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JOLANTA PASTERSKA 
U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i  

R z e s z ó w  

Z innej perspektywy.  
Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów”  

(na przyk adzie Angoli Ewy Winnickiej1) 

Anglicy2 to naród, który chyba najbardziej odczuwa najazd polskich mi-

grantów w XXI wieku. W kilku znanych pismach brytyjskich w latach 2013–

2014 ukaza y si  artyku y po wi cone tej kwestii. Czytamy w nich m.in. takie 

komentarze: 

Ta ziemia prze y a dot d tylko jedn  podobn  inwazj . W XI wieku mie-

li my tu Wilhelma Zdobywc . W 1066 roku rozegra a si  decyduj ca 

o losach Wyspy bitwa pod Hastings, po której Normanowie zalali Bryta-

ni . Potem mieli my wzgl dny spokój (…). Owszem, XX wiek by  dla 

nas wyzwaniem. Zacz li my mie  tu Szkotów i Irlandczyków, ale w a ciwie 

byli oni tak wiele lat cz ci  Brytanii, e w wi kszo ci wiedzieli, jak si  

zachowa . Podobnie kolorowi przybysze z zak tków imperium (…). Nic 

nie równa si  podobno dwóm milionom Polaków kr cych w t  i we 

w t  po okolicach od 2004 roku (…), na ulicach tradycyjnie porz dnych 

miast Lancashire czy Lincolnshire trudno s ysze  j zyk angielski. Wpad-

niesz do rzeki, zawo asz help! i nie mo esz mie  pewno ci, e kto  ci  

1 Referat b d cy podstaw  tego szkicu zosta  wyg oszony 20 czerwca 2016 roku, dwie go-

dziny po og oszeniu Brexitu. 
2 W szkicu abstrahuj  od niuansów zwi zanych z rozró nieniem narodowo ci zamieszkuj -

cych Wielk  Brytani . U ywam wymiennie okre lenia Anglicy i Brytyjczycy, maj c na uwadze 

zarówno Anglików, jak i Szkotów czy Walijczyków. Chodzi tu ogólnie o mieszka ców Wy-

spy, cho  jak podaj  ród a, po roku 1945 masowa migracja skupi a si  w a nie na Anglii. 
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zrozumie. Nie ma najmniejszych w tpliwo ci, e ta sterowana dyrekty-

wami UE nawa nica zmienia oblicze Brytanii. Jak wygl da nasz kraj po 

tym naje dzie? Co z niego zostaje? (cyt. za: Winnicka 2014, 7–8). 

Takie opinie odnajdujemy nie tylko w prasie, ale tak e w kompendiach po-
wi conych kulturze i mentalno ci Anglików. W jednym z nich czytamy: 

Kiedy  Anglicy wiedzieli, kim s . Od r ki mo na by o poda  gotow  list  
przymiotników. Byli uprzejmi, opanowani, pow ci gliwi, a zamiast seksu 
mieli termofor. To, w jaki sposób si  rozmna ali, pozostawa o jedn  
z zagadek zachodniego wiata (…). To wiat pokolenia dzisiejszych 
dziadków. wiat królowej El biety i jej m a, ksi cia Edynburga (…). 
Masowa migracja do Wielkiej Brytanii skupi a si  na Anglii. (…) Mówie-
nie o imigrantach jako „mniejszo ciach etnicznych” zacz o zakrawa  na 
dowcip (…), a jednak ta nieuchwytna, niejasna to samo  jest wszystkim, 
co Anglikom pozosta o (Paxman 2007, 11, 20, 22). 

Oczywi cie zasygnalizowane w obu fragmentach obawy formu owane tro-
ch  „na wyrost”, zabarwione domieszk  angielskiego humoru, sprowadzaj  
si  do zasadniczej kwestii, mianowicie w jakiej mierze, w jakim zakresie ów 
„najazd” Polaków mo e zmieni  kultur  narodu, do którego migruj 3. 

Aby odpowiedzie  na pytanie o skal  takiej interwencji „obcych”, nale a o 
podda  wnikliwej analizie kultur  i obyczaje Anglików. To po pierwsze. Po 
wtóre, w cytowanym fragmencie artyku u prasowego padaj  do  jednoznacz-
nie pejoratywne nazwy polskich migrantów. Niegdysiejsi, jak powiedzia by 
Janusz Rudnicki, „delegaci”, „stypendy ci” i „wycieczkowicze” zostaj  wy-
parci (albo mo e zdominowani) przez „naje d ców” i „kolonizatorów”. 

