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Temat szkicu, co wytrawniejszym
czytelnikom, wydaæ siê mo¿e nieco przewrotny.
Jeœli odnieœæ go do motywu jednoœci chrzeœcijan
w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Jerzy Pilch
z trudem bêdzie mieœci³ siê w tym
ekumenicznym nurcie. Gdyby zaœ „ekumenê”
potraktowaæ zgodnie z greck¹ etymologi¹
(ojkumene ),  a wiêc jako okreœlenie ca³ej
zamieszka³ej ziemi, twórczoœci wspomnianego
autora równie¿ niepodobna tym s³owem opisaæ.
W istocie przewrotny jest ju¿ sam artystyczny
zamys³ twórcy. Bo kiedy w koñcu na rynku
wydawniczym pojawia siê, ku uciesze
wspó³wyznawców, pisarz oficjalnie ewangelicki1 ,
spodziewaæ by siê mog³o zaciêtej walki o równe
miejsce poœród autorów katolickich. I to
bynajmniej nie ze wzglêdu na literacki kunszt,
co raczej sposób prezentacji przedstawianego
œwiata. Tymczasem Jerzy Pilch czyni coœ zupe³-
nie niespodziewanego. Mimo i¿ wielokrotnie
podkreœla swoj¹ etnograficzn¹ to¿samoœæ, zdaje
siê wychodziæ ponad „prywatn¹ ojczyznê”,
siêgaj¹c do obrazów z wielkich, centralnie
po³o¿onych i wyznaniowo raczej jednolitych
miejsc. Opisuj¹c wiœlañsko-ewangelick¹
wspólnotê czyni to ju¿ z perspektywy cz³owieka
spoza niej, paradoksalnie jednak wci¹¿
pozostaj¹c jej wiernym. Podobnie ta kategoria
swojskoœci i obcoœci wkrada siê w kreowane
przez niego ¿ycie katolickie, z którym przecie¿
bardziej ni¿ wielu jego krajan, chc¹c nie chc¹c,
musia³ siê zderzyæ. Bynajmniej nie wyp³ywa st¹d
wniosek, jakoby Pilch Jerzy nigdzie nie czu³ siê
naprawdê u siebie. Chodzi raczej o œwiado-
moœæ, jak¹ zyska³ wyrywaj¹c siê z beskidzkiej
krainy, œwiadomoœæ, która z kolei da³a mu
sposobnoœæ do takiej a nie innej kreacji
literackiej rzeczywistoœci. Niejednokrotnie
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podkreœla siê obecnoœæ tematu protestanckiego
w tej twórczoœci, zupe³nie zapominaj¹c,
i¿ katolicyzm, w niespotykanej dot¹d formie,
równie¿ w niej funkcjonuje. Autor z jednej strony
obala wiele miêdzywyznaniowych stereotypów,
z drugiej zaœ w niegroŸny i niezwykle urokliwy
sposób podsyca wzajemne uprzedzenia. Zabieg
to z ca³¹ pewnoœci¹ interesuj¹cy, choæ mo¿e
stosowniejszym jego okreœleniem by³by nie tyle
ekumeniczny dialog, co równie ekumeniczna
polemika.

