
 Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów polskiej literatury ostatnich lat, bezczelny 

dziadyga, terminator napędzany samogonem, człowiek który nie przepuści ni żywemu, ni martwemu, 

wraca w kolejnym zbiorze opowiadań Pilipiuka. 

 Najnowsza książka Andrzeja Pilipiuka była niewątpliwie jedną z najbardziej oczekiwanych 

premier 2012 roku. Ukazujący się pod szyldem Fabryki Słów zbiór 20 opowiadań, już od czasu pierwszych 

zapowiedzi budził zaciekawienie i spore nadzieje. Nic zresztą dziwnego, ponieważ na kolejne perypetię 

wiekowego starca przyszło nam czekać aż trzy lata. W tym czasie autor zajmował się innymi 

opowieściami – o wampirach żyjących w warszawskiej Pradze, w epoce późnego Jaruzela, kolejnymi 

tomami powieści „Oko Jelenia”, czy zbiorami opowieści niezwiązanych z Wędrowyczem. Im bliżej było 

do premiery, tym bardziej obecne było pytanie – czy bohater wciąż jest polską odpowiedzią na Conana 

Barbarzyńcę?    

Kim jest Jakub Wędrowycz? Główny bohater książki Andrzeja Pilipiuka to przerażający ochlapus, 

wiejski egzorcysta, bimbrownik i kłusownik, porażający otoczenie wyglądem, zapachem i kulturą 

osobistą – a raczej jej brakiem.       

                                                   

 W towarzystwie równie odrażających kumpli pije, produkuje samogon, wdaje się w awantury 

oraz wypełniając wolę przodków regularnie likwiduje przedstawicieli wrogiego rodu – Bardaków. Z racji 



posiadania pewnych nadnaturalnych zdolności dokonuje też eksterminacji duchów, wampirów, 

utopców, zombiaków oraz wszelkiej innej „paranormalnej gadziny”. W wolnych chwilach odczynia uroki, 

odczynia klątwy, a nawet kilka razy podejmuje się ratowania ludzkości. Wszystkie zadania wykonuje pod 

wpływem alkoholu, przekładając prymitywną siłę fizyczną i cwaniactwo nad subtelniejsze metody 

rozwiązywania konfliktów. 

 To bardzo dobry powrót Andrzeja Pilipiuka do historii o naszym narodowym egzorcyście. Jego 

poprzedni tom „Homo bimbrownikus” był po prostu słaby, tutaj jest o wiele lepiej. Pilipiuk, w 

przeciwieństwie do poprzedniej części – postawił na ilość i różnorodność. Większość to teksty krótkie, 

zwięzłe, zawierające się w większości na kilku stronach, ale mimo to ciekawe, świeże, ze świetnym 

poczuciem humoru. Dzięki temu możemy czytać na przykład o nawróconym po śmierci ateiście-

komuniście czy nawiedzających miasto egzorcysty plagach egipskich, które zmieniają wodę w oranżadę, 

czy sprowadzają do Starego Majdanu niezwykłą ilość karaluchów i jętek.   

 „Trucizna” to seria 20 krótkich opowiadań, które łączy kilka rzeczy. Wszędzie ujawniająca się 

stereotypowa „polskość” i „wiejskość”, oraz pokłady absurdu i braku logiki doprowadzające do eksplozji 

śmiechu. Pomysły jakimi zarzuca nas Pilipiuk są często kompletnie z kosmosu, jak np. „Chłopołaki”, 

transformacja diabła w anioła za pomocą płynu do kibla i  litrowi samogonu, czy legendarna  

i niespotykana „flaszka niewypijka” (Nie mylić z niewypitką). 

 Zakres tematyczny opowiadań Pilipiuka jest bardzo szeroki. Każdy tekst zawiera w sobie osobną 

fabułę, odrębne przemyślenia i poglądy na różnorakie tematy. W – na pierwszy rzut oka – niepoważnych 

opowiadaniach o poczynaniach polskich chłopów, odnajdujemy ciekawe rozwiązania istniejących 

problemów, nowatorskie sposoby radzenia sobie w życiu czy niezwykle bawiące wyniki sprytnego 

myślenia. Przechodząc przez kolejne rozdziały, napotykami coraz to  ciekawsze sytuacje. Jako przykład 

może posłużyć historia o Smoku Wawelskim. Czy wiedzieliście, że tak naprawdę, to nie szewczyk 

Dratewka zabił smoka, a podpity Jakub Wędrowycz, strzelając mu poniżej pleców chińską rusznicą 

przeciwpancerną? W innym opowiadaniu wiejski egzorcysta złapał Wróżkę Zębuszkę, po tym jak ta 

zamieniła sztuczną szczękę jego najlepszego przyjaciela na paczkę kredek.    

 Akcja jest prowadzona wartko, płynnie i bez zbędnego przynudzania. Autor świetnie opanował 

zdolność prowadzenia interesującej fabuły, a jego charakterystyczny styl pisania tylko przyciąga 

czytelnika. Używa on prostego języka, zrozumiałego dla każdego, nie powstrzymując się nawet przed 

wplataniem w tekst kolokwializmów czy wulgaryzmów.   

 Autor nie boi się zalewać opowiadań licznymi nawiązaniami. Tylko w tym krótkim tomie można 

znaleźć nawiązania do „Kopuły” Stephena Kinga, serii o Harrym Potterze, „Operacji: Dzień Wskrzeszenia” 

Pilipiuka, polskiego systemu wyborczego czy do islamskiego kodeksu. W wielu dziełach twórcy 

zauważalne jest nadzwyczaj częste nawiązywanie do epoki PRL, wszelkiego rodzaju tajnych służb 

Związku Sowieckiego oraz absurdalnych ustaw i polityce Unii Europejskiej. W jednym opowiadaniu 

dowiadujemy się, że kiedyś Jakub zaiwanił odplamiacz niewidzialności z laboratorium KGB, natomiast w 

innym – że Jakub, jako poczęstunek dla policjantów przygotował „ryby lądowe w sosie owocowym” (czyli 

nomen omen – ślimaki winniczki w marchewkach). W kolejnej historii mamy do czynienia z wyborami, 



które nie poszły po myśli Jakuba Wędrowycza. W ramach zemsty postanawia przenieść całą gminę o 

kilkadziesiąt lat wstecz do roku 1975. I tak kolorowe telewizory zastąpiły stare „Ametysty”, współczesne 

banknoty na powrót zmieniły się w czerwone pliki stuzłotówek z wizerunkiem Waryńskiego, „Audi” 

wójta przeistoczyło się w wysłużonego radzieckiego moskwicza 426, a na półkach w pokojach dzieci 

znowu uświadczyć można było Czeburaszki.      

 W książce występuje bardzo wiele postaci, które przewijały się już w dorobku literackim 

Andrzeja Pilipiuka. Zaczytując się w „Truciźnie” możemy natrafić na ślady archeologa Tomasza 

Olszakowskiego (Pilipiukowego „Pana Samochodzika”), skłóconego z egzorcystą klanu Bardaków, 

Tomasza Paczenko, Roberta Storma, policjantów z wojsławickiego posterunku czy Maćka, wnuka Jakuba, 

bohatera trylogii „Norweski Dziennik”. W sposób pośredni zostaje również przywołany doktor Paweł 

Skórzewski – jeden z najlepszych postaci wykreowanych przez Pilipiuka, występujący w takich pozycjach 

jak: „2586 kroków”, „Carska manierka”, „Czerwona gorączka” czy „Rzeźnik Drzew”. W „Truciźnie” Jakub 

Wędrowycz napotyka na mityczną kurę Filaretowa, którą pragnął odnaleźć Skórzewski. Rzeczona kura 

miała dawać złote jaja, co okazało się wielkim blefem, za który klan Bardaków musiał zapłacić pięć stów. 

Wspomniany zostaje również Instytut Kryptozoologii w Lublinie, gdzie w jednej sali przechowywany jest 

wehikuł czasu z książki „Operacja: Dzień Wskrzeszenia”. Owej maszyny Jakub użył, aby przenieść się do 

czasów księcia Kraka.    

 Podsumowując, „Trucizna” to jeden z najlepszych tomów opowiadań o Wędrowyczu, jeśli wręcz 

nie najlepszy. Autor przedstawia nam udaną mieszaninę opowiadań o różnej mocy i zawartości, dzięki 

czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Większość jego tekstów jest znakomicie przedstawiona, 

bohaterowie są nietuzinkowi i nieprzewidywalni, a Pilipiuk postępuje wręcz odwrotnie do powszechnie 

przyjętych norm literackich. Na każdej stronie można przeczytać o absurdalnych sytuacjach i jeszcze 

bardziej absurdalnych rozwiązaniach, co wywołuje niekontrolowane napady śmiechu. 

 Bezwzględnie polecam. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich wielbicieli fantastyki, a jako, 

iż jest to nasza rodzima produkcja, warto się z nią zapoznać. Pilipiuk jest jednym z niewielu polskich 

pisarzy, którzy znani się również poza granicami naszego kraju. „Trucizna” to książka dla ludzi, którzy nie 

myślą według „schematu”, pragną chwili wytchnienia od zgiełku codzienności i lubią się pośmiać.   

 

  

 