Mianem „kolonizatorów” i „naje d ców” okre li a bohaterów swoich repor-
ta y Ewa Winnicka. Abstrahuj c od humorystycznego zabarwienia, autorka 
zwraca uwag  na ca kiem istotny problem stykania si  dwóch odmiennych 

3 W opracowaniach brytyjskich zamiennie pojawiaj  si  okre lenia „imigrant”, „migrant”. 
Sporo uwagi tym ustaleniom terminologicznym po wi ca  Umberto Eco, poddaj c analizie 
zjawiska historyczno-spo eczne u progu XXI wieku. Zob. Eco 1999, 84–85. W kr g bada  
dotycz cych wp ywu kultury polskich migrantów na kultur  brytyjsk  wpisuje si  opracowany 
na Uniwersytecie ódzkim projekt Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po 

roku 2004 (DEC-2011/01/B/HS2/05120). Jednym z g ównych za o e  projektu by o prze-
ledzenie wp ywu, jaki do wiadczenie migracyjne wywar o na twórczo  pisarzy, a tak e zba-

danie, czy do wiadczenie to znalaz o wyraz w powstaj cej na Wyspach literaturze i sztuce. 
Wyniki bada  zosta y zaprezentowane w monografii Literatura (e)migracyjna, która uka e si  
w trzecim numerze „Tekstów Drugich” (2016), a tak e w wirtualnym archiwum. 
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kultur osadzonych mocno w tradycji (ka da w innej), uwik anych w do  a-

two dostrzegane stereotypy; nacji o swoistej mentalno ci. Przewrotno  

owych okre le  polega tak e na tym, e Winnicka tworzy p aszczyzn  dla 

dyskursu postzale no ciowego – stosuj  tu termin za Hann  Gosk (Gosk 
2013, 17)4. To oczywi cie problem g bszy, który wymaga d u szego namy-
s u. W tym artykule jedynie na prawach przypisu go sygnalizuj . Przesuwaj c 
bowiem na plan dalszy specyfik  polskich realiów, które de facto nie by y „rea-
liami stricte kolonizatorskimi ani kolonialnymi” (Gosk 2013, 14) w takim 
znaczeniu jak kolonizacyjne do wiadczenia brytyjskie, cho  dominacja impe-
rium rosyjskiego czy pruskiego takie znamiona nosi a, ów dyskurs stawia 
obok b d  naprzeciw siebie dwie nacje, jedn  – z siln  tradycj  kolonizator-
sk , drug  – „skolonizowan ”, o aspiracjach redefiniowania statusu ofiary, 
„przekszta caj c j  niepostrze enie w hegemona dominuj cej opowie ci, ko-
go  narzucaj cego ton, dyktuj cego skal  warto ci, decyduj cego o tym, co 
godne, honorowe, w a ciwe” (Gosk 2013, 19). Perspektywa postzale no-
ciowa mo e z jednej strony okaza  si  przydatna w poznaniu i interpretacji 

zachowa  narodu, który pozostawa  w d ugotrwa ym stadium zniewolenia 
lub zale no ci, a nast pnie usi uj cego ten fakt zmieni  i odreagowa . Takie 
uj cia odnajdujemy w polskiej literaturze oczywi cie nie tylko XXI wieku, ale 
ten okres jest adekwatny do omawianego literackiego exemplum. W przypad-
ku Angoli Ewy Winnickiej mo na zatem metaforycznie mówi  o narracji 
„skolonizowanego kolonizatora”. Ale nie mniej przecie  interesuj ca jest za-
rysowana w tomie perspektywa ogl du „rdzennych” mieszka ców mocar-
stwa brytyjskiego, które jeszcze w XX wieku mia o w asne kolonie (a i dzi  
czterna cie terytoriów na wiecie, od 2002 roku znanych jako brytyjskie tery-
toria zamorskie, pozostaje pod tym zwierzchnictwem). 

