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Adam Romejko 

Polski Edyp 
Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii 
w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy 

Pomimo że Polacy od dawna zamieszkują 
w Wielkiej Brytanii, to jednak w powszechnym 
odbiorze społecznym kojarzą się z otwarciem 
w 2004 r. rynku pracy dla nowych członków Unii 
Europejskiej, a co za tym idzie napływem oby
wateli tych krajów. Przed 2004 r. Polonią brytyj
ską interesowało się wąskie grono miejscowych 
badaczy. Przybycie znacznej ilości Polaków spo
wodowało, że na nich skupiła się uwaga brytyj
skiego społeczeństwa, w tym mediów. Ich losem 
interesują się także artyści; m.in. nakręcono na 
ten temat kilka filmów, w tym w 2008 r. serial 
Londyńczycy. 

Użyte w tytule określenie „polski Edyp" na
wiązuje do postaci znanej z greckiej mitologii 
i tragedii. Edypowi bezzasadnie przypisuje się 
przestępstwa, oskarża się go o działania burzące 
społeczny porządek. Niechęć względem Edypa 
zamienia się w szacunek i podziw, kiedy uwie
rzył w swą winę i zdecydował się pokutować za 
grzechy, których nie popełnił. Względem Po
laków obok głosów pozytywnych wyrażane są 
także negatywne opinie, w ramach których po
wiela się krzywdzące stereotypy. Organizacje 
polonijne, konfrontowane z powyższą sytuacją, 
podejmują się obrony dobrego imienia Polaków. 
Z tego powodu serial Londyńczycy, w którym 
pojawiają „czarne charaktery" z Polski uznano za 
działania o charakterze sabotażu. W niniejszym 
artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na 
pytanie, czy rzeczywiście taka ocena serialu jest 
słuszna. 

Społeczność polska w Wielkiej Brytanii 
Historia Polskiej emigracji do Wielkiej Bry

tanii rozpoczyna się po upadku powstania l i 
stopadowego. Do wybuchu I I wojny światowej 
tamtejsza polska społeczność nie była znaczą
ca pod względem ilościowym. Po upadku Fran
cji do Wielkiej Brytanii przybyło polskie wojsko 
i ludność cywilna, w tym polskie władze pań
stwowe. Kształt granic powojennej Polski oraz 
ogólna sytuacja polityczna nie zadowalały Po
laków, w tym polskich żołnierzy, którzy po za
kończeniu działań zbrojnych stacjonowali we 
Włoszech. Aby zapobiec buntowi sprowadzono 
ich do Wielkiej Brytanii a następnie rozbrojo
no. Oczekiwano, że zdecydują się repatriować, 
co dla Brytyjczyków byłoby najtańszym roz
wiązaniem. Z grupy 249 tys. żołnierzy do kra
ju zdecydowało się powrócić 95 tys. osób. Wła
dze warszawskie nie były zainteresowane ich 
pospiesznym powrotem - obawiano się, że ich 
obecność może zaszkodzić w procesie przejmo
wania władzy w kraju1. Obok żołnierzy w Wiel
kiej Brytanii przebywało 33 tys. cywilów (byli 
to uchodźcy wojenni lub rodziny żołnierzy). Po 
zakończeniu wojny na Wyspy Brytyjskie przy
było ponad 14 tys. osób w ramach programu 
European Voluntary Workers (EVW), jako ro-
botnicy-ochotnicy rekrutowani spośród jeńców 
z obozów w Niemczech i Austrii. Ogółem po 
I I wojnie światowej, według danych z 1949 r., 
w Wielkiej Brytanii zamieszkiwało 150 tys. Po
laków2. Grupa ta stała się podstawą społeczności 

1 W . Leitgeber, 1946 - Rok decyzji iv sprawie rozwiązania Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie w Świetle dokumentów brytyjskich, 
„ Z e s z y t y Historyczne" 1977, nr 42, s. 57-58. 
2 S. Patterson, The Poles: An Exile Community in Britain, w: Between Two Cultures, Migrants and Minorities in Britain, red. J. 
Watson, Oxford 1977, s. 215-216; B. W i l s o n , Polski jeżyk mówiony w Wielkiej Brytanii, Pierwsze pokolenie emigracyjne po II 
wojnie Światowej - Środowisko robotnicze, Londyn 1992, s. 19. 
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polonijnej w Wielkiej Brytanii, którą po 2004 r. 
zaczęto określać mianem „starej", w odróżnieniu 
od „nowej" grupy przybyszów. 

Polacy, którzy w czasie wojny i po jej za
kończeniu osiedlili się w Wielkiej Brytanii do 
lat 60. zintegrowali się z miejscowym środowi
skiem. Był to dramatyczny proces, naznaczony 
poczuciem krzywdy, w ramach którego dawni 
sojusznicy zostali zdegradowani do roli tanich 
robotników wykonujących prace niepopularne 
wśród miejscowej ludności. Polacy w Wielkiej 

czy stosunków sąsiedzkich, z drugiej zaś ujaw
niała się absencja w innych obszarach życia spo
łecznego, w tym w jego politycznym wymiarze. 
Polacy, którzy próbowali odnieść sukces w bry
tyjskiej polityce spotykali się z ostracyzmem ze 
strony rodaków4. Wynikało to z obowiązującej 
wśród Polaków (głównie pierwszego pokolenia) 
ideologii bycia na obczyźnie, nie u siebie, a co za 
tym idzie z przekonania o tymczasowości. Nie 
przekładało się to jednak na stan faktyczny". 

