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Maria Mycielska- rodo *

SYMPATIE POLITYCZNE GREKÓW URODZONYCH W POLSCE 
A PAMI  O PRL1

Po wojnie domowej w Grecji, na prze omie lat 40. i 50., do Polski przywiezionych zosta o oko o 14 tys. par-
tyzantów komunistycznych, którym przyznano status uchod ców politycznych. Wi kszo  mieszka a w Polsce 
do ko ca lat 70., kiedy otworzy y si  mo liwo ci powrotu do Grecji. Artyku  stanowi analiz  zapatrywa  po-
litycznych dzieci partyzantów: osób urodzonych w latach 50. w Polsce z obojga rodziców Greków. Postaram 
si  wykaza  mo liwe czynniki ró nicuj ce obecne sympatie polityczne osób badanych, analizuj c postrzeganie 
domu rodzinnego i historii rodziny, integracj  z polskim otoczeniem, decyzj  wyjazdu na sta e do Grecji pod 
koniec lat 70. lub pozostania w Polsce i zwi zan  z tymi czynnikami pami  o PRL-u.

S owa kluczowe: uchod cy polityczni z Grecji, sympatie polityczne, postrzeganie PRL

W latach 1948–56 do Polski przywiezionych zosta o oko o 14 tys. Greków i Macedo -
czyków, partyzantów komunistycznych. Bezpo redni  przyczyn  ich przybycia by a wojna 
domowa, która toczy a si  w Grecji w latach 1944–1949.

PRL zaanga owa a si  w pomoc walcz cym partyzantom od lata 1947 roku. Tak zwa-
na „akcja grecka” by a cis  tajemnic  pa stwow  i pocz tkowo oznacza a przede wszyst-
kim dostarczanie sprz tu militarnego. Po kon  ikcie jugos owia sko-radzieckim, w wyniku 
którego Jugos awia zamkn a granic  z Grecj , Polska przej a rol  g ównego organizatora 
pomocy dla walcz cej partyzantki komunistycznej, a kieruj cy ni  z polecenia Boles awa 
Bieruta gen. Wac aw Komar mia  za zadanie koordynowa  wspóln  akcj  pa stw bloku (Gar-
licki 1990: 12–13). Mimo tej pomocy partyzanci wojn  domow  przegrali – cofali si  wraz 
z frontem i w 1949 roku, w liczbie przekraczaj cej 100 tys. osób, przekroczyli granic  Albanii 
i Bu garii. Pocz tkowo znale li si  w obozach przej ciowych, nast pnie za  rozwieziono ich 
do krajów bloku: przyj y ich Albania, Bu garia, Czechos owacja, NRD, Polska, Rumunia, 
W gry i ZSRR. Do Polski przywo eni byli statkami. Poniewa  w ród partyzantów by a 
du a grupa rannych, zorganizowano dla nich tajny szpital polowy na terenie jednostki woj-
skowej na wyspie Wolin (Barcikowski 1989)2. Powsta y tak e szko y wojskowe: o  cerska, 
dowódców partyzantki i pilotów. Do Polski przywieziono oko o 3,5 tys. greckich i macedo -

* Uniwersytet Warszawski; maria.srodon@szarages.pl
1 Artyku  stanowi rozszerzon  wersj  podrozdzia u niepublikowanej pracy doktorskiej autorki pt. To samo  

etniczna i kulturowa Greków urodzonych w Polsce, obronionej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo ecznych 
na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2008.

2 Szpital na wyspie Wolin by  w owym czasie najwi kszym istniej cym szpitalem w Polsce – liczy  tysi c ó ek.
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skich dzieci, dla których stworzono specjalne domy dziecka3. Doros ych osiedlono przede 
wszystkim w Zgorzelcu – powsta y dla nich spó dzielnie pracy inwalidów. Zorganizowany 
zosta  te  PGR w Kro cienku ko o Ustrzyk Dolnych. Z czasem Greków i Macedo czyków 
osiedlano te  w innych miastach na Dolnym l sku, a tak e w województwie rzeszowskim, 
w Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Bielsku Bia ej i Krakowie. Grecy 
i Macedo czycy uzyskali w Polsce status uchod ców politycznych.