Ewa Winnicka portret owych dwóch milionów polskich naje d ców za-
w a do trzydziestu czterech historii migrantów. Mo na przyj , e to szcze-

4 Wed ug badaczki postzale no  „to dyskurs opresjonowanych tworzony przez nich po 

wycofaniu si /rozpadzie imperium (…). Dyskurs post-zale no ciowy jest wytwarzany przez 

podporz dkowanych mu po ustaniu sytuacji zale no ci (a w czasie jej trwania wiadomych 

opresji i niezgadzaj cych si  z ni . (…) Potrzeba dostosowania instrumentarium funkcjonuj -

cego dzi  w badaniach postkolonialnych do realiów polskich w taki sposób, by mog y inspi-

rowa  nowe pytania badawcze, wynika [równie ] z tej przyczyny, i  nigdy nie by y one ani 

stricte kolonizatorskimi ani kolonialnymi w rozumieniu w a ciwym, cho by w rzeczywisto ci 

by ego imperium brytyjskiego. Dlatego te  proponuj , by sytuacji dwudziestolecia mi dzywo-

jennego i tej po roku 1989 w Polsce nie nazywa  w adnym razie postkolonialn , a w pierw-

szym przypadku u ywa  raczej okre lenia post-zaborowa, w drugim za  post-zale no ciowa” 

(Gosk 2013, 17).  
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gólna forma emigracji zarobkowej. Szczególna, bo opuszczaj cy Polsk  ro-

dacy to ludzie najcz ciej dobrze wykszta ceni, którzy znaj  j zyk kraju osie-

dlenia, maj  sta y kontakt z ojczyzn  i podró uj  do niej bez adnych prze-

szkód. To osoby z aspiracjami, jednostki, które zosta y zwerbowane do 

pracy przez zagraniczne koncerny lub po prostu chc ce si  usamodzielni , 

czasami wyrwa  z kr puj cych rodzinnych wi zów. Taki charakter maj  au-

tobiografizuj ce prozy Daniela Koziarskiego (2007a, 2007b), Adama Mikla-

sza (2007) i Joanny Pawlu kiewicz (2005) czy na przyk ad reporterskie uj cia 

Aleksandra Kropiwnickiego (2007), Jacka W sowicza (2015) albo Macieja 

Zaremby Bielawskiego (2013), tak e nosz ce znamiona autobiograficznych 

empirii5. Wspomniane narracje w centrum uwagi sytuowa y w asne do-

wiadczenia, ale portretowa y przede wszystkim swoje, migranckie rodowi-

sko. Angole Winnickiej odwracaj  t  perspektyw . Opowie  o sobie zostaje 

zrównowa ona, a czasami wr cz zdominowana opowie ci  o tubylcach. To 

opis obcej przestrzeni przez pryzmat podejmowanych prób wnikni cia 

w ni , zrozumienia, ale przecie  nie podbicia. Zatem autorka Angoli prezen-

tuje odmienne spojrzenie od znanych nam ju  uj  zaprezentowanych w Pol-

skiej szkole boksu, Zajezdni Londyn czy w przygodach Socjopaty w Londynie, gdzie 

Anglików próbowano polonizowa  poprzez ostentacyjne narzucanie w a-

snego j zyka i obrz dowo ci rodem z polskiego osiedlowego podwórka. 

Dlatego niezb dne jest tutaj akcentowanie takiego uj cia poprzez opatrzenie 

okre le  „naje d ca”, „kolonizator” cudzys owem. 
Ksi ka Angole wpisuje si  w dyskurs na temat mentalno ci Wyspiarzy, 

który wywo a y liczne publikacje na ten temat. Przywo am tu jedynie dwa ty-
tu y: Kate Fox Przejrze  Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania (Fox 
2011) i Jeremy’ego Paxmana Anglicy – opis przypadku (Paxman 2007). Propo-
zycj  Ewy Winnickiej mo na odczytywa  jako poszerzenie tego ogl du, 
uzupe nienie o spojrzenie na Anglika oczami migranta. To istotna perspek-
tywa, wszak nawet zasiedzia ych na Wyspie Polaków ci gle zadziwia ten pie-
l gnowany od stuleci fenomen brytyjsko ci. Jak zauwa a autorka reporta y: 

Wielka Brytania jest dla Polaków cholernie egzotycznym krajem (…) Ten 
kraj ma zupe nie inne do wiadczenia historyczne, inn  kultur , inn  poli-

5 Winnicka do Anglii przyjecha a jako studentka w latach 90. XX wieku. Na wakacjach pra-

cowa a przy zbiorze truskawek. Ponownie ju  na d u ej pojawi a si  na Wyspach kilka lat pó -

niej jako dziennikarka. Opisa a wówczas losy emigracji niepodleg o ciowej lat 40. XX wieku 

i wyda a jako tom reporta y zatytu owanych Londy czycy (Wo owiec 2011). Pisa am o tej publi-

kacji w ksi ce Emigrantki. Nomadki. Wagabaundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (Pasterska 2015). 
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tyk , religi , a przede wszystkim inn  emocjonalno , o któr  rozbijamy 

si  jak muchy o szyb . Poza tym to jest wyspa. Ta odr bno  by a piel -

gnowana przez setki lat. Tak wi c wyda o mi si  ciekawe sprawdzi , jak 

naje d cy widz  tubylców (Gajda 2014). 