Ideologia bycia na wygnaniu, tęsknota za oj-

Brytanii stanowili wyjątek na tle innych grup 
polonijnych. Wynikało to przede wszystkim 
z ich żołnierskiego rodowodu oraz faktu, że w 
Londynie funkcjonował (nieuznawany od 5 lip
ca 1945 r.) rząd emigracyjny i powiązane z nim 
instytucje. Było to m.in. podstawą do pewnej 
dumy, która ujawniała się np. w tym, że unikano 
używania terminu Polonia, preferowano zaś ta
kie jak: uchodźcy, emigranci lub po prostu Pola
cy3. Generalnie można wskazać na pewną dwu
torowość funkcjonowania społeczności polskiej 
w środowisku brytyjskim. Z jednej strony była 
ona obecna w ramach aktywności zawodowej, 

czyzną, którą nierzadko nazywano Krajem przez 
wielkie „K" była jednocześnie połączona z ne
gacją komunistycznej Polski, której odmawia
no prawa do bycia prawdziwą Polską. Niechęć 
kierowano także w stronę osób przybywających 
z PRL. Tłumaczono to obawą infiltracji ze stro
ny komunistycznych służb bezpieczeństwa. Nie
jednokrotnie postawa ta była krzywdząca wobec 
przyjeżdżających. Interesującym przykładem 
jest sprawa księży z peerelowskimi (reżimowy
mi) paszportami6. 

Momentem sprzyjającym napływowi Po
laków do Wielkiej Brytanii było zniesienie 

3 D l a Polaków, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w czasie I I wojny światowej lub po wojnie okreś lenie Polonia do dnia 
dzisiejszego jest obraźl iwe. Zwraca się uwagę , ze jest ono właśc iwe dla emigracji motywowanej ekonomicznie, a nie politycz
nie. Zob. wywiad z J a r o s ł a w e m K o ź m i ń s k i m , redaktorem naczelnym „ D z i e n n i k a Polskiego", Londyn, dn. 28 maja 2009 r. 
4 Kiedy Polak będzie merem? Z kandydatem do Rady Ea/ingu Wiktorem Moszczyńskim rozmawia Michał P. Garapich, „ D z i e n n i k 
Polski" 2002, nr 140, s. 2. 
! Por. M . P. Garapich, Swojszczyzna, „ D z i e n n i k Polski" 2005, nr 14, s. 5. Autor cytowanego artykułu napisał m.in.: „ B ę d ą c u 
siebie, nie chcieli tego zauważyć , tkwiąc w swojej polskiej, częs to nieprzepuszczalnej skorupie. W i e l u światłych to zauważa ło , 
wyczuwając napięcie p o m i ę d z y oswojeniem miejsca pobytu i ś w i a d o m o ś c i ą , iż kraj ojczysty jest daleko. N a p o c z ą t k u lat s ze ść 
dziesiątych Stefania Kossowska tak o tym pisała : « G d y siąść pod drzewami Green Parku, gdy minąć czerwony autobus, gdy 
zobaczyć m g ł ę cicho spada jąca na ulice, gdy usłyszeć znajomy dźwięk zegara z jasno oświet lone j nad Westminsterem wieży — 
wie się na pewno, że choć w obcym kraju, to jest własne miasto*". 
6 A . Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii,Tuchów 2001, s. 256-257. 
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w 1992 r. obowiązku wizowego. Z ruchu bezwi
zowego korzystali wcześniej obywatele Czech, 
Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii7. Uzyskanie wizy 
przez obywateli polskich było trudne a jedno
cześnie kosztowne8. Możliwość łatwego wjaz
du stanowiła okazję do tego, by podejmować 

tam nielegalną pracę. Sytuacja ta uległa zmianie 
w 2001 r. Uzyskując wizę biznesową można było 
zalegalizować działalność na zasadzie samoza-
trudnienia. System ten sprzyjał różnym nad
użyciom; np. pojawiły się osoby, które odpłatnie 
pomagały rodakom w zdobyciu różnego rodza
ju dokumentów; dzięki temu dorobiły się one 
znacznych majątków9. 