Nie sposób nie rozpocz¹æ od historyczno-
socjologicznego t³a. Kiedy 31 paŸdziernika
1517 r. profesor uniwersytetu, mnich zakonu
augustianów, dr Marcin Luter przybi³ na drzwiach
koœcio³a zamkowego w Wittenberdze swoje
Tezy, œwiat zmieni³ siê raz na zawsze. Od tamtej
pory rzesze dwóch, odmiennych pod wieloma
wzglêdami, obozów stoj¹ naprzeciw siebie
przypatruj¹c siê antagonistom z ciekawoœci¹
i zdumieniem, lêkiem o utratê w³asnej to¿samoœ-
ci i niechêci¹ wobec tego, co odmienne.
W Polsce, ojczyŸnie Jerzego Pilcha, sytuacja
wygl¹da nieco inaczej. I aby zrozumieæ wszelkie
jego prozatorskie chwyty, spojrzeæ na nie
badawczym, obiektywnym okiem, nale¿y
pozycjê Polaka-ewangelika, w ¿yciu i literaturze,
równie¿ nieco nakreœliæ. Na u¿ytek niniejszej
pracy kraj ten trzeba by, ze wzglêdu na
wyznaniowy pluralizm, podzieliæ na dwie
zasadnicze czêœci: Œl¹sk Cieszyñski i tak zwan¹
Resztê. Pierwsza, obejmuj¹ca rodzinne strony
autora, zaludniona jest przez spory odsetek
ewangelików augsburskich, którzy w mniejszej
lub wiêkszej zgodzie z katolikami koegzystuj¹.
Drug¹ zamieszkuje religijnie raczej jednolita
spo³ecznoœæ. Tam te¿, rzecz jasna genera-
lizuj¹c, stopieñ wiedzy na temat kontynuatorów

1 W krytyce literatury funkcjonuje wprawdzie pojêcie „pisarza katolickiego” czy te¿ „literatury katolickiej” w ogóle, natomiast
okreœlenie „pisarz ewangelicki” zdaje siê byæ ci¹gle poza oficjalnym obiegiem literackim.
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i wyznawców nauki Marcina Lutra jest niemal¿e
zerowy. Dla przeciêtnego Polaka bowiem,
protestant jest zjawiskiem na tyle egzotycznym,
¿e od wieków przypisuje mu siê tak wyró¿niaj¹ce
cechy jak choæby fakt posiadania szóstego palca
u nogi2 . Trudno dziwiæ siê takiemu stanowi
rzeczy, skoro topos niekatolika w literaturze
polskiej ogranicza siê zasadniczo do postaci
Jankiela, Mendla Gdañskiego czy Szlangbauma
z Lalki Boles³awa Prusa. Co wiêcej, w jednym
z podrêczników do jêzyka polskiego w szkole
œredniej, znaleŸæ mo¿na podsumowanie
reformatorskiego ruchu o nieco subiektywnym
charakterze: „Luter odrzuca³ w praktyce wolnoœæ
ludzk¹, co by³o sprzeczne z renesansow¹
koncepcj¹ cz³owieka. Reformacja, wy³oniwszy
siê ze studiów humanistycznych, zaprzeczy³a
w koñcu istocie ruchu humanistycznego [...]”3 .
Trudno zatem zanegowaæ wielkie zas³ugi Pilcha
na polu szerzenia wiedzy o mniejszoœciach
wyznaniowych w Polsce, jak równie¿ fakt
wprowadzenia do rodzimej literatury tak
obszernie prezentowanego motywu Polaka-
ewangelika z krwi i koœci. Trudno wszak¿e
analizowaæ stopieñ literackiej deformacji, gdy
wie siê niewiele o jej przedmiocie. I chocia¿ jego
proza, w swoim za³o¿eniu, s³u¿y mo¿e bardziej
delektowaniu siê s³owem, zabawie konwencj¹
ni¿ wype³nianiem luk z zakresu wspomnianej
tematyki, to jednak jej spo³eczna funkcja jest
ogromna. Ma³o tego, i¿ przeciêtny katolicki
czytelnik dostrze¿e w koñcu obecnoœæ innych
chrzeœcijan w swoim kraju, przekona siê,
i¿ (standardowo) piêæ palców u nóg maj¹,
to jeszcze zyska pewn¹ wiedzê na temat ich
¿ycia. Bo czy¿ inaczej rozró¿ni³by jutrzniê od
pasterki, kardyna³a od biskupa koœcio³a, oazê od
m³odzie¿ówki czy bierzmowanie od konfirmacji?
Nale¿y wszak¿e zaznaczyæ, i¿ niewiedza na
temat braci w wierze jest rzecz¹ powszechn¹
równie¿ w protestanckich krêgach. Tak te¿
typowy wiœlanin nie wyjaœni raczej jak zmówiæ
koronkê, czyim patronem jest œw. Antoni lub jak

