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Z innej perspektywy.
Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów”
(na przykadzie Angoli Ewy Winnickiej1)
Anglicy2 to naród, który chyba najbardziej odczuwa najazd polskich migrantów w XXI wieku. W kilku znanych pismach brytyjskich w latach 2013–
2014 ukazaây się artykuây poœwięcone tej kwestii. Czytamy w nich m.in. takie
komentarze:
Ta ziemia przeůyâa dotĊd tylko jednĊ podobnĊ inwazję. W XI wieku mieliœmy tu Wilhelma Zdobywcę. W 1066 roku rozegraâa się decydujĊca
o losach Wyspy bitwa pod Hastings, po której Normanowie zalali Brytanię. Potem mieliœmy względny spokój (…). Owszem, XX wiek byâ dla
nas wyzwaniem. Zaczęliœmy mieý tu Szkotów i Irlandczyków, ale wâaœciwie
byli oni tak wiele lat częœciĊ Brytanii, ůe w większoœci wiedzieli, jak się
zachowaý. Podobnie kolorowi przybysze z zakĊtków imperium (…). Nic
nie równa się podobno dwóm milionom Polaków krĊůĊcych w tę i we
w tę po okolicach od 2004 roku (…), na ulicach tradycyjnie porzĊdnych
miast Lancashire czy Lincolnshire trudno sâyszeý język angielski. Wpadniesz do rzeki, zawoâasz help! i nie moůesz mieý pewnoœci, ůe ktoœ cię

1 Referat będĊcy podstawĊ tego szkicu zostaâ wygâoszony 20 czerwca 2016 roku, dwie godziny po ogâoszeniu Brexitu.
2 W szkicu abstrahuję od niuansów zwiĊzanych z rozróůnieniem narodowoœci zamieszkujĊcych WielkĊ Brytanię. Uůywam wymiennie okreœlenia Anglicy i Brytyjczycy, majĊc na uwadze
zarówno Anglików, jak i Szkotów czy Walijczyków. Chodzi tu ogólnie o mieszkaľców Wyspy, choý jak podajĊ ŭródâa, po roku 1945 masowa migracja skupiâa się wâaœnie na Anglii.
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zrozumie. Nie ma najmniejszych wĊtpliwoœci, ůe ta sterowana dyrektywami UE nawaânica zmienia oblicze Brytanii. Jak wyglĊda nasz kraj po
tym najeŭdzie? Co z niego zostaje? (cyt. za: Winnicka 2014, 7–8).

Takie opinie odnajdujemy nie tylko w prasie, ale takůe w kompendiach poœwięconych kulturze i mentalnoœci Anglików. W jednym z nich czytamy:
Kiedyœ Anglicy wiedzieli, kim sĊ. Od ręki moůna byâo podaý gotowĊ listę
przymiotników. Byli uprzejmi, opanowani, powœciĊgliwi, a zamiast seksu
mieli termofor. To, w jaki sposób się rozmnaůali, pozostawaâo jednĊ
z zagadek zachodniego œwiata (…). To œwiat pokolenia dzisiejszych
dziadków. Œwiat królowej Elůbiety i jej męůa, księcia Edynburga (…).
Masowa migracja do Wielkiej Brytanii skupiâa się na Anglii. (…) Mówienie o imigrantach jako „mniejszoœciach etnicznych” zaczęâo zakrawaý na
dowcip (…), a jednak ta nieuchwytna, niejasna toůsamoœý jest wszystkim,
co Anglikom pozostaâo (Paxman 2007, 11, 20, 22).

Oczywiœcie zasygnalizowane w obu fragmentach obawy formuâowane trochę „na wyrost”, zabarwione domieszkĊ angielskiego humoru, sprowadzajĊ
się do zasadniczej kwestii, mianowicie w jakiej mierze, w jakim zakresie ów
„najazd” Polaków moůe zmieniý kulturę narodu, do którego migrujĊ3.
Aby odpowiedzieý na pytanie o skalę takiej interwencji „obcych”, naleůaâo
poddaý wnikliwej analizie kulturę i obyczaje Anglików. To po pierwsze. Po
wtóre, w cytowanym fragmencie artykuâu prasowego padajĊ doœý jednoznacznie pejoratywne nazwy polskich migrantów. Niegdysiejsi, jak powiedziaâby
Janusz Rudnicki, „delegaci”, „stypendyœci” i „wycieczkowicze” zostajĊ wyparci (albo moůe zdominowani) przez „najeŭdŭców” i „kolonizatorów”.