1 maja 2004 r. władze brytyjskie zaoferowały 
obywatelom polskim oraz z innych krajów, któ
re weszły do Unii Europejskiej, możliwość le
galnego zatrudnienia. Powodem tej decyzji były 
potrzeby na brytyjskim rynku pracy oraz chęć 
uniknięcia napływu większej ilości muzułmanów, 
których obawiano się jako potencjalnych terro
rystów10. Otwarcie rynku pracy z jednej strony 
ułatwiło funkcjonowanie Polakom do tej pory 
nielegalnie przebywającym w Wielkiej Brytanii, 
z drugiej zaś spowodowało przybycie rodaków 
w liczbie, która przekraczała oczekiwania. Ujaw
niły się zjawiska negatywne. Wielu przyjeżdżają
cych było nieprzygotowanych, bez załatwionego 
wcześniej miejsca zamieszkania i pracy. Przyby
wający nierzadko padali ofiarą oszustów". Ne
gatywną rolę odegrały polskie media, w których 
w nieuzasadniony sposób prezentowano Wielką 
Brytanię jako kraj, w którym czeka się na Pola
ków z otwartymi rękoma12. Symbolem „polskiej 
patologii" stała się tzw. ściana płaczu - witryna 
sklepu sąsiadującego z POSK, w której umiesz
czano ogłoszenia o zatrudnieniu. Miejsce to ścią
gało wielu Polaków, nierzadko nadużywających 
alkoholu i zachowujących się wulgarnie. W oko
licy nocowali polscy bezdomni. Lokalne władze, 
policja oraz przedstawiciele środowisk polonij
nych podjęli skuteczne działania, których celem 
była likwidacja ściany płaczu13. 

7 K. Sword, ldentity in Flux, The Po/ish Community in Britain, Lo ndo n 1996, s. 69-70. 
8 Pod koniec lat 80. jednorazowa wiza wjazdowa kosz towała 350 tys. z łotych (20 funtów) , co było wydatkiem przekracza jącym 
możl iwośc i finansowe wielu Po laków; zob. t a m ż e , s. 50-51. 
' M . P. Garapich, The Migration Industry and Civil Society: Po/ish Immigrants in the United Kingdom Before andAfter EU En-
largement, Journa l of Ethnic and Migration Studies"2008, nr 5, s. 741-742. 
1 0 W y k ł a d prof. Krystyny Iglickiej, pt. The Conseąuences of Post-Enlargement Migration: A Perspective from the Sending Coun
try, University College London — School of Slavonic and East European Studies ( U C L - S S E E S ) , Londyn, dn. 24 maraca 
2009 r. 
1 1 Por. M . P. Garapich, T . F o c z p a ń s k i , Darek, czyli Polak AD 2004, „ D z i e n n i k Polski" 2004, nr 69, s. 11. 
1 2 A . W i ś n i o w s k a , Rzecz o debatowaniu, „ D z i e n n i k Polski" 2006, nr 238, s. 7. 
1 3 A . Bugajski, Początek końca ściany płaczu.', „ D z i e n n i k Polski" 2004, nr 225, s. 11; tenże , Ściana płaczu znika, „ D z i e n n i k Pol
ski" 2005, nr 58, s. 1. 
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W krótkim czasie Polacy wyrobili sobie 
markę solidnych i uczciwych pracowników, go
towych jednocześnie pracować za minimalne 
wynagrodzenie. Z tego powodu wielu Brytyj
czyków zatrudniało ich chętniej niż miejsco
wych oraz pochodzących z innych krajów. Zda
rza się, że obcokrajowcy, którzy szukają pracy, 
podają się za Polaków14. W minionych deka
dach pozytywnym symbolem polskości był lot
nik walczący w bitwie o Wielką Brytanię, obec
nie jego miejsce zajął polski hydraulik15. 

Serial Londyńczycy 
Dzieje najnowszej emigracji polskiej 

w Wielkiej Brytanii nie są obce twórcom sztuki 
filmowej w kraju i za granicą. Na tle wyprodu
kowanych na ten temat filmów serial Londyń
czycy wyróżnia się rozmachem realizacji oraz 
szerokim gronem odbiorców16. Zdjęcia do seria
lu zrealizowano w okresie od lipca do listopa
da 2008 r., z czego blisko połowę w Londynie, 
w tym na „polskim" Ealingu. Przygotowano 13 
odcinków po 45 minut każdy17. Pierwszy odci
nek został zaprezentowany w czwartek 23 paź
dziernika 2008 r. o godz. 21.10 w TVP 1. Ko
lejne odcinki emitowano w czwartki o tej samej 
porze. Faktycznie rozpoczynały się one z kilku
minutowy opóźnieniem, ze względu na poprze
dzający je blok reklamowy18. Produkcja serialu 
kosztowała 13,5 min złotych19. Do chwili obec
nej Londyńczyków można obejrzeć w internecie 
oraz na płytach dvd. 

Reżyserem Londyńczyków jest Greg Zgliń-
ski, którego w pracy reżyserskiej wspierał Ma
ciej Migas; scenariusz napisali Ewa Popiołek 
i Marek Kreutz. W filmie występują polscy i an
gielscy aktorzy. Polscy artyści są znani z wcze
śniejszych produkcji filmowych i telewizyjnych. 

Reżyser wypowiedział na temat serialu następu
jąca opinię: „To opowieść o paru Polkach, któ
rzy jadą za granicę po lepsze życie, nie godzą się 
ze status quo. Londyn dla Polaków jest symbo
lem. Ale to nie serial dokumentalny ani też serial 
generalnie o Polakach w Londynie, tylko serial 
fabularny inspirowany paroma historiami tutaj 
zasłyszanymi - udramatyzowany i podkręcony. 
(...) Historie serialowych bohaterów są potrak
towane wybiórczo, nie są reprezentatywne. Nie 
opowiadamy np. o całej rzeszy Polaków, którzy 
łatwo się odnaleźli w nowych okolicznościach 
i prowadza spokojne życie. Ale takie są prawa 
komercyjnego serialu - wybiera się to, co pasuje 
do efektownego opowiadania"20. 

