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Jak Włosi wychodzą  

z pandemii

Dziennik „New York Times” z końca lipca chwa-
li Italię za to, jak z globalnego pariasa stała się wzo-
rem walki z koronawirusem, a reszta świata bie-
rze z niej przykład. Może i tak było, ale we Wło-
szech nikt, poza rządowymi politykami, nie zachły-
stuje się tym sukcesem. Wirus odebrał tam życie 
35 tys. osób, a krajową gospodarkę rzucił na kola-
na. W tym roku dochód narodowy spadnie o co naj-
mniej 10 proc., a w newralgicznym regionie Lom-
bardia epidemia ujawniła patologie między polityką 
i prywatnie zarządzaną służbą zdrowia. Nawet pre-
zydent regionu Attilio Fontana wykorzystał pande-
mię, by dać zarobić rodzinie.

Skutki lockdownu najbardziej jednak odczuwa 
południowa część Włoch. Ponad 2 mln rodzin gro-
zi ubóstwo, ponieważ 820 tys. nieregularnych pra-
cowników może stracić pracę – jedna trzecia z nich 
to obcokrajowcy. 

I wszyscy spoglądają na północ, bo to ona ma 
wyprowadzić kraj z kryzysu. Mediolan, Turyn, Flo-
rencja – ośrodki mody, przemysłu i turystyki, mia-
sta północy Włoch mają napędzać krajową gospo-
darkę. 

Czy napędzą?

CHAOS W PODATKACH
Zaczynam od Lombardczyków, bo co drugi z 250 
tys. zarażonych mieszkańców Italii pochodzi z te-
go regionu, tu zmarła połowa wszystkich włoskich 
ofiar. W samej prowincji Mediolanu zaraziło się 25 
tys. osób. W tym mieście ma siedzibę wiele mię-
dzynarodowych firm, banków i ubezpieczalni. Do 
dzisiaj większość personelu pracuje w systemie 
smart workingu, wiele biur w środku miasta jest 
wciąż zamkniętych. To oznacza spadek dochodów 
restauracji, barów, hoteli czy firm taksówkowych. 

– Na początku był strach, że nasza działalność 
zostanie zablokowana, ale na szczęście nie stracili-
śmy ani jednego dnia pracy. Od dziesięciu lat pra-
cujemy zdalnie, więc nie musieliśmy wymyślać ni-
czego nowego – opowiada mi Stefano Sassone, do-
radca biznesowy w spółce zatrudniającej 20 osób 
w biurze w Mediolanie i dwie w Bergamo.

– Pracy jest mnóstwo, bo zapanował chaos, 
gdy rząd pozwolił przedsiębiorcom przesunąć na 
wrzesień podatki za marzec, kwiecień i maj. Ale 
nie przesunął rozliczeń za 2019 r. oraz wpłat zali-
czek na rok 2020. Zadaniem doradców było znaj-
dowanie rozwiązań, aby w czasie lockdownu 
przedsiębiorcy nie stracili prawa do pomocy rzą-
dowej.

Sassone martwi się, że państwo dało małym fir-
mom niewielką pomoc pieniężną, za to warunki 
do zaciągnięcia olbrzymich kredytów, które mają 
być spłacone w ciągu sześciu lat. Problem w tym, 
że małe i średnie firmy nie mają pojęcia, jak inwe-
stować, i mogą popaść w zadłużenie, a to zmiecie 
je z rynku.

– Jeżeli miałby nastąpić nowy lockdown, z rów-
nie przesadzonymi obostrzeniami, byłby to cios 
dla ledwie zipiącej gospodarki Lombardii i całego 
kraju – przewiduje.

POŁAMAŁ SIĘ JĘZYK
– Lockdown pokazał, że zła komunikacja wyrządza 
szkody w prawdziwym życiu. Korespondencja ofi-
cjalna jest niezrozumiała, leżą syntaktyka, leksy-
ka, logika – mówi Giovanni Acerboni, językoznawca 
z Mediolanu, założyciel start-upu Writexp służące-
go do „tłumaczenia” języka biurokracji i pomagają-
cego tworzyć jasne przekazy. – Władze poszczegól-
nych regionów nie rozumiały dekretów rządu i nie 
stosowały ich wszędzie jednakowo. Z kolei admini-
stracje gmin i szpitali nie rozumiały rozporządzeń 
władz regionalnych. Obywatele i przedsiębiorcy nie 
rozumieli zaś, czego od nich wymagano.