Greccy i macedo scy uchod cy mieszkali w Polsce przez trzy dekady, do ko ca lat 
70., kiedy otworzy y si  mo liwo ci powrotu do Grecji. Obecnie w Polsce mieszka oko o 
1400 osób deklaruj cych narodowo  greck  (GUS 2003).

Badania jako ciowe z wywiadem narracyjnym jako g ównym narz dziem, które pro-
wadzi am w latach 2000–2007 w Polsce i w Grecji, obejmowa y drugie pokolenie uchod -
ców – Greków urodzonych w latach 50. w Polsce, z obojga greckich rodziców, i dotyczy y 
g ównie problemów to samo ci narodowej i kulturowej. Jednym z badanych w tków by y 
pogl dy polityczne, narracje o PRL i przemianach ustrojowych w Polsce 4.

Ideologia komunistyczna by a wa nym wyborem pierwszego pokolenia uchod ców 
partyzantów, który zdeterminowa  ich ycie. Drugie pokolenie wskazywa o na obecno  
tej ideologii jako czynnika silnie charakteryzuj cego zarówno ich domy rodzinne:

W domu mieli my zdj cia Stalina, Lenina i oczywi cie Mao Tse Tunga (M-NR/PL)5, 

jak i greckie szko y oraz wietlice, do których ucz szczali badani:

My my oczywi cie nic nie wiedzieli na temat Katynia, na przyk ad, kto to zrobi , e zrobili ruscy. 
I oni przyszli [partia grecka – przypis autorki], wielce o wieceni ludzie, i nam t umaczyli, jak 
mamy si  zachowywa  w sytuacjach, gdyby Polacy nam co  [o Katyniu – przypis autorki] mówili 
(M-PA/GR).

Wychowanie by o takie, e my my siadali i ogl dali  lm, radziecki oczywi cie, i trzeba by o ten 
Zwi zek Radziecki chwali , bo gdyby nie oni, to by nie by o ratunku ludzko ci, nie by oby ratunku 
i dla nas (M-NF/GR).

Wszystkie osoby badane wspomina y, e rodowisko uchod ców partyzantów by o 
bardzo silnie rozpolitykowane i z powodu kon  iktów ideologicznych ci gle si  dzieli o: 

Jak si  spotyka o to pokolenie naszych rodziców, to zawsze najpierw by y wspomnienia, pó niej 
by a polityka, e ten jest od tego, a tamten od tamtego. Ale oczywi cie to by a grecka polityka, bo 
polska polityka ich w ogóle prawie nie interesowa a (K-NW/PL).

Takie grupki si  tworzy y: jedni byli za Markosem, drudzy za Zacharidisem, trzeci byli za Chi -
czykami, no tak, maoi ci, czerwon  bibli  czytali (M-PA/GR).

3 Dom dziecka w Zgorzelcu liczy  oko o 3 tys. dzieci i oko o 900 osób personelu; istnia  do 1951 r. Pó niejszy 
s ynny „grecki” dom dziecka w Policach liczy  130 budynków i zajmowa  ponad 100 ha. Otoczony by  murem.

4 W ramach bada  prowadzonych w latach 2000–2007 przeprowadzi am szesna cie wywiadów narracyjnych: 
dziesi ciu respondentów mieszka o na sta e w Polsce, sze ciu w Atenach. W grupie tej by o dwunastu m -
czyzn i cztery kobiety. Wszyscy badani urodzili si  w latach 50. w Polsce i mieli obydwoje rodziców Greków. 