Opinia Grega Zglińskiego nt. natury ko
mercyjnej serialu wyrażającej się w „efektownym 
opowiadaniu" okazała się rozmijać z „propagan
dową otoczką", która została zaprezentowana 
przez Telewizję Polską. W ramach kampanii re
klamowej serial kreowano na rodzaj „współcze
snej epopei narodowej". Podkreślano, że to serial, 
w którym można zobaczyć codzienną emigra
cyjną rzeczywistość. W tym tonie utrzymane są 
wypowiedzi scenarzystów serialu Ewy Popiołek 
i Marka Kreutza. W ich zamierzeniu serial ma 
być nie tylko „życiowy", lecz ma być także „fa
bularną kroniką najmłodszej polskiej emigracji". 
Autorzy scenariusza powołują się na fakt byt
ności w Londynie i obserwacji życia „zwykłych 
Polaków nad Tamizą"2 1. Na stronie internetowej 
poświęconej serialowi zawarto m.in. następują
ce stwierdzenia: „«Londyńczycy» są filmowym 
portretem Polaków na Wyspach. (...) Serial po
kazuje blaski i cienie nowej polskiej emigracji, 
opowiada o problemach i trudnych wyborach, 
przed którymi bohaterowie stają każdego dnia. 
«Londyńczycy» to także fabularna kronika naj-

14 Pracodawcy wolą Polaków, „ D z i e n n i k Polski" 2007, nr 247, s. 1. 
1 5 Por. J. Spiwok, Imigracja w liczbach i rzeczywistości, „ D z i e n n i k Polski"2005, nr 234, s. 5. 
1 6 Por. następujące filmy: Oda do radości (reż. A n n a Kazejak, Jan Komasa, Maciej Migas, 2005); Outlanders (reż. Dominie Lees, 
2006); Polak potrzebny od zaraz (reż. Ken Loach, 2007) oraz Sommers Town (reż. Shane Meadows, 2008). 
17 Ruszyły zdjęcia do londyńczyków" - nowego serialu TVP1, www.wirtualnemedia.pl, z dn. 1 czerwca 2009 r. 
1 ! M. in . prezentowano reklamę firmy za jmujące j się transferem pieniędzy za granicę Western Union , która z o s t a ł a okreś lona 
mianem sponsora serialu. 
" T . Ziemba, Posłowie ganią „Londyńczyków", „Tydzień Polski" 2008, nr 52, s. 12. 
2 0 Cytat pochodzi z wywiadu z Gregiem Z g l i ń s k i m , który zosta ł zamieszczony w „ G a z e c i e Wyborczej" w dniu premiery se
rialu; zob. D . Subbotko, 13 o d c i n k ó w serialu o 17. wo jewództwie , „ G a z e t a Wyborcza"z dn. 23 paźdz ie rn ika 2008 r., s. 15. 
2 1 R. Mało lepszy , londyńczycy"czyli Złotopolscy w Londynie, „ D z i e n n i k Polski" z dn. 5 listopada 2008 r.,s. 7. 

http://www.wirtualnemedia.pl
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nowszej polskiej emigracji. (...) Powstał serial, 
który jest fabularną fikcją - jednocześnie jednak 
wszystko, o czym opowiada, kiedyś się komuś 
przydarzyło"22. 

Fabułę serialu można sprowadzić do prze
platających się historii trzech par: Asi (Natalia 
Rybicka) i Andrzeja (Lesław Żurek), Ewy (Ga
briela Muskała) i Marcina (Robert Więckie-
wicz) oraz Marioli (Roma Gąsiorowska) i Darka 
(Przemysław Sadowski). Wszystkich głównych 
bohaterów, oprócz Marioli, poznajemy w pierw
szym odcinku. Jedni znajdują się w Polsce, inni 
są w Londynie. Asia to dziewczyna ze wsi, po 
maturze, która opuszcza dom rodzinny. Jedzie 
do Londynu do Wojtka (Marcin Bosak), któ
rego poznała pół roku wcześniej. Wojtek, czego 
Asia nie wie, handluje narkotykami. Przekonana, 
że wiezie dla niego lekarstwa, faktycznie prze
myciła znaczną ilość narkotyków. Oprócz Asi do 
Londynu jedzie Marcin, nauczyciel historii, wraz 
z synem Stasiem (Michał Włodarczyk). Ewa 
— żona Marcina a matka Stasia - zamieszkuje 
w Londynie na Ealingu od trzech lat. Pracu
je jako pielęgniarka w jednym z londyńskich 
szpitali. Do Londynu wraca także Paweł (Rafał 
Maćkowiak), młody finansista z Canary Wharf. 