Mianem „kolonizatorów” i „najeŭdŭców” okreœliâa bohaterów swoich reportaůy Ewa Winnicka. AbstrahujĊc od humorystycznego zabarwienia, autorka
zwraca uwagę na caâkiem istotny problem stykania się dwóch odmiennych


3 W opracowaniach brytyjskich zamiennie pojawiajĊ się okreœlenia „imigrant”, „migrant”.
Sporo uwagi tym ustaleniom terminologicznym poœwięcaâ Umberto Eco, poddajĊc analizie
zjawiska historyczno-spoâeczne u progu XXI wieku. Zob. Eco 1999, 84–85. W krĊg badaľ
dotyczĊcych wpâywu kultury polskich migrantów na kulturę brytyjskĊ wpisuje się opracowany
na Uniwersytecie áódzkim projekt Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po
roku 2004 (DEC-2011/01/B/HS2/05120). Jednym z gâównych zaâoůeľ projektu byâo przeœledzenie wpâywu, jaki doœwiadczenie migracyjne wywarâo na twórczoœý pisarzy, a takůe zbadanie, czy doœwiadczenie to znalazâo wyraz w powstajĊcej na Wyspach literaturze i sztuce.
Wyniki badaľ zostaây zaprezentowane w monografii Literatura (e)migracyjna, która ukaůe się
w trzecim numerze „Tekstów Drugich” (2016), a takůe w wirtualnym archiwum.
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kultur osadzonych mocno w tradycji (kaůda w innej), uwikâanych w doœý âatwo dostrzegane stereotypy; nacji o swoistej mentalnoœci. Przewrotnoœý
owych okreœleľ polega takůe na tym, ůe Winnicka tworzy pâaszczyznę dla
dyskursu postzaleůnoœciowego – stosuję tu termin za HannĊ Gosk (Gosk
2013, 17)4. To oczywiœcie problem gâębszy, który wymaga dâuůszego namysâu. W tym artykule jedynie na prawach przypisu go sygnalizuję. PrzesuwajĊc
bowiem na plan dalszy specyfikę polskich realiów, które de facto nie byây „realiami stricte kolonizatorskimi ani kolonialnymi” (Gosk 2013, 14) w takim
znaczeniu jak kolonizacyjne doœwiadczenia brytyjskie, choý dominacja imperium rosyjskiego czy pruskiego takie znamiona nosiâa, ów dyskurs stawia
obok bĊdŭ naprzeciw siebie dwie nacje, jednĊ – z silnĊ tradycjĊ kolonizatorskĊ, drugĊ – „skolonizowanĊ”, o aspiracjach redefiniowania statusu ofiary,
„przeksztaâcajĊc jĊ niepostrzeůenie w hegemona dominujĊcej opowieœci, kogoœ narzucajĊcego ton, dyktujĊcego skalę wartoœci, decydujĊcego o tym, co
godne, honorowe, wâaœciwe” (Gosk 2013, 19). Perspektywa postzaleůnoœciowa moůe z jednej strony okazaý się przydatna w poznaniu i interpretacji
zachowaľ narodu, który pozostawaâ w dâugotrwaâym stadium zniewolenia
lub zaleůnoœci, a następnie usiâujĊcego ten fakt zmieniý i odreagowaý. Takie
ujęcia odnajdujemy w polskiej literaturze oczywiœcie nie tylko XXI wieku, ale
ten okres jest adekwatny do omawianego literackiego exemplum. W przypadku Angoli Ewy Winnickiej moůna zatem metaforycznie mówiý o narracji
„skolonizowanego kolonizatora”. Ale nie mniej przecieů interesujĊca jest zarysowana w tomie perspektywa oglĊdu „rdzennych” mieszkaľców mocarstwa brytyjskiego, które jeszcze w XX wieku miaâo wâasne kolonie (a i dziœ
czternaœcie terytoriów na œwiecie, od 2002 roku znanych jako brytyjskie terytoria zamorskie, pozostaje pod tym zwierzchnictwem).
