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Marta Strzelec

CCuukkiieerr,,  kkttóórryy  nniiee  kkrrzzeeppii
[Sławomir Shuty, Cukier w normie z ekstrabonusem, 
W.A.B., Warszawa 2005]

Niby nowy, ale jednak nie do końca, w każdym razie lekko ulepszony, niepozbawiony
składników odżywczych, produkt na wskroś polski. Tak w skrócie można podsumować no-
wą publikację Sławomira Shutego o wdzięcznym, gdzieś już przecież zasłyszanym, tytule:
Cukier w normie z ekstrabonusem. I na tym opisie mogłabym poprzestać, wszak wiadomo,
że o rzeczach prostych pisze się najtrudniej. 

Ten dość pokaźny zbiór trzydziestu pięciu opowiadań stanowi przyjemną odmianę po,
skądinąd niezbyt udanym, Zwale, który był pierwszą książką nowohuckiego pisarza, z ja-
ką dane mi było obcować intelektualnie. Cukier w normie… ma nad Zwałem pewną prze-
wagę. Otóż, czytając ten tekst, nie mam wrażenia, że mi się po prostu kłamie i konfabuluje
— każda pojedyncza mikrohistoria jest dla mnie żywą, aktualną i autentyczną reporterską
migawką, zarówno ze względu na zawartość, jak i na język. I chociaż nie ustrzegł się Shu-
ty pewnych błędów i potknięć, wybaczam mu, ponieważ, podobnie jak Kinga Dunin, zbiór
ten czytałam z niekłamaną przyjemnością. Aczkolwiek podzielam wątpliwości wspomnia-
nej wyżej pani krytyk, mam poważne podejrzenia, że ta przyjemność mogła być „lekko zbo-
czona” — wszak zarówno silnie zaznaczony w powieści brutalizm i wulgaryzm językowy,
jak i obecność fabuł obarczonych patologią hiperbolizowaną do granic możliwości, winny
być ostatnią rzeczą, po którą sięga delikatny w swej naturze humanista. 

W zbiorze, wydanym tym razem nakładem wydawnictwa W.A.B., mamy zatem do czy-
nienia z, bardziej już przejrzystą niż w Zwale, sytuacją. Autor zwyczajnie pozbywa się na-
rzuconego mu wcześniej kostiumu proroka antykonsumpcjonizmu (chociaż po dłuższym za-
stanowieniu dochodzę do wniosku, że raczej nie zdążył go jeszcze przybrać). Co więcej,
jawnie agresywnego biografizmu oraz osoby autora w opowiadaniach tych po prostu brak.
I słusznie, łatwiej jest bowiem uwierzyć własnym oczom, kiedy nie słucha się nieustannie opo-
wieści o „naprawdę prawdziwej prawdzie”. Shuty usuwa się więc dyskretnie w cień, aby,
korzystając ze swojego reporterskiego słuchu i oka fotografa, zajrzeć współczesnemu Pola-
kowi do mieszkania, do chałupy, a nawet, ku uciesze gawiedzi i przerażeniu intelektuali-
stów, do ziejącej pustką duszy. Tym razem wziął sobie Shuty na warsztat, o zgrozo, Polaka,
definiowanego nieodłącznym, acz brzemiennym w znaczenie słowem — „katolik”. Na uży-
tek tej recenzji pozwolę sobie od tej chwili nazywać go „Polaczkiem”. Wierzę, zgodnie
z mądrością ludową, że nie potrzeba wcale w życiu spotkać wielbłąda, aby wiedzieć, że
powszechnie występuje on na południowej półkuli. Podobnie jest z bohaterami Cukru w nor-
mie… Nie znam, nie spotkałam, a przecież wiem, że gdzieś musi się przecież wyistoczyć bo-
hater mrożących krew w żyłach nagłówków tabloidów, a reklama proszku do prania musi
mieć swojego docelowego odbiorcę. I tak oto, daje nam Shuty przekrój przez tę właśnie
zbutwiałą tkankę społeczną, właściwie jedynie po to, by przybliżyć nam raz jeszcze zjawisko,
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tzw. brudny realizm, owszem, jest w literaturze zjawiskiem ważnym, ale bardzo szybko
się wyczerpuje i przestaje nieść jakikolwiek sens. Dowodzę, że zamiast reagować po raz
kolejny na świat z agresją, wystarczy po mistrzowsku skwitować wszystko ironicznym
„Hoho!10”. Nie traci się przy tym poczucia dobrego smaku, a i efekt jest o wiele bardziej
przekonujący. 

