
Lektura bez endorfin

Każdy temat poruszany przez Michała Olszewskiego w „Najlepszych 

butach na świecie” zasługuje na osobną książkę. Zgromadzone w jednej, 

bez motywu przewodniego, stwarzają jednak wrażenie chaosu i nie dają 

przyjemności z lektury. Trudno zrozumieć obecność zbioru reportaży 

prasowych, które w latach 2003-2014 ukazywały się w „Gazecie 

Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”, w finale Nagrody im. Ryszarda 

Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Chociaż w stylu, którym posługuje 

się Michał Olszewski, wyraźnie wyczuwa się literackie ambicje autora, to 

z rozdarcia między nimi a reporterską skrupulatnością otrzymujemy naskórkowe opisy rzeczywistości.

Większość zebranych w książce reportaży ma wyraźną tezę, której nachalność wykracza daleko poza wpisany 

w ten gatunek subiektywizm. Doskonale jest to widoczne chociażby w tytułowym tekście, który jako jedyny 

nie był nigdzie wcześniej publikowany. Mimo że autor prezentuje czasem odmienny od powszechnie 

przyjętego punkt widzenia, to polska literatura faktu ma znacznie lepsze przykłady reporterskich antologii. 

„Najlepsze buty na świecie” wypadają dosyć ubogo przy zbiorach reportaży prasowych Wojciecha Tochmana 

(„Schodów się nie pali”, „Wściekły pies”, „Bóg zapłać”) Mariusza Szczygła („Niedziela, która zdarzyła się w 

środę”), Włodzimierza Nowaka („Serce narodu koło przystanku”) czy Lidii Ostałowskiej („Bolało jeszcze 

bardziej”). Te różnice w jakości tekstów można oczywiście zrzucić na karb zmian, które zaszły w polskim 

dziennikarstwie od lat 90., polegających w dużej mierze na cięciu kosztów i skróceniu czasu pracy nad 

reportażem do niezbędnego minimum. Żadna z historii opowiadanych przez Olszewskiego nie zapada w 

pamięć, brak w nich wyraźnego bohatera, a problemy, których dotykają, zostały potraktowane bardzo 

powierzchownie. To, co można wybaczyć w przypadku pojedynczego reportażu w prasie, w zbiorze tylko się 

potęguje. Z tekstu na tekst coraz bardziej razi powtarzanie informacji, brak puenty czy chociażby ciekawej 

formy. Większość z nich ma podobną strukturę: bez śródtytułów, z nazbyt poetyckimi opisami otoczenia i 

bohaterami wprowadzanymi poprzez banalną charakterystykę wyglądu zewnętrznego. Wszelkie próby 

odstępstwa od tej reguły nie przynoszą jednak oczekiwanych efektów, bo w rezultacie otrzymujemy albo esej 

jak w przypadku reportażu „pozdrawiamy”, albo luźne przemyślenia autora jak w „Auschwitz. List do 

chrześniaczki”. Można się nawet zastanawiać, czy większość tekstów z „butów na świecie” nie jest po prostu 

nieco bardziej rozbudowanymi artykułami, bo wszystkie na miano reportaży na pewno nie zasługują. 

Szczególnie razi to w przypadku historii, których potencjał nie został odpowiednio wykorzystany. „Natłustka”, 

„Znikają w szarym pyle”, „W dymie uzdrowisk”, „Przez dotyk”, „Z twarzą w gnoju” czy „Bociany już tu nie 

przylecą” to tylko przykłady takich niewyeksploatowanych do końca tematów.

Samo zaś to, że - po Nowaku, Ostałowskiej, Tochmanie czy Szczygle, którzy swoje reporterskie 

zainteresowania przenieśli ostatnio poza granice Polski -  ktoś nadal zajmuje się polską problematyką 

społeczną, to trochę za mało, by uznawać jego książkę za najlepszy reportaż literacki minionego roku.
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