Acerboni wylicza efekty niejasnych przepisów: 
mandaty, których można było uniknąć, np. za nie-
właściwe wyprowadzenie psa, skargi na właścicie-
li przedsiębiorstw, którzy nie rozumieli mnożących 
się wymogów, m.in. w zakresie ochrony bezpie-
czeństwa pracowników. Może też dałoby się unik-
nąć niektórych ofiar, zwłaszcza w domach spokoj-
nej starości.

– A pośrednią szkodą jest utrata zaufania do in-
stytucji państwa, które i tak było niskie – podsumo-
wuje.

Szkoda, że jego pomysły nie pojawiły się 
przed lockdownem.

– Czego się nauczyliśmy? Praca na dystans po-
kazała, że można się obejść bez biura, krawatu czy 
wyprawy do Rzymu na spotkanie z klientem.

KLIENTKI NIE CHCĄ ZA KOTARĘ
Joanna Grunt, brafitterka, współwłaścicielka 
trzech butików Pati Jò: w Rzymie, Mediolanie i Ne-
apolu.

– Profesjonalne dopasowywanie biustonoszy 
jest nieznane we Włoszech, odkryłyśmy niszę. 
Biznes szedł nieźle. Kiedy robiłyśmy remont bu-

Odkąd ponownie otworzyliśmy,  
częściej są kradzieże.  

Tyle że teraz okradają nas młodzi Włosi, 
z którymi znamy się od lat

WSZYST KO NA ZŁOM
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– Lockdown zepsuł nam sezon. Uruchomiły-
śmy konsultacje online, i to nas uratowało. Naj-
pierw dla stałych klientek, a potem także nowych. 
Klientki otrzymywały zestaw pytań i wyszukiwa-
łyśmy im odpowiednie kostiumy, bieliznę. 

Właścicielki butików nie otrzymały jeszcze żad-
nej pomocy od rządu, bezskutecznie starają się też 
o tani kredyt. Ale nie narzekają.

– Obserwuję i słucham sąsiadów, wielu ma kło-
poty – mówi Joanna.

Jak dziś wygląda praca w mediolańskim butiku?
– Cały czas musimy dezynfekować po-

mieszczenie, nosimy przyłbice ochronne i rę-

wyborcza.pl/magazyn
Sobota, 22 sierpnia 2020

tiku w Rzymie i miałyśmy otwierać ten w Neapo-
lu, wybuchła epidemia, a zaraz po niej lockdown. 
Butik w Neapolu wystartował w czerwcu.

Sprzedaż po pandemii jest mniejsza o jedną 
trzecią w stosunku do tego, co było przed mar-
cem.

– Niektórzy boją się przychodzić, poza tym Me-
diolan jest wyludniony. Ludzie pracują zdalnie, 
więc albo nie wychodzą z domów, albo wrócili na 
południe, skąd wielu z nich pochodzi.

W butikach Pati Jò sprzedawane są też kostiu-
my do pływania, które oczywiście najlepiej idą 
na wiosnę.

Gianluca, kucharz,  
wysłał podanie o robotę woźnego w szkole.  

Ale szef niespodziewanie zadzwonił. Na razie 
pracuje tylko kilka razy w tygodniu, dopóki nie 

wrócą turyści

FOT. GETTY IMAGES
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kawiczki. To wszystko oczywiście utrudnia 
pracę. Przez jakieś dwa tygodnie po otwar-

ciu klientki były nieufne, nie chciały z nami wcho-
dzić za kotarę, chciały same mierzyć biustonosze, 
nie pozwalały się dotykać. Teraz już się to zmieni-
ło, wróciło zaufanie, wchodzimy z klientką do przy-
mierzalni, pomagamy. To sens naszej pracy. Niektó-
re panie wręcz próbują wchodzić bez masek – wte-
dy my oponujemy.

– Zmieniło się życie codzienne Mediolanu. Trwa-
ją wyprzedaże, które co roku ściągały tłumy. Dziś 
tak nie jest. Wieczorami na ulicach jest mniej ludzi 
niż w latach ubiegłych. Ci, którzy pozostali w Me-
diolanie, w większości zakładają maski, mimo że 
już nie obowiązuje nakaz ich noszenia.