zaœpiewaæ apel jasnogórski... Jerzy Pilch z ca³¹
pewnoœci¹ typowym wiœlaninem nie jest, gdy¿ to,
co robi okreœliæ mo¿na mianem stawiania
pomostu miêdzy nieco hermetycznym,
po³udniowopolskim, zreformowanym religijnie
œrodowiskiem a homogeniczn¹ wyznaniowo
reszt¹ kraju. Powstaje natomiast pewna
w¹tpliwoœæ. Dlaczego doros³y mê¿czyzna,
niezale¿ny literat z takim uporem nawi¹zuje
w swojej twórczoœci wci¹¿ do jednego w¹tku,
nawet jeœli nie czyni go g³ównym tematem
swoich opowieœci? Autor daje prost¹ odpowiedŸ:

Poniewa¿ moje dzieciñstwo by³o
dzieciñstwem wiœlañsko-cieszyñsko-
protestanckim, a jestem cz³owiekiem
pisz¹cym, to ja – choæbym na g³owie stawa³
– a przy tym staram siê do literatury
podchodziæ w sposób uczciwy – przed tym
tematem, tym w¹tkiem, czy nawet t¹ aur¹ –
nie ucieknê. To przecie¿ nie jest tak, ¿e ja
np. piszê jak¹œ powieœæ z problematyki ¿ycia
protestantów. Nie, ja lubiê u¿ywaæ okreœ-
lenia, ¿e coœ jest protestanckie. Mam do
tego prawo, bo wszystko, co zapamiêta³em
z dzieciñstwa, by³o protestanckie, wiêc to
nie jest mój wybór. Ja kwestionujê w litera-
turze istnienie wyboru. Temat wybiera
pisarza, a nie pisarz temat. Tak to jest.4

Jerzego Pilcha nazwano kiedyœ ewan-
gelickim Isaackiem Singerem5 . Przy okazji tego
okreœlenia warto rozwa¿yæ równie¿ zwi¹zek
miêdzy tematem protestanckim a tematem
¿ydowskim w literaturze polskiej. Zwi¹zek taki
praktycznie nie istnieje. „Jeœli obecnie
protestantów jest w Polsce kilkadziesi¹t tysiêcy,
a przed wojn¹ by³o ich kilka razy wiêcej – to jest
i tak zbyt ma³o, by wp³ywaæ na to, co siê nazywa
kultur¹ duchow¹ narodu [...]. Natomiast jak
wszyscy wiemy, ¯ydzi byli osobowoœci¹ sensu
largo, co dzia³a³o wyzwalaj¹co na wyobraŸniê
literack¹ samych ¯ydów, jak filo- i antysemitów.

2 Takie twierdzenie pojawia siê w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zob. J. Pilch, Szósty palec protestanta , rozm. przepr.
Zbigniew Baran, „Rzeczpospolita” 1996, nr 109, dod. „Plus Minus”, s. 2.
3 K. Mrowcewicz, Przesz³oœæ to dziœ, Warszawa 2003, s. 28.
4 J. Gawlikowska, Przeboje prozy XX wieku, Goleszów 1997, s. 245.
5 Zob. M. LedendŸ, Od „Everestu” do Granatowych Gór – jak ewangelicy czytaj¹ Jerzego Pilcha, „Zwiastun ewangelicki”
2004, nr 10, s. 12.
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W odniesieniu do luteranów ten problem w takim
natê¿eniu nie istnia³”6 . Komentarz tej sytuacji,
tym razem w bardziej dowcipnej formie znaleŸæ
mo¿na na kartach powieœci Tysi¹c spokojnych
miast: „Zawsze, wszêdzie i wszyscy, panie
Naczelniku, wszyscy brali mnie za ¯yda, nigdy
nad tym nie bola³em, przeciwnie, by³em kontent
[...]. ¯ydzi kiedyœ w Polsce byli, obecnie zaœ ich
nie ma, natomiast nas, lutrów, kiedyœ w Polsce
nie by³o, a obecnie nie ma nas tak¿e”7  .

Przed rozpoczêciem konkretnej analizy
wybranych fragmentów tekstów Jerzego Pilcha,
warto jeszcze na chwilê pochyliæ siê nad
zagadnieniem autobiografizmu w jego litera-
turze. Sprawa ta wymaga wyjaœnienia
przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze,
jeœli g³ówne zagadnienie szkicu oparte jest
o ¿ycie osobiste autora, a dok³adniej o jego
duchow¹ przynale¿noœæ do takiej a nie innej
grupy, nie sposób od tej problematyki uciec.
Z drugiej zaœ strony, wyjaœnienia wymaga fakt
dowolnego, bezkarnego wrêcz, ³¹czenia
i omawiania w niniejszej pracy tekstów ró¿nych
gatunków literackich oraz równorzêdnego ich
traktowania pod k¹tem badanego zjawiska.
Zatem tak samo wa¿ne bêdzie tu stanowisko
wobec obu wspólnot wyznaniowych zarówno
Jerzego Pilcha, jako autora felietonów, jak
i bohaterów jego powieœci. Wszystko bowiem,
cokolwiek wychodzi spod pióra prozaika, rodzi
siê w œwiecie jego myœli, emocji, obserwacji czy
pogl¹dów, z którymi wykreowane przez niego
postaci polemizuj¹, b¹dŸ które podzielaj¹.
Uprawianie twórczoœci literackiej jest wiêc jak¿e
czêsto sposobem na kreacjê wizerunku samego
pisz¹cego.

Nie wyobra¿am sobie pisarza, który nie
sprzedaje swojego ¿ycia. Jest tylko kwes-
tia, w jakiej postaci, w jakim opakowaniu jest
ten towar. Nawet gdybym pisa³ powieœæ
z ¿ycia templariuszy, to te¿ w jakiejœ formie
znalaz³yby siê tam fakty mnie dotycz¹ce8

– stwierdza autor w jednym z wywiadów.
Czy wiêc rzeczywiœcie, w analizowanym
kontekœcie, tak bardzo ró¿niæ siê bêdzie oficjalna
(przynajmniej z za³o¿enia) wypowiedŸ autora,
jak felieton, od s³ów bohatera wpisanego w œwiat
literackiej fikcji? Czytelnik zdaje siê byæ
poddawany nieustannym manipulacjom ze
strony literata9 , który niejako projektuje cykl
mitów na swój temat. Trudno o prawdê
absolutn¹, poniewa¿ autor „[...] nie umie napisaæ
nic, co nie by³oby przynajmniej w pewnej mierze
zahaczone o autobiograficzne zwierzenie,
a jednoczeœnie «zwierzyæ siê» prawdziwie nie
potrafi lub w szczeroœæ takiego wyznania
z zasady nie wierzy”10 . Pisz¹cy wielokrotnie
podejmuje jeden w¹tek, prezentuj¹c go
w rozmaitych konfiguracjach, po to w³aœnie by
daæ relacjê ze stanu w³asnego „ja”, ale tak¿e
wykreowaæ swój obraz. Wspó³czeœnie proza
ewidentnie ucieka od obiektywizmu, osoba
prowadz¹ca narracjê zyskuje coraz wiêksze
uprawnienia, emancypuje siê w koñcu, by po-
ci¹gaæ za sznurki, bawi¹c siê (z?) odbiorc¹.
W przypadku prozy Pilcha sprawa jest o tyle
istotna, gdy¿ ca³y jego dorobek na polu literatury,
nazwijmy j¹ tu umownie: katolicko-ewangelickiej,
jest podjêciem próby zaprezentowania siebie
jako wiœlañskiego luteranina w konfrontacji
z „innowierczym” œwiatem, a tak¿e zmuszeniem
czytelnika do refleksji, nawet jeœli zrodziæ by siê
mia³a z nieco ¿artobliwej formy. „Wartoœæ
literatury nie polega przecie¿ na tym, by lustro
powieœciowego œwiata odbi³o nam nasze w³asne
s¹dy o sobie i problemach epoki, ale mo¿e
bardziej na tym, ¿e owo lustro zmusza do rewizji
tych s¹dów, zmusza innymi s³owy do
intelektualnego wysi³ku”11 .

Nadszed³ w koñcu odpowiedni czas,
by po nieco rozwlek³ym, aczkolwiek koniecz-
nym, wstêpie przyst¹piæ do zasadniczych
kwestii. Jakie toposy z zakresu omawianej
problematyki rysuje w swoich tekstach autor?
Jakimi œrodkami siê pos³uguje? Jaka jest

6 J. Pilch, Szósty palec protestanta, s. 2.
7 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, Londyn 1997, s. 10.
8 J. Pilch, Œliska, róg Jana Paw³a II, rozm. przepr. Tomasz Targosz, „Przekrój” 2000, nr 48, s. 20.
9 Zob. Tam¿e, s. 19.
10 J. Jarzêbski, Walka felietonu z proz¹, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 3, s. 9.
11 J. Jarzêbski, Powieœæ jako autokreacja , Kraków 1984, s. 335.
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wreszcie skutecznoœæ tych zabiegów? Gdy czyta
siê Pilcha nie sposób nie odnieœæ wra¿enia,
¿e ogromna wiêkszoœæ jego literackich
wybryków, jest w³aœnie radosn¹ twórczoœci¹,
pisarsk¹ zabaw¹, gdzie prym wiedzie ironia,
a która za g³ówny cel stawia sobie kpinê czy
szyderstwo. Tymczasem jak¿e czêsto z³oœliwe
pamflety na braci katolików, a czasem te¿ na
wspó³wyznawców, s¹ jedyn¹ szans¹ g³oœnego
sprzeciwu wobec tego, co autora najzwyczajniej
w œwiecie, ¿eby u¿yæ kolokwia-lizmu, mierzi.
Prawdê powiedziawszy, ten miêdzywyznaniowy
konflikt, jeœli rzeczywiœcie istnieje, rozgrywa siê
raczej w podziemiu, i to podziemiu protestan-
ckim. Bo o ile w krêgach zreformowanych zau-
wa¿yæ da siê pewne tendencje antykatolickie,
w czêœci Polski duchowo podleg³ej Rzymowi nikt
nie traktuje ich powa¿nie. Z lekkim pob³a¿aniem,
a czasem te¿ z ¿ywym zainteresowaniem
domnieman¹ egzotyk¹ polskich dysydentów,
wspomina siê o nich z rzadka w mediach,
wzmianki te nosz¹ jednak zwykle znamiona
³askawej obojêtnoœci lub te¿ podawane s¹
w formie zaskakuj¹cych, fa³szywych zreszt¹
nowin. Przywo³aæ nale¿y tu felieton zamiesz-
czony w zbiorze Poci¹g do ¿ycia wiecznego,
w którym autor nie kryje swojego oburzenia:

„Nie wszyscy prze³ami¹ siê w wigiliê
op³atkiem – informuje œwi¹teczny Dziennik.
– W ewangelickich domach na Œl¹sku
Cieszyñskim tradycja ka¿e podzieliæ siê
szulkami, i to dopiero podczas œniadania
w Bo¿e Narodzenie”. Wyznam: nie
zetkn¹³em siê [...]. Cz³owiek widaæ uczy siê
przez ca³e ¿ycie. To jeszcze pó³ biedy.
Gorzej, ¿e cz³owiek, specjalnie „cz³owiek
ewangelicki”, przez ca³e ¿ycie uczy innych,
przez ca³e ¿ycie wyk³ada sw¹ odrêbnoœæ,
przez ca³e ¿ycie objaœnia swoj¹ specyfikê.
Ewangelik przez ca³e ¿ycie staje na g³owie
celem udowodnienia, ¿e nie jest ¿ywi¹cym
siê rurkami z ciasta wielb³¹dem, ale prze³a-
muj¹cym siê op³atkiem chrzeœcijaninem12 .

Chocia¿ g³ównym œrodkiem artystycz-
nym zdaje siê byæ tu ironia, zosta³a w³¹czona
w walkê o sprawê, wydawa³oby siê, dla felieto-
nisty istotn¹ –

Zawsze mnie te symptomy œmieszy³y,
zawsze kilkudziesiêciotysiêczna garstka
moich wspó³wyznawców nerwowo
reaguj¹ca na jak¹kolwiek publiczn¹
wzmiankê o sobie rozczula³a swoj¹
bezbronnoœci¹. Có¿ z tego – mówi³em sobie
– ¿e publiczne wzmianki o ewangelikach s¹
zawsze sporadyczne i przewa¿nie
nieprecyzyjne? S¹ sporadyczne, bo nasze
plemiê sporadycznie na ziemiach polskich
wystêpuje, i s¹ nieprecyzyjne, bo z racji
sporadycznoœci ma³o kto z zewn¹trz ma
wgl¹d w nasze obrzêdy13 .

Dalej Pilch przywo³uje dokument wydany
przez ówczesnego prezydenta, Lecha Wa³êsê,
który g³osi³, i¿ „ewangelicy s¹ bliscy nam,
Polakom”14 .  To tylko potwierdzenie wcze-
œniejszych komentarzy. W ca³ym tekœcie
funkcjonuje wiele zestawieñ pojêæ, zwyczajów
iœcie ewangelickich z quasi-ewangelickimi,
dla podkreœlenia szczególnej to¿samoœci luteran
w ogóle, w szczególnoœci zaœ luteran ze Œl¹ska
Cieszyñskiego. Cech¹ niew¹tpliwie efektown¹
dla wiêkszoœci polskiego spo³eczeñstwa, która
wspólnotê protestanck¹ wyró¿nia, jest
mo¿liwoœæ zawierania przez ksiê¿y zwi¹zków
ma³¿eñskich. I prezentacja duchownych w³aœnie,
fikcyjnych b¹dŸ rzeczywistych, ¿onatych czy
w celibacie ¿yj¹cych, stanowi wa¿ny motyw tej
literatury. Nie sposób nie zacz¹æ od osobowoœci,
której Pilch poœwiêci³ nader du¿o miejsca
w swoich tekstach. Chodzi rzecz jasna o papie¿a
(podobno ka¿dy szanuj¹cy siê ewangelik
okreœlenia Ojciec Œwiêty u¿ywa tylko w odnie-
sieniu do Boga Najwy¿szego) Jana Paw³a II.
To doprawdy zaskakuj¹ce, ¿e osoba, wyda-
wa³oby siê zupe³nie niezwi¹zana z t¹ postaci¹,
tak bardzo jej obecnoœæ w literaturze polskiej

12 J. Pilch, Poci¹g do ¿ycia wiecznego, Warszawa 2007, s. 274-275.
13 Tam¿e, s. 275.
14 Tam¿e, s. 275.
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uwzglêdnia. Czy¿by autor doszukawszy siê
swojego nazwiska w Ksiêdzê Nehemiasza15 ,
zauwa¿y³ te¿ wiêŸ miêdzy swoim a tamtym
imieniem? Kto wie, mo¿e niebawem Jerzy Pilch
w obawie przed narastaj¹c¹ popularnoœci¹,
zacznie podpisywaæ dzie³a magicznym JP?
Wszak dziwne, ¿e dot¹d nie znalaz³ siê w jego
dorobku ¿aden k¹œliwy tekst o pokoleniu JPIII,
fanatycznie czcz¹cym jego twórczoœæ. Rzecz
jasna pojawi³y siê zarzuty, ¿e twórca prawdziwie
ewangelicki tyle o zwierzchniku Koœcio³a
rzymskokatolickiego pisze. Sam zaintereso-
wany wyjaœnia³:

W mojej luterañskiej codziennoœci si³¹
rzeczy nie by³o miejsca na papie¿a. Proszê
jednak zauwa¿yæ, ¿e choæ papie¿ tak
intensywnie obecny w ¿yciu Polaków,
w literaturze w ogóle nie znajduje to odbicia.
W pewnym sensie by³ to mój obowi¹zek
pisarski i obywatelski, pokazaæ co siê
w Polsce w tej materii dzieje16 .

Ponadto, i tu siê chyba zasadnicza
sprawa ujawnia, cz³owiekowi z zewn¹trz, komuœ
kto niejako z urzêdu nie musi oddawaæ g³owie,
nie swojego zreszt¹, Koœcio³a szacunku, ³atwiej
pewne rzeczy przemyciæ, ³atwiej papie¿a
postawiæ w sytuacji niecodziennej, ³atwiej
w koñcu uczyniæ go nieco enigmatycznym
i mocno zmitologizowanym tematem swojej
sztuki. Zanim jednak o Nartach Ojca Œwiêtego,
trochê wniosków z publicystyki. Polsko ho ho
ho!17  – to felieton, który poniek¹d okreœla istotê
wszelkich „papieskich” tekstów Pilcha: „Ka¿de
pisanie Papie¿u mo¿e byæ, a nawet w pewnym
sensie powinno byæ, pisaniem o sobie, o Jego
na mnie wp³ywie, o tym, jak On innych zmienia³,
jak zmienia³ œwiat” 18 . Zasadniczo trudno ze
stuprocentow¹ pewnoœci¹ okreœliæ, gdzie
wkrada siê ironia a gdzie jej brak. Wa¿ne
natomiast, ¿e gdziekolwiek pos¹dzenia

o przeœmiewczy ton siê pojawiaj¹, dotyczy on
zawsze ludzi jako takich, ich do papie¿a
stosunku, ich zaskakuj¹cych, niezrozumia³ych,
nieprawdopodobnych czasem, czasem niedo-
puszczalnych zachowañ. Dyskusji nie podlega
te¿ to, i¿ Karol Wojty³a wywar³ wp³yw na ¿ycie
ludzi ró¿nych koœcio³ów, czy to jako osobowoœæ
koœcielna czy œwiecka. Jerzy Pilch daje temu
wyraz równie¿ w mniej powa¿ny sposób:
„Pewnie, ¿e historia Polski bêdzie siê liczyæ na
okresy przed Nim i po Nim”19 . Papie¿ staje siê
w tej literaturze swego rodzaju punktem
odniesienia, dla autora, ale tak¿e dla bohaterów
jego ksi¹¿ek. Nie bez powodu Miasto utrapienia
rozpoczyna taki oto prolog: „Urodzi³em siê
w roku 1976 – dwa lata po najwiêkszym
w dziejach tryumfie polskiego futbolu i dwa lata
przed wyborem polskiego Papie¿a. Przez ca³e
dzieciñstwo, a mo¿e i póŸniej, by³em absolutnie
pewien, ¿e Polska jest odwieczn¹ pi³karsk¹
potêg¹ oraz ¿e papie¿ zawsze jest Polakiem”20 .
Chocia¿ pisz¹c powieœæ, autor ma wszelkie
prawo wykreowania rzeczywistoœci ton¹cej
zupe³nie w literackiej fikcji, Pilch zdaje siê
wplataæ w œwiat przedstawiony znane jemu
samemu problemy, postaci, miejsca... Tak te¿
miêdzy otoczeniem Patryka, g³ównego
bohatera, a realnym ¿yciem, istniej¹ pewne
punkty wspólne. Przecie¿ biskupem Rzymu
z powodzeniem móg³by zostaæ Marokañczyk,
ale te¿ jakiegokolwiek komentarza o jego
obecnoœci mog³oby wcale nie byæ. Tymczasem
na pytanie: „Kim bêdziesz jak doroœniesz?”, ma³y
Patryk odpowiada: „Papie¿em”21 . Dalej pojawia
siê zaskakuj¹co du¿o, jak na niekatolickiego
autora, okreœleñ Jego Œwi¹tobliwoœci: „Ojciec
Œwiêty”, „Biskup Rzymu”, „Nastêpca Œwiêtego
Piotra” czy „G³owa Koœcio³a”. Apogeum ekstazy
na myœl o objêciu papieskiego urzêdu, osi¹ga
bohater nieco dalej: „Fruwa³em pod sufitem,
wyrasta³y mi skrzyd³a, by³em ma³ym, fruwaj¹cym
papie¿em i wiedzia³em wszystko. Mia³em dar

15 Zob. Tam¿e, s. 69-73.
16 M. LegendŸ, Od „Everestu” do Granatowych Gór – jak ewangelicy czytaj¹ Jerzego Pilcha, „Zwiastun ewangelicki”
2004, nr 10, s. 12.
17 Tekst zamieszczony [w:] J. Pilch, Poci¹g do ¿ycia wiecznego, s. 105-108.
18 Tam¿e, s. 105.
19 Tam¿e, s. 107.
20 J. Pilch, Miasto utrapienia, Warszawa 2004, s. 7.
21 Tam¿e, s. 17.



60

Ducha Œwiêtego, mówi³em jêzykami, umia³em
nawet po ³acinie [...]”22 . By³by to wyraz pragnieñ
ma³ych kato-lickich ch³opców? Jerzy Pilch
wielokrotnie daje popis swojej wiedzy na temat
„innowierczych” spraw, choæ tym razem
pos³uguj¹c siê wybuja³¹ wyobraŸni¹ dziecka,
próbuje, zabawnie wprawdzie, choæ ma³o
wiarygodn¹ drog¹, wbiæ siê w œwiadomoœæ
Polaków. Przecie¿ ka¿dy rzymskokatolicki
m³odzieniec wie, i¿ papie¿owi skrzyd³a nie s¹
potrzebne, gdy¿ porusza siê niezawodnym
papamobile, dar jêzyków jest owocem ciê¿kiej
pracy, z ³acin¹ zaœ by³ za pan brat na d³ugo
jeszcze przed wyborem na Stolicê Piotrow¹.
Wielki literacki krok w stronê ekumenizmu czyni
pisarz na stronie dwudziestej trzeciej swojej
powieœci, wspominaj¹c ku zaskoczeniu obu
stron, o papie¿u-reformatorze23 . Czy jednak taka
hybryda nie stoi w opozycji do swojej
wczeœniejszej opinii: „Ekumenizm to jest piêkna
rzecz, ale jest w nim k³opotliwa tendencja do
niwelowania ró¿nic. Ró¿nice zaœ mog¹ byæ nie
tylko Ÿród³em konfliktu, mog¹ te¿ rodziæ
wartoœci”24 ? Póki co warto zanurzyæ siê
w œwiecie wspomnieñ autora, który z pewn¹
doz¹ sentymentalizmu wraca pamiêci¹ do
paŸdziernika 1978 roku. Tekst to ani zbyt rzewny
ani nadto obojêtny. Dla cz³owieka „spoza” dzieñ
ów okaza³ siê byæ nie tyle wa¿n¹ rocznic¹, co
raczej „niewiarygodn¹ okazj¹”. A jeœli ktoœ tak
ujmuje sprawê: „Nawet nie próbujê z literack¹
demagogi¹ powiedzieæ, ¿e jak wsiadaliœmy do
taksówki na Syrkomli, wszystko by³o po staremu,
a jak wysiadaliœmy na Prokocimiu, œwiat by³
ca³kiem inny”25 , to w prawdziwoœæ prze¿ycia a¿
chce siê wierzyæ. Wiêcej sarkazmu, wiêcej ironii
w „papieskim kontekœcie” znaleŸæ mo¿na
w felietonie Prawie jak papie¿ . Autor kpi,
to pewne, jednak obiektem szyderstwa nie jest
nowy ju¿ przywódca Koœcio³a, co raczej ludzka
g³upota. Bo jeœli podczas pierwszej pielgrzymki
nastêpcy ukochanego przez naród papie¿a, t³um
wiwatuje, wykrzykuj¹c utarