pienie, wałęsa się po zakamarkach Rzymu i ma przywidzenia, w których przemawia 
do niego Papa Wojtyła. Syn Janusza, Rafał, wchodzi w konszachty z miejscowymi 
rzezimieszkami za pośrednictwem innego Polaka, Pawła, mieszkającego już w Rzy-
mie od jakiegoś czasu. Efektem porachunków z lokalnym światem przestępczym 
jest w końcu zabójstwo: Rafał zabija włoskiego handlarza końmi i maciorami. Justy-
na, „pomoc domowa uwielbiająca malarstwo Caravaggia”63, uciekając przed dwoma 
włoskimi chuliganami, którzy chcą ją zgwałcić, upada na ziemię i umiera… W jednej 

58 M.S. Taccone, http://www.revisioncinema.com/ci_lavav.htm 
59 Ibidem. 
60 http://www.repubblica.it/trovacinema/scheda_fi lm.jsp?idContent=117049 
61 M. Anselmi, op.cit.
62 Ibidem. 
63 I. Bignardi, „La Repubblica”, 9.12.1998. 
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z recenzji określono fi lm jako „codzienną kronikę wydarzeń półniewidzialnej mniej-
szości, ofi ary przebiegłych i nieuczciwych, poniżonej i upodlonej przez swój włas-
ny wybór wychodźstwa, przez wykorzenienie kulturowe, społeczne i językowe oraz 
przez niemożność komunikowania, jeśli nie liczyć tych trzydziestu sekund, w ciągu 
których myją szybę na światłach”64. Recenzentka porównuje sytuację Justyny do tej 
z udziałem Annie Girardot z fi lmu Viscontiego Rocco i jego bracia.

Dobre recenzje za ciekawy temat, odważną jego realizację i udane aktorstwo nie 
były jednak jedynymi komentarzami, które pojawiły się we Włoszech po ukazaniu 
się fi lmu. Można znaleźć również negatywnie opinie:

Kilku Polakom nie udaje się wyjechać do Kanady i pozostają w Rzymie, gdzie wcale nie 
jest powiedziane, że koniecznie trzeba pracować jako lavavetri. Takimi ich poznajemy: 
jeden śni o papieżu, drugi to podejrzany handlarz, jeszcze inny kradnie. I nie brakuje sym-
boli, jak np. ptaki krążące po toalecie. Bez komentarza65.

Zainspirowana przez Il polacco lavatore di vetri Edoarda Albinatiego Ballata dei lavavetri 
chciałaby być fi lmem „na wysokim poziomie”, a jest tylko fi lmem z wygórowanymi ambi-
cjami. Akcja: w Rzymie, między 1988 a 1989 rokiem, zanim upadł komunizm na Wscho-
dzie, osiada grupa pseudopielgrzymów i prawdziwych wychodźców polskich, będących 
w drodze do Kanady. Głowa rodziny, były solidarnościowiec, poniżony koniecznością 
żebrania, zabija się; jego brat, alkoholik, ma wizje Wojtyły; jego syn (Kim Rossi Stuart) 
trzyma z durniami; jego towarzyszka sprząta mieszkania, podobnie jak jej córka (Agata 
Buzek)… Opowiadać o losach życiowych tak przygnębiających bez krztyny poczucia hu-
moru, w stylu Kaurismaki, jest nudne. Ale Ballata dei lavavetri jest autorstwa Del Monte, 
którego jedyną zasługą jest to, że wylansował promieniującą Agatę Buzek66. 

W innych recenzjach można znaleźć zarzuty, że fi lm, który miał oskarżać nieludz-
kie warunki polskich lavavetri, w rzeczywistości wywołuje śmiech. Dzieło, które 
chce być dramatyczne, pozostaje w pamięci jako zbiór żartów. O fi lmie pisano też, że 
jest nudny, płaski i banalny67.

