
Obraz rozbity 

  

„Angole” to już druga próba zobrazowania 

polskiej emigracji na „Wyspach” podjęta przez 

Ewę Winnicką. W poprzedniej, w Londyńczykach, 

autorka zajmowała się pierwszą dużą falą Polaków 

napływających do Anglii w latach 1939-47. Wtedy 

nie mieli wyboru. Kraju, który znali, już nie było. 

Dzisiejsza emigracja mimo mniejszych trudności z 

aklimatyzacją wydaje się być dużo bardziej 

skomplikowana, rozmyta. Motywacje są różne, od 

najoczywistszej – ekonomicznej, po osobistą – 

chęć znalezienia szczęścia daleko od domu. 

Wydawać by się mogło, że wybrana przez 

Winnicką forma zarysowania obrazu tej nowej 

sytuacji w postaci 34 historii różnych emigrantów, okaże się słuszna. Niestety, zamiast 

wyraźnych konturów otrzymujemy niewyraźny szkic, a linie często niepotrzebnie 

prowadzone są raz po raz tą samą drogą. Utrwalają to, co już wiemy i nie dają pewności, że 

nowe informacje w książce mogą być dla nas źródłem wiedzy.  

Fragmentaryczność całościowej narracji mogła być największą zaletą tej książki, stała się 

jednak jej główną wadą. Pokazanie miarodajnego przekroju polskiej emigracji było ambitnym 

celem. I trzeba przyznać, że autorka podjęła godną uwagi próbę jego osiągnięcia. Jednak 

zapoznawanie się z kolejnymi historiami pozostawia u czytelnika ogromny niedosyt. 

Biegniemy przez słowa bohaterów, sympatyzujemy z nimi, rozumiemy ich, a czasem po 

prostu nas irytują. Winnicka bardzo zgrabnie zredagowała teksty przeprowadzonych rozmów, 

przekonując nas, że mamy bezpośredni kontakt z opowieścią bohaterów i z nimi samymi. 

Niestety mimo bezdyskusyjnej przyjemności płynącej z czytania, wspomniany niedosyt nie 

daje spokoju.  

W pierwszym momencie mamy wrażenie obcowania z naprawdę dobrą książką. Chwilę 

później przychodzi refleksja. Czego dowiedziałem się, czytając „Angoli”? Wiem, że gdzieś 

tam na Wyspach Brytyjskich żyje kilkadziesiąt konkretnych Polek i Polaków. Mają swoje 

porażki i sukcesy, radości i smutki. Żyją tak jak potrafią. W założeniu powinienem teraz 

przejść od szczegółu do ogółu. Wywnioskować, że jest to reprezentatywna próba z całej 

populacji. Może nawet wyrobić sobie konkretną opinię na temat sytuacji Polaków w Wielkiej 

Brytanii. Mam jednak poczucie głębokiej iluzoryczności takiej wiedzy. Winnicka nie buduje 

w czytelniku zaufania do obrazu, jaki przedstawia.  

Jaką naukę może jednak wyciągnąć z lektury „Angoli” zdeterminowany czytelnik? Zanim 

wyemigrujesz do anglojęzycznego kraju, naucz się języka. Zmiana miejsca, nie sprawi, że 

staniesz się automatycznie szczęśliwy. Nie wszyscy osiągają sukces na emigracji. Anglicy 

zachowują się inaczej niż Polacy. Zastanów się trzy razy, nim wyjedziesz.  

Czy kogokolwiek może to jeszcze zaskoczyć? 
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