Ewa Winnicka portret owych dwóch milionów polskich najeŭdŭców zawęůa do trzydziestu czterech historii migrantów. Moůna przyjĊý, ůe to szcze
Wedâug badaczki postzaleůnoœý „to dyskurs opresjonowanych tworzony przez nich po
wycofaniu się/rozpadzie imperium (…). Dyskurs post-zaleůnoœciowy jest wytwarzany przez
podporzĊdkowanych mu po ustaniu sytuacji zaleůnoœci (a w czasie jej trwania œwiadomych
opresji i niezgadzajĊcych się z niĊ. (…) Potrzeba dostosowania instrumentarium funkcjonujĊcego dziœ w badaniach postkolonialnych do realiów polskich w taki sposób, by mogây inspirowaý nowe pytania badawcze, wynika [równieů] z tej przyczyny, iů nigdy nie byây one ani
stricte kolonizatorskimi ani kolonialnymi w rozumieniu wâaœciwym, choýby w rzeczywistoœci
byâego imperium brytyjskiego. Dlatego teů proponuję, by sytuacji dwudziestolecia międzywojennego i tej po roku 1989 w Polsce nie nazywaý w ůadnym razie postkolonialnĊ, a w pierwszym przypadku uůywaý raczej okreœlenia post-zaborowa, w drugim zaœ post-zaleůnoœciowa”
(Gosk 2013, 17).
4
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gólna forma emigracji zarobkowej. Szczególna, bo opuszczajĊcy Polskę rodacy to ludzie najczęœciej dobrze wyksztaâceni, którzy znajĊ język kraju osiedlenia, majĊ staây kontakt z ojczyznĊ i podróůujĊ do niej bez ůadnych przeszkód. To osoby z aspiracjami, jednostki, które zostaây zwerbowane do
pracy przez zagraniczne koncerny lub po prostu chcĊce się usamodzielniý,
czasami wyrwaý z krępujĊcych rodzinnych więzów. Taki charakter majĊ autobiografizujĊce prozy Daniela Koziarskiego (2007a, 2007b), Adama Miklasza (2007) i Joanny Pawluœkiewicz (2005) czy na przykâad reporterskie ujęcia
Aleksandra Kropiwnickiego (2007), Jacka WĊsowicza (2015) albo Macieja
Zaremby Bielawskiego (2013), takůe noszĊce znamiona autobiograficznych
empirii5. Wspomniane narracje w centrum uwagi sytuowaây wâasne doœwiadczenia, ale portretowaây przede wszystkim swoje, migranckie œrodowisko. Angole Winnickiej odwracajĊ tę perspektywę. Opowieœý o sobie zostaje
zrównowaůona, a czasami wręcz zdominowana opowieœciĊ o tubylcach. To
opis obcej przestrzeni przez pryzmat podejmowanych prób wniknięcia
w niĊ, zrozumienia, ale przecieů nie podbicia. Zatem autorka Angoli prezentuje odmienne spojrzenie od znanych nam juů ujęý zaprezentowanych w Polskiej szkole boksu, Zajezdni Londyn czy w przygodach Socjopaty w Londynie, gdzie
Anglików próbowano polonizowaý poprzez ostentacyjne narzucanie wâasnego języka i obrzędowoœci rodem z polskiego osiedlowego podwórka.
Dlatego niezbędne jest tutaj akcentowanie takiego ujęcia poprzez opatrzenie
okreœleľ „najeŭdŭca”, „kolonizator” cudzysâowem.
KsiĊůka Angole wpisuje się w dyskurs na temat mentalnoœci Wyspiarzy,
który wywoâaây liczne publikacje na ten temat. Przywoâam tu jedynie dwa tytuây: Kate Fox Przejrzeý Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania (Fox
2011) i Jeremy’ego Paxmana Anglicy – opis przypadku (Paxman 2007). Propozycję Ewy Winnickiej moůna odczytywaý jako poszerzenie tego oglĊdu,
uzupeânienie o spojrzenie na Anglika oczami migranta. To istotna perspektywa, wszak nawet zasiedziaâych na Wyspie Polaków ciĊgle zadziwia ten pielęgnowany od stuleci fenomen brytyjskoœci. Jak zauwaůa autorka reportaůy:
Wielka Brytania jest dla Polaków cholernie egzotycznym krajem (…) Ten
kraj ma zupeânie inne doœwiadczenia historyczne, innĊ kulturę, innĊ poli
5 Winnicka do Anglii przyjechaâa jako studentka w latach 90. XX wieku. Na wakacjach pracowaâa przy zbiorze truskawek. Ponownie juů na dâuůej pojawiâa się na Wyspach kilka lat póŭniej jako dziennikarka. Opisaâa wówczas losy emigracji niepodlegâoœciowej lat 40. XX wieku
i wydaâa jako tom reportaůy zatytuâowanych Londyľczycy (Woâowiec 2011). Pisaâam o tej publikacji w ksiĊůce Emigrantki. Nomadki. Wagabaundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (Pasterska 2015).