Portrety autochtonów, które wy aniaj  si  z opowie ci Polaków, tworz  

mozaik  zbudowan  z zachowa , mentalno ci, kultury, nawyków tubylców. 

Zebrane przez autork  wypowiedzi i wspomnienia sk adaj  si  na prób  

ogólnej charakterystyki „bycia Anglikiem”, wskazuj  te , jakie czynniki 
kszta towa y angielsk  osobowo . Mocno przez bohaterów reporta y Win-
nickiej akcentowana jest odmienno  autochtona i próby znalezienia jej róde . 
Autorka reporta y swoich „kolonizatorów” dobra a w sposób przemy lany. 
G os zabieraj  tu w odpowiedniej kolejno ci: ludzie sukcesu, finansi ci, ban-
kierzy, biznesmeni z City, nast pnie intelektuali ci (wydawca i pisarka), 
przedstawiciele kultury (hiphopowiec), dzia acze spo eczni, sortowacz mieci. 
Tom zamyka opowie  bezdomnego alkoholika. Taki uk ad kompozycyjny 
pozwala na stworzenie szerokiej perspektywy badawczej. Mamy wi c w An-

golach niejednoznaczny wizerunek „rdzennych” mieszka ców Wielkiej Bry-
tanii, zbudowany z emocji, nadziei, podziwu i rozczarowania. Obraz, którego 
kontury wyznaczaj  sukces i pora ka polskich „kolonizatorów”. Reporta-
ystka poza krótkim wprowadzeniem nie komentuje tych wypowiedzi. Owe 

prolegomena zosta y skonstruowane na zasadzie zarysu biograficznego bo-
haterów, który Winnicka tak zbudowa a, by ka da z opowie ci wskazywa a 
na inne do wiadczenie z „brytyjsko ci ”. Ów biograficzny element opowie-
ci wzbogacaj  fotografie postaci dokumentuj ce ich status spo eczny, ale 

tak e, jak powiada Susan Sontag, za wiadczaj  o istnieniu, o byciu w wiecie, 
zrównuj  sens wszystkich wydarze  (Sontag 2009, 15, 18). Powstaje w ten 
sposób wielog osowa i wielotonowa opowie  na prawach równowa nego 
do wiadczenia. Najciekawsze, pog bione analizy Anglików odnajduj  w re-
lacjach Polaków, którzy na Wyspach odnie li sukces. To ludzie aktywni, po-
zostaj cy w ci g ym ruchu, w dzia aniu. Z ich historii powstaje przekrojowy 
obraz mieszka ców wspó czesnej Wielkiej Brytanii. To przestrze  wielkich 
ró nic spo ecznych, kulturowych, kraj zbudowany na szczególnej, herme-
tycznej tradycji i najwi kszych nierówno ciach dochodowych w Europie. Je-
den z bohaterów reporta y – Wojciech – opowiadaj c o swoim sukcesie, 

podkre la, e zawdzi cza go „wnikliwej” obserwacji zachowa  Brytyjczyków. 
Zauwa y  bowiem pewne szczeliny charakterologiczne, w które umiej tnie 
„wcisn  w asny but”: 
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Bo Angol to cz owiek pracy, a wi c nie ma czasu na sprz tanie. (…) An-

gol nie sko czy pracy, dopóki nie zrobi swojego zadania. (…) Wi c on 

nie ma czasu na robienie ko o siebie. Zreszt  on nie umie. Jest specjalist  

od komputera, to nie wkr ci arówki. (…) Student w ogóle nie sprz ta, 

on jest brudas z natury (Winnicka 2014, 16). 