5 Osoby badane zosta y opisane w tek cie w nast puj cy sposób: pierwsza litera (K lub M) oznacza p e  respon-
denta, nast pne dwie litery to inicja  osoby badanej, skrót PL lub GR po uko niku oznacza miejsce zamiesz-
kania respondenta.
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W roku 1955, kiedy w Polsce nasta y pierwsze rozruchy z Gomu k , czyli chyba 55., 56. rok, 
Pozna  i pierwsze jakie  tam podwy ki i jakie  pierwsze strajki, i kiedy PZPR jakby odchodzi od 
tego typowego komunizmu, który wyznawali nasi rodzice, sta  si  roz am. (…) mój ojciec i grupa 
ludzi powiedzia a: ja walczy em, uciek em, mam kilkakrotn  kar  mierci, przyjecha em do kraju 
[socjalistycznego – przypis autorki] i my la em, e b dzie tak, jak nam wpajano, a tu co? Tu pry-
watne sklepy, lekarze przyjmowali ju  prywatnie… Oczywi cie te wszystkie spo eczne rzeczy te  
by y, ale przeszkadza o im nawet, e warzywa facet sprzedaje prywatnie na ulicy i e to nie jest 
pa stwowe. (…) A przecie  tak mia o nie by . No i nasi rodzice powiedzieli, e si  z tym nie zga-
dzaj , wobec tego wypisuj  si  z PZPR-u. Ju  w 1956 roku byli tacy odwa ni ludzie (M-NR/PL).

Niezale nie od w asnych pogl dów wszystkie osoby badane wykazywa y bardzo du e 
zrozumienie dla wyboru ideologicznego rodziców:

Ch opak, który mia  dziewi tna cie, dwadzie cia lat, wychowany na n dznej wsi, czy on mia  
przekonania jakiekolwiek, lewicowe czy prawicowe... Dopiero pó niej zacz li mu to wszystko 
t umaczy  i mia  przekonania lewicowe, bo trudno nie mie  przekona  lewicowych, przepraszam 
bardzo, kiedy widzisz niesprawiedliwo , widzisz, jak ten wiat jest urz dzony, a kto  ci mówi, e 
mo e by  inaczej i lepiej. No to dlaczego niby nie wierzy  w takie rzeczy, kiedy widzisz, e jeden 
cz owiek kumuluje w swoim r ku jako posiadacz nieprawdopodobne ilo ci ziemi czy kapita u, 
a reszta cierpi n dz  i g ód, przecie  to jest bez sensu. To trzeba by  w tym momencie lewicowym, 
cz owiek uczciwy, normalny, godny, powinien by  chyba przekona  takich, e skoro ja mog  mie , 
i jest mi fajnie, to i ty mo esz mie , e fajnie si  yje, kiedy wszyscy s  zadowoleni i szcz liwi, 
no prosta rzecz dla mnie (M-CM/PL).

To byli m odzi ludzie, z werw , z ochot  do walki o co  lepszego, bo ju  umys  pracowa , oni 
politycznie ju  byli dojrzali, wiedzieli, co si  wko o robi i dzieje, wi c al by o tylko, e to, co 
chcieli zrobi , nie uda o si  na sto procent (M-WT/GR).

Nawet te osoby, które same dystansowa y si  do przekona  komunistycznych, nie 
mia y dystansu do wyborów ideowych rodziców: 

[Mój ojciec – przypis autorki] by  ideologiem czystej krwi, to znaczy on wierzy  w czysto  idei, 
co oczywi cie sko czy o si  tragicznie, bo ta ideologia generalnie przegra a. Rozmini cie si  ide-
ologii z rzeczywisto ci  by o tak du e, e sko czy o si  tym, czym si  sko czy o w Polsce i we 
wszystkich krajach demoludów. (…) ja go podziwiam, bo to jest cz owiek, który mo e z czystym 
sumieniem powiedzie , e by  naprawd  komunist . To znaczy, to by  cz owiek, który wierzy  
w te idee, to by  cz owiek, który nigdy w yciu nie pope ni  czego , czego móg by si  wstydzi . 
Ja osobi cie taki nie jestem, jestem zupe nie inny, mam inny wiatopogl d. (…) ta ideologia nie 
przystaje do rzeczywisto ci dzisiejszej (M-DD/PL).