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tykę, religię, a przede wszystkim innĊ emocjonalnoœý, o którĊ rozbijamy
się jak muchy o szybę. Poza tym to jest wyspa. Ta odrębnoœý byâa pielęgnowana przez setki lat. Tak więc wydaâo mi się ciekawe sprawdziý, jak
najeŭdŭcy widzĊ tubylców (Gajda 2014).

Portrety autochtonów, które wyâaniajĊ się z opowieœci Polaków, tworzĊ
mozaikę zbudowanĊ z zachowaľ, mentalnoœci, kultury, nawyków tubylców.
Zebrane przez autorkę wypowiedzi i wspomnienia skâadajĊ się na próbę
ogólnej charakterystyki „bycia Anglikiem”, wskazujĊ teů, jakie czynniki
ksztaâtowaây angielskĊ osobowoœý. Mocno przez bohaterów reportaůy Winnickiej akcentowana jest odmiennoœý autochtona i próby znalezienia jej ŭródeâ.
Autorka reportaůy swoich „kolonizatorów” dobraâa w sposób przemyœlany.
Gâos zabierajĊ tu w odpowiedniej kolejnoœci: ludzie sukcesu, finansiœci, bankierzy, biznesmeni z City, następnie intelektualiœci (wydawca i pisarka),
przedstawiciele kultury (hiphopowiec), dziaâacze spoâeczni, sortowacz œmieci.
Tom zamyka opowieœý bezdomnego alkoholika. Taki ukâad kompozycyjny
pozwala na stworzenie szerokiej perspektywy badawczej. Mamy więc w Angolach niejednoznaczny wizerunek „rdzennych” mieszkaľców Wielkiej Brytanii, zbudowany z emocji, nadziei, podziwu i rozczarowania. Obraz, którego
kontury wyznaczajĊ sukces i poraůka polskich „kolonizatorów”. Reportaůystka poza krótkim wprowadzeniem nie komentuje tych wypowiedzi. Owe
prolegomena zostaây skonstruowane na zasadzie zarysu biograficznego bohaterów, który Winnicka tak zbudowaâa, by kaůda z opowieœci wskazywaâa
na inne doœwiadczenie z „brytyjskoœciĊ”. Ów biograficzny element opowieœci wzbogacajĊ fotografie postaci dokumentujĊce ich status spoâeczny, ale
takůe, jak powiada Susan Sontag, zaœwiadczajĊ o istnieniu, o byciu w œwiecie,
zrównujĊ sens wszystkich wydarzeľ (Sontag 2009, 15, 18). Powstaje w ten
sposób wielogâosowa i wielotonowa opowieœý na prawach równowaůnego
doœwiadczenia. Najciekawsze, pogâębione analizy Anglików odnajduję w relacjach Polaków, którzy na Wyspach odnieœli sukces. To ludzie aktywni, pozostajĊcy w ciĊgâym ruchu, w dziaâaniu. Z ich historii powstaje przekrojowy
obraz mieszkaľców wspóâczesnej Wielkiej Brytanii. To przestrzeľ wielkich
róůnic spoâecznych, kulturowych, kraj zbudowany na szczególnej, hermetycznej tradycji i największych nierównoœciach dochodowych w Europie. Jeden z bohaterów reportaůy – Wojciech – opowiadajĊc o swoim sukcesie,
podkreœla, ůe zawdzięcza go „wnikliwej” obserwacji zachowaľ Brytyjczyków.
Zauwaůyâ bowiem pewne szczeliny charakterologiczne, w które umiejętnie
„wcisnĊâ wâasny but”:
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Bo Angol to czâowiek pracy, a więc nie ma czasu na sprzĊtanie. (…) Angol nie skoľczy pracy, dopóki nie zrobi swojego zadania. (…) Więc on
nie ma czasu na robienie koâo siebie. ZresztĊ on nie umie. Jest specjalistĊ
od komputera, to nie wkręci ůarówki. (…) Student w ogóle nie sprzĊta,
on jest brudas z natury (Winnicka 2014, 16).

