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Szesnaście ludzkich (mikro)historii z  Warszawą w  tle zebranych przez 
Martę Szarejko pozwala przyjrzeć się sytuacji trzydziestolatków, którzy 
jakiś czas temu postanowili wyjechać ze swoich rodzinnych miejscowości 
i zacząć nowe życie w stolicy. Dziś, z perspektywy kilku lat, mogą już o tym 
opowiedzieć z  pewnym dystansem, a  czasem nawet lekką ironią, która – 
jak sądzę – umożliwi(ł)a im pogodzenie się z nie zawsze wygodną sytuacją. 
Każda z  historii ma swojego bohatera, którego poznajemy z  imienia, oraz 
intrygujące zagadnienie problemowe, wokół którego toczy się narracja. 
I tak spotkamy w książce na przykład: „Tadeusza od nieudanych powrotów”, 
„Annę od mezaliansu”, „Adama od błyskawicznej kariery” czy „Karolinę od 
tęsknoty”. Wywiady pogłębione, które autorka przeprowadziła, pozwalają 
zbliżyć się do ludzi, którzy z różnych względów (nie tylko ekonomicznych, 
jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać) porzucają oswojoną, bez-
pieczną domową przestrzeń i  rozpoczynają kolejny etap życia w  mieście, 
które zawsze obiecuje wiele, daje zwykle nieco mniej, w międzyczasie uza-
leżnia od siebie, a w ostatecznym rozrachunku także nierzadko zawodzi po-
kładane w nim nadzieje, a nawet niweczy zamierzenia i zmusza do całkowi-
tej zmiany planów. 

Książka Marty Szarejko wpisuje się w toczącą się od dłuższego już czasu 
debatę dotyczącą „prawdziwej warszawskości”, przeze mnie celowo umiesz-
czonej tutaj w  cudzysłowie. Debata o  osobach napływowych i  ich relacjach 
z warszawiakami, którzy się tu urodzili, trwa od dłuższego czasu i często go-
ści w mediach. Najlepszym przykładem jest stosunkowo niedawna dyskusja 
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wokół plebiscytu na „Neon dla Warszawy”, który miał zawisnąć na moście 
Gdańskim i który podzielił „warszawiaków z dziada pradziada” i tych, którzy 
mieszkają w niej od niedawna. Wśród wysoko ocenionych projektów znala-
zły się między innymi trzy słoiki, które miały symbolizować przyjezdnych 
mieszkańców stolicy. Pomysł ten w  internetowym głosowaniu uzyskał po-
dobno najwięcej głosów, aczkolwiek w  związku z  wykrytymi nieprawidło-
wościami ostatecznie laur zwycięstwa przypadł projektowi napisu „Miło Cię 
Widzieć”, który mimo iż może jest mniej zabawny, to jednak nie ma wymowy 
obraźliwej i jednoczy dwie strony.

Namysł nad kwestią „warszawskości” prowadzony jest w wielu środowi-
skach: socjologów, historyków, antropologów kultury i regionalistów. Warto 
wspomnieć, że jednym z ważniejszych ogniw tej dyskusji w ostatnich latach 
była interdyscyplinarna konferencja pod nazwą Skąd się wzięli warszawiacy? 
Konsekwencje społeczne, ekonomiczne i  kulturowe migracji, która była częś-
cią projektu „odNowa” prowadzonego przez Muzeum Warszawy. Odbyła 
się ona w  pierwszych dniach grudnia 2015 roku w  Muzeum Warszawskiej 
Pragi i  zgromadziła dużą grupę zainteresowanych tematem słuchaczy, 
być może także współdzielących doświadczenia bycia owym „nowym war-
szawiakiem”. W  pierwszej części zostały zaprezentowane referaty histo-
ryczne, o  bardzo szerokim zasięgu chronologicznym – od średniowiecza 
po XXI wiek; referenci podjęli tematy związane zarówno z  krajowymi, jak 
i zagranicznymi migracjami do Warszawy. Mowa była o pierwszych miesz-
kańcach stolicy, a także o mniejszościach narodowych i religijnych, których 
w  historii miasta nigdy nie brakowało. Rozmawiano również o  mniejszoś-
ciach współczesnych, między innymi o  Wietnamczykach, którzy podczas 
ostatnich 20 lat chętnie wprowadzali się do Warszawy i z nią związali życie 
swoje i swoich dzieci. W drugiej części zostały przedstawione referaty part-
nera Muzeum w ramach projektu „odNowa” – Muzeum Domów Torfowych 
w Selfoss. Prelegenci omówili migracje na Islandii, której stolica, Reykjavik, 
w  ciągu ostatnich 100 lat z  małego miasteczka liczącego 6000 mieszkańców 
zmieniła się w  miasto ponadstutysięczne. O  tym, jak wpłynęło to na tożsa-
mość Islandczyków oraz jak na Islandii asymilują się Polacy, opowiedzieli 
badacze z Uniwersytetu Islandzkiego. Trzecią częścią wydarzenia była pre-
zentacja badań dotyczących tożsamości Warszawy oraz jej mieszkańców, 
przeprowadzonych we współpracy Muzeum Warszawy i Biura Marketingu 
m.st. Warszawy, w ramach projektów „Nowi Warszawiacy” oraz „odNowa”. 
Specjaliści zajmujący się badaniami społecznymi dyskutowali o tożsamości 
mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic, uważanych za zamieszkane 
w  większości przez przyjezdnych: w  perspektywie historycznej ‒ lewo-
brzeżnej Woli, zaś we współczesnej – prawobrzeżnej, dość jednak odległej 
od centrum, Białołęki. Za cel postawiono sobie, by pokazać skalę zróżnicowa-
nia kulturowego i geograficznego pochodzenia mieszkańców Warszawy, tak 
historycznie, jak i współcześnie, oraz zaprezentować istotny wkład i zaanga-
żowanie osób przyjezdnych w określanie tożsamości miasta, a także poddać 
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refleksji stereotyp „warszawskiego słoika”, posiłkując się przy tym wynika-
mi badań historycznych i społecznych.