Anglik wymaga od swoich podw adnych dyspozycyjno ci i zaanga owania, 

szybko orientuje si , komu na pracy zale y i czy b dzie j  wykonywa  z pa-

sj . Docenia ludzi ambitnych, cho  sporadycznie b dzie ów podziw okazy-

wa . Jak t umaczy prezes du ej firmy: „tutaj s  dwa sposoby bycia z wy szej 
klasy: nabyty i urodzony. Mo na by  dobrze wykszta conym, mie  maj tek, 
ale nie b dzie si  naprawd  z wy szej klasy. (…) klas  wy sz  Angola wida  

w oczach. To tak, jak mówi em, wypija si  z mlekiem matki” (Winnicka 
2014, 19, 20). Angielski system klasowy determinuje w zasadzie wszystkie 
dziedziny ycia, cho  aden z portretowanych przez Polaków Anglik nie 
przyznaje si  wprost do aspirowania do wy szej klasy czy post powania 
zgodnie z etykiet . 

Podejmowane próby zatarcia wspomnianych ró nic kieruj  uwag  „kolo-
nizatorów” na mentalno  Brytyjczyków. I rzecz ciekawa, obserwacja ta nie 
s u y wy mianiu (jak to mia o miejsce cho by w Polskiej szkole boksu), ale pozna-
niu Brytyjczyków. Wykszta ceni rozmówcy Winnickiej – reprezentanci City – 

wiele uwagi po wi caj  specyficznemu zaanga owaniu emocjonalnemu au-

tochtonów. Melancholia i niezwyk a pewno  siebie te kontakty utrudniaj . 

Ta ocena nie jest li tylko spostrze eniem poczynionym przez nowych przy-

byszów. Ju  w XV wieku pewien podró nik, Wenecjanin, pisa  tak: 

Anglicy wielk  mi o ci  obdarzaj  siebie i tako  wszystko, co do nich na-

le y, mniemaj , e nie ma innych ludzi poza nimi i adnego wiata poza 

Angli , a kiedy patrz  na przystojnego cudzoziemca, mówi : „wygl da jak 
Anglik” (Paxman 2007, 56). 

Taka postawa nie u atwia kontaktów z migrantami. Zw aszcza os awiona 
melancholia i brak otwarto ci powoduj  wiele nieporozumie  we wzajemnych 
kontaktach. Polacy próbuj  zrozumie  Wyspiarzy na swój sposób. W jednym 
z reporta y napotykamy taki opis: 

Zachód to nie jest bajka, dlatego trzeba lawirowa  mi dzy mentalno ci  
Polaka i Anglika. Mówi  a mówi  to s  dwie ró ne rzeczy. Mówi  a czu  
to s  naprawd  dwie bardzo ró ne rzeczy. Polak nie jest w stanie wyrazi  
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odczucia, opisa  refleksji po angielsku. Angol zawsze b dzie wiedzia , e 

ja to ja, a on to on (…). Dlaczego? Mentalno  Angola zbudowana jest 

w taki sposób, e on nigdy nie jest w stanie powiedzie , e czego  nie 

aprobuje, e dla niego co  jest nie tak (Paxman 2007, 17). 

Uwagi te potwierdzaj  tak e pozostali bohaterowie Angoli. Zarz dzaj ca 

autochtonami Miki mówi tak: 

„Z przyjació mi Nicka rozmawia o si  wietnie. O polityce, o stanie wia-
ta. S  oczytani i maj  pod wiadom , imperialn  perspektyw . Widz  
wiat, a nie jego wycinek. Dyskutujesz z nimi i czujesz wi cej powietrza, 

wa ne sprawy nie ko cz  si  na Odrze i Nysie, a nawet nie na Berlinie 
i Moskwie. S  bardzo wiadomi spo ecznie, wra liwi socjalnie (…), bie-

gaj  maratony i zbieraj  fundusze w organizacjach charytatywnych”, ale – 

dodaje: „Rozmowy o uczuciach – to amanie ko em. Przyjaciele Nicka 

nie plotkuj , nie zwierzaj  si ” (Winnicka 2014, 56). 

W innym miejscu za  wspomina, e obecny m  Anglik czeka  a  dwa lata, 

nim o mieli  si  umówi  z ni  na kaw . Ewa Winnicka portret ten wzbogaca 

nast puj c  charakterystyk  Wyspiarzy: 

uprzejmo , emocjonalny dystans, zami owanie do prywatno ci, ostro -

no  w podej ciu do obcych, przywi zanie do tradycji w wielu wymia-

rach, silne poczucie przynale no ci do spo eczno ci, w której yje, 

i wspó odpowiedzialno ci za ni  – to cechy, których naje d ca mo e do-

wiadczy , zanim przejdzie do nast pnego etapu, jakim jest na przyk ad 

g boka przyja  czy lojalno  (Gajda 2014). 