Wszyscy badani mieli bardzo du  wiedz  na temat historii swojej rodziny w czasie 
II wojny wiatowej i wojny domowej w Grecji. Podkre lali dramatyczne do wiadczenia 
walk z prawicowym rz dem Grecji. Nawet je li potem w Polsce nak ada y si  na nie z e do-
wiadczenia z Komunistyczn  Parti  Grecji, która mia a ogromny wp yw na ycie uchod -

ców w Polsce, nie podlega y one wery  kacji: 

W ko cu y em w takim klimacie przedziwnym: z jednej strony nas komuna prze laduje, my 
walczymy, a z drugiej strony prawica, a to jeszcze gorsze. (…) Pami tam, namawia em ojca, 
jak ju  by em starszy, e skoro oni s  tacy niedobrzy, wo aj  ci  na milicj , to zrzeknij si  tego 
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komunizmu i zje d ajmy st d. Wiesz, ale nie bardzo, bo strona prawicowa zamordowa a jego 
brata, zamordowali jego on , która by a w czwartym miesi cu ci y, ci li im g owy. Wi c to 
by y inne prze ycia (M-NF/GR).

Te bezpo rednie i dramatyczne konotacje prawicy greckiej z histori  rodzin osób ba-
danych przek adaj  si  wyra nie na sympatie polityczne osób mieszkaj cych w Grecji.

Pierwsze pokolenie uchod ców z Grecji pochodzi o przede wszystkim z górzystych 
terenów rolniczych na pó nocy Grecji. W grupie oko o 14 tys. Greków przyby ych do 
Polski zaledwie ko o pi tnastu osób mia o wykszta cenie wy sze. Zdecydowan  wi kszo  
stanowili ch opi (oko o 80–90%) i robotnicy (oko o 10–20%) (Pud o 1995; Terzduis 1980; 
Wojecki 19896). Warunki, w jakich mieszkali w Grecji, by y cz sto bardzo prymitywne. 
W Polsce w ramach tak zwanej „akcji greckiej” tra  ali do miast, dostawali mieszkania ko-
munalne i prac  w specjalnie dla nich tworzonych spó dzielniach pracy. Drugie pokolenie 
tak e bezpo rednio skorzysta o ze wsparcia polskich w adz: wszyscy badani z sympati  
wspominali  nansowane przez pa stwo kluby greckie, cz  dosta a preferencyjne punkty 
podczas rekrutacji na studia wy sze. Zarówno pierwsze, jak i drugie pokolenie uchod ców, 
docenia o ten wspomagany przez ówczesne polskie w adze awans spo eczny: 

Wi c ta akcja i to wszystko, co dostali nasi rodzice od Polski, no to y , nie umiera  (M-WT/GR).

Rodzice moi na przyk ad mieli bardzo dobre warunki: je dzili na wczasy, w góry, do sanatorium. 
Tutaj [w Grecji – przypis autorki] takich warunków nie maj . My my zyskali na dzieci stwie 
w Polsce. (…) To by  socjalistyczny tryb: nauka, o wiata, medycyna by a na poziomie w tamtych 
czasach (M-WJ/GR).

Grecy mieli pewne takie przywileje, nie by o im le. Wiadomo, e wi kszo  rodziców to byli 
komuni ci, e tak powiem. Wi c tu nie mieli le, mieli te jakie  przywileje (K-NW/PL).

Niew tpliwie pa stwo zrobi o bardzo du o, pomog o emigrantom, którym grozi a mier  w Gre-
cji lub d ugoletnie wi zienia. Zrobiono bardzo du o. Dano im mo liwo  mieszkania, oni mieli 
warunki lepsze od znacznej cz ci spo ecze stwa polskiego. (…) Tak e ja tutaj chyl  czo a przed 
w adzami polskimi, zreszt  chyl  do tej pory czo a. Dlatego e ja w stosunku do Polaków nie mam 
adnych zastrze e , adnych. Polacy zrobili wszystko, co Grecy chcieli, co by o w ramach ich 

mo liwo ci do zrobienia (M-DD/PL).