Wróćmy jednak do książki, która pozwala spojrzeć na kwestię stołecz-
nych migrantów z  nieco innej, bo bliższej, a  zatem dużo bardziej osobistej, 
emocjonalnej perspektywy. Marta Szarejko pyta zatem swoich rozmówców 
o  rozmaite rzeczy związane z  nowym życiem w  stolicy. Zwraca także uwa-
gę na coś jeszcze – a mianowicie o ich (nowy?) stosunek do miejsca, z którego 
pochodzą, oraz o relacje z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w miejscu 
ich urodzenia.

Współczesna Warszawa widziana oczami tych, którzy świadomie decy-
dują się na życie w niej, porzucając rodzinę, przyjaciół, dotychczasowe przy-
zwyczajenia, a nawet – jak dowiadujemy się z książki – pierwszy język, jest 
przestrzenią zgoła inną, niż przedstawia się to w przewodnikach czy mate-
riałach reklamowych. Życie w Warszawie ma swoją cenę – nie tylko w sensie 
materialnym zresztą. Ceną tą jest niekomfortowe zawieszenie między tym, 
co dawne, a tym, co nowe, wybrane i przyjęte niejako z dobrodziejstwem in-
wentarza – przykrościami, wykluczeniem, początkowym wyobcowaniem, 
poczuciem winy wobec przeszłości i rodziny, która została „tam” i czeka na 
wieści z  wielkiego miasta, doniesienia o  sukcesach, ale też – może bardziej 
nieśmiało – także na powrót tego, kto wyjechał. To ostatnie jednak zdarza się 
niezwykle rzadko.

Dla bohaterów książki zmiana miejsca zamieszkania jest doświadczeniem 
przełomowym. I nie tylko ze względu na wspomniane wyżej niedogodności, 
przykrości, nowe miejsca i  sytuacje, w  których nie zawsze wiedzą, jak się 
odnaleźć, oraz chwile niezrozumienia, a nawet zażenowania, czy dojmująco 
bolesnego poczucia bycia „nie stąd”. Jest to bowiem także moment, kiedy dzię-
ki doświadczeniu kilkuletniego życia w Warszawie mogą z pewnym dystan-
sem przyjrzeć się przeszłości i otoczeniu, w którym się urodzili i dorastali. 
Fizyczne, ale także mentalne oddalenie pozwala im – paradoksalnie – doce-
nić to, skąd przyszli, i to, jak bardzo miejsce urodzenia i wychowania ukon-
stytuowało ich osobowość, podejście do świata i ludzi, a także jak bardzo sta-
ło się pomocne przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach, na które zupełnie 
nie byli przygotowani. Doświadczenie to jest dla nich zwykle bardzo budują-
ce – po początkowych kłopotach adaptacyjnych z czasem przychodzi okres 
względnej stabilizacji i akceptacji nawet tego, co nieznane, bardzo nieswoje, 
nienaturalne, niewygodne. Wysiłek emocjonalny (i  łączący się z tym stres, 
o  czym nie należy zapominać), zainwestowany w  uczenie się nowego życia 
w początkowej fazie mieszkania w „wielkim mieście”, z biegiem miesięcy i lat 
zaczyna się zwracać. Coraz mniej jest sytuacji trudnych, coraz łatwiej o na-
turalność, intuicyjność, nieuświadomione, a jednak już jakoś ugruntowane, 
„warszawskie kompetencje społeczne”.