W Londynie spotykamy Andrzeja i Kingę 
(Maja Bohosiewicz). Andrzej pracuje na jednej 
z budów, którymi kieruje Darek. Razem z Kin
gą pracuje w barze na Soho. Andrzej marzy, by 
osiągnąć w życiu więcej niż posada robotnika na 
budowie. W przeciwieństwie do niego Kinga nie 
ma wygórowanych pragnień — wystarczą jej buty 
za 175 funtów i wakacje w Tunezji. Miejscem, 
przez które przewija się większość bohaterów 
jest należący do Niny (Grażyna Barszczew
ska) dom na Ealingu. Nina to sześćdziesięcio
letnia Polka, która wynajmuje pokoje rodakom. 
Jej problemem jest chłodna relacja z córką Kate 
(Nadia Aldridge), która chce sprzedać dom ro
dzinny Nina nie godzi się na sprzedaż, obawia
jąc się samotnej starości. 

Serial Londyńczycy spotkał się z zaintereso
waniem ze strony polskiej widowni. Jego emi
sja została poprzedzona intensywną kampanią 
w środkach masowego przekazu. Widoczne były 
także reklamy na bilbordach. Na potrzeby seria
lu przygotowano stronę internetową londyńczy
cy. tvp.pl. Szacuje się, że premierę obejrzało 5 min 
widzów, zaś średnia oglądalność wyniosła 3,83 
min. Była to, w porównaniu z innymi stacjami te
lewizyjnymi, najwyższa oglądalność. Wśród wi
dzów dominowały osoby ze wsi i małych miast, o 
niższym wykształceniu oraz kobiety. Nie oznacza 
to, że nie było przedstawicieli innych grup spo
łecznych23. W zapowiedziach spikerskich pod
kreślano, że film się wszystkim podoba, zaś ci 
z Wielkiej Brytanii odnajdują w nim swoją co
dzienność. Np. reporterka Wiadomości Katarzy
na Nowicka w ramach transmisji z Londynu (na 
tle Tower Bridge) odniosła się do opinii Polaków, 
które zostały zamieszczone na forach interneto
wych po emisji pierwszego odcinka. Powiedzia
ła, że Polacy chwalą Londyńczyków, gdyż „...to 
jest ten Londyn, który znają, (...) Londyn, który 
kochają, w którym pracują, w którym się cieszą". 
Dodała, że w serialu Polacy „...zobaczyli swoją 
codzienną emigracyjną rzeczywistość"24. 

Odmienne opinie nt. serialu zaprezento
wali przedstawiciele organizacji polonijnych 
(„starych" i „nowych") działających na terenie 
Wielkiej Brytanii. Zarzucano, że to, co zosta
ło zaprezentowane w serialu rozmija się życiem 
codziennym w Londynie. Np. Monika Tkaczyk, 
członek zarządu organizacji polonijnej Poland 
Street, wyraziła następującą opinię: „Przedsta
wiony w filmie obraz Polaków jest szkalujący. 
Zarówno starsze jak i młode pokolenie emigra
cji nie zgadza się z przedstawionym obrazem 
ukazanym w filmie. ...to co oglądamy w telewizji 
nie jest prawdziwym życiem Polaka na emigra
cji. Myślę, że niektóre sceny są zwyczajnie zmy
ślone. Tak jak ta, gdzie Polka pracuje w samej 
bieliźnie jako ekspedientka w sklepie..."25. 

2 2 wvm.tvp.pl, z dn. 28 kwietnia 2009 r. 
23 4,3 min widzów 'Londyńczyków', www.wirtualnemedia.pl, z dn. 2 maja 2009 r.; 5 min widzów obejrzało premierę 'Londyńczy
ków', www.wirtualnemedia.pl, z dn. 1 maja 2009 r.; 'Londyńczycy 2' z niższym budżetem, zdjęcia od maja, www.wirtualnemedia. 
pl, z dn. 2 maja 2009 r. 
2 4 Relacja w T V P l p o p r z e d z a j ą c a emis ję drugiego odcinak serialu, dn. 30 paźdz iernika 2009 r. 
2 5 T . Ziemba, Urażona duma londyńczyka, „Tydz ień Polski" 2008, nr 50, s. 6. 

http://tvp.pl
http://wvm.tvp.pl
http://www.wirtualnemedia.pl
http://www.wirtualnemedia.pl
http://www.wirtualnemedia
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Podkreślano, że film stanowi sabotaż ich wy
siłków, których celem jest troska o dobre imię 
Polaków w Wielkiej Brytanii. Wezwano do boj
kotu serialu oraz do protestów. Pod apelem skie
rowany do Telewizji Polskiej podpisali się m.in. 
przedstawiciele Zjednoczenia Polskiego, Polish 
Professionals i Polish City Club. Wystosowano 
również petycję do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz marszałków Sejmu i Senatu. 
Wiktor Moszczyński, rzecznik Zjednoczenia 
Polskiego, powiedział: „Dotychczas Polacy czuli 
się dumni z tego, że nazywano ich londyńczyka-
mi. A tu nagle przychodzi program, który robi 
z nich pośmiewisko. To podważa dumę Polaków, 
którzy tutaj mieszkają. (...) Szkoda, że nikt nie 
pokazał w filmie, że Polacy płacą tutaj podatki"26. 