Dwanaście to powieść, jakiej brakowało polskiej literaturze. Na każdej stronie zaskaku-
je a to dowcipnym sformułowaniem, a to trafnym komentarzem na temat codzienności. Je-
dyne, nad czym można by ubolewać, to fakt, że ten komentarz jest ulotny. Bo o ile nawią-
zania do wielkich spraw będą zrozumiałe jeszcze przez długi czas, o tyle wiele z opisa-
nych epizodów może szybko ulec dezaktualizacji (na przykład reklama piwa). Mistrz ze
swoim specyficznym spojrzeniem na świat czy charakterystycznym zwracaniem się do
wszystkich na „pan/pani” ma wszelkie predyspozycje ku temu, by stać się postacią kulto-
wą. Dlaczego więc Dwanaście nie przez wszystkich odbierane jest entuzjastycznie? Para-
doksalnie, nadmierna popularność mogłaby zaszkodzić powieści, uczynić z niej element tej
rzeczywistości, której tak mocno dostaje się w „kryminale”. Dlatego najlepiej, gdyby mistrz
pozostał jednak trochę na uboczu, będąc mimo tego jednym z najbardziej spostrzegaw-
czych obserwatorów życia ostatnich lat. A Świetlicki niech pisze więcej prozy! 

10 Ibidem, s. 15. 

Justyna KoÊcielna rysunek nr 1
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lub chociaż ze słonecznych wczasów w byłej Jugosławii. Polaczek w każdą niedzielę, jak
przystało na prawdziwego katolika, ubiera się elegancko, zbiera rodzinkę w szeregu,
sprawdza listę i wybiera się na wycieczkę do… hipermarketu, współczesnego odpowiedni-
ka świątyni. Wspólna obrzędowość, misteria w formie promocji kiełbasy (właśnie, kiełbasy!)
stanowią czynnik jednoczący tę wspólnotę, niczym wiejski odpust. Ten Polaczek brzydzi się
przebrzmiałą etykietką „konsumenta”, znacznie milej jego uchu brzmi elegancki „abonent”
i, jak na takowego przystało, obdarzony jest niezbyt złożonym światem występnych marzeń.
Dobrej nowiny dostarcza bohaterowi biblia złożona z grubego pliku kolorowych magazy-
nów, dających otuchę i zawierających rozwiązania wszystkich problemów trapiących bo-
haterów (na przykład, troski o to, aby ognisko było zawsze ciepłe i domowe). Polaczek cią-
gle coś pochłania, lecz paradoksalnie wciąż pozostaje głodny, zupełnie jakby współczesna
ewangelia uczyniła z jedzenia owoc zakazany, a tym samym, najbardziej kuszący. Co cie-
kawe, u Shutego pokusą nie jest bombonierka Wedla ani czekolada Lindt, tylko pokaźne
pęto kiełbasy (z tą kiełbasą to musi coś być na rzeczy — czyżby ogrom pokusy automatycz-
nie dostosowywał się do ambicji kuszonego?). Polaczek interesuje się żywo polityką, świa-
tem współczesnym, regularnie połyka i przeżuwa, zupełnie jak trawę, informacje serwowa-
ne co pół godziny przez wieczorne dzienniki. Szkoda tylko, że zapomniał o banalnym
wręcz fakcie — żołądek człowieka nie trawi przecież celulozy! 

Shuty dał swoim postaciom wręcz nieograniczoną autonomię, pozostaje bowiem uparcie
nieobecny. Jednak gdzieś w tle, niezwykle dyskretnie przemawia ustami swoich bohaterów,
a że głos jest jego, można poznać po granej na tę samą nutę melodii, po szeptanym z ucha
do ucha, zbiorowym dekalogu wierzeń. „Kiedy będę je miał [nowe markowe buty — M.S.],
z pewnością osiągnę harmonię ze wszechświatem, a także łatwiej będzie mi uwierzyć w Bo-
ga” — tak powtarza sobie bohater jednego z lepszych opowiadań, Upadek. Wtóruje mu dziel-
nie bohaterka historii Za kulisami: 

„(…) aha, teraz wiadomości, dobrze, zdecydowanie powinnam je obejrzeć, informacje bowiem
w nim zawarte dadzą mi ogólne pojęcie o sytuacji gospodarczej i politycznej współczesnego świata (…)
tak, myślę, że ta przedstawiona decyzja polityczna jest słuszna, zgadzam się też całkowicie, że w tym
konflikcie zbrojnym powinien wygrać zdrowy rozsądek (…)”. 