2.3. Karol, un uomo diventato Papa (2005) Karol, un Papa rimasto uomo (2006) 
– reż. Giacomo Battiato 

Mówiąc o wątkach polskich we włoskim fi lmie, warto wspomnieć o dwóch fi l-
mach z 2005 i 2006 roku poświęconych Janowi Pawłowi II i wyprodukowanych 
dla włoskiej telewizji: Karol, un uomo diventato Papa oraz Karol un Papa rima-
sto uomo. Podczas gdy we Włoszech oba fi lmy wyemitowała tylko telewizja RAI, 
w Polsce Karol, człowiek, który został papieżem oraz Karol, papież, który pozostał 
człowiekiem – były wyświetlane w salach kinowych. Nie ma tutaj miejsca na szcze-
gółowe przedstawienie treści fi lmów. Były w całości poświęcone życiu i działalności 
Karola Wojtyły, a dzięki ciekawie zarysowanemu tłu historyczno-politycznemu po-

64 Ibidem. 
65 http://www.mymovies.it
66 M. Cabona, „Il Giornale”, 9.12.1998.
67 P. Detassis, „Ciak”, 01.10.1998. 
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zwalały zrozumieć kontekst działalności Wojtyły w czasach polskiego komunizmu. 
Akcja rozgrywająca się w różnych miejscach w Polsce, polscy bohaterowie i ich 
losy – wszystko to dawało ogląd na sytuację w naszym kraju w minionym stuleciu, 
pozwalało dowiedzieć się czegoś o Polsce. 

Od włoskiego polonisty i fi lmoznawcy68 dowiedziałam się o dość zabawnym 
epizodzie związanym z kręceniem drugiej części fi lmu, rozgrywającej się głównie 
w Rzymie. Zatrudniono statystów, którzy mieli odegrać role polskich pielgrzymów 
przyjeżdżających na Plac Św. Piotra w latach 80. ubiegłego wieku. Polonista przeka-
zał mi (a zdobył tę informację „z pierwszej ręki” od swoich koleżanek występujących 
w fi lmie jako statystki), że grający rolę papieża Piotr Adamczyk wszedł w konfl ikt 
z włoskim specjalistą od kostiumów, ponieważ ten przewidział dla polskich pielgrzy-
mów stroje przypominające łachmany. Bardziej niż pielgrzymi wyglądali więc jak 
„oberwańcy i żebracy”. Jest to anegdota z planu fi lmowego, która wydaje się jednak 
o tyle ciekawa, że oddaje włoski sposób myślenia o Polakach w tamtych latach. Uru-
chomiono rozpowszechniony stereotyp Polaka-pielgrzyma z biednego i zacofanego 
kraju. Włoski polonista tłumaczy to, wprowadzając element ideologiczny:

LP: „Cóż, był to wizerunek Polaka z lat 80., a katolicy mają interes w przedstawia-
niu go jako biednego łachmaniarza, ponieważ przyjeżdżał z kraju komunistycznego, 
gdzie być może nie pożerano już dzieci, ale wszyscy byli biednymi obdartusami”. 

2.4. Notturno bus – reż. Davide Marengo 

Notturno Bus (Nocny autobus) z 2007 roku w reżyserii włoskiego debiutanta Da-
vide Marengo to włosko-polsko-holenderska koprodukcja. Film jest rodzajem kry-
minalnej komedii z wątkami romantycznymi. Niektóre sceny nakręcono w Polsce, 
występuje w nim także kilka polskich postaci, chociaż akcja fi lmu nie rozgrywa się 
w naszym kraju. W jednej z głównych ról pojawiła się Polka – Anna Romantowska. 
Polską stronę w koprodukcji reprezentowała fi rma Vision Film Distribution, która 
dofi nansowała budżet fi lmu kwotą 100 tysięcy złotych pozyskanych od Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. W Polsce zdjęcia do Nocnego autobusu powstawały m.in. 
w Wilanowie oraz na Podlasiu (sceny z polowania). Podobno Włosi chcieli do ujęć 
polowania wykorzystać także polskie żubry, mimo że na te zwierzęta się nie poluje69. 
Do projektu wykorzystano również ujęcia polskich wnętrz. W Nocnym autobusie 
występuje kilka polskich postaci, ale są to role drugoplanowe; według niektórych 
opinii włączono je do scenariusza przede wszystkim dlatego, że Polska współfi nan-
sowała projekt (LP). Był to więc pewien zabieg strategiczny. Mało znaczące polskie 
postacie wystąpiły w roli lokalnych gangsterów. Ci polscy „półmafi ozi” wzbudzili 
ponoć wśród włoskiej widowni jedynie pobłażliwy uśmiech. Czymże jest garstka 
słowiańskich gangsterów w porównaniu ze słynną w całym świecie zorganizowaną 
włoską przestępczością? W skład ekipy technicznej fi lmu (doradca artystyczny i po-
mocnik scenografa) również weszli Polacy70.

68 LP – włoski pisarz, tłumacz polonista i fi lmoznawca; rozmowa prywatna. Dalej LP.
69 Za: http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=31736
70 www.notturnobus.com 
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2.5. Non sono io – reż. Gabriele Iacovone 

Non sono io (To nie ja) to kolejna fabularna koprodukacja polsko-włoska zrealizo-
wana w 2002 roku przez włoskiego reżysera Gabriele Iacovone. Zdjęcia do fi lmu 
nakręcono głównie w Łodzi (a dokładnie: na ul. Piotrkowskiej, w Parku Staromiej-
skim, w Fabryce Lenora, na ul. Moniuszki i w Restauracji pod Arkadami)71. Ekipa 
techniczna fi lmu, a także jego obsada aktorska składa się z Włochów i z Polaków. 

Film opowiada historię młodego Sycylijczyka Matteo, który, mając za sobą dość 
skomplikowaną przeszłość i nierozwiązane sprawy, opuszcza rodzinną Sycylię 
i przyjeżdża do Łodzi. Zatrzymuje się po przyjeździe u Mario, przyjaciela rodzi-
ny, który ma w Łodzi włoską restaurację „Dolce Vita” (jakże inaczej mogłaby się 
nazywać typowa włoska restauracja w polskim mieście?). Mario pomaga młodemu 
Matteo zadomowić się i odnaleźć w nowej sytuacji, proponując mu pracę kelnera 
w restauracji. Sycylijczyk zakochuje się tam w czarującej kelnerce Ewie (rola pol-
skiej aktorki Agnieszki Dulęby-Kaszy). Autor fi lmu stara się pokazać podobieństwa 
łączące dwa na pozór odległe miejsca: polskie miasto przemysłowe i Sycylię. Podob-
nie jak w ojczyźnie włoskiej mafi i, także i w Łodzi trzeba regularnie płacić haracze 
miejscowemu bossowi. Łódź pokazana jest jako miasto szare i nieprzyjazne. Nie 
pozwala Matteo zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości. Pewnego dnia zjawia się 
w Łodzi człowiek w ciemnym ubraniu, dręczący młodego Włocha w sennych kosz-
marach. Jest nim Giuseppe, sycylijski mafi oso, który przyjechał aż do Polski, aby 
załatwić swoje dawne porachunki z Matteo.

Włoski reżyser umieścił akcję fi lmu w naszym kraju, co wydaje się dosyć ory-
ginalne. Dlaczego bohater – młody Sycylijczyk wybrał na miejsce swojego nowego 
życia właśnie Polskę? Jeszcze bardziej nietypowe jest połączenie splotem wydarzeń 
Sycylii z Łodzią. Co spowodowało wybór właśnie tego miasta? Czy było to posunię-
cie czysto komercyjne: akcja w Łodzi w zamian za współfi nansowanie projektu, czy 
też może na wybór włoskiego reżysera wpłynęły jakieś głębsze pobudki? Częściową 
odpowiedź na te pytania można odnaleźć we włoskiej prasie. Na łamach dziennika 
„La Repubblica”, rok po wyprodukowaniu fi lmu, ukazał się artykuł „Sycylijczyk 
ląduje w Łodzi. Pomiędzy klimatem mafi jnym a fi ction tv”72, będący recenzją z fi lmu 
Non sono io. Można się z tego artykułu dowiedzieć m.in., że autor fi lmu, Gabriele 
Iacovone to były menadżer, który zafascynowany spotkaniem z dziełami Kieślow-
skiego, sam postanowił wejść na drogę fi lmu. To nie ja jest więc jego reżyserskim 
debiutem. W „La Repubblica” napisano o nim, że „nawrócił się na kino, uczęszczając 
na zajęcia w znamienitej polskiej szkole [fi lmowej – K.G.]”73. Chodzi oczywiście 
o „Łódzką Filmówkę”. Najwyraźniej studia w Łodzi miały wpływ na wybór miej-
sca akcji fi lmu. Włoski recenzent nie był jednak olśniony debiutem swojego rodaka, 
ponieważ, jak stwierdził, mimo nauki Iacovone w łódzkiej szkole fi lmowej i „mimo 
współpracy z Jerzym Stuhrem, nie można powiedzieć, aby jego debiut długometra-

71 Za: http://www.fi lmpolski.pl/fp/index.php/1210664
72 Un siciliano sbarca a Lodz. Tra mafi osi e fi ction tv, „La Repubblica”, 22.02.2003.
73 Ibidem.
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żowy miał wiele wspólnego – może poza umiejscowieniem akcji – z doświadcze-
niem zdobytym w Polsce”74. 

2.6. La strada di Levi – reż. Davide Ferrario i Marco Belpoliti 

La strada di Levi, czyli „Podróż Leviego”, to włoski fi lm dokumentalny wyprodu-
kowany w 2006 roku (do sal kinowych wszedł w styczniu 2007 roku). Jego twórca-
mi są Davide Ferrario i Marco Belpoliti. Dokument, kwalifi kujący się do kategorii 
tzw. fi lmów drogi, to próba zrekonstruowania 10-miesięcznej podróży po Europie 
Środkowo-Wschodniej, którą odbył włoski pisarz żydowskiego pochodzenia Primo 
Levi, po tym jak wydostał się z wyzwolonego obozu w Auschwitz w 1945 roku. Pi-
sarz, wydostawszy się z obozu koncentracyjnego, przeszedł długą i skomplikowaną 
drogę, aby wreszcie dotrzeć do swojego rodzinnego miasta – Turynu. Autorzy, idąc 
śladami Leviego, przebywają tę samą trasę i odkrywają na nowo, po 60 latach, te 
same miejsca. Szlak z Polski do Włoch wiedzie przez dzisiejszą Ukrainę, Białoruś, 
Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację, Austrię i Niemcy. Twórcy fi lmu, przywołując 
wspomnienia Primo Levi zawarte w książce La tregua, stanowiącej inspirację dla do-
kumentu, pokazują, jak zmieniła się ta część Europy przez ostatnie ponad pół wieku. 
Ujmują w kadry lokalne pejzaże, życie codzienne miejscowych ludzi, przeplatając 
to wypowiedziami różnych osób z poszczególnych krajów i wątkami historycznymi. 
Film ma więc postać nie tylko wspomnienia o Primo Levim, ale jest także pewnym 
zbiorowym portretem socjologicznym pokomunistycznej Europy. „Na ruinach daw-
nego Związku Radzieckiego narodziły się nowe państwa, a przed każdym z nich 
stanęły inne wyzwania. Każdy przystanek stanowi odkrycie – zarówno w kontekście 
powojennej podróży Leviego, jak i drogi, na której Ferrario napotyka różne języki, 
kultury, uprzedzenia i nacjonalizmy”75.

Pierwszym przewodnikiem po „ruinach komunizmu”, który wypowiada się 
w fi lmie, jest Andrzej Wajda. Autorzy rozmawiają z nim o czasach polskiego reżimu 
komunistycznego na tle ujęć Nowej Huty. Wajda tłumaczy, że zmieniło się pojęcie 
pracy i nie wszyscy w Polsce odnaleźli się w nowej sytuacji. Dziś wymaga się aktyw-
ności i pracowitości przekładającej się na bezpośrednie zyski i dużą produktywność. 
Nie każdy potrafi  się do tego dostosować. Autorzy zdecydowali się na pozostawie-
nie oryginalnych wypowiedzi osób występujących w fi lmie, dodając jedynie włoskie 
tłumaczenia w postaci napisów. Jest to rzecz dosyć rzadka we włoskim kinie, które 
przywykło do posługiwania się dubbingiem. Wajda mówi więc w fi lmie po polsku, 
co nadaje dokumentowi lokalnego kolorytu i wiarygodności76. 

74 Ibidem.
75 http://7ff.eranowehoryzonty.pl
76 Po ukazaniu się fi lmu we włoskiej prasie zamieszczono kilka artykułów przybliżających postać 

Prima Leviego, zob. P. Rumiz, Lunga marcia di Primo Levi, „La Repubblica”, 17.01.2007. O fi lmie Le 
strade di Levi napisał ciekawie jego współtwórca Marco Belpoliti, Viaggio alla fi ne della tregua, „La 
Stampa”, 13.01.2007.
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2.7. Jerzy Stuhr oraz niektóre polskie aktorki robiące karierę we Włoszech

Polskie akcenty w fi lmie włoskim to również polscy aktorzy grający w fi lmach, któ-
rych tematyka niekoniecznie wiąże się z Polską. Co jakiś czas udaje się Polakom 
zaistnieć we Włoszech poprzez udział we włoskich produkcjach. Takim przykładem 
może być np. Jerzy Stuhr, który jest przez część Włochów rozpoznawany i który od 
lat 80. ubiegłego wieku bardzo często jeździ do Italii. W 2006 roku Stuhr zagrał we 
włoskim fi lmie Il Caimano, satyrze przedstawiającej historię dojścia do władzy i ka-
riery Silvio Berlusconiego. Stuhr wcielił się w tym fi lmie w postać Jerzego Sturov-
skiego, producenta fi lmowego. Wieloletnie kontakty z Włochami, współpraca z wło-
skim teatrem i znajomość języka włoskiego to z pewnością czynniki, które pomogły 
polskiemu aktorowi „zabłysnąć” i zdobyć uznanie włoskiej publiczności77. 

Włosi mogli też zobaczyć u siebie na dużym ekranie Grażynę Szapołowską, któ-
ra zagrała w fi lmie Marco Bellocchio La condanna. W fi lmie nakręconym w 1990 
roku polska aktorka zagrała u boku Andrzeja Seweryna. Nie interpretowali jednak 
postaci Polaków. Szapołowska zagrała również we Włoszech w innych fi lmach. 
Chyba największą popularność przyniósł jej udział w miniserialu telewizyjnym Plac 
Hiszpański (Piazza di Spagna, 1991), autorstwa Florestana Vanciniego. Odtworzy-
ła w nim rolę kobiety, która poprzez małżeństwo zdobywa tytuł hrabiny i staje się 
człowiekiem interesu. Za tę rolę Szapołowska otrzymała we Włoszech prestiżową 
nagrodę im. Ennio de Flaiano. Później wystąpiła także w fi lmie Claudia del Punty 
Dzika namiętność (Wild Obsession, 1992) oraz zagrała u Francesca Ranieri Mari-
nottiego w fi lmie Abisynia (Abissinia, 1993). W 2004 roku wystąpiła także w roli 
Brigitte Frank we wspominanej już koprodukcji Giacomo Battiato Karol, człowiek, 
który został papieżem78. Szapołowska została przez Włochów zauważona i doceniona 
po tym, jak zagrała u Kieślowskiego w Krótkim fi lmie o miłości, który odniósł we 
Włoszech duży sukces. 

Względny sukces udało się odnieść także dwóm innym, młodszym aktorkom: 
Magdalenie Grochowskiej oraz Kasi Smutniak. Obydwie mieszkają w Italii już od 
dłuższego czasu i stawiają na rozwój swojej kariery właśnie tam. Grochowska w jed-
nym z wywiadów udzielonych włoskiej prasie opowiedziała, że zaczynała od grania 
w teatrze. Teraz zajmuje się przede wszystkim pracą w fi lmie. Role, które interpre-
tuje, nie należą do kreacji pierwszoplanowych, ale mimo to aktorka zaznaczyła już 
swoją obecność na dużym ekranie79. 

Drugą polską aktorką, której udało się zrobić karierę we Włoszech, jest Katarzyna 
Smutniak, znana wśród Włochów jako Kasia Smutniak. Polka rozpoczęła swoją drogę 
do sukcesu, pracując w zawodzie modelki. Potem zaczęła również grać w fi lmach. 

77 W poprzednich latach polski aktor grywał także na scenach włoskich teatrów, m.in. w sztuce 
Cenere alle ceneri (Ash to Ashes) Harolda Pintera, którą w latach 1990. wystawiano na deskach Piccolo 
Teatro di Milano. 

78 Za: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_szapolowska_grazyna 
79 Oto tytuły fi lmów, w których wystąpiła we Włoszech od 2000 r.: I Viceré (2007), Voce del Verbo 

Amore (2007), Per Non Dimenticarti (2006), L’inverno (2002), Il primo dogma italiano (2001), Zora La 
Vampira (2000). Zagrała także epizod w bardzo popularnym włoskim serialu Don Matteo (2004).
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Popularność i rozpoznawalność przyniósł jej udział w telewizyjnych spotach rekla-
mowych włoskiego operatora sieci komórkowej TIM. Wystąpiła już w wielu włoskich 
fi lmach i serialach telewizyjnych80. O Kasi Smutniak było we Włoszech głośno, kiedy 
związała się z włoskim aktorem Pietro Taricone (poznanym na planie jednego z fi l-
mów), który brał również udział we włoskiej edycji programu „Big Brother”. 

Co znamienne, polskie aktorki właściwie nie grają we Włoszech Polek ani Sło-
wianek. Wyjątkiem może być rola Sonii zagrana przez Grochowską w serialu Don 
Matteo, czy rola Chorwatki Mavi odegrana przez Smutniak w Nelle tue mani Petera 
del Montego (notabene tego samego reżysera, który stworzył fi lm La Ballata dei 
lavavetri). Może to oznaczać, że osiągnęły już poziom aktorskiej uniwersalności, na 
którym są w stanie wcielić się w każdą rolę. 

Zamiast zakończenia. Elementy obrazu Polski i Polaków w innych obszarach 
włoskiej kultury

Zaprezentowane przeze mnie zestawienie wybranych dzieł literackich i fi lmowych 
odnoszących się do Polski i Polaków to jedynie prosta egzemplifi kacja na kilku za-
ledwie przykładach. Mogą one stanowić jednak punkt wyjścia do dalszych pogłębio-
nych badań (literaturoznawczych, fi lmoznawczych, antropologicznych, socjologicz-
nych) nad elementami obrazu Polski i Polaków. Poszukiwanie „wątków polskich” 
można by także rozszerzyć o inne obszary włoskiej kultury symbolicznej. Chciała-
bym w tym miejscu jedynie zasygnalizować kilka pozostałych pól badawczych i kie-
runków analizy, które z pewnością byłyby interesującym uzupełnieniem do badań 
nad obrazem:

– analiza wło–skich podręczników pod względem pojawiania się w nich infor-
macji o Polsce i Polakach;

– analiza obrazu Polski i Polaków we włoskich encyklopediach i słownikach;
– elementy obrazu Polski i Polaków zawarte w języku: analiza przysłów, anegdot 

i dowcipów związanych z Polakami;
– obraz Polski i Polaków wyłaniający się z włoskich blogów;
– elementy obrazu Polski i Polaków w przestrzeni miejskiej: nazwy ulic, placów, 

pomniki i inne miejsca poświęcone Polakom, występujące we włoskich mia-
stach81.

80 Niektóre fi lmy z udziałem Kasi Smutniak: Caos calmo (2008, reż. Antonio Luigi Grimaldi), Nelle tue 
mani (2007, reż. Peter del Monte) Rino Gaetano – Ma il cielo é sempre più blu (2007, reż. Marco Turco), 
Questa è la mia terra (2006, reż. Raffaele Mertes), Tredici a tavola (2004, reż. Enrico Oldoini), Radio 
West (2003, reż. Alessandro Valori), Al momento giusto (2000, reż. Gaia Gorrini, Giorgio Panariello) – za: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasia_Smutniak 