Nawet osoba najbardziej krytyczna wobec PRL w ród osób badanych, M-CM/PL, in-
ternowany w stanie wojennym dzia acz NZS – docenia wsparcie, jakie otrzymali Grecy 
w Polsce: 

Trzeba ówczesnym w adzom polskim przyzna , e nie by o adnych problemów wi kszych. Nie 
no, wszystkie prawa by y, nawet mo na by o chodzi  i g osowa . Oczywi cie by a to farsa, nie-
mniej jednak tak to by o (…). By o poparcie, by o wspieranie, no bo to przecie  wspó towarzysze 
i tutaj ten internacjonalizm dzia a  na tym szczeblu, który ja mog em dostrzega  jako dzieciak, 
dzia a  absolutnie popieraj co, stymuluj co (M-CM/PL).

Jeden z badanych wspomina , e awans spo eczny, du o lepsze warunki mieszkania 
i pracy od warunków, z jakich przyjechali z Grecji, i dana im mo liwo  kszta cenia dzieci, 

6 M. Wojecki pisze o 150 osobach z wykszta ceniem wy szym.
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powodowa y, e nie mieli oni w adnym stopniu krytycznego stosunku do polskich w adz. 
Dodatkowo dzia a  tu jeszcze inny czynnik – poczucie bycia „go ciem” w Polsce:

Oni byli go mi w Polsce. Te w adze to  nansowa y przecie  w jakim  stopniu, niezale nie od 
motywów. (…) Je li si  od tej strony na to patrzy, to trudno si  dziwi , e ci Grecy nie wi zali 
si  pó niej z opozycj  polsk . Oni wr cz byli zbulwersowani. Ja pami tam, jak kole anki mamy 
strajkowa y, to mama nie bardzo rozumia a, dlaczego tak jest (M-JS/PL).

Grecy urodzeni w Polsce postrzegaj  PRL przede wszystkim poprzez do wiadczenia 
grupy w asnej. By a to grupa bardzo zamkni ta i niech tna do asymilacji, a wi c maj ca 
ograniczone kontakty z polskim otoczeniem ( rodo  2008).

Wszystkie badane osoby opinie o Polsce formu owa y wed ug modelu, który mo -
na by nazwa  modelem „obowi zkowej wdzi czno ci” wobec w adz PRL, które „da y 
im schronienie”. W wypadku niektórych osób badanych wydaje si , e ta „obowi zkowa 
wdzi czno ” przedk adana jest cz sto ponad w asne do wiadczenia. Cz  osób badanych 
podkre la a, e to rodzice starali si  im wpoi  ten rodzaj stosunku do Polski:

Z dystansu czasu to ja mówi , e mi Polska da a wszystko. Kto inny by zap aci , aby tego nie mia . 
Mnie to Polska da a za darmo, i mój obowi zek jest, aby mówi  o Polsce zawsze dobrze. Praktycz-
nie to mi da a Polska wszystko; dawa a mi to, ebym ja by  porz dnym cz owiekiem (M-WT/GR).

Je eli Grecy mówi  na temat Polski le, to nie pozwalam, bo uwa am, e ja w tym kraju yj , ja 
tu si  wykszta ci am. Da  mi kraj Polska, e mog am sko czy  szko , e mog am swoje dzieci 
wykszta ci  (K-MT/PL).

Jedn  rzecz mi matka powiedzia a: pami taj, ta Polska ci ycie uratowa a, bo gdyby my byli 
gdzie  w Albanii, to mo e i bym dosta a z tob  poronienia. Dlatego, mówi, dzi kuj Bogu, bo Pol-
ska ci da a ycie. Rodzice moi w stosunku do Polski mieli wielk  sympati  (M-NF/GR).

Ja nie b d  narzeka  na Polsk  nigdy, nawet jak mi si  nie b dzie podoba o. (…) Ja Polsce jestem 
wdzi czny za to, co Polska dla mnie zrobi a, bo to, kim jestem teraz, a jestem zadowolony z tego, 
kim jestem, z mojej wiadomo ci i mojej wiedzy, wszystko osi gn em dzi ki Polsce (M-MK/PL).

Krytyczne wypowiedzi o Polsce tamtych czasów i Polakach w wywiadach pojawia y 
si  jako dygresje w toku swobodnej narracji na inne tematy. Dotyczy y uczciwo ci Pola-
ków, ocenianej jako mniejsza ni  w rodowisku Greków w Polsce, pija stwa polskich s -
siadów, lenistwa, niegospodarno ci (po yczanie jedzenia od greckich s siadek), zachowa  
ksenofobicznych wobec Greków w kolejkach sklepowych.

W ród badanych by o kilka osób (w ród nich cytowany wy ej M-CM/PL), które wyka-
zywa y wi kszy dystans do idei komunistycznych i stosunkowo bardziej surowo ocenia y 
PRL. Wszystkie ko czy y w Polsce wy sze studia i, co symptomatyczne, wszystkie mocno 
wros y w Polskie rodowisko:

Jak by em na studiach, ju  mia em 20 lat, to ju  tam sobie chrzani em na nich [ rodowisko grec-
kie – przypis autorki] normalnie, tym bardziej, e wiedzia em, kto starego prze ladowa  (…). 
I mówili [ojcu – przypis autorki]: doktorze, uwa aj, on si  z Polakami tam gdzie  rozkr ca, takimi 
prawda, nurtami jakimi . Oczywi cie, e chodzi em gdzie  do ko cio a, bo tam si  najwi cej z tej 
opozycji mo na by o nauczy . To swoj  drog  by y pi kne czasy (…) (M-NF/GR).

Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pami  o PRL
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Polacy byli nastawieni anty w stosunku do komunistów. To nastawienie i ta sytuacja polityczna 
to w pewnym sensie si  i na nas odbija a, ale pó niej my my weszli w rodowisko polskie, i wi k-
szo  ludzi zmieni a pewne pogl dy swoje, rodziców. W pierwszych latach, jak nas uczono komu-
nizmu, to byli my w pewnym sensie nawet przeciwnikami polskich dzieci. Ja dopiero okazyjnie 
si  od [polskiego – przypis autorki] kolegi dowiedzia em, a on od swojego ojca, jak historia 
naprawd  wygl da a (M-PA/GR).

Postawy krytyczne wobec PRL-u by y jednak, nawet w drugim pokoleniu Greków, raczej 
wyj tkowe: M-CM/PL opowiada , e w zwi zku ze swoim zaanga owaniem w NZS sta  
si  „czarn  owc ” rodowiska i mieszkaj c we Wroc awiu, ten ostracyzm odczuwa do dzi :

By em czarn  owc . Odczuwam po dzi  dzie , a i wcze niej odczuwa em, pewne odtr cenie, taki 
ostracyzm, bo co tu du o mówi , ci ludzie, nie wiem, jak teraz, ale oni wr cz jawnie i z ca  de-
terminacj  bronili tej lewicowo ci i tych sympatii propartyjnych. Nawet próbowa em si  z kilkoma 
osobami zaprzyja ni , no ale niestety to si  nie udawa o, bo si  okazywa o, e jednak si  bardzo 
ró nimy w ocenie rzeczywisto ci. No i tak widz , e obchodz  mnie dosy  szerokim ukiem, bo 
to nie wiadomo, jak ze mn  rozmawia , co to za jakie  stworzenie jest (…) (M-CM/PL).

W ród badanych by y wi c osoby, które krytycznie postrzega y PRL (tu warto jesz-
cze raz podkre li , e one tak e mia y rozumiej cy stosunek do wyborów ideologicznych 
rodziców i docenia y mo liwo ci, jakie da a im „akcja grecka”), cz  badanych prezento-
wa a postawy ambiwalentne, a oko o po owa mia a do PRL-u nastawienie zdecydowanie 
pozytywne. Postawy skrajnie sympatyzuj ce z PRL-em i bez zahamowa  prezentowane 
badaczowi przejawiali wy cznie badani mieszkaj cy w Grecji (nie by o ani jednej takiej 
osoby w Polsce). Podobne wypowiedzi cz sto pojawia y si  przy okazji formu owania ocen 
o przemianach ustrojowych w Polsce:

Uzyskuj c to, co Polacy uzyskali, to czasem w nocy ni mi si  i p acz , jak to jest mo liwe, mie  
spraw  je li chodzi o zdrowie, ubezpieczenia, tak zorganizowan  kiedy  [w PRL-u – przypis autorki] 
i otwiera  dziennik teraz – a ja wi cej dziennika ogl dam polskiego ni  greckiego, satelitarn  mam 
na trzech programach, ca y czas ogl dam – eby w którym  tam szpitalu zabrak o ó ek albo nie 
ma leków… zbieraj  dary i pieni dze po to, eby dziewczynka pojecha a do Stanów, my la by kto 
kiedy  o tym? Mie  gotowe szko y, przedszkola, eby teraz ludzie p acili za edukacj , za to, eby 
dziecko wykszta ci ? (M-WT/GR).

Zmiany polityczne w Polsce bardzo du o mnie kosztowa y. Ja nie mog  jeszcze do tej chwili 
zrozumie , dlaczego to wszystko si  sta o w Polsce? I dlaczego w tej chwili w Polsce ludzie yj  
w takich trudnych sytuacjach? Nie mog  zrozumie  – Polska, która by a na poziomie gospodar-
czym, politycznym, bardzo wysokim, nie mog  powiedzie , e by a pierwszym krajem, ale by a 
w pierwszych dziesi ciu krajach, i po produkcji przemys owej, i jako stocznie do remontu i bu-
dowania statków, z w gla, z elaza, z produkcji stali, czego Polska nie mia a? Wszystko mia a, 
i ludzie yli na jednym, na bardzo wysokim poziomie, i ycia, i politycznym, i kulturalnym. I jak 
do Polski pojecha  mój zi , pojechali inni moi znajomi i opowiadali, jaka jest sytuacja w Polsce, 
to ja nie mog , nie chc  tego zobaczy ! (…) Nie mog  by  w Polsce i s ucha , e nie maj , e 
p acze albo ebrze (…) Dla mnie to jest co  nieprawdopodobnego. (…) Polska dla mnie to by o 
co , co nie ma porównania, nie porównuje si , i w tej chwili ten upadek Polski, mnie to bardzo 
du o kosztowa o i dlatego nie chc  wróci  zobaczy . [Respondentka p acze – przypis autorki] Ja 
nie mog  zrozumie , dlaczego (…) Teodor pojecha , [i widzia  ludzi, którzy – przypis autorki] nie 
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mieli co je , mieli jedn  kapust  w domu. Teodor przyszed  i p aka , jak to opowiada , mówi : 
nie mo esz sobie wyobrazi , jak ci ludzie yj  dzisiaj w Polsce, ja nie pami tam w Polsce Ludo-
wej, eby cz owiek nie mia  co zje ! Nie by o, lodówki by y pe ne, wszyscy, wszyscy mieli, nikt 
nie by  biedny, nie mog  zrozumie , dlaczego, dlaczego tak zrobili… Wa sa i ci Kwa niewscy 
wszyscy, sprzedali Polsk  (…) (K-AT/GR).

Niew tpliwie oceny PRL-u ró nicuj  si  w zale no ci od tego, czy badani wyjechali 
w drugiej po owie lat 70. do Grecji, czy te  zdecydowali si  na ycie w Polsce. Lata 70. 
to czas gierkowskiej prosperity za po yczone z Zachodu pieni dze. Cz  osób badanych, 
które nie do wiadczy y podwy ek cen, strajków i nadziei roku 80., a nast pnie pozbawio-
nych nadziei lat stanu wojennego z pustymi pó kami w sklepach, kartkami na ywno  
i kolejkami, nie zna (b d  nie uznaje) faktu ekonomicznego bankructwa PRL-u, nie wi e 
wi c z tym faktem konsekwencji dla ycia codziennego Polaków w latach 90. Uwa aj , e 
realny socjalizm móg  w Polsce trwa  dalej w niezmienionym kszta cie.