Natomiast rozterki pani Tańculowej, którymi, niepytana, zdecydowanie zbyt ochoczo dzie-
li się z otaczającym ją światem, są tłem dźwiękowym, tym nieodłącznym soundtrackiem każ-
dego blokowiska, nie tylko nowohuckiego. 

W swoich wnioskach Shuty bywa bezlitosny. Uchyla rąbka tajemnicy poliszynela, że sa-
crum w tym nowym, wspaniałym świecie zupełnie inną pełni funkcję, a mianowicie, znako-
micie służy ekspresji werbalnej („na Boga!”, „Jezu Chryste”, „Skaranie Boskie z Tobą”, i tak
dalej). Shuty odziera świat ze świętości, dokonując desakralizacji nie tylko na poziomie ję-
zykowym, ale i fabularnym, nieustannie demaskując fałsz każdego rytuału. W jego rękach
cała polska obrzędowość — zarówno święta, jak i dzień pierwszej komunii, a także corocz-
na wizyta księdza po kolędzie („(…) tylko na budowę kościoła w zeszłym roku Państwo nic
nie dali (…) I dla kogo Chrystus cierpiał na krzyżu?”) — obracają się w proch, niczym zmur-
szałe, niepotrzebne nikomu już ikony. W prozie Shutego najbardziej dotkliwa okazuje się
krzywda, jaką robi się dziecku, mimo że jest ona zupełnie innej maści niż ta, opowiedziana
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które niegdyś Rafał Ziemkiewicz odważył się nazwać, nie bez gorzkiej ironii, „Polactwem”.
Biorąc do ręki Cukier normie… spotykamy się bowiem z bezpośrednią egzemplifikacją Po-
laka najgorszej kategorii, najpośledniejszego gatunku i najbardziej zanieczyszczonej pró-
by. To ten sam Polaczek, który w Dniu Świra Marka Koterskiego co wieczór odmawia na
balkonie zawistną modlitwę, którą dla porządku pozwolę sobie przytoczyć: 

„Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę, Bogu Ojcu i Sy-
nowi. Dopierdolcie sąsiadowi! Dla siebie o nic nie proszę, tylko mu dosrajcie, proszę! Kto ja jestem? Po-
lak mały! Mały zawistny i podły! Jaki znak mój? Krwawe gały! Oto wznoszę swoje modły do Boga, Ma-
rii i Syna! Zniszczcie tego skurwysyna! Mojego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego gada! Żeby mu okra-
dli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka
z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie! Żeby miał AIDS-a i raka, oto modlitwa Polaka!”. 

Kiedy usłyszałam te słowa po raz pierwszy, nie było mi bynajmniej do śmiechu, zbyt bli-
skie są one tej zamiatanej ukradkiem pod nasz polski dywan prawdy o tym, o czym nie chce-
my za żadne skarby pamiętać w naszych codziennych zmaganiach. Podobną reakcję wy-
wołuje lektura Cukru w normie..., nawet mimo potężnej dawki kpiny, satyry i ironii, mających
na celu ułatwić nam przełknięcie tej gorzkiej pigułki. Oczywiście, czarno na białym widać,
że Shuty Ameryki nie odkrywa. Jednak nie robi tego w jakim stylu! Krótkie, zaledwie kilku-
stronicowe opowiastki, snute wielką czcionką, okolone solidnym marginesem, traktują głów-
nie o blokersach, spadkobiercach kolejnej w polskiej historii wielkiej emigracji, tym razem ze
wsi do miasta. Ich światem są umeblowane (dzięki odrobinie szczęścia i wstawiennictwu
Ikei) dwa pokoje, cztery ściany, wypełnione zazwyczaj niechcianymi lokatorami w postaci
rodziny, z którą, wiadomo, najlepiej wychodzi się przecież na zdjęciach. Wbrew pozorom
jest to rzeczywistość niezwykle uporządkowana, skodyfikowana prawem i wyposażona
w tradycję, która, chociaż liczy sobie niespełna lat piętnaście, wydaje się jedyna i odwiecz-
na. Tradycja ta jest więc niezwykle bogata, między innymi we własną miejską mitologię
i wiejskie legendy (na przykład, że cukier szkodzi, kurze jaja to skrytobójcy uzbrojeni w broń
ostateczną, czyli cholesterol, a tak w ogóle, to „(…) z czym my Panie do tej Unii, ja się py-
tam!”). Jak na zorganizowaną społeczność przystało, ma ona również swoją starszyznę
w postaci gadających głów, przemawiających wprost do serc i umysłów ze szklanego ekra-
nu współczesnej wyroczni, czyli zawsze włączonego telewizora. W rozwiązywaniu palą-
cych problemów wspierają społeczność tak zwane Mądre, wróżki i szamanki, obkładają-
ce odbiornik telewizyjny czosnkiem, potwierdzające swoje wyższe wykształcenie szczyt-
nym dyplomem ukończenia korespondencyjnego kursu z okultyzmu, przeprowadzonego na
podstawie „serii wideo Piątek trzynastego”, rzecz jasna. W tym, jakże bogatym w znacze-
nia, świecie słowo bynajmniej nie straciło swojego magicznego sensu, codzienność bohate-
rów jest wszak pełna zaklęć i klątw, jak we wspomnianej wcześniej wieczornej modlitwie.
Żadne społeczeństwo nie może się również obyć bez osoby Boga, jednak, jak wszystko
w prozie Shutego, Bóg ten wydaje się jakiś taki wypaczony, zwyrodniały, bliższy złotemu
cielcowi. To Pieniądz. Z Pieniądzem to i jakoś tak milej położyć się do trumny, przecież czło-
wiek na Sądzie Ostatecznym w nowych Adidasach prezentuje się znacznie bardziej ele-
gancko, a opalenizna prosto z solarium i hermetyczna trumna gwarantują świeżość, dzięki
której człowiek wygląda na człowieka, całkiem jakby wrócił wprost z wakacji nad morzem
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Joanna Wojdowicz