Anglik wymaga od swoich podwâadnych dyspozycyjnoœci i zaangaůowania,
szybko orientuje się, komu na pracy zaleůy i czy będzie jĊ wykonywaâ z pasjĊ. Docenia ludzi ambitnych, choý sporadycznie będzie ów podziw okazywaâ. Jak tâumaczy prezes duůej firmy: „tutaj sĊ dwa sposoby bycia z wyůszej
klasy: nabyty i urodzony. Moůna byý dobrze wyksztaâconym, mieý majĊtek,
ale nie będzie się naprawdę z wyůszej klasy. (…) klasę wyůszĊ Angola widaý
w oczach. To tak, jak mówiâem, wypija się z mlekiem matki” (Winnicka
2014, 19, 20). Angielski system klasowy determinuje w zasadzie wszystkie
dziedziny ůycia, choý ůaden z portretowanych przez Polaków Anglik nie
przyznaje się wprost do aspirowania do wyůszej klasy czy postępowania
zgodnie z etykietĊ.
Podejmowane próby zatarcia wspomnianych róůnic kierujĊ uwagę „kolonizatorów” na mentalnoœý Brytyjczyków. I rzecz ciekawa, obserwacja ta nie
sâuůy wyœmianiu (jak to miaâo miejsce choýby w Polskiej szkole boksu), ale poznaniu Brytyjczyków. Wyksztaâceni rozmówcy Winnickiej – reprezentanci City –
wiele uwagi poœwięcajĊ specyficznemu zaangaůowaniu emocjonalnemu autochtonów. Melancholia i niezwykâa pewnoœý siebie te kontakty utrudniajĊ.
Ta ocena nie jest li tylko spostrzeůeniem poczynionym przez nowych przybyszów. Juů w XV wieku pewien podróůnik, Wenecjanin, pisaâ tak:
Anglicy wielkĊ miâoœciĊ obdarzajĊ siebie i takoů wszystko, co do nich naleůy, mniemajĊ, ůe nie ma innych ludzi poza nimi i ůadnego œwiata poza
AngliĊ, a kiedy patrzĊ na przystojnego cudzoziemca, mówiĊ: „wyglĊda jak
Anglik” (Paxman 2007, 56).

Taka postawa nie uâatwia kontaktów z migrantami. Zwâaszcza osâawiona
melancholia i brak otwartoœci powodujĊ wiele nieporozumieľ we wzajemnych
kontaktach. Polacy próbujĊ zrozumieý Wyspiarzy na swój sposób. W jednym
z reportaůy napotykamy taki opis:
Zachód to nie jest bajka, dlatego trzeba lawirowaý między mentalnoœciĊ
Polaka i Anglika. Mówiý a mówiý to sĊ dwie róůne rzeczy. Mówiý a czuý
to sĊ naprawdę dwie bardzo róůne rzeczy. Polak nie jest w stanie wyraziý
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odczucia, opisaý refleksji po angielsku. Angol zawsze będzie wiedziaâ, ůe
ja to ja, a on to on (…). Dlaczego? Mentalnoœý Angola zbudowana jest
w taki sposób, ůe on nigdy nie jest w stanie powiedzieý, ůe czegoœ nie
aprobuje, ůe dla niego coœ jest nie tak (Paxman 2007, 17).

Uwagi te potwierdzajĊ takůe pozostali bohaterowie Angoli. ZarzĊdzajĊca
autochtonami Miki mówi tak:
„Z przyjacióâmi Nicka rozmawiaâo się œwietnie. O polityce, o stanie œwiata. SĊ oczytani i majĊ podœwiadomĊ, imperialnĊ perspektywę. WidzĊ
œwiat, a nie jego wycinek. Dyskutujesz z nimi i czujesz więcej powietrza,
waůne sprawy nie koľczĊ się na Odrze i Nysie, a nawet nie na Berlinie
i Moskwie. SĊ bardzo œwiadomi spoâecznie, wraůliwi socjalnie (…), biegajĊ maratony i zbierajĊ fundusze w organizacjach charytatywnych”, ale –
dodaje: „Rozmowy o uczuciach – to âamanie koâem. Przyjaciele Nicka
nie plotkujĊ, nie zwierzajĊ się” (Winnicka 2014, 56).