LASY BEZ LUDZI
Claudio Celada z Mediolanu jest dyrektorem LIPU, 
stowarzyszenia zajmującego się ochroną włoskiej 
przyrody i promocją rolnictwa szanującego bioróż-
norodność. LIPU ma 100 oddziałów w całym kra-
ju, administruje 30 oazami i rezerwatami, co ro-
ku ratuje kilkanaście tysięcy dzikich zwierząt, wal-
czy z kłusownictwem. 30 tys. członków płaci skład-
ki, 10 tys. donatorów wspomaga organizację niere-
gularnie.

– Moja praca polegała na nieustannym podró-
żowaniu, uczestnictwie w spotkaniach i konferen-
cjach z udziałem podobnych stowarzyszeń w ca-
łej Europie. W lockdownie musieliśmy zawiesić po-
dróże, zamieniliśmy je bez trudu na webinaria i te-

lekonferencje. Gorzej, że musieliśmy zawiesić pro-
jekty edukacyjne w rezerwatach naturalnych – a to 
one, organizowane najczęściej na wiosnę, są waż-
nym źródłem naszych dochodów.

Zdaniem Celady kryzys stwarza szansę dla śro-
dowiska, zwłaszcza w Lombardii. 

– Są środki europejskie, które powinniśmy wy-
korzystać na tworzenie zielonej gospodarki i ekolo-
giczne rolnictwo. Jest okazja do postawienia na no-
gi systemu opieki zdrowotnej, który przez lata ubo-
żał. Niestety, nie widać, żeby region był gotów sko-
rzystać z tej szansy. Boję się, że wrócimy do tego, 
co było.

Co się udało, a co poszło nie tak?
– W sytuacji kryzysu wielu Włochów wykaza-

ło się heroizmem, zwłaszcza lekarze walczący na 
pierwszej linii. System im nie dorównał.

NIEWYRAŹNE KWIATY
Turyn. Tu statystyki zakażonych i zmarłych na  
COVID-19 były prawie tak dramatyczne jak te z Ber-
gamo, Brescii czy Mediolanu. W mieście i okolicy za-
notowano dotąd 16 tys. zakażonych.

Wybieram dzielnicę Barriera di Milano, najbar-
dziej kolorową w stolicy Piemontu. Spacer sprawia, 
że wizerunek bogatego, nowoczesnego miasta, ko-
ła napędowego włoskiej gospodarki, ustępuje wraże-
niu biednego, proletariackiego, przy czym proletariat 
to nie tylko Włosi, ale także Marokańczycy, Pakistań-
czycy, Chińczycy, Nigeryjczycy, Albańczycy czy Ser-
bowie. 

Prasa codzienna donosi o aresztowaniach handla-
rzy narkotyków, wandalizmie, w maju doszło do bi-
twy ulicznej między Marokańczykami i Senegalczy-
kami, w czerwcu zamknięto nielegalny bar prowa-
dzony przez Nigeryjczyka. „La Stampa” pisze o po-
wszechnej pracy na czarno i nigdy niezrealizowa-
nych planach wskrzeszenia dzielnicy.

Senne niedzielne przedpołudnie pod koniec lipca. 
Nie jestem świadkiem włamań czy policyjnych po-
ścigów za dilerami. Przeciwnie, przemierzając duże 
puste place i małe placyki, po których snują się czar-
noskórzy młodzieńcy, słuchając rozmów we wszyst-
kich językach świata przenikających ściany secesyj-
nych budynków, mijając piękne Afrykanki w impo-
nujących turbanach na głowie i kolorowych długich 

szatach oraz młodych Afrykanów w T-shirtach, czu-
ję się bezpiecznie i swojsko, choć nigdy wcześniej tu 
nie byłem.

Najpierw mijam wielki pusty plac Foroni. Przez 
przylegający do niego placyk Cerignola przejeżdża 
dwóch mężczyzn na jednej hulajnodze. Kieruję się 
w stronę kwiaciarni na skrzyżowaniu via Rosa i via 
Baltea. Teoretycznie wejście jest z każdej z ulic, ale 
teraz obydwa są zagrodzone: w jednym stoi olbrzy-
mi wazon z kwiatami, drugie, oszklone, przerobiono 
tak, że otwiera się jego górna część, przez którą eks-
pedientka może podawać kwiaty.

