






Antonio Vanoni (1810 – 1888). Burukuģis vētrā
Eļļas glezna, veltīta tičīniešu izceļošanai uz Austrāliju 1856. gadā. Atrodas Madonna del Sasso

(Santa Maria Assunta) svētceļnieku baznīcā Lokarnā



Izceļošanas iemesli un motivācija

nabadzība

dabas katastrofu izraisītais posts

peļņas iespēju trūkums

vēlme redzēt pasauli

piedzīvojumu meklēšanas gars



Tičīniešu izceļošana uz aizokeānu zemēm (“lielie viļņi”)

Statistikas dati

1850 – 1859 ASV     2000 personu

Austrālija   2300 personu

Citas aizokeānu valstis 200 personu

Kopīgie izdevumi ceļam – vairāk nekā 3.000.000 Šveices franku

1868 (pēc lielajiem plūdiem Tičīnā) ASV 1200 personu

1869 ASV 1500 personu

19. gs. otrā puse Dienvidamerika 9000 personu



Reklāmas brošūra, kura sola

komfortablu kuģojumu uz Ameriku.

M. Bonetti izceļošanas aģentūra

Lokarnā. 20. gs. sākums



Izceļošanas pozitīvie aspekti

kapitālu uzkrājumi un ieguldījumi

redzesloka paplašināšana

modernās civilizācijas sasniegumu iepazīšana

jauno tehnoloģiju un darba paņēmienu apguve

uzņēmējdarbības un komunikācijas pieredze



Izceļošanas negatīvie aspekti

samērā augsts bojāgājušo procents

demogrāfiskā spriedze dzimtajās kopienās

lokālā darba tirgus deformācija

parādu un kredītsaistību nasta (privātā un kopienu līmenī)



“Mēs esam izceļojuši kopš senseniem laikiem. Mēs esam piedzimuši, lai

tiktu aplaupīti uz Itālijas lielceļiem, sliktā apģērbā ierastos Parīzē, izdzistu

no diloņa Holandē un Vācijā aizietu bojā no sirdēstiem.”

Plinio Martini (1923 – 1979). Il fondo del Sacco (1970)





Rezzonico ģimene ap 1910. gadu



Arturam Nagliņam (Rainim) izsniegta kvīts par dzīvokļa īri villā Stella d’Oro





Rezzonico ģimene. 1920. gads



Noè Rezzonico ģimenes kapi

Kastanjolas cimitero





Villa Stella d’Oro, vēlāk – Villa Adolfita
Alberta Prandes foto un grafika (1927)



Bertoglio ģimene ap 1910. gadu



Eduardo Bertoglio (1889 – 1936),

izceļotājs uz Milānu



Domājams, Dantes Bertoljo darba vieta Parīzē 1916. gadā



.. sirsnīgi pateicos jums par čemodānu, tas man ceļojumā 

ļoti noderēja, ceru to pārvest mājās pilnu ar simtnieku 

banknotēm (kaut nu tā notiktu!).
Dante Bertoljo Rainim un Aspazijai  1916. gada 29. aprīlī no Parīzes



Bijušais Kastanjolas pastmeistars 

Giovanni Rezzonico



Giovanni Rezzonico vectēva –

izceļotāja uz Urugvaju –

ģimene 19. gs. beigās







Neatkarības piemineklis Lugānā

(celts 1898. gadā)