WWyyllęękkii  MMaarriiuusszzaa  AAppppeellaa..  KKrryyttyykkaa  mmaarrkkoottnnaa
[M. Appel, Kotochwile, Nowa Ruda 2005]

Przypadkiem zaglądam do nieco już zleżałego numeru „Wysokich Obcasów” 
(nr 8 z 25 lutego b. r.) i widzę Duninowy felieton. Nie, żebym zaraz była radykalną femi-
nistką. Nie, żebym była feministką w ogóle czy w wersji light. Tak sobie całkiem nonszalanc-
ko i bezinteresownie na literki Kingi Dunin zerkam, ze zdrowej i niewymuszonej ciekawości,
szukając dla siebie ratunku, natchnienia i słów wyważonych, co by krzywdy komuś bezza-
sadnie nie zrobić. Znalazłam się bowiem w nie lada kłopocie, próbując z siebie wykrzesać
szczyptę entuzjazmu dla Kotochwil, drugiego po wydanych w 2004 roku [kocich łbach], to-
miku Mariusza Appela (rocznik 74). Z jednej strony może i chciałoby się posłuchać podpa-
trzonej w tekście Kingi Dunin wskazówki, że „krytyka jest bardziej wiarygodna, jeśli zosta-
nie okraszona łyżką pochwał”, lecz z drugiej — coś mnie odwodzi od pokusy pójścia dro-
gą kłamną. Żeby wybrnąć z twarzą z tej aporii, wybiorę drogę pośrednią, to jest gombro-
wiczowską trajektorię lawirantki. Wyposażona w garniec dziegciu i chochlę, oddam się nie
sądzeniu raczej, lecz opisywaniu własnych alergicznych reakcji i zaznaczaniu punktów, jak
przypuszczam, spornych. Nie będę też ani przez chwilę sugerować się tutaj znajomymi gło-
sami dobywającymi się zza warszawskiego węgła, vide Jakub Winiarski i tym podobne po-
twory kalekie, które Appela zdążyły już od A do Z opowiedzieć. 

Najpierw niech będzie o tym, że, zaiste, ma autor naturę długodystansowca i rzetelne-
go kaskadera. Kotochwil udało mu się zapisać aż czterdzieści. Czytelnika stawia się przed
koniecznością błądzenia wśród tekstów w żaden sposób nieuporządkowanych, aczkolwiek
z grubsza dających się podzielić na trzy grupy. 