– Po lockdownie próbowaliśmy, ja i mąż, praco-
wać po staremu, ale okazało się to niemożliwe – opo-
wiada mi kwiaciarka. – Obecne protokoły bezpie-
czeństwa pozwalają na przebywanie najwyżej jedne-
go klienta w lokalu tak niewielkim jak nasz.

Teraz klienci mogą tylko zaglądać przez szybę do 
środka i wskazywać kwiaty. Albo pytają.

– Wszystko jest inaczej. Wiele osób boi się w ogóle 
wychodzić, by nie przynieść wirusa do domu. Starsi 
zrezygnowali, bo nie widzą dobrze kwiatów z tej od-
ległości. Po lockdownie liczba klientów spadła o po-
łowę.

Wchodzę do Mini Marketu przy Corso Palermo, 
wypełnionego belami materiałów. Sprzedawczyni, 
Chinka, twierdzi, że nie rozumie po włosku, ale opo-
wiada.

– Zamykamy, kiedy mówi rząd, otwieramy, kiedy 
mówi rząd. Teraz mamy bardzo niewielu klientów, 
ludzie boją się zachorować.

International Market, jeden z tych pozbawionych 
światła, wypełnionych niezliczoną ilością różnora-

kich towarów („produkty włoskie, rumuńskie, afry-
kańskie”), bezładnie poupychanych. Siedzący za ka-
są Evaz, Bengalczyk. – Biznes idzie słabo, jest mniej 
klientów, ludzie nie mają teraz pieniędzy, nie pracują.

Obok dyskont, przed wejściem biały chłopak pro-
si o jałmużnę.

ZNAJOMI NAS OKRADAJĄ
Moda Yilan przy via Palestrina. Blisko 35-letni syn 
właściciela, Chińczyk, przedstawia się jako Antonio.

– Odkąd ponownie otwarliśmy, częściej zdarzają 
się kradzieże. Tyle że teraz kradną też młodzi Włosi, 
z którymi zresztą znamy się od lat. Wcześniej robili 
to najczęściej Romowie. Epidemia nadeszła, gdy po-
woli podnosiliśmy się po kryzysie z 2011 r. Wielu na-
szych znajomych zbankrutowało.

Pokazuje mi zamknięty gabinet dentysty z Chin po 
drugiej stronie ulicy, a nieco dalej, też zaryglowany, 
sklep Egipcjanina. Nie było ich stać na opłatę czyn-
szu.

Bar przy corso Giulio Cesare, zamawiam kawę 
i rozmawiam z dziewczyną zza lady. Valentina, Wło-
szka, okazuje się córką właściciela.

– Mamy szczęście, bo lokal jest nasz, nie musie-
liśmy płacić za wynajem. Mamy mniej klientów, ale 
nie narzekamy, bo widzimy, w jakich tarapatach 
są inni.

Dzielnica małych sklepików – na oko co drugi za-
mknięty, ale pamiętajmy, że to niedziela. Za to kafejki 
otwarte, a większość rozstawionych przed nimi stoli-
ków i krzeseł zajęta.

BOGACI OSZCZĘDZAJĄ
Dzielnica San Paolo, blisko centrum. Alessandra pro-
jektuje ekologiczne silniki samolotowe dla Gene-
ral Electric.

– Jak większość wielkich firm we Włoszech ma-
my teraz problemy ze sprzedażą i produkty zale-
gają w hangarach. Ale przemysł lotniczy nie mo-
że umrzeć. My sami [mąż Alessandry, Gianni, rów-
nież jest inżynierem w turyńskim oddziale GE] nie je-

Oprowadzają mnie po okolicznych sklepach, 
wskazują kolejne zamykane.  
Jeden, z bielizną, był tam od 20 lat 

FOT. BARTOSZ HLEBOWICZ
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steśmy na razie zmuszeni do wyrzeczeń. Pracujemy 
dwa tygodnie w firmie, dwa tygodnie w domu. 

Kiedy Alessandra pracuje z domu, Gianni jedzie 
do biura, i na odwrót. Wtedy zawsze ktoś jest z cór-
ką. Raz w tygodniu wszyscy pracownicy muszą iść 
na urlop.

– Ale boimy się przyszłości, więc zaczęliśmy 
bardziej oszczędzać, o jakieś 45 proc. więcej niż 
przed epidemią.

Przestrzeń w biurze podzieliła na sektory, każdy 
ma dla siebie bezpieczne miejsce.

