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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem poniČszej pracy jest zbadanie postkolonialnych obrazów we
wspóÙczesnym kinie wÙoskim, których produkcja w ostatnich dwudziestu latach
ulegÙa znacznemu rozwojowi, nie tylko we WÙoszech, ale i w caÙej Europie. Mówic
o postkolonializmie w Þlmie, naleČy najpierw przedstawi° kolonialne dziedzictwo
WÙoch, aby pÙynnie przejï° do postkolonialnych studiów nad Þlmem, a co za tym
idzie do analizy konkretnych tytuÙów Þlmowych.
Metody badaÚ. Przedmiotem moich badaÚ s wspóÙczesne Þlmy wÙoskie, których
tematyka pozostaje ïciïle zwizana z postkolonializmem. Analiza zostaÙa przeprowadzona na podstawie najwaČniejszych koncepcji postkolonialnych badaÚ nad Þlmem
(teoria Kobeny Mercer i Stuarta Halla, Elli Shohat i Roberta Stam oraz Laury Marks,
Sandry Ponzanesi i Marguerite Waller).
Wyniki badaÚ. Analizowane Þlmy coraz cz¿ïciej nie dotycz bezpoïrednio postkolonializmu, uwzgl¿dnia si¿ inne niČ tylko kolonialne czynniki sprawcze warunkujce dzisiejsze ruchy migracyjne oraz powstawanie wspólnot diasporycznych.
Wnioski. Omawiane Þlmy ukazuj wspóÙczesn Europ¿ jako uksztaÙtowan przez
kolonialn przeszÙoï°, która wywarÙa trwaÙy wpÙyw na teraĊniejszoï° oraz przez pryzmat jej nast¿pstwa, jakim jest zjawisko migracji, które obecnie stanowi duČy problem
w Europie. Postkolonialne badania nad Þlmem, coraz cz¿ïciej odnosz si¿ do poj¿cia
multikulturowoïci.
SÙowa kluczowe: postkolonializm, kino wÙoskie, migracje, imigranci, multikulturowoï°, rasizm
Postcolonial cinema studies. The perspective of modern Italian cinema
Abstract
Aim of the study. The aim of this study is the examination of postcolonial imaginary in contemporary Italian cinema, the production of which has signiÞcantly increased. Speaking of postcolonialism, we need to Þrst present the colonial legacy of
Italy, so that we can then smoothly proceed to the postcolonial study of Þlm with the
following analysis of particular movies.
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Method. Analysis was based on the most important concepts of postcolonial Þlm
research. Results. Analysed movies less frequently touch on the subject of postcolonialism directly, also they consider diěerent factors which caused the current migration tendencies, and also the creation of diasporic communities. Postcolonial Þlm research is more frequently applied to the concept of multiculturality.
Conclusions. Films under discussion represent contemporary Europe as shaped
by the colonial past, which has created a lasting impact on its current state, and also
through the prism of what followed it, which was migration - currently one of Europe’s major problems.
Key words: postcolonialism, Italian cinema, migration, immigrations, multiculturalism, racism

Wst҄p
Postkolonializm wÙoski w kinie cz¿sto przedstawiany jest przez pryzmat problemu migracji. Od lat 90. XX wieku raporty dotyczce zjawiska migracji we WÙoszech
pokazuj, jak z roku na rok liczba imigrantów przybywajcych do WÙoch wzrasta.
Jest to jedno z gÙównych paÚstw, które stanowi miejsce osiedlenia dla imigrantów
przede wszystkim z PóÙwyspu BaÙkaÚskiego oraz z póÙnocnej Afryki. Jak pokazuj
raporty ISTAT1 w 2015 roku we WÙoszech byÙo juČ ponad 5 000 000 cudzoziemców.
W zwizku z tym coraz cz¿ïciej we WÙoszech dochodzi do powstawania negatywnych stereotypów o imigrantach, co ma odzwierciedlenie w kinie wÙoskim. Mówic
o postkolonializmie w Þlmie, naleČy przedstawi° kolonialne dziedzictwo WÙoch, aby
pÙynnie przejï° do wybranych postkolonialnych studiów nad Þlmem (teoria Kobeny
Mercer i Stuarta Halla, Elli Shohat i Roberta Stama oraz Laury Marks, Sandry Ponzanesi i Marguerite Waller) oraz do analizy konkretnych tytuÙów Þlmowych.

Aspiracje kolonialne Wҝoch
Jak pisze Józef Andrzej Gierowski (1999), ,,WÙochy dla ugruntowania swojej pozycji mi¿dzynarodowej, a takČe dla zapewnienia sobie dogodnego rynku zbytu i tanich
surowców chciaÙy pozyska° kolonie w Afryce” (s. 438). W porównaniu z innymi mocarstwami w XIX w., (Hiszpania, Francja, Portugalia) wÙoskie zdobycze kolonialne nie
byÙy tak bogate, co byÙo mi¿dzy innymi zwizane ze sÙaba ßot i armi WÙoch. Sukcesem w polityce kolonialnej okazaÙ si¿ traktat w Ucciali podpisany w 1889 r. pomi¿dzy
cesarzem Etiopii Menelikiem II, a ówczesnym premierem WÙoch Francesco Crispim.
Na jego mocy cesarz uznawaÙ panowanie wÙoskie w Erytrei po rzek¿ Mereb. W 1890
roku zostaÙa formalnie uznana za koloni¿ wÙosk (Bartnicki, Mantel-Niecko, 1987).
Sporny natomiast okazaÙ si¿ protektorat nad Etiopi. Traktat w Ucciali byÙ rozumiany
zupeÙnie inaczej przez stron¿ wÙosk. Problem tkwiÙ w róČnicach pomi¿dzy tekstem
armahajskim a wersj wÙosk. WÙosi zacz¿li przekracza° rzek¿ Mereb, co staÙo si¿
jedn z przyczyn zerwania traktatu z Ucciali przez cesarza Menelika oraz wybuchu
wojny wÙosko-etiopskiej (1894-1896). Ówczesny premier, Francesco Crispi, zamierzaÙ
1

Dane dotyczce imigrantów aktualizowane s na bieČco przez ISTAT (L’Istituto nazionale di statistica).

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

427

opanowa° Etiopi¿, ale WÙosi ponieïli totaln kl¿sk¿ w bitwie pod Adu, co odbiÙo
si¿ gÙ¿bokim wstrzsem narodowym. Jak pisze Giulano Procacci ,,WÙochy poczuÙy
moralny obowizek kontynuowania polityki kolonialnej, która miaÙa im przynieï°
jedynie rozczarowanie” (Procacci, 1983). Wojna etiopsko-wÙoska zostaÙa wznowiona dopiero w latach 1935-38. WÙosi osign¿li sukces, co dla Etiopczyków odbiÙo si¿
wprowadzonym w ich kraju terrorem (tworzone obozy pracy i masowe egzekucje).
Po rzdach Crispiego wÙadz¿ we WÙoszech przejÙ Giovanni GioliĴi, którego polityka
zagraniczna znalazÙa si¿ w fazie “uspokojenia i wyciszenia” (Procacci, 1983), a aspiracje kolonialne ograniczaÙy si¿ do przej¿cia bezpoïredniego zarzdu nad Somali
1905 roku, która pozostaÙa wÙoska aČ do roku 1935. Terenami, którymi interesowali
si¿ WÙosi byÙy teČ naleČce do Turków ziemie Trypolitanii i Cyrenajki. GioliĴi wypowiedziaÙ Turkom wojn¿, która zakoÚczyÙa si¿ rok póĊniej uznaniem zwierzchnictwa WÙoch nad now koloni, Libi (traktat w Ouchy). Ostatni, znaczcy podbój miaÙ
miejsce w 1939 r., kiedy to WÙochy zaatakowaÙy i obj¿Ùy Albani¿, o której b¿dzie mowa
w kolejnych podrozdziaÙach artykuÙu.

Postkolonializm
Aby dobrze zrozumie°, na czym polegaj postkolonialne studia nad Þlmem, naleČy zastanowi° si¿ nad deÞnicj postkolonializmu. Magdalena Nowicka (2010, s. 113)
w swojej pracy Czy teoria postkolonialna jest kobieca? Narodziny, rozwój i zmierzch postkolonializmu pisze: „Postkolonialnymi moČna nazwa° zarówno byÙych kolonizatorów,
byÙych kolonizowanych, byÙe kolonie w sensie organizacji paÚstwowej, jak i wszelkie
konsekwencje systemu kolonialnego na poziomie makro- i mikrospoÙecznym, w rezultacie moČna mówi° o postkolonialnej ïwiatowej rzeczywistoïci spoÙecznej”. Studia
nad postkolonializmem rozwin¿Ùy si¿ w latach osiemdziesitych i dziewi¿°dziesitych. Jego pocztki moČna odnotowa° juČ po drugiej wojnie ïwiatowej, kiedy to nastpiÙ proces dekolonizacji. Do prekursorów postkolonializmu naleČ przede wszystkim:
Aime Cesaire, Leopold Sedar Senghor, Franz Fanon, Antoni Gramsci, Homi Bhabha,
Gayatra Ch. Spivak oraz Edward W. Said. Jak pisze Krzysztof Loska (2016) w ostatnio
wydanej ksiČce Postkolonialna Europa. Etnoobrazy wspóÙczesnego kina, wpÙyw na rozwój
badaÚ postkolonialnych miaÙy koncepcje poststrukturalne: teorie dyskursu Michela
Foucaulta i dekonstrukcyjna strategia Jacques’a Derridy.
Postkolonializm nie oznacza tylko koÚca pewnej epoki, lecz zmusza do przemyïlenia na nowo historii, a zwÙaszcza jej wpÙywu na teraĊniejszoï°. Jak pisze Ewa DomaÚska (2008), nie ma miejsca na myïlenie w kategoriach post¿pu i na przeïwiadczenie,
Če po latach opresji nadejd „lepsze czasy”. ,,Teoria postkolonialna zwraca szczególn uwag¿ na » kolonialne nast¿pstwa«, na trwaÙoï° kolonialnego systemu i pi¿tno
kolonialnej przeszÙoïci, która rezonuje we wspóÙczesnej kulturze niepodlegÙych juČ
paÚstw i stanowi powaČny problem dla ich toČsamoïci, oraz na przejawy nowych,
neokolonialnych form podporzdkowania, wywoÙanych ekspansj kapitalizmu i procesami globalizacji’’. Mówic o postkolonializmie, moČemy dostrzec nowe kategorie
badawcze, tj. diaspora, hybryda, inny/innoï°, kreolizacja, margines, migracja, mimikra, naród, nacjonalizm, granica/pogranicze, obecnoï°, podmiotowoï°, itd.)” (AshcroĞ, GriĜths i TiĜn, 2000). Jako Če artykuÙ traktuje o postkolonializmie przedstawio428
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nym w Þlmie, najbardziej b¿d mnie interesowaÙy propozycje teoretyczne na gruncie
badaÚ Þlmoznawczych, zaproponowane przez Koben¿ Mercera i Stuarta Halla, Elli
Shohat i Roberta Stama oraz Laury Marks, Sandry Ponzanesi i Marguerite Waller.

Rzymska OpowieҲѴ
Teoria Kobeny Mercer i Stuart’a Hall skupia si¿ na problemie marginalizacji i reprezentacji rasy w mediach. Celem tej teorii byÙo krytyczne przyjrzenie si¿ sposobom,
w jakie ,,czarni” usytuowani s jako pozbawieni gÙosu i niewidoczni „inni” w obr¿bie
biaÙej estetyki (Loska, 2016). Idc za myïl tej teorii, moČna wzi° na warsztat Rzymsk Opowieï° (1998, Bernardo Bertolucci). W swej analizie Rzymskiej Opowieïci Loska
(2016) stwierdziÙ, Če s dwa sposoby przedstawiania problemu afrykaÚskich imigrantów: jedni si¿gaj do konwencji gatunkowych, drudzy zaï do poetyki dokumentalnej.
Rzymska opowieï° jest przykÙadem pierwszej metody. Mamy tu motyw zakazanej
miÙoïci, a zarazem l¿k przed obcoïci utrzymany w konwencji melodramatu. ReČyser odwoÙuje si¿ do stosunków pan - niewolnik. Czarnoskóra kobieta jest wzorem
egzotycznego ciaÙa. Shandurai przyjeČdČa do Rzymu zaraz po tym, jak jej mČ zostaje
aresztowany. Zatrudnia si¿ u angielskiego pianisty Jasona Kinskiego, Čeby studiowa°
medycyn¿ w stolicy WÙoch. JuČ na pocztku Þlmu mamy do czynienia z afrykaÚskim
motywem, zostaje przedstawiony czarnoskóry ïpiewak, a w tle obraz okaleczonych
dzieci – oÞar wojny domowej (Loshitzky, 2010, s. 15). Autorka kategoryzuje ten Þlm
w grupie Obiecanej ziemi, która porusza takie tematy jak rasizm, krzyČowanie si¿
ras, róČnice kulturowe, wyzysk. Skupia si¿ na procesie nagÙego wchÙaniania si¿ do
nowego paÚstwa, portretujc przyj¿cie imigrantów przez paÚstwo, które jest raczej
nieprzychylne. Niemniej jednak wydaje si¿, Če najwaČniejsze w tym Þlmie, w kontekïcie postkolonialnym, jest pytanie, które zadaje Shandurai KiÚskiemu zaraz po tym,
jak ten wyznaje jej miÙoï° i proponuje wyjazd do Afryki – ,,Ale co Ty wiesz o Afryce’’?
Kinsky nie wie o niej nic, jest to czarna dziura w jego europejskiej wiedzy o ïwiecie.
WydawaÙoby si¿, Če w póĊniejszej cz¿ïci Þlmu Kinsky uczy si¿ dialogu z Shandurai,
co ukazuje dosy° duČ przepaï° kulturow. Wyostrzona jest ona poprzez kontrast
mi¿dzy muzyk afrykaÚsk, a gr na pianinie Kinskiego Pytanie przez Shandurai postawione - ,,Co Ty wiesz o Afryce’’, jest nawizaniem do róČnic pomi¿dzy m¿Čczyzn/
kobiet, biaÙym/czarnym, Europ/Afryk, kolonizowanym /kolonizatorem. Binarnoï°
Þlmu moČemy zauwaČy° równieČ w ostatniej scenie, kiedy to uwaga zostaje odwrócona i nie tylko Shandurai jako czarna kobieta jest poČdana, ale to ona zafascynowana
jest biaÙym ciaÙem Kinskiego, i to ona z wÙasnej woli mu ulega. Frantz Fanon stwierdza, Če poČdanie kobiety o ciemnej skórze, która pragnie wejï° w zwizek z biaÙym
m¿Čczyzn, wiČe si¿ z ch¿ci wydostania si¿ ze swojego przeznaczenia i wspi¿cia si¿
po socjalnej drabinie od niewolnika do pana. Taka interpretacja wydaje si¿ potwierdza° istniejc hierarchi¿ mi¿dzy rasami. Ciekawe wydaje si¿ równieČ spojrzenie na
Rzym z perspektywy Kinskiego – Rzym to radoï° i jego mieszkanie poÙoČone blisko
hiszpaÚskich schodów, a dla Shandurai to miejsce, w którym Čyj ludzie z trzeciego
ïwiata, imigranci i Inni2.
2
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Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

429

L’America
Lata dziewi¿°dziesite wprowadzaj nowy kierunek w myïleniu o Þlmie, postkolonializm byÙ traktowany jako proces wskazujcy na nieuchronne powizanie przeszÙoïci i teraĊniejszoïci oraz diasporyczn obecnoï° dawnych podporzdkowanych
Innych w Metropolitarnym centrum (Shohat, Stam, 1994). L’America (Amelio, 1994)
porusza temat migracji AlbaÚczyków, o których kr¿cono najwi¿cej Þlmów o tej tematyce. W ostatnich dziesi¿cioleciach to wÙaïnie oni masowo uciekali z BaÙkanów na
PóÙwysep ApeniÚski, Sycyli¿ lub Sardyni¿ (Miczka, 2009, s. 653). Na pocztku Þlmu
mamy przedstawione kroniki faszystowskie z lat 39-40, przedstawiajce dygnitarzy
okupacyjnego reČimu, którzy obiecali AlbaÚczykom lepsze Čycie (Miczka, 2009). Jak
zauwaČa Loska (2016), fragmenty starych kronik nie maj sÙuČy° budowaniu nostalgicznej perspektywy, wyraČajc t¿sknot¿ za utraconym imperium. Mamy do czynienia z krytyczn ocen projektu kolonialnego. Film opowiada o losach albaÚskich
uchodĊców, którzy tuČ po upadku komunizmu, masowo wyjeČdČaj do WÙoch. WÙochy to dla nich tytuÙowa Ameryka, ziemia obiecana, która wydaje im si¿ rajem. Taki
przynajmniej obraz kreowaÙa telewizja (Golemo, 2013). Druga grupa AlbaÚczyków
zdawaÙa sobie spraw¿, Če we WÙoszech nie do koÚca jest tak, jak mówi media, ale
mimo to wolaÙa trud migracji niČ gÙód w zdewastowanej przez chaos ojczyĊnie (Golemo, 2013). Gianni Amelio w jednym z wywiadów mówi, Če gÙównym tematem tego
Þlmu jest pami¿°, koniecznoï° ponownego odkrycia przeszÙoïci, wÙasnych korzeni
i samego siebie w innych (Loska, 2016). Film ukazuje WÙochów jako tych, którzy zapomnieli o biedzie i o tym, Če sami w przeszÙoïci masowo migrowali. Stali si¿ pewni
siebie i niech¿tni wszelkim odmiennoïciom.

Mimikra kolonialna
Poruszajc temat naïladowania jednej kultury przez drug, dyskurs postkolonialny
cz¿sto odwoÙuje si¿ do poj¿cia „mimikry”, która jest kategori opracowan przez Homiego K. Bhabh¿ na podstawie kategorii Lacanowskiej. Bhabha podkreïla, Če mimikra
jest stale obecna w dyskursie kolonizatora, nie skolonizowanego, i peÙni tam funkcj¿
swego rodzaju zaworu bezpieczeÚstwa: mimikra kolonialna to pragnienie zreformowanego, rozpoznawalnego Innego jako podmiotu róČnicy, który jest prawie taki sam,
ale nie caÙkiem. Inaczej mówic, dyskurs mimikry tworzy si¿ wokóÙ dwuznacznoïci:
mimikra, aby byÙa skuteczna, musi bezustannie demonstrowa° swoje zeïlizgiwanie si¿
znaczenia, swój nadmiar, swoj róČnic¿. Autorytet tej formy dyskursu kolonialnego,
któr nazwaÙem mimikr, dotkni¿ty jest wobec tego pewn nieokreïlonoïci: mimikra
jawi si¿ jako przedstawienie róČnicy, która sama jest procesem zaprzeczenia; mimikra
stanowi jednoczeïnie podobieÚstwo i zagroČenie (Dobrogoszcz, 2010). PrzykÙadem,
który obrazuje t¿ teori¿, jest Þlm Billo il Grand Dakhaar (Muscardin,2008). Jest to opowieï° o Senegalczyku, który we WÙoszech pracuje jako projektant strojów sportowych.
Billo upodabnia si¿ do WÙochów, szybko przyzwyczaja si¿ do warunków panujcych
w tym kraju, poznaje znajomych i zakochuje si¿ w Laurze. W mi¿dzyczasie wraca do
Senegalu, Čeby poïlubi° swoj kuzynk¿, ale nie zamierza porzuci° WÙoszki. Laura zgadza si¿ na poligamiczny zwizek przekonana, Če w patriarchalnej rzeczywistoïci wiernoï° maÙČeÚska nie jest wartoïci nadrz¿dn (Loska, 2016).
430
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Listy z Sahary
Przemiany spoÙeczne i polityczne zachodzce na ïwiecie, wywoÙane konßiktami
w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wojn z terroryzmem czy ruchami migracyjnymi,
a co za tym idzie schronieniem w krajach Europy byÙo punktem wyjïcia dla teorii Sandry Ponzanesi i Marquerite Waller. Autorki uwaČaj, Če kino postkolonialne, cho° nadal zajmuje si¿ zbiorowoïci, zaczyna skupia° si¿ na pojedynczych doïwiadczeniach.
Kino postkolonialne zacz¿Ùo skupia° si¿ na indywidualnych historiach, pokazujc
tym samym problem poszukiwania toČsamoïci, marginalizacji spoÙecznej i ekonomicznej. PrzykÙadem takiego Þlmu s Listy z Sahary (ViĴorio de Seta, 2006). To historia
Assana, który, w¿drujc przez Sahar¿ i Morze gródziemne, dostaÙ si¿ na Lampedus¿.
RódĊ zostaje zatrzymana, ale Assanowi udaje si¿ uciec. Dociera do Turynu, wczeïniej
majc problemy na Sycylii i w Neapolu. W Turynie zaprzyjaĊnia si¿ z kobiet, która
pomaga mu w codziennym Čyciu. Assan peÙen nadziei podejmuje prac¿, ale w mi¿dzyczasie spotyka si¿ z rasizmem, zostaje pobity. Doïwiadcza pogardy ze strony WÙochów. Zrezygnowany wraca do Senegalu. Scena koÚcowa to poruszajca opowieï°
o przykroïciach, których doïwiadczyÙ bohater. Opowiada swoim rodakom o tym, Če
zachodni ïwiat to tylko wyobraČenia o lepszym Čyciu, ludzie przez dobrobyt zapomnieli o szacunku dla drugiego czÙowieka i dobrych uczynkach, dlatego postanowiÙ
wróci° do kraju, mimo Če panuje w nim bieda.

Imigranci
Tematem, którego nie moČna pomin° przy omawianiu postkolonializmu, jest
migracja ludnoïci. Karolina Golemo w pracy poïwi¿conej obrazowi imigrantów kreowanym przez media pisze, Če poj¿cie imigrant najcz¿ïciej pojawia si¿ w powizaniu
z okreïleniami: m¿Čczyzna, przest¿pca, clandestino (z wÙ. nielegalny). Najwi¿cej Þlmów powstaje o imigrantach rumuÚskich, ale nie brak równieČ wspomnianych w poprzednich cz¿ïciach pracy obywateli z Afryki. Film Ospiti (Garrone, 1998) oraz Cover
Boy (L’ultima rivoluzione) (Amoroso, 2006) porusza temat, który dla WÙochów wydaje
si¿ dosy° istotny. OtóČ dla WÙocha imigrantem jest nie tylko osoba z innego paÚstwa,
ale teČ z wÙasnego kraju. Mieszkaniec PoÙudnia jest przez osob¿ z PóÙnocy cz¿sto nawet gorzej traktowany niČ obywatel z Rumunii. Regionalizm wÙoski jest bardzo mocno akcentowany, nie moČna si¿ wi¿c dziwi°, Če tym bardziej imigranci spoza UE nie
s zbyt mile widziani przez WÙochów.
Jednym z Þlmów, który przeÙamuje powszechne stereotypy na temat imigrantów
we WÙoszech, jest laureat konkursu Nastro d’Argento 2007 - dokument L’Orchestra di
Piazza ViĴorio (Golemo, 2013, s. 205). Jest to wersja lČejsza i optymistycznie ukazujca
temat róČnic kulturowych (Valentino, 2014). Tutaj muzyka otwiera granice i przeÙamuje uprzedzenia, chowajc je w harmoni¿ orkiestry wielokulturowej. Film opowiada
o sukcesie projektu kulturalnego Mario Tronco, który Ùczy WÙochów i extracomunitari3
dzi¿ki muzyce - j¿zykowi uniwersalnemu, w którym instrumenty arabskie (rikk, oud)
i hinduskie (sitar, tabla) porozumiewaj si¿ za pomoc ßetu andyjskiego, kubaÚskiej
trbki, b¿bnami argentyÚskimi czy cymbaÙami rumuÚskimi
3 Czáonkowie zespoáu pochodzą z: Tunezji, Wáoch, Indii, Kuby, WĊgier, Stanów Zjednoczonych, Senegalu, Ekwadoru i Argentyny.
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Wszystkie wspomniane wyČej Þlmy pozwalaj nam spojrze° na otaczajcy nas
ïwiat jako przez pryzmat dziedzictwa imperialnej przeszÙoïci, ale równieČ przez zjawisko migracji, wykorzenienia i strat¿, Čycie w zawieszeniu, z podwójn toČsamoïci
(Loska, 2016). Leela Gandhi zaznacza, Če czymï innym jest ,,postkolonialnoï° rozumiana jako historyczna kondycja, a czymï innym postkolonializm jako terapeutyczna
teoria, która leczy rany przeszÙoïci’’(DomaÚska, 2008, s. 162). Cz¿sto Þlmy zajmuj si¿
poj¿ciem multikulturowoïci, czyli nie dotycz bezpoïrednio postkolonializmu, ale s
jego pochodn. Jest to wspóÙczesna migracja oraz powstawanie wspólnot diasporycznych. Dlatego w ostatnich latach powstaÙo wiele Þlmów o nielegalnych imigrantach
z róČnych cz¿ïci ïwiata. Kino wÙoskie skupia si¿ na pojedynczych przeČyciach bohaterów z wÙasn histori, bagaČem doïwiadczeÚ i trudów, które musi ponieï°, Čeby
zostawi° swój kraj i spróbowa° uwierzy° w lepsz przyszÙoï°.
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