W innym miejscu zaœ wspomina, ůe obecny mĊů Anglik czekaâ aů dwa lata,
nim oœmieliâ się umówiý z niĊ na kawę. Ewa Winnicka portret ten wzbogaca
następujĊcĊ charakterystykĊ Wyspiarzy:
uprzejmoœý, emocjonalny dystans, zamiâowanie do prywatnoœci, ostroůnoœý w podejœciu do obcych, przywiĊzanie do tradycji w wielu wymiarach, silne poczucie przynaleůnoœci do spoâecznoœci, w której ůyje,
i wspóâodpowiedzialnoœci za niĊ – to cechy, których najeŭdŭca moůe doœwiadczyý, zanim przejdzie do następnego etapu, jakim jest na przykâad
gâęboka przyjaŭľ czy lojalnoœý (Gajda 2014).

Wiele do tego konterfektu wnoszĊ dwa reportaůe bohaterów, którzy ukoľczyli prestiůowe szkoây z internatem. W tych opowieœciach najsilniej widoczny jest problem nierównoœci klasowej wœród mâodych ludzi. Lata spędzone w boarding school dla jednych byây pasmem upokorzeľ doznawanych
od tubylców, którzy traktowali ich jako gorszych, tych bez kufra na odzieů,
dwóch sâuůĊcych i lœniĊcych kabrioletów. Dla innych staây się sprawdzianem
i trampolinĊ do kariery. Przyczyn dyskryminacji byâo wiele, ale ŭródâo jedno
– angielska szkoâa dla dobrze urodzonych:
w szkole kâadziono tym châopcom do gâowy, ůe reprezentujĊ klasę jak
najbardziej wyůszĊ. (…) Anglicy, którzy nie koľczĊ podobnej szkoây, na-
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leůĊ do podspoâeczeľstwa, z którym nie moůna się specjalnie zadawaý,
dla jego wâasnego dobra (Winnicka 2014, 27).

Bycie innym wykluczaâo udziaâ w typowo brytyjskich sportach i zdobywaniu angielskich dziewczĊt, dla których obcokrajowiec stawaâ się niewidzialny.
W tym wypadku relacja JA (Anglik) – OBCA WSPÓLNOTA zakâadaâa jeden punkt widzenia:
Z perspektywy kogoœ, kto zawsze ůyâ w stabilnym kraju i nie musiaâ dochodziý do ůyciowej stabilizacji od zera, bo tu wielopokoleniowe dziedzictwo dotyczy zarówno mebli, tego, do jakiej szkoây się idzie, jak i dajĊcego
poczucie „bycia lepszym” dziedzictwa kolonializmu (Chehab 2016, 4).

Ale polscy kolonizatorzy znaleŭli sposób i na ten rachityczny konglomerat,
wâĊczajĊc „polskie myœlenie”, czyli upór bycia najlepszym w języku, sporcie,
nauce, dziaâalnoœci spoâecznej. Rola ta, dobrze odegrana, otwieraâa drzwi do
kariery i pozwalaâa na wejœcie do zamkniętego kręgu klasy wyůszej. Kolonizator w pierwszym pokoleniu mógâ co najwyůej wrosnĊý w danĊ firmę jak
Romek – „jeden z setki dyrektorów w zdominowanej przez autochtonów
korporacji w City” (Winnicka 2014, 41), który by zajĊý tak wysokie stanowisko w biznesie, musiaâ poznaý angielski kod kulturowy (podejœcie do problemu), zgâębiý zasady komunikacji autochtonów (mówienie po imieniu),
odkryý niuanse językowe (choýby odróůnianie toilet od loo). Wszystko po to,
by mieý i wzbudzaý przekonanie, ůe jest z „ich klasowego stada” (Winnicka
2014, 45).
Ci mniej wyksztaâceni, typowi migranci zarobkowi swoimi opowieœciami
realizujĊ wspomniany dyskurs postzaleůnoœciowy, który ujawnia „wypracowany w okresie dâugotrwaâego zniewolenia pogardliwy stosunek do opresora/pracodawcy (Gosk 2013, 199). To Anglicy lub Ůydzi stajĊ się uosobieniem wszelkiego zâa, wyzysku, poniůenia. Ich bogactwo, kariera, jakĊ zrobili,
wreszcie arystokratyczne pochodzenie stajĊ się przyczynĊ zazdroœci i buntu
„najeŭdŭców”. Ten stosunek odzwierciedla pogardliwe okreœlenie „Angole”
ukute dla tej nacji. Pojęcie to zostaâo przeniesione na wszystko, co obce, nieznane, a więc gorsze od przybyszów i ich kultury, a takůe na system polityczny, wâadzę, podziaâ klasowy, który decyduje, kto jest gorszy, a kto lepszy.