– Żadnych zebrań, tylko online lub na migi. Ale 
potrzebujemy kontaktu, coraz luźniej traktujemy 
te wymogi.

Państwo inżynierostwo oprowadzają mnie po 
okolicznych sklepach, wskazują kolejne zamykane: 
z bielizną („Był tu od 20 lat”), z ubraniami, niektóre 
sklepy w pobliskiej galerii.

CZEKAJĄC NA WRZESIEŃ
Czas na stolicę Toskanii – Florencję. Ochroniła się 
przed wirusem („tylko” 10,5 tys. zakażonych, 1,1 tys. 
zmarłych) i jak mało które miasto we Włoszech zale-
ży od napływu turystów. W czerwcu i lipcu zniknęli. 
Puste place w centrum, ale też w Sienie czy Pisie ro-
bią wrażenie.

W magazynach zalegają niesprzedane kolekcje, 
a sprzedawcy bezskutecznie usiłują pozbyć się ich 
bez marży w przesuniętym na początek sierpnia se-
zonie zniżek. 

Marisa ma butik z ubraniami niedaleko Piazza 
Dalmazia, w północnej części miasta:

– Otworzyłam go na tydzień przed lockdownem 
i już musiałam zamykać. Dlatego nie załapałam się 
na pomoc rządową, ale czynsz musiałam płacić. 
W maju zaczęliśmy nie od zera, ale od minusa. Jest 
niewielu klientów, zły okres, ludzie wyjechali na wa-
kacje, a tych, co zostali, albo nie stać na zakupy, albo 
pracują zdalnie i nie myślą o nowych ubraniach.

Opowiada o znajomych ekspedientkach pracu-
jących w centrum miasta, które musiały przejść na 
urlop. Innym pracodawcy nie przedłużyli umów.

– Znajomy, który też w centrum prowadzi biznes, 
nie ma ani jednego klienta, turyści wycofali rezer-
wacje. Wszyscy czekamy na wrzesień, licząc, że coś 
się zmieni.

TORT Z KANADY
– Najwięcej turystów mamy zwykle z USA, Brazy-
lii i Australii. W tym sezonie turyści z żadnego z tych 
krajów nie mogą przylatywać, więc hotele dzielą się 
niewielkim kawałkiem tortu, jaki pozostał – turysta-
mi z Kanady, gdzie nie było lockdownu – informuje 
Alessio Marzini z czterogwiazdkowego hotelu Pierre 
w centrum Florencji.

Pierre, jak większość hoteli we Florencji, jest za-
mknięty od 12 marca. Być może otworzy się we wrze-
śniu, ale zależy to od liczby rezerwacji online, bo już 
pierwszy dzień otwarcia oznacza wysokie koszta: 
uruchomienie elektryczności czy bieżącej wody.

– Przed zamknięciem kraju mieliśmy codzien-
nie stu klientów, jesienią nie spodziewamy się wię-
cej niż 10-20 – mówi Marzini. – Włosi tłumnie ruszy-
li nad morze i w góry, jak w latach 60. ubiegłego wie-
ku. A jeśli już decydują się na zwiedzanie miast sztu-
ki, jak Florencja, omijają hotele i bukują sobie pry-
watne kwatery. 

O tarapatach turystyki świadczy też spadek sprze-
daży przewodników.

– Do 20 proc. zmalała ich sprzedaż po Uffizi. Ku-
powali je najczęściej Rosjanie, Amerykanie i Chiń-
czycy, których teraz we Florencji prawie nie ma. Dra-
matycznie spadła sprzedaż książek. Zwiększyła się 
za to e-booków – mówi Sara, szefowa działu ksią-
żek o sztuce w Giunti, jednym z największych wło-
skich wydawnictw.

Elisa Lippi prowadzi małą księgarnię Florida przy 
via Corridoni:

– Czytelnictwo nie jest priorytetem Włochów. Ale 
małe księgarnie na peryferiach, jak moja, podnoszą 
się po lockdownie, bo wielu ludzi wciąż boi się wy-
bierać do centrum albo jeździć do wielkich galerii. 
Pracują na odległość, robią zakupy blisko domu. Po-
za tym mamy stałych klientów, z którymi utrzymuje-
my bliski kontakt, doradzamy, dlatego teraz jest nam 
łatwiej. Jestem optymistką.