Wiele do tego konterfektu wnosz  dwa reporta e bohaterów, którzy uko -

czyli presti owe szko y z internatem. W tych opowie ciach najsilniej wi-

doczny jest problem nierówno ci klasowej w ród m odych ludzi. Lata sp -

dzone w boarding school dla jednych by y pasmem upokorze  doznawanych 

od tubylców, którzy traktowali ich jako gorszych, tych bez kufra na odzie , 

dwóch s u cych i l ni cych kabrioletów. Dla innych sta y si  sprawdzianem 

i trampolin  do kariery. Przyczyn dyskryminacji by o wiele, ale ród o jedno 

– angielska szko a dla dobrze urodzonych: 

w szkole k adziono tym ch opcom do g owy, e reprezentuj  klas  jak 

najbardziej wy sz . (…) Anglicy, którzy nie ko cz  podobnej szko y, na-
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le  do podspo ecze stwa, z którym nie mo na si  specjalnie zadawa , 

dla jego w asnego dobra (Winnicka 2014, 27). 

Bycie innym wyklucza o udzia  w typowo brytyjskich sportach i zdobywa-

niu angielskich dziewcz t, dla których obcokrajowiec stawa  si  niewidzialny. 

W tym wypadku relacja JA (Anglik) – OBCA WSPÓLNOTA zak ada a je-
den punkt widzenia: 

Z perspektywy kogo , kto zawsze y  w stabilnym kraju i nie musia  docho-
dzi  do yciowej stabilizacji od zera, bo tu wielopokoleniowe dziedzic-
two dotyczy zarówno mebli, tego, do jakiej szko y si  idzie, jak i daj cego 
poczucie „bycia lepszym” dziedzictwa kolonializmu (Chehab 2016, 4). 

Ale polscy kolonizatorzy znale li sposób i na ten rachityczny konglomerat, 

w czaj c „polskie my lenie”, czyli upór bycia najlepszym w j zyku, sporcie, 

nauce, dzia alno ci spo ecznej. Rola ta, dobrze odegrana, otwiera a drzwi do 

kariery i pozwala a na wej cie do zamkni tego kr gu klasy wy szej. Koloni-

zator w pierwszym pokoleniu móg  co najwy ej wrosn  w dan  firm  jak 

Romek – „jeden z setki dyrektorów w zdominowanej przez autochtonów 

korporacji w City” (Winnicka 2014, 41), który by zaj  tak wysokie stanowi-

sko w biznesie, musia  pozna  angielski kod kulturowy (podej cie do pro-

blemu), zg bi  zasady komunikacji autochtonów (mówienie po imieniu), 

odkry  niuanse j zykowe (cho by odró nianie toilet od loo). Wszystko po to, 

by mie  i wzbudza  przekonanie, e jest z „ich klasowego stada” (Winnicka 

2014, 45). 
Ci mniej wykszta ceni, typowi migranci zarobkowi swoimi opowie ciami 

realizuj  wspomniany dyskurs postzale no ciowy, który ujawnia „wypraco-
wany w okresie d ugotrwa ego zniewolenia pogardliwy stosunek do opreso-
ra/pracodawcy (Gosk 2013, 199). To Anglicy lub ydzi staj  si  uosobie-
niem wszelkiego z a, wyzysku, poni enia. Ich bogactwo, kariera, jak  zrobili, 
wreszcie arystokratyczne pochodzenie staj  si  przyczyn  zazdro ci i buntu 
„naje d ców”. Ten stosunek odzwierciedla pogardliwe okre lenie „Angole” 
ukute dla tej nacji. Poj cie to zosta o przeniesione na wszystko, co obce, nie-
znane, a wi c gorsze od przybyszów i ich kultury, a tak e na system poli-
tyczny, w adz , podzia  klasowy, który decyduje, kto jest gorszy, a kto lepszy. 
Z tych opowie ci jawi si  obraz Angoli jako tych, którzy pozbawili migran-
tów godnego miejsca w wiecie, dodajmy: w ich wiecie. Dlatego pojawiaj  
si  tu g osy (podobnie jak w powie ciowych uj ciach) stawiaj ce na przeciw-
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leg ym biegunie polsk  kultur , j zyk jako lepszy i warto ciowszy. ród em 

