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Jakiś czas temu (dość dawno) irytowałam się na Andrzeja Pilipiuka, że ten, okre-

ślając siebie żartobliwie mianem Wielkiego Grafomana, niebezpiecznie zbliża się do prze-

kroczenia wcale nie tak subtelnej granicy między przyzwoitym pisarstwem a grafomanią 

właśnie. Złościłam się niepomiernie na marnowanie literackiego potencjału, obieranie ła-

twiejszej ścieżki twórczej i tendencję do publikowania tekstów wymagających dopraco-

wania, przemyślenia, doszlifowania. Tak się zacięłam i zacietrzewiłam na lubianego pisa-

rza (bo naprawdę cenię Pilipiuka za bezpretensjonalny, czasem prostolinijny humor 

i upodobanie do transfikcjonalności, którą w niebywale pomysłowy sposób łączy z wi-

zjami rzeczywistości), że nie chciałam nawet spojrzeć na Carską manierkę czy Reputację. 

Podobno jednak miłość zwycięża wszystko, zatem i mój feblik wobec Pilipiukowych wy-

tworów literackich wziął górę nad rozsądkiem i objawił się zażądaniem od Fabryki Słów 

zbioru Litr ciekłego ołowiu do zrecenzowania. Otrzymawszy zaś przesyłkę, z obrzydze-

niem przez kilka dni osuwałam od siebie myśl o jej rozpakowaniu i dobraniu się o zawar-

tości. Przymuszona brakiem lektury oraz (piszę te słowa na użytek naczelnego „Creatio 

Fantastica” oraz grona recenzentów, żeby nie padło nam tu morale) powinnością krytyka, 

zabrałam się do lektury. Z rezerwą i pewnym obrzydzeniem… 

…które po pierwszym opowiadaniu – tytułowym zresztą – zaczęły niknąć, blednąć, 

rozwiewać się. Przy drugim wprawdzie (fatalny szkic o niczym – Cienie) wróciły z pełną 

mocą, ale już trzeci utwór i pozostałe wprawiły mnie w stan radosnego zadowolenia i za-

chwytu, że jednak opisywany przeze mnie w 2012 roku „The Fame Monster” zaginął, a po-

wrócił kochany, przyzwoicie piszący Andrzej Pilipiuk. Whiii!  
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Zbiór składa się z ośmiu tekstów o bardzo różnej tematyce, których akcja rozgrywa 

się w rozmaitych rzeczywistościach i czasach. Pojawiają się tutaj znani z poprzednich an-

tologii bohaterowie, jak Paweł Skórzewski (ach, jakże ja lubię tego pana!) czy Robert 

Storm (jakoś tego darzę mniejszą sympatią, bo koncepcyjnie przypomina mi skrzyżowa-

nie Indiany Jonesa z postacią prowadzoną przez świeżo upieczonego fana tradycyjnych 

RPGów z domieszką jojczącego na świat i na brak miłości przeciętnego ćwoka zza płotu), 

a także nowi bohaterowie, niekiedy o, hmmm, niecodziennych imionach, jak Hydropatia, 

Histeria, Hipochondria czy Halucynacja (skądinąd znakomity pomysł nazewniczy, który 

wyzyskam twórczo przy okazji adoptowania przyjaciółki dla mojego królika).  

Pilipiuk w bardzo udany sposób łączy w opowiadaniach kilka konwencji, a przy 

tym prezentuje tak niebywałe pomysły fabularne i tak urzekające intrygi, że trudno się od 

lektury zbioru oderwać. Ujęła mnie zwłaszcza tendencja do konstruowania opowiadań 

przypominających nieco modele dziewiętnastowiecznych powieści profesorskich, a więc 

takich, w których prezentowano archeologiczne i historyczne fascynacje. Rzecz jasna tek-

stów Pilipiuka nie sposób w skali jeden do jednego rozpatrywać w odniesieniu do pozy-

tywistycznej matrycy, jednak pewne elementy składowe utworów zdają się to pokrewień-

stwo potwierdzać.  

Tu zwłaszcza na uwagę zasługuje Litr ciekłego ołowiu, który nie dość, że zaspokoił 

moje bibliofilsko-czasopiśmiennicze pasje (no dobrze, fetysze, skoro jako dwulatka zeżar-

łam kawałek – spory – dziewiętnastowiecznego tygodnika, a jako dwudziestokilkulatka 

napisałam doktorat będący rezultatem przegryzienia się – metaforycznie tym razem – 

przez kilkaset numerów kilkunastu tytułów wydawanych między 1840 a 1900 rokiem), 

to z znakomity sposób udowadnia, że poszukiwanym skarbem nie musi być skrzynia 

pełna złota, a rolę tę może bez problemu pełnić wydawane potajemnie czasopismo będące 

kontynuacją tego wydawanego półtora stulecia wcześniej. W bardzo drobiazgowy i jed-

nocześnie po prostu piękny sposób Pilipiuk kieruje czytelniczą uwagę na losy „Kuriera 

Warszawskiego”, pokazując nie tylko fragment historii polskiej prasy, ale też niuanse 

techniczne związane z publikacją numerów. Fascynująca i nader ładnie zakończona opo-

wieść.  

Zresztą w niemal każdy z tekstów „wkradają” się upodobania Pilipiuka, jego wie-

dza, zainteresowania – ujawniają się te predylekcje w tych fragmentach, w których boha-

terowie wskazują na zastosowanie jakichś przedmiotów, opisują sposób ich działania, po-
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dają rozmaite dookreślające ich funkcje parametry. Wszystkie te detale nie tylko współ-

tworzą fabułę, dając jej tło i kontekst, lecz poświadczają niewątpliwą wiedzę autora i jego 

własne febliki (tak, wiem, użyłam już tego słowa w pierwszym akapicie!). Pilipiuk ma 

także bez wątpienia dar o prezentowania fikcyjnych sytuacji w niezwykle plastyczny i dy-

namiczny sposób, czego dowodem jest urzekające opowiadanie Harcerka utrzymane 

w klimacie postapokaliptycznym, ale jakże cudnie polskim.  

Nie mniej pomysłowa jest Plama, będąca wariacją na temat UFO i minionego re-

żimu. Do niezmiernie udanych zaliczam także Le délire de négation z uwagi na kreatywne 

zreinterpretowanie modnego i nadużywanego w popkulturze motywu zombie. Autor nie 

dał czytelnikowi żadnych szans i sprokurował zapierającą dech w piersiach fabułę, w któ-

rej uzasadniony jest nie tylko byt żywych trupów, ale i barona Samedi. A wszystko w kli-

macie Polski pod zaborami. Niech nikt nie waży się już polemizować z tezą, że dobre pióro 

i jeszcze lepszy pomysł zamienią każdy, nawet ograny, topos w fabularne cudeńko. 

Rzecz jasna nie wszystkie opowiadania w zbiorze darzę identycznym sentymen-

tem, bowiem taki na przykład Czuhajster – mimo sporego wysiłku Autora – wydaje mi się 

wtórny z uwagi na tematykę. Jak widać nie z każdego motywu odczarowaniem poradził 

sobie Pilipiuk. Niespecjalnie przypadł mi do gustu Hamak będący kontynuacją Lovecra-

ftowsko-hitlerowskiej wizji świata, prezentowanej jeszcze w innym zbiorze. Dość nużący 

i bazujący na poprzednich doświadczeniach tekst, którego nie ratują nawet (a może 

zwłaszcza) „mordercze wiewiórki” przy okazji lektury pierwszego tego typu tekstu jesz-

cze zabawne, lecz powielone po raz kolejny jako makabryczny detal-żart –  już po prostu 

słabe. 

Nie mam jednak wielu powodów do narzekań, ponieważ nawet niezbyt lotne po-

mysły w rękach Pilipiuka zyskują naprawdę sympatyczną oprawę narracyjną. Niebywały 

i charakterystyczny dla tego autora humor zostaje połączony ze zdolnością do tworzenia 

specyficznego nastroju, niezbyt misternego, a jednak żywiołowego sposobu pokazywania 

rzeczywistości przedstawianej, kreowania światów i czasów takimi metodami, że niemoż-

liwe jest zachowanie obojętności. Jeśli nawet Wielki Grafoman powróci, to wiem, że nie 

na długo, bo w Pilipiuku siedzi ten przekorny talent, to upodobanie i zdolność do pisania 

naprawdę wartościowych i skrzących się pomysłami tekstów. Nawet jeśli przy kolejnym 

zbiorze zdarzy mi się sarkastyczny komentarz, to wiem na pewno, że nie ma takiej siły, 

która powstrzyma mnie na dłużej od recenzowania następnych. 