81 Można by również pokusić się o przeanalizowanie włoskiej muzyki, a dokładniej – włoskich teks-
tów piosenek, pod względem występowania w nich odniesień do Polaków. Udało mi się odnaleźć tylko 
jeden przykład: w piosence Fabrizio de André zatytułowanej Khorakhané, z płyty Anime Salve, pojawia 
się odniesienie do Polski wraz z Węgrami i Jugosławią: [...] i fi gli cadevano dal calendario/Yugoslavia 
Polonia Ungheria/i soldati prendevano tutti/e tutti buttavano via [...].
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Przykładem na istnienie „polskich odniesień” we włoskim języku może być 
np. używane przez Włochów porównanie do „polskiej kawalerii”, kiedy mowa jest 
o heroicznej i idealistycznej postawie w sytuacjach z góry skazanych na przegraną. 
Powiedzenie come cavveleria polacca („jak polska kawaleria”) przywołuje moment 
z dziejów II wojny światowej, kiedy to Polacy, rzekomo na koniach, spontanicznie 
próbowali odeprzeć atak niemieckich czołgów w okolicach wsi Krojanty na półno-
cy Polski. Wielu historyków uznaje to wydarzenie za mit, niemający potwierdzenia 
w rzeczywistości. Mimo to funkcjonuje on we włoskiej świadomości społecznej, co 
jakiś czas przywołują go np. włoscy dziennikarze82. „Polskimi elementami” w języku 
włoskim jest też kilka pojęć, które weszły do użytku codziennego, a które niewątpli-
wie odwołują się do Polaków. Jest to np. słowo polacca (wł. „Polka” lub „polska”), 
które można znaleźć we włoskim słowniku wyjaśnione na kilka sposobów:

a) taniec–polonez, 
b) wysoki sznurowany but,
c) kurtka obszyta futrem ( jaką noszono w XIX wieku)83.
We włoskich słownikach pod hasłem solidarietà, oznaczającym po prostu „so-

lidarność”, można znaleźć również odniesienie do „Solidarności” przez duże „S”, 
czyli do „pierwszego wolnego syndykatu w bloku państw kontrolowanych przez 
ZSRR”84. Nie sposób tutaj kontynuować tego interesującego, również z punku wi-
dzenia semantyki i historii języka, tematu. Uważam, że wart jest z pewnością osob-
nej, pogłębionej analizy. 

Jeśli chodzi o obecność „elementów polskich” w miejskim krajobrazie Italii, ist-
nieją już studia na ten temat, jak np. cytowana wcześniej praca Witolda Zahorskie-
go Polak we Włoszech”85. Temat jest na tyle ciekawy, że niewątpliwie można by 
kontynuować badania w tym kierunku, odkrywając coraz to nowe ślady obecności 
Polaków we Włoszech.

Na szczególną uwagę zasługują również włoskie blogi i fora internetowe poświę-
cone Polsce i Polakom, a przede wszystkim… Polkom. Niektóre ze stron, na które 
udało mi się natrafi ać przeszukując internetowe materiały, to swoiste „skarbnice ste-
reotypów” na temat naszego kraju. Obraz Polski i Polaków, wyłaniający się z opinii 
umieszczanych na włoskich blogach, mógłby być więc interesującym tematem do 
kolejnych, pogłębionych socjologiczno-kulturoznawczych badań. 

82 Przykład zastosowania tego porównania można znaleźć np. w artykule P. Viana, La Polonia e l’Expo, 
„Avvenire”, 4.01.07. Pisząc o szansach Wrocławia na wygraną w konkursie na organizatora Expo, Viana 
przypomina trudne momenty w historii Polski, którym Polacy mimo wszystko stawiali czoła. „Polacy 
przeszli do historii m.in. dlatego, że wystąpili przeciwko rosyjskiej kawalerii z kijami [raczej kosami – 
K.G.], a najazd nazistowskich czołgów odpierali na koniach. Także i tym razem nie będzie lekko”. 

83 Zob. Podręczny słownik włosko-polski, t. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001. 
84 Por. S. Widłak, Italia e Polonia. Popoli e lingue in contatto, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006. Widłak podaje w swojej książce przykłady polskich wyrazów, które 
w „zwłoszczonych” wersjach zadomowiły się w języku i piśmiennictwie Włochów mieszkających w Polsce, 
a szczególnie w Krakowie, w okresie od końca XV do XVII wieku. Były to np.: zawiasse (zawiasy), klini 
(kliny), rinne (rynny), camiselka (kamizelka) i wiele innych. Por. ibidem, s. 104 i nn. 

85 W. Zahorski, op.cit. O śladach polskości we Włoszech wspomina też L. Henczel-Wróblewska, op.cit. 