dyskomfortu stawiaj cym naje d ców w roli podporz dkowanego, gorszego 

jest niewystarczaj co dobrze opanowany j zyk angielski. Nie chodzi tu ju  

o samo s ownictwo, ale o akcent i j zykowe niuanse. Pozbycie si  slangu „Euro 
English” to warunek sine qua non Polaka zajmuj cego wysokie stanowiska 
w korporacjach. Jednych i drugich „kolonizatorów” czy jaka  dziwna, osadzo-
na zapewne w naszej polskiej mentalno ci, ambicja pokonania trudno ci i udo-
wodnienia, e jest si  takim samym lub lepszym zatrudnionym ni  rodowity 
Anglik. Pracownicy fizyczni wykonuj  zatem swoj  robot  szybciej ni  inni. Jed-
na z bohaterek reporta u, która pracowa a przy ta mie produkcyjnej, komentuje 
t  cech  tak: „Litwini (…) odeszli, jak zrobi o si  za szybko. A Polacy co  chcieli 
udowodnia . Nie wiem co” (Winnicka 2014, 258). Zwró my jednak uwag , e 
poza t  ambicj  naje d cy odziedziczyli po minionej epoce zniewolenia 
spryt i zaradno  (wypracowana metoda sprz tania mieszka  tylko na wysoko  
oczu, co pozwala zaoszcz dzi  czas i sprz tn  wi ksz  liczb  mieszka ), które 
to cechy z powodzeniem sprawdzaj  si  w nowych warunkach. 

Urodzeni na emigracji Polacy, wykszta ceni w angielskich szko ach, ju  nie 
musz  przeciera  szlaków. Rozpoczynaj  stopniowe „rozsadzanie sztywnego 
angielskiego gorsetu” od rodka i przemycaj  elementy polskiej kultury, cha-
rakteru, mentalno ci do firm, korporacji, instytucji pa stwowych. Cho by 
wspomniana prezes mi dzynarodowej firmy, która zmienia zasady kultury 
pracy. Ku oburzeniu Anglików wprowadza nakaz bezpo redniej komunika-
cji, ogranicza biurokracj , zw aszcza obfituj c  w przerost formy korespon-
dencj  mailow . Inni bohaterowie reporta y Winnickiej w bardzo bezpo-
redniej rozmowie przyznaj , e próbuj  ów brytyjski mur rozsadzi  

kombinowaniem – cech  przydatn  na obczy nie, a wypracowan  przez lata, 
a nawet wieki zniewolenia ojczyzny (co relacjonuje antropolog Micha ). 
Prowadzone obserwacje pozwalaj  dostrzec te  g ówne atuty autochtonów: 
„Anglicy nie s  ju  g odni pracy – nie musz  si  przebija , yj  w stabilnym 
kraju na dobrym poziomie. Nie s  nastawieni na konsumpcj . (…) nie ma tu 
wi kszej obelgi ni  naff. Szpaner” (Winnicka 2014, 62). Zazdro  i podziw 
wzbudza fundamentalna niezale no  i pewno  siebie. Spostrze enie to jest 
swoistym kontrapunktem dla zachowa  Polaków, którzy mimo odniesionych 
sukcesów materialnych pozostaj  niepewni i rozdarci, próbuj  na nowo 
okre li  swoj  to samo . Ambicja bycia lepszym od autochtonów jest przy-
czyn  frustracji rodaków, którzy zrobili karier , s  uznanymi i szanowanymi 
obywatelami Wielkiej Brytanii, ale te  odczuwaj  dyskomfort z powodu by-
cia postrzeganym przez Anglików jako obcy. 
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Dlatego te  tytu  tomu mo na oczywi cie odczytywa  jako prowokacj , 

ch  zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób Polacy wyra aj  si  o innych na-

cjach. W kontek cie poczynionych ustale  mo na potraktowa  go jako zaak-

centowanie protekcjonalnego stosunku Polaków do autochtonów. Je li za  

zmienimy perspektyw , wówczas uzna  wypada t  nazw  jako adekwatn  dla 

zasymilowanych migrantów Polaków. Ów „niesymetryczny dialog” ujawnia, 
e „kolonizator” jako Obcy zawsze sta  b dzie na straconej pozycji, zawie-

szony pomi dzy rdzenn  wspólnot , do której ju  nie przynale y, a now , do 
której aspiruje, i nieustannie musi owe ambicje potwierdza . Tym samym 
staje si  aktorem: „odgrywaj cym wyuczone role lub outsiderem-obserwa-
torem (…) Nie jest ani Obcym, ani Swoim, lecz Kim  Innym, wystawionym 
na oceniaj ce spojrzenie cz onków wspólnoty porzuconej lub tej, do cz on-
kostwa której aspiruje” (Gosk 2013, 128). 