Negatywnie oceniono pomysł sprzedania se
rialu stacjom brytyjskim. Prezes Zjednoczenia 
Polskiego Jan Mokrzycki stwierdził: „To, że wy
produkowano i wyemitowano w Polsce «Lon-
dyńczyków» można jeszcze wytrzymać. Ale 
sprzedanie tego telewizjom brytyjskim jest sza
leństwem. (...) Zwalczamy media brytyjskie za 
jakiekolwiek złe słowo powiedziane o Polakach, 
a tutaj sami wbijamy sobie nóż w plecy. Trudno 
uwierzyć, że stoi za tym telewizja, która utrzy
muje się z pieniędzy polskiego podatnika"27. 
Mokrzycki ma nadzieję, że protesty organiza
cji polonijnych odniosą skutek: „Mamy w końcu 
pewne doświadczenie i znamy ten kraj lepiej, niż 
ktokolwiek inny" 2 8. 

Na temat Londyńczyków zabierali głos pol
scy politycy. Negatywnie oceniła ich posłanka 
Platformy Obywatelskiej Joanna Fabisiak, któ
ra pełni funkcję przewodniczącej rady TVP Po
lonia. Z jej inicjatywy, w ramach rady przegło
sowano uchwałę potępiająca serial29. O sprawie 
Londyńczyków poinformowano posła Marka 
Borowskiego, przewodniczącego Komisji Łącz
ności z Polakami za Granicą. Ten zobowiązał się 
do nakłonienia scenarzystów serialu do spotka
nia z organizacjami polonijnymi. Jednocześnie 

2 6 T a m ż e . 

27 T . Ziemba, Posłowie..., s. 12. 
28 T a m ż e . 
29 T a m ż e . 
30 Protestów do szuflady nie wrzuciłem, Rozmowa z posłem 
za Granicą, „Tydzień Polski" 2008, nr 52, s. 12. 

zdystansował się względem krytyki serialu, pod
kreślając, że nie jest to sprawa dla polskich po
słów30. 

Polski Edyp? 
„Zwalczamy media brytyjskie za jakiekol

wiek złe słowo powiedziane o Polakach, a tutaj 
sami wbijamy sobie nóż w plecy". Cytowane sło
wa prezesa Jana Mokrzyckiego stanowią kryty
kę postawy, którą można określić mianem Edy
powej. Czy rzeczywiście w sposobie prezentacji 

Borowskim, przewodniczącym Komisji Łączności z Polakami 
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Postacie, które spotykamy w serialu Lon
dyńczycy nie uzasadniają stwierdzenia, że mamy 
w nim do czynienia oczernianiem polskiego 
społeczeństwa, z dawaniem okazji do wzmac
niania negatywnych stereotypów. Serial pokazu
je ludzi przeciętnych, szeroko rozumianą polską 
klasę robotniczą, która w Londynie szuka swo
jej szansy życiowej. Jako taka kontrastuje ona 
z obrazem, który jest kreowany przez polskie or
ganizacje polonijne, które niechętne są polskie-

Polaków w serialu Londyńczycy odbija się za
chowanie postaci z greckiej mitologii? Nierzad
ko zarzucano mu, że prezentowane w nim po
stacie są złe, wzmacniają negatywne stereotypy 
oraz, iż nie pokazuje się pozytywnych aspektów 
życia w Londynie3 1. 

Oglądając serial poznajemy ok. 40 Polaków. 
W tej grupie znajduje się 10 negatywnych po
staci, spośród których siedem ma drugoplanowy 
charakter. Pod względem negatywnym wyróż
niają się Wojtek i Paweł. Wojtek jest handlarzem 
narkotyków, który wchodzi w konflikt nie tylko 
z prawem, lecz także londyńskim światem prze
stępczym. Paweł to młody parweniusz z Łodzi. 
Chęć zdobycia pieniędzy ma dla niego pierw
szorzędne znaczenie. Postacią, która wyróżnia 
się w „polskim morzu przeciętności" jest Darek. 
Pochodzi z Białegostoku. W Londynie przeby
wa od sześciu lat. Poznajemy go jako zaradne
go przedsiębiorcę, który kieruje ekipami robot
ników pracujących na różnych budowach. Jest 
człowiekiem uczciwym — pieniądze wypłaca na 
czas. W przypadku bardziej intratnych kontrak
tów pensje są wyższe. Jest skromny, czego po
twierdzeniem jest stara furgonetka, którą jeździ. 

W serialu poznajemy ok. 20 nie-Polaków. 
Spośród nich dwie osoby można określić jako 
zdecydowanie negatywne. Pierwszą z nich jest 
James. To szef a jednocześnie guru Pawła. Po
chodzi z małej miejscowości pod Liverpolem. 
W życiu nauczył się, że trzeba walczyć. Jame
sowi imponują tylko ci, którzy są silni. Drugą 
negatywną postacią jest Kate, córka Niny. Trud
no o niej powiedzieć, że jest Polką, skoro zabra
nia matce, by uczyła wnuki języka polskiego. 
Te dwie kobiety są jedynymi przedstawicielka
mi „starej" emigracji. Ich relacja nie stanowi po
chwały dla Polaków, którzy osiedlali się w Wiel
kiej Brytanii w czasie I I wojny światowej i po jej 
zakończeniu, a którzy podkreślali swój ideolo
giczny rodowód zwracając jednocześnie uwagę 
na panujące wśród nich wysokie morale, które 
kontrastowało ze zdegenerowaną PRL. 