Wyrazem sympatii politycznych osób badanych jest g os oddawany w wyborach na 
partie polityczne. Ci spo ród badanych, którzy wyjechali z Polski do Grecji w latach 70., 
g osuj  w wi kszo ci na Komunistyczn  Parti  Grecji. Cz  z nich odczuwa przy tym 
pewien dysonans poznawczy mi dzy ideologi  i jej praktycznym zastosowaniem, jakie 
znaj  z Polski:

Ja to raczej ca y czas komunizm (…). Ale nie jestem fanatykiem, popieram po prostu tylko komu-
nistyczne partie. Ale te  wszystkim t umacz , e w Polsce nie by o dobrze, e by  monopol. To, co 
by o w Polsce w tamtych latach, to mo na powiedzie , e by a dyktatura (M-WZ/GR).

Ale nie mo na porównywa , ta partia komunistyczna, to co chc  teraz tu, a to co si  w Polsce 
dzia o. I to ci ko jest komu  przet umaczy , e to nie chodzi o to, e ja chc … czasami tu pra-
wicowcy mówi  tak: Co? G osujesz tu na to, co mia e  tam? Na to, co by o? Wyt umacz im teraz, 
e to nie chodzi o to (M-WR/GR).

Dwie osoby badane, mieszkaj ce w Grecji, wykazuj ce wi kszy dystans do systemu, 
w którym sp dzi y dzieci stwo i mocno zintegrowa y si  z polskim otoczeniem, g osowa-
y nie tylko na komunistów, ale tak e na lewic  (PASOK). T umaczy y przy tym, e ich 

historie rodzinne nie pozwalaj  im zag osowa  na greck  prawic . 
Wybory polityczne osób badanych, które zdecydowa y si  na ycie w Polsce, s  znacznie 

bardziej zró nicowane i obejmuj  pe ne spectrum polityczne, tak e dlatego, e prawica pol-
ska pozbawiona jest dla Greków bezpo rednio z nimi zwi zanych konotacji historycznych. 
W ród badanych by a tak e osoba, która czu a si  zwi zana z polsk  radykaln  prawic .

Pami  o PRL-u Greków urodzonych w Polsce i ich obecne wybory polityczne uka-
zuj , jak istotne dla pami ci o przesz o ci jest widzenie wiata przez pryzmat do wiadcze  
w asnej grupy. Na postrzeganie rzeczywisto ci przez osoby badane istotny wp yw mia y 
i maj  dramatyczne do wiadczenia rodzinne zwi zane z greck  prawic ; silne zideologi-
zowanie domów rodzinnych i rodowiska Greków w Polsce ogó em; relatywnie lepsze 
warunki bytu, w jakich znale li si  w PRL-u (w porównaniu do warunków, w jakich yli 
na pó nocy Grecji); zjawisko „obowi zkowej wdzi czno ci” wobec kraju, który im da  
schronienie, a ich dzieciom – mo liwo ci awansu.

Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pami  o PRL
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Niemniej narracje badanych o PRL-u ró nicowa y si  nieco w zale no ci od faktu wy-
jazdu w ko cu lat 70. do Grecji lub pozostania w Polsce, a tak e w zale no ci od stopnia 
integracji ze rodowiskiem polskim.

Identy  kacje polityczne osób badanych wi za y si  ci le z postrzeganiem PRL-u przede 
wszystkim w ród badanych mieszkaj cych w Grecji. W ród osób badanych w Polsce nie 
by o postaw skrajnie a  rmuj cych PRL i identy  kacje polityczne badanych by y znacznie 
bardziej zró nicowane.
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POLITICAL AFFINITIES OF POLISH-BORN GREEKS AND THE LEGACY OF COMMUNIST POLAND

After the Greek civil war in the late 1940s and early 1950s around 15,000 communist partisans were brought 
to Poland and granted the status of political refugees. Most lived in Poland through the late 1970s, when re-
turning to Greece became a possibility. The article analyzes political preferences of the children of partisans 
(persons born in the 1950s of two Greek parents). I propose possible factors explaining variation in the po-
litical af  nities of my subjects, such as perception of family background and history, integration with Polish 
society, decisions regarding returning (or not) to Greece in the late 1970s, and their relation to assessment 
of the legacy of communist Poland.

Key words: political refugees from Greece, political af  nities, legacy of communist Poland
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