Giacomo pracuje na kierowniczym stanowisku 
w Ferragamo, firmie produkującej słynne na cały 
świat buty. – Najczęściej kupują u nas Rosjanie, Chiń-
czycy i Amerykanie. W tym roku ich nie ma i sprze-
daż spadła tak, że nie unikniemy zwolnień. Wyko-

rzystaliśmy wszystkie osłony socjalne, państwo wy-
płacało naszym pracownikom za „cassa integrazio-
ne” (płatny urlop). Ale długo tak nie pociągniemy. Na-
leżało raczej pozwolić firmom na prowadzenie ela-
stycznej polityki. Gdybyśmy zwalniali pracowników, 
można by ich zatrudnić znowu.

– Rzemiosło jakoś tam wystartowało, bo ma rynek 
zbytu. Najgorzej jest w turystyce i usługach. Utrzy-
manie dystansu oznacza większe koszta dla tych, któ-
rym w ogóle udało się otworzyć hotele czy restaura-
cje. Jeszcze gorsza jest sytuacja teatrów czy dysko-
tek – zauważa Stefano Ciuoffo, minister ds. turysty-
ki i handlu regionu Toskanii, odpowiadając na mój 
e-mail. – Ostatnio jednak, jeśli chodzi o turystykę, wi-
dać ożywienie. Region stara ją pobudzić za pomo-
cą wielkiej kampanii promocyjnej. Wprowadziliśmy 
też poprawkę do budżetu, aby zapewnić 260 mln eu-
ro na wsparcie przedsiębiorstw i pracowników we 
wszystkich sektorach.

Gianluca jest kucharzem w restauracji w centrum 
Florencji. Prawie pięć miesięcy spędził na przymuso-
wym urlopie. Jego żona nie pracuje, niedawno uro-
dziła im się druga córka. Dopiero w czerwcu otrzy-
mał zasiłek za marzec. Właściciel otworzył restaura-
cję już w czerwcu, ale Gianlucę zostawił na zasiłku, 
a do pracy przywrócił drugiego kucharza.

– Nie potrzebował dwóch, bo nie ma turystów. 
W ten sposób nie musi mi płacić pensji, robi to pań-
stwo, dając oczywiście mniej.

Gianluca, obawiając się, że straci pracę, wysłał po-
danie o robotę woźnego w szkole. Pod koniec lipca 
szef niespodziewanie zadzwonił. Gianluca wrócił do 
pracy w restauracji. Na razie tylko kilka razy w tygo-
dniu, dopóki nie wrócą turyści.

MIASTO BEZ TURYSTÓW 
Sierpniowe popołudnie, idę do centrum Florencji, 
którego zwykle z powodu dzikich hord turystów 
unikam. Plac przed Santa Maria Novella – pusta-
wy. W jednej z odchodzących od niego uliczek mi-
ja mnie grupa kilkunastu Skandynawów na wynaję-
tych rowerach. Zaraz po nich grupa turystów z ple-
cakami i aparatami. Wiele osób przechadza się po 
via Tornabuoni, ale nie tylu co dawniej. Słynne do-
my mody otwarte, ale rzadko kto wchodzi do środ-
ka. Ponte Vecchio – zapchane. Za to przed Uffizi tyl-
ko garstka osób. Centrum usiane, jak w poprzed-
nich sezonach, straganami z przewodnikami, pocz-
tówkami i tandetnymi koszulkami z napisem „Fi-
renze” albo nazwiskami piłkarzy. Widok niemal pu-
stego placu przed Il Duomo jest wręcz wstrząsający. 
Język angielski i rosyjski zostały zastąpione przez 
niemiecki, francuski, niderlandzki, a nawet polski. 
Ogólne wrażenie: turyści są, ale nie przypominają 
demonstracji „sardynek”.

Kto może to ocenić lepiej niż artysta sprzedający 
rysunki na szerokiej via Calzaiuoli łączącej plac ka-
tedralny z Piazza della Signoria?

– Jestem Dawidowski, pochodzę z Macedonii 
– przedstawia się. – Mieszkam we Florencji od 12 
lat, mam tu już markę. Wcześniej tworzyłem w Pa-
ryżu. To tutaj – wskazuje na przechodniów – to nie 
turystyka, tylko spacerowanie. W normalnych cza-
sach nie dawało się tędy przejść. Turystyka jest wte-
dy, gdy przyjeżdżają z innych krajów i kupują. A te-
raz to w większości florentczycy.