Z tych opowieœci jawi się obraz Angoli jako tych, którzy pozbawili migrantów godnego miejsca w œwiecie, dodajmy: w ich œwiecie. Dlatego pojawiajĊ
się tu gâosy (podobnie jak w powieœciowych ujęciach) stawiajĊce na przeciw-
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legâym biegunie polskĊ kulturę, język jako lepszy i wartoœciowszy. Ŭródâem
dyskomfortu stawiajĊcym najeŭdŭców w roli podporzĊdkowanego, gorszego
jest niewystarczajĊco dobrze opanowany język angielski. Nie chodzi tu juů
o samo sâownictwo, ale o akcent i językowe niuanse. Pozbycie się slangu „Euro
English” to warunek sine qua non Polaka zajmujĊcego wysokie stanowiska
w korporacjach. Jednych i drugich „kolonizatorów” âĊczy jakaœ dziwna, osadzona zapewne w naszej polskiej mentalnoœci, ambicja pokonania trudnoœci i udowodnienia, ůe jest się takim samym lub lepszym zatrudnionym niů rodowity
Anglik. Pracownicy fizyczni wykonujĊ zatem swojĊ robotę szybciej niů inni. Jedna z bohaterek reportaůu, która pracowaâa przy taœmie produkcyjnej, komentuje
tę cechę tak: „Litwini (…) odeszli, jak zrobiâo się za szybko. A Polacy coœ chcieli
udowodniaý. Nie wiem co” (Winnicka 2014, 258). Zwróýmy jednak uwagę, ůe
poza tĊ ambicjĊ najeŭdŭcy odziedziczyli po minionej epoce zniewolenia
spryt i zaradnoœý (wypracowana metoda sprzĊtania mieszkaľ tylko na wysokoœý
oczu, co pozwala zaoszczędziý czas i sprzĊtnĊý większĊ liczbę mieszkaľ), które
to cechy z powodzeniem sprawdzajĊ się w nowych warunkach.
Urodzeni na emigracji Polacy, wyksztaâceni w angielskich szkoâach, juů nie
muszĊ przecieraý szlaków. RozpoczynajĊ stopniowe „rozsadzanie sztywnego
angielskiego gorsetu” od œrodka i przemycajĊ elementy polskiej kultury, charakteru, mentalnoœci do firm, korporacji, instytucji paľstwowych. Choýby
wspomniana prezes międzynarodowej firmy, która zmienia zasady kultury
pracy. Ku oburzeniu Anglików wprowadza nakaz bezpoœredniej komunikacji, ogranicza biurokrację, zwâaszcza obfitujĊcĊ w przerost formy korespondencję mailowĊ. Inni bohaterowie reportaůy Winnickiej w bardzo bezpoœredniej rozmowie przyznajĊ, ůe próbujĊ ów brytyjski mur rozsadziý
kombinowaniem – cechĊ przydatnĊ na obczyŭnie, a wypracowanĊ przez lata,
a nawet wieki zniewolenia ojczyzny (co relacjonuje antropolog Michaâ).
Prowadzone obserwacje pozwalajĊ dostrzec teů gâówne atuty autochtonów:
„Anglicy nie sĊ juů gâodni pracy – nie muszĊ się przebijaý, ůyjĊ w stabilnym
kraju na dobrym poziomie. Nie sĊ nastawieni na konsumpcję. (…) nie ma tu
większej obelgi niů naff. Szpaner” (Winnicka 2014, 62). Zazdroœý i podziw
wzbudza fundamentalna niezaleůnoœý i pewnoœý siebie. Spostrzeůenie to jest
swoistym kontrapunktem dla zachowaľ Polaków, którzy mimo odniesionych
sukcesów materialnych pozostajĊ niepewni i rozdarci, próbujĊ na nowo
okreœliý swojĊ toůsamoœý. Ambicja bycia lepszym od autochtonów jest przyczynĊ frustracji rodaków, którzy zrobili karierę, sĊ uznanymi i szanowanymi
obywatelami Wielkiej Brytanii, ale teů odczuwajĊ dyskomfort z powodu bycia postrzeganym przez Anglików jako obcy.
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Dlatego teů tytuâ tomu moůna oczywiœcie odczytywaý jako prowokację,
chęý zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób Polacy wyraůajĊ się o innych nacjach. W kontekœcie poczynionych ustaleľ moůna potraktowaý go jako zaakcentowanie protekcjonalnego stosunku Polaków do autochtonów. Jeœli zaœ
zmienimy perspektywę, wówczas uznaý wypada tę nazwę jako adekwatnĊ dla
zasymilowanych migrantów Polaków. Ów „niesymetryczny dialog” ujawnia,
ůe „kolonizator” jako Obcy zawsze staý będzie na straconej pozycji, zawieszony pomiędzy rdzennĊ wspólnotĊ, do której juů nie przynaleůy, a nowĊ, do
której aspiruje, i nieustannie musi owe ambicje potwierdzaý. Tym samym
staje się aktorem: „odgrywajĊcym wyuczone role lub outsiderem-obserwatorem (…) Nie jest ani Obcym, ani Swoim, lecz Kimœ Innym, wystawionym
na oceniajĊce spojrzenie czâonków wspólnoty porzuconej lub tej, do czâonkostwa której aspiruje” (Gosk 2013, 128).
Reportaůe Winnickiej nie sĊ oryginalne pod względem poruszanej tematyki, mimo to ich dobór i kompozycja pozwalajĊ takůe na wielopâaszczyznowy
oglĊd „kolonizatorów”. Wszak w zachowaniach Wyspiarzy niczym w soczewce odbija się obraz Polaków. Tych, którym się powiodâo, i tych, których
obca ziemia pokonaâa, którzy nie dali rady. Ci przegrani czujĊ się samotni
i niezrozumiali, a ich wylewnoœý często wpędza w powaůne tarapaty (oskarůenia o gwaâty, utrata praw rodzicielskich). Ale to wâaœnie na tym ciĊgle
„podbijanym” bĊdŭ odkrywanym terytorium Polki dostrzegajĊ swoje prawa,
uwalniajĊ się od przemocy domowej, odzyskujĊ wolnoœý i godnoœý. Obrana
przez Ewę WinnickĊ narracja oparta na kontraœcie pozwala przyjrzeý się
więc zarówno mieszkaľcom kraju osiedlenia, jak i zróůnicowanym w swych
postawach i doœwiadczeniach migrantom z Polski. Anglia staâa się terytorium swoistego międzykulturowego docierania się, przeâamywania barier
i stereotypów, ale i sprawdzenia siebie jako czâowieka. Hermetyczna kultura
Wyspiarzy stopniowo się rozszczelnia, ale nie zatraci swojego kolorytu, co
udowadniajĊ doœwiadczenia bohaterów reportaůy Winnickiej. Przybysze
dziaâajĊ na autochtonów oůywczo, zmuszajĊ do przewartoœciowaľ. Nowe
pokolenie Brytyjczyków w konfrontacji z migrantami wypracowuje wâasnĊ
toůsamoœý, odkrywa na nowo wâasnĊ przeszâoœý i wymyœla ksztaât swojej
przyszâoœci. Natomiast dla polskich „kolonizatorów” „nowa ziemia” – to
ziemia róůnorodnoœci i odmiennoœci warta odkrycia i poznania. Z pewnoœciĊ
Angole Ewy Winnickiej w tym zwiadzie czy teů „podboju” pomogĊ. Zaproponowana przez autorkę materia konfrontacji „tubylca” z Obcym w kontekœcie kulturowym ujawnia caây szereg powiĊzaľ toůsamoœciotwórczych obec-
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nych w stereotypach myœlowych obu nacji. Ale pokazuje teů zmianę proporcji
i punktu widzenia. W zglobalizowanym œwiecie nikt juů nie moůe byý w peâni „tubylcem”. Wydarzenia z 20 czerwca 2016 roku dowodzĊ, jak trudno jest
Brytyjczykom pogodziý się z tym faktem. Anglia od dawna byâa terenem
œcierania się kultur, obszarem prób przeâamywania barier i stereotypów. KonsekwencjĊ tego okazaâ się wzrost tendencji nacjonalistycznych i izolacjonistycznych. 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 examines 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 interference 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 ‘unsymmetrical dialogue’ reveals that, a ‘colonizer’ as a stranger must always lose, because he exists 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’