W książce Marty Szarejko nie brak fragmentów prawdziwie przykrych 
i poruszających – czytanie o dojmującej samotności, braku ludzkiego zrozu-
mienia ze strony tych, których się opuściło, i tych, wśród których się przeby-
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wa, i wyobcowaniu, o którym mówi się między wierszami, bywa momentami 
bardzo bolesne. Dotyczy to również przestrzeni: cudzych mieszkań i pokoi, 
które zwykle początkowo się wynajmuje, a  także słowa „przytulny”, które 
najczęściej oznacza, że przestrzeń nie dość, że nie jest zupełnie domowa, to 
jeszcze zwykle zagracona do granic. Podobnie sytuacja wygląda też w kwe-
stii podejmowanych zajęć – droga zawodowa nowych warszawiaków zwykle 
nie jest usłana różami, przynajmniej w początkowym okresie. Niektóre frag-
menty opowieści wywołują jednak prawdziwe rozbawienie, a często nawet 
przypominają momenty z własnego życia. „To przecież o mnie” – niejedno-
krotnie pomyśli czytelnik, bez względu na to, czy Warszawę zna od dziecka, 
czy dopiero od kilku miesięcy lub lat.

Tytułowy „zaduch” nie jest więc tutaj tylko efektowną metaforą. Po prze-
czytaniu książki ma się poczucie jakiegoś bliżej nieokreślonego ciężaru, któ-
ry przygniata wszystkich – tych, którzy przyjechali do Warszawy i próbują 
mniej lub bardziej udolnie „wpasować się” w  miasto i  jego zwyczaje, tych, 
którzy zostali „tam”, oraz tych, którzy są „tu” i  nie zawsze rozumieją, czy 
nawet chcą zrozumieć, z czym taki współczesny migrant może się borykać. 
Większość bowiem problemów, które stają się udziałem przyjezdnych, dla 
warszawiaków jest komplikacjami nienaturalnymi, wyssanymi z palca, nie-
realnymi nawet.

Rozmówcy Marty Szarejko dość zgodnym głosem mówią jednak jeszcze 
o czymś zgoła innym, a mianowicie jak bardzo zmiana, której doświadczyli, 
wpłynęła na ich kontakty z  rodziną. W  kilku wypadkach bowiem stała się 
ona katalizatorem zmian w rodzicach lub rodzeństwie, ich większego zainte-
resowania światem, otwartości, zintensyfikowanej chęci poznawania tego, co 
nowe. Próby pokazywania Warszawy rodzicom czy opowiadania o nowym 
miejscu nie zawsze należą do stuprocentowo udanych, aczkolwiek zazwyczaj 
wzmacniają więzi, nawet jeśli strony zdążyły już się od siebie oddalić.

Dzięki Zaduchowi wiemy więcej o tym, skąd wzięli się dzisiejsi warszawia-
cy. Co jednak szczególnie cenne, możemy również – w mikroskali – dokład-
niej przyjrzeć się procesowi ich wewnętrznej zmiany i drodze, jaką przeszli, 
by dotrzeć do miejsca, w którym czasem pogardliwie nazywa się ich „słoika-
mi”. Na szczęście, jak deklarują niektórzy z bohaterów książki, określenie to 
kojarzy im się raczej z dumą i wysiłkiem, jaki włożyli, by stanąć na drodze 
do celu, do którego dążą. Problem z wykorzenieniem i owym byciem „pomię-
dzy” tkwi – jak sądzę na podstawie książki Marty Szarejko – nie tyle w samej 
Warszawie, ile w tym ulotnym poczuciu braku przynależności, mimo prób 
zakorzenienia, a nawet przeniesienia części elementów starego świata do re-
aliów nowej rzeczywistości.

Zdecydowanie warto zajrzeć do Zaduchu, a  potem pozwolić sobie na 
dłuższą chwilę teoretycznej (a  może nawet autobiograficznej) refleksji nad 
kwestią „asymilacji do warszawskości” i zastanowić się nad każdą z ról, jaka 
może być w tym przedsięwzięciu odegrana – nad „warszawiakiem z dziada 
pradziada” (czy tacy w  ogóle istnieją?), nad tym, kto warszawiakiem staje 
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się z wyboru, i nad tym, kogo zostawia się tam, skąd się przychodzi. Relacje 
i  napięcia, jakie tworzą się między poszczególnymi wierzchołkami tej tria-
dy, sporo mówią o stosunku (i szacunku) wobec drugiego człowieka, nowych 
miejsc i odmiennych niż własny stylów życia.
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