Paszkowski to słynna restauracja na Piazza della 
Repubblica, zorientowana na turystów „pierwszej 
klasy”. Wiele stolików pod zadaszonym ogródkiem 
jest już obsadzonych. Na via Calzaiuoli mija mnie 
para z Japonii obładowana pękatymi torbami z ek-
skluzywnych sklepów. Renesans turystyki to tylko 
kwestia czasu, co zresztą budzi obawy tubylców.

– Wcześniej to nie było miasto florentczyków, 
lecz turystów, teraz jest na odwrót. To szansa, że-
byśmy wymyślili miasto na nowo – mówi Sara, wy-
dawca. – Celem nie powinno być po prostu przy-
wrócenie masowej turystyki. Trzeba znaleźć jakąś 
strategię równowagi, żeby w lepszych czasach ta 
nasza Florencja była przyjaźniejsza dla mieszkań-
ców.

W podobnym tonie pisze minister Stefano Ciu-
offo: – Wszyscy będziemy musieli się zastanowić, 
jak zrównoważyć turystykę z życiem i usługami 
dla obywateli w historycznych centrach miast arty-
stycznych.

9 EURO DNIÓWKI
Hamid, inżynier mechanik, 67-latek, prowadzi we 
Florencji mały sklep żelazny. 

– Pracuję od 12. roku życia. Pracowałem pod-
czas studiów na uniwersytecie. W wieku 27 lat tra-
fiłem jako uchodźca do Niemiec – w Iranie mia-
łem epizod w więzieniu za sprzedawanie plakatów 
i kaset z muzyką pop, np. Michaela Jacksona. Po-
tem wyjechałem do Kanady. We Włoszech jestem 
od 13 lat, we Florencji od sześciu. Już przed loc-
kdownem biznes szedł coraz gorzej.

We Włoszech sklepy żelazne miały prawo być 
otwarte w czasie lockdownu.

– Otworzyłem w kwietniu. Przez cały dzień za-
robiłem 9,60 euro. Znowu zamknąłem. W maju, 
po otwarciu kraju, przez pierwsze dni znowu zara-
białem średnio 10 euro. Rekord padł parę tygodni 
później: 95 euro w jeden dzień... Zalegam cztery 
miesiące z czynszem. Gdyby nie przyjaciel z dzie-
ciństwa, który teraz mieszka w Monachium i stale 
mnie wspiera, nie przetrwałbym. Mam mnóstwo 
towaru, którego chyba już nikt nie kupi. Zaczą-
łem wymontowywać z niego żelazne części, które 
sprzedam jako złom. W ten sposób odzyskam cho-
ciaż kilkaset euro. A jak już nie będę wiedział, co 
robić, rzucę to wszystko i zacznę uprawiać ziemię, 
w Afganistanie albo innym biednym miejscu.

PRZETRWAŁEM
Moussa Diarra, 35-letni Senegalczyk, którego mi-
jam prawie codziennie, przechodząc obok apteki, 
rozkłada swój skromny kram z chusteczkami higie-
nicznymi, zapalniczkami czy skarpetami z tanich 
chińskich sklepów. Moussa i setki innych czarno-
skórych chłopaków, i młodych mężczyzn od lat krą-
żą po ulicach włoskich miast z podobną ofertą, by 
przeżyć kolejny dzień. W czasie lockdownu zniknę-
li, bo ich działalność nie należała do wyjątków obję-
tych rządowym dekretem zezwalającym na wycho-
dzenie z domu.

– Było ciężko – mówi z nieodłącznym uśmie-
chem na ustach Moussa, który przybył do Florencji 
osiem lat temu – ale przetrwałem.

To cała jego opowieść o trzech miesiącach spę-
dzonych w zamknięciu z dwoma przyjaciółmi 
w wynajmowanym domu, bez możliwości zarobku.

W Senegalu ma żonę i dwójkę nastoletnich dzie-
ci. Pytam, kiedy widział ich ostatni raz. Długo 
się zastanawia.

– W 2016 r. Byłem w Senegalu przez dwa miesią-
ce. +

Dziękuję Grażynie Ścisłowskiej za pomoc w dotarciu  
do rozmówców w Mediolanie

Właściciele dużej firmy: 
boimy się przyszłości, 
zaczęliśmy oszczędzać, 
o jakieś 45 proc. 
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