
Wycinki rzeczywistości

Zbiór reportaży Michała Olszewskiego to kilkanaście krótkich historii, uporządkowanych w jakimś sensie 

pod względem skali – zaczyna się od polskiej wsi, potem tematyka zahacza o większe społeczności, 

poznajemy problemy miejskie, ogólnokrajowe, a ostatni rozdział opisuje pokłosie drugiej wojny 

światowej. Właśnie tych doświadczeń dotyczy najwięcej reportaży, w których dopatruję się 

rozgoryczenia Olszewskiego rzeczywistością nowej Polski, która nie potrafi sobie ze sobą poradzić. To 

ludzie, którzy zapominają, że o historii trzeba przede wszystkim pamiętać. Chcą natomiast czerpać z niej 

zysk. Czytelnik, który postanowi sięgnąć po „Najlepsze buty na świecie”, musi mieć na uwadze to, że 

historie w niej zawarte są smutne, ponure i przede wszystkim prawdziwe. To wycinki rzeczywistości, 

których nikt w normalnej sytuacji by nie zauważył, albo nikogo by nie obchodziły – pióro autora zmaga 

się z trudną tematyką, a momentami święci prawdziwe tryumfy. Oszczędny język, dokładna analiza i 

zachowana należyta staranność reporterska to cechy, które sprawiają, że tekst „czyta się sam”. Ci, którzy 

znają Olszewskiego, choćby z nominowanych cztery lata temu do Nagrody Kapuścińskiego „Zapisków 

na biletach” mogli spodziewać się kolejnych artystycznych, bardzo udanych zresztą, opisów brudnej 

Polski. Tym razem jednak autor postanowił namalować swoje historie obrazami ludzi. Ich barwy są 

ponure, usmarowane świńskim gnojem, zakryte azbestowym pyłem, ale przede wszystkim – spójne. To 

właśnie nasz kraj i my, tak samo jak autor, jesteśmy jego częścią. A choć nie z każdą oceną Olszewskiego 

można się zgodzić, to należy przyznać, że jego opinie są poparte solidnym rozpoznaniem rzeczywistości, 

a sądy, które formułuje, nie są stwierdzaniem faktów, ale raczej zaproszeniem do dyskusji. To właśnie – 

moim zdaniem – jest największym atutem „Najlepszych butów na świecie”. Intencją autora nie jest 

rozwiązanie problemu, ale raczej jego przemyślenie. Dlaczego prawo jest nie raz aż tak absurdalne? 

Dlaczego ludzie wstydzą się bycia handlarzami? Czy rekonstrukcja historyczna nie ma drugiego, 

mrocznego dna? Odpowiedzi nie znajdziemy w książce – tekst jest szpilką, która kłuje, pobudzając nas do 

myślenia.
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