Reporta e Winnickiej nie s  oryginalne pod wzgl dem poruszanej tematy-
ki, mimo to ich dobór i kompozycja pozwalaj  tak e na wielop aszczyznowy 
ogl d „kolonizatorów”. Wszak w zachowaniach Wyspiarzy niczym w so-
czewce odbija si  obraz Polaków. Tych, którym si  powiod o, i tych, których 
obca ziemia pokona a, którzy nie dali rady. Ci przegrani czuj  si  samotni 
i niezrozumiali, a ich wylewno  cz sto wp dza w powa ne tarapaty (oskar-
enia o gwa ty, utrata praw rodzicielskich). Ale to w a nie na tym ci gle 

„podbijanym” b d  odkrywanym terytorium Polki dostrzegaj  swoje prawa, 
uwalniaj  si  od przemocy domowej, odzyskuj  wolno  i godno . Obrana 
przez Ew  Winnick  narracja oparta na kontra cie pozwala przyjrze  si  
wi c zarówno mieszka com kraju osiedlenia, jak i zró nicowanym w swych 
postawach i do wiadczeniach migrantom z Polski. Anglia sta a si  teryto-
rium swoistego mi dzykulturowego docierania si , prze amywania barier 
i stereotypów, ale i sprawdzenia siebie jako cz owieka. Hermetyczna kultura 
Wyspiarzy stopniowo si  rozszczelnia, ale nie zatraci swojego kolorytu, co 
udowadniaj  do wiadczenia bohaterów reporta y Winnickiej. Przybysze 
dzia aj  na autochtonów o ywczo, zmuszaj  do przewarto ciowa . Nowe 
pokolenie Brytyjczyków w konfrontacji z migrantami wypracowuje w asn  
to samo , odkrywa na nowo w asn  przesz o  i wymy la kszta t swojej 
przysz o ci. Natomiast dla polskich „kolonizatorów” „nowa ziemia” – to 
ziemia ró norodno ci i odmienno ci warta odkrycia i poznania. Z pewno ci  
Angole Ewy Winnickiej w tym zwiadzie czy te  „podboju” pomog . Zapro-
ponowana przez autork  materia konfrontacji „tubylca” z Obcym w kontek-
cie kulturowym ujawnia ca y szereg powi za  to samo ciotwórczych obec-
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nych w stereotypach my lowych obu nacji. Ale pokazuje te  zmian  proporcji 

i punktu widzenia. W zglobalizowanym wiecie nikt ju  nie mo e by  w pe -

ni „tubylcem”. Wydarzenia z 20 czerwca 2016 roku dowodz , jak trudno jest 
Brytyjczykom pogodzi  si  z tym faktem. Anglia od dawna by a terenem 
cierania si  kultur, obszarem prób prze amywania barier i stereotypów. Kon-

sekwencj  tego okaza  si  wzrost tendencji nacjonalistycznych i izolacjoni-
stycznych. A historia Brytyjczyków i Polaków stoi od tego momentu pod 
wielkim znakiem zapytania. 
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Jolanta Pasterska: A different perspective. The English in the eyes of Polish ‘colonizers’  
(‘Angole’ by Ewa Winnicka) 

The article discusses the volume of reports by Ewa Winnicka. The author of the article exam-

ines the contact between two different (Polish and British) cultures, both deeply rooted in 

different traditions and entangled by evident stereotypes. The reason for such cultural inter-

ference is, that Polish emigration to Great Britain is facetiously described by the author as 

‘the invasion of the colonizers’. Winnicka’s narrative strategy enables readers to observe local 

inhabitants as well as Polish migrants who have different experiences and attitudes. This ‘un-

symmetrical dialogue’ reveals that, a ‘colonizer’ as a stranger must always lose, because he ex-

ists in between his native community (that he does not belong to anymore) and the new one 

(that he aspires to, trying to prove that he is worth being accepted). 

Keywords: migration, stranger, reportage, ‘colonizer’ 