3 1 Por. np. stwierdzenie Wiktora M o s z c z y ń s k i e g o : „ W s z y s t k o co jest pokazane, to tylko część prawdy. Nie pokazuje się na
szych pozytywnych stron, takich jak dz ia ła lność w różnych organizacjach, roli kośc ioła , który pomaga alkoholikom... W 
oczach widza mamy do czynienia z osamotnionymi Polakami, których życie toczy się w podziemiach Londynu. Trudno 
oprzeć się wrażen iu , że to nie są pe łnoprawni obywatele U n i i Europejskiej, którzy przec ież m o g ą legalnie działać i praco
wać . . . " . Z o b . T . Ziemba, Urażona duma..., s. 6. 
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mu hydraulikowi, a preferują Polaka na wysokim 
stanowisku32. 

Michał Garapich, pracownik naukowy 
CRONEM (Centrę for Research on Nationa-
lism, Ethnicity and Multiculturalism), komen
tując negatywną ocenę wystawioną serialowi 
przez przedstawicieli „młodej" Polonii z orga
nizacji Poland Street, napisał m.in.: „Nerwowa 
reakcja pokazuje, iż młodzi prawnicy, spece od 
PR-u, marketingu i bankowości we władzach tej 
organizacji, czują niechęć i uprzedzenia wobec 
ludzi - co tu dużo mówić, w większości «pol-
skich londyńczyków» - o innym pochodzeniu 
klasowym czy osób bez wykształcenia. Woleli
by, gdyby wszyscy Polacy byli profesorami bądź 
bankowcami. Tak naprawdę więc, ludzie ci nie 
protestują przeciw wymowie serialu, tylko wyra
żają dyskomfort wobec kojarzenia ich z ludźmi 
o niższej pozycji klasowej. Przez zabranie gło
su w tak błahej sprawie, protestujący podkreśla
ją swój elitarny status i bycie - jak to powiedział 
mi kiedyś jeden z działaczy - «czymś lepszym, 
nie tylko tymi bilderami i sprzątaczkami». Eli-
tyzm wychodzący na jaw w tak niespodziewany 
sposób jest niestety dość powszechny wśród pol
skich organizacji"33. 

Wizerunek „polskiego Londynu" nie od
powiada przedstawicielom organizacji polonij
nych. Odpowiada zaś tym, do których serial jest 
skierowany - przeciętnym widzom w Polsce. 
Ten typ odbiorcy potwierdzają badania dotyczą
ce oglądalności. Bohaterowie mają być jednymi 
z nas i są nimi. Widz serialu Londyńczycy nie 
czuje się obco. Dzieje się to dzięki temu, że serial 
jest przeplecionym migawkami prezentującymi 
znane miejsca jak np. Tower Bridge, londyńskie 
taksówki, czy piętrowe autobusy. Londyn zapre
zentowany w serialu jest bardziej atrakcyjny, niż 
jest w rzeczywistości. Jedyną reminiscencję sta
nu faktycznego w serialu można znaleźć wypo
wiedzi Kingi, która pełna, goryczy zwierza się 

jednemu z kolegów: J u ż tego nie wytrzymam... 
To są moje najlepsze lata... Duszę się codzien
nie w tym cholernym metrze, zapieprzam po 
nocach. Po co ja to robię, po jaką cholerę?"34. 
Głównym celem bohaterów serialowych jest 
przetrwanie — zadanie które stanowi codzien
ność wielu rodzin w Polsce. O konieczności 
przetrwania przypomina piosenka pt. Supremę 
wykonywana przez Robbiego Williamsa a roz
poczynająca każdy odcinek Londyńczyków. Ar
tysta wzywa słuchaczy, by przetrwali („You must 
survive") w „londyńskiej dżungli". 

Czy serial Londyńczycy jest skażony Edy
powym sposobem myślenia? I tak i nie. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że zgodnie z pier
wotnymi zamierzeniami jest to serial o cha
rakterze rozrywkowym dla odbiorcy w Polsce, 
to okaże się on być serialem jakich w Polsce 
oraz Wielkiej Brytanii zostało wyprodukowa
nych wiele. Niektóre z nich trafnie diagnozu
ją rzeczywistość, inne powielają obecne w ży
ciu społecznym stereotypy, jeszcze inne stają się 
okazją do dyskusji tematów stanowiących do 
tej pory społeczne tabu3S. Problem ujawnia się 
w momencie, gdy serial potraktujemy jako kro
nikę życia najnowszej emigracji, do czego, bez 
zastanowienia nad wynikającymi z tego konse
kwencjami, zachęca się w ramach promującej go 
akcji. W drugim przypadku okaże się, że widz 
konfrontujący własne doświadczenia życiowe 
w Londynie poczuje się nieswojo, obrażony, bę
dzie się buntował przeciw zaproponowanemu 
w serialu przesłaniu36. Jeszcze przed emisja 
Londyńczyków zwracał na to uwagę reżyser 
Greg Zgliński: „Każdy patrzy przez swój pry
zmat, czerpie ze swoich własnych doświadczeń. 
Ci, którym przytrafiły się podobne sytuacje, 
którym było ciężko na początku, rozpoznają 
w serialu te wątki. Ktoś inny może powiedzieć, 
że to wszystko jest wyssane z palca, bo bohater 
od razu dostał pracę i normalnie żyje" 3 7. 