Pierwszą można by nazwać wspomnieniową, „wysnutą z pieleszy pieluszek”, jak ujęła
to w Posłowiu do tomiku Joanna Mueller. Zajrzyjmy do środka. W otwierającym książeczkę
Biechowie przenosi nas Appel w zapoznaną, mityczną przestrzeń wsi od 2003 roku nieist-
niejącej na mapie. W Kolsku (czyli u drugiej babci), Podwórku, Wierszyku szkolnym i paru
innych tekstach rysuje narracyjne pejzaże z czasów wiecowania w piaskownicy, latania na
bosaka po polu, kiedy szczytem chłopięcych marzeń było przejechać się na starej jawie.
Miłe, przyjemne dla oka są te obrazki, nie przeczę, ale nadto i zatrważająco papierowe,
chłopięce. Parafrazując Autora, całkiem on „zgrabnie wierszyczkuje przestrzeń szkolnego
dziecińca”, aczkolwiek wdzięczniej, śmiem radzić, prezentowałby swoje klisze pamięci
w zapisie od marginesu do marginesu. Bo też i słowa poniosły go w kierunku, którego po
obiecujących debiutanckich [kocich łbach] nie przeczuwałam: ku ofensywnemu opisywaniu
(opakowywaniu!) świata za pomocą okrągłych, rozgadanych zdań. Odszedł Appel od
wcześniejszej migawkowości ujęcia, od wierszy ułamkowych, szybkich jak stop-klatki, jak
dość ostre zbliżenia, bez retuszu i make-upu, ale dzięki temu świeżych i wzbudzających
w czytelniku zaufanie. Zdaje się, że na przekór sympatycznemu, tytułowemu neologizmowi
Kotochwile dublują się i dłużą niemiłosiernie. Jeśli już zdołają czymś przez ułamek sekundy
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w szokujących Opowieściach słychanych Wojciecha Kuczoka. Dziecięcy bohater opowiadań
Shutego, zawsze obecny gdzieś na dalszym planie (z wyjątkiem opowiadania Komunia),
od maleńkiego pobiera nauki z nowoczesnego, wypaczonego elementarza (wyłożonego
najbardziej przejrzyście w poruszającym Miejskim kraulu); im jest młodszy, tym bardziej
przerażony, im starszy, tym bardziej przeraża. Przyuczany do wąchania zadrukowanego
historycznymi postaciami papieru, z utęsknieniem wyczekujący tej magicznej chwili, gdy bę-
dzie mu dane poznać zawartość koperty wręczonej z okazji komunii (na bierzmowaniu już
tyle nie dostanie). Dziecko to zna wartość rzeczy, zbędne mu są rower i zegarek, milej dla
ucha szeleszczą banknoty stanowiące realną obietnicę wielkiego świata (gier komputero-
wych). I być może przyjdzie taki czas, gdy zamiast dzieci, mających stanowić przyszłość
narodu, młodym, a zmęczonym już sobą małżeństwom, będą, jak w opowiadaniu Nowe
pożycie, przychodzić na świat „jamniki” (takie dwukasetowe, z podwójnym podbiciem ba-
sów). Posiadanie potomstwa wydaje się bowiem średnio obiecujące i, w związku z tym, co
raz częściej odwlekane. A jeśli tak to ma wyglądać, to nie pozostaje nic innego niż uciekać
z takiej Polski i niech ostatni zgasi światło. 

Tak więc drwi sobie bezlitośnie Shuty — i chwała mu za to. Bo kto ma to robić, jeśli wła-
śnie nie on? Nie zgłaszam też absolutnie żadnych zastrzeżeń co do formy utworów, wszak
nie widzę innego sposobu, by pokazać tak dosadnie ten wulgarny produkt polskiego za-
ścianka. Wbrew powszechnemu przekonaniu proza Shutego nie jest lingwistycznym ekspe-
rymentem. Stanowi ona po prostu niezwykle sprawnie przeprowadzoną stylizację języko-
wą na socjolekt, o jakim nie śniło się językoznawcom. Zadziwiające, że postaci mówią swo-
im własnym, osobnym językiem, który, mimo że nie przypomina polskiego, z łatwością pod-
daje się bezbłędnej deszyfracji. Ogólnie rzecz biorąc, Cukier w normie… stanowi godny po-
lecenia zbiór, może z wyjątkiem opowiadań z wątkiem science-fiction, podważających nie-
co wiarygodność przekazu. W trakcie lektury nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że Shuty
znacznie lepiej radzi sobie z krótką formą literacką i być może przy niej powinien pozostać.
Cukier w normie… jest przejmującą wiwisekcją na naszym narodowym poczuciu własnej
polskości, zwierciadłem również i mojego świata, w którym przeglądam się dość opornie
i nie bez odrazy. To obraz, który obezwładnia. Obezwładnia w szczególności pióro.
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