3 2 M o ż n a tu wskazać np. na takie organizacje jak Polish C i t y Club czy Polish Professionals in London, w których nie ma miej
sca dla „pol sk iego hydraulika". 
3 3 M . Garapich, Zabawa w wizerunek, „ C o o l t u r a " 2008, nr 51, s. 58. 
3 4 Londyńczycy, ode. 1. 
35 Wywiad z Georgem Kolaniiewiczem, profesorem UCL — SSEES, Londyn, dn.-30 kwietnia 2009 r. 
3 4 Por. J. Ozaist, O nas? O nieb? O kim?, „ N o w y Czas " 2008, nr 47, s. 3. 
3 7 J. Sępek , Sensacyjno-emigracyjny serial, „ C o o l t u r a " 2008, nr 36, s. 63. 
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Ze strony działaczy polonijnych wyrażane 
jest oczekiwanie, ze serial nie zostanie sprzedany 
brytyjskim nadawcom telewizyjnych. Czy słusz
na jest obawa, że byłoby to wbicie noża w plecy 
Polakom zamieszkującym na Wyspach Brytyj
skich, o czym mówił prezes Mokrzycki? Jeżeli za 
obowiązująca definicję Polaka w Wielkiej Bry
tanii uzna się osobę ponadprzeciętną - w prze
szłości był to polski żołnierz, który walczył m.in. 
0 wolność Brytyjczyków a współcześnie osoba 
robiąca karierę, np. w londyńskim City, to opinia 
ta byłby słuszna. Rzeczywistość jest jednak inna. 
Społeczność Polska obejmuje różne grupy osób, 
1 te wybitne, i te - co jest typowe dla każdego 
społeczeństwa — przeciętne; pojawiają się tak
że jednostki patologiczne. Można przypuszczać, 
że ewentualna emisja serialu nie zaszkodziłaby 
Polakom zamieszkującym w Wielkiej Brytanii. 
Można raczej oczekiwać, że stałaby się ona oka
zją do zaprezentowania, że Polacy też są ludź
mi, którzy mają pragnienia, problemy, wzloty 
i upadki takie same jak wszyscy inni, którzy 
tworzą współczesną Wielką Brytanię, że pod 
pojęciem Polaka kryje się coś bardziej specyficz
nego niż zbiorcze określenie osób pochodzących 
z Europy Środkowej i Wschodniej. Realizowa
na z rozmachem pod hasłem „Polska! Year" ini
cjatywa prezentacji polskiej kultury w Wielkiej 
Brytanii 3 8 jest godna uwagi, lecz biorą pod uwa
gę intelektualne możliwości i potrzeby przecięt
nego mieszkańca Wielkiej Brytanii i jej dostęp
ność, niewystarczająca. 

Kim są Polacy zamieszkujący w Wielkiej 
Brytanii, szczególnie zaś w jej stolicy - Londy
nie? W oczach przeciętnego Brytyjczyka Polak 
lub inaczej polski hydraulik kojarzy się z do
brym pracownikiem, który za niewielkie pie
niądze gotowy jest podjąć prace niepopularne 
wśród miejscowej ludności. Z kolei przedstawi
ciele organizacji polonijnych wolą, by Polaków 
kojarzono z „bardziej szlachetnymi" zajęciami. 
Jest to powodem, że wyemitowany na przełomie 
2008 i 2009 r. serial Londyńczycy spotkał się 
z ich negatywną oceną. Krytykując serial dano 
do zrozumienia, że nie każdy ma prawo decy
dować o tym co jest polskie w Wielkiej Bryta
nii. W końcu przedstawiciele organizacji polo
nijnych - przywołując słowa Jana Mokrzyckiego 
- mają doświadczenie i znają ten kraj lepiej, niż 
ktokolwiek inny. Ponieważ twórcy Londyńczy
ków odważyli się podważyć monopol na pol
skość, spotkała ich nagana w Wielkiej Brytanii 
i — za pośrednictwem polityków - w Polsce. 

Z punktu widzenie badacza Polonii brytyj
skiej nieuzasadnione są zarzuty, że serial to swe
go rodzaju „wbijanie noża w plecy" oraz że naj
większym przestępstwem byłaby jego emisja 
w brytyjskiej telewizji. Wbrew pozorom jego 
obecność w brytyjskich mediach mogłaby przy
nieść więcej korzyści niż strat - dałaby przede 
wszystkim szerokiemu gronu odbiorców okazję 
doświadczenia odrobiny polskości, w tym także 
tego, że Polacy nie są względem Brytyjczyków 
tak odlegli, jak się to wydaje. 

Zdjęcia w artykule: Adam Romejko 

W i ę c e j na len temat zob. na stronie internetowej www.polskayear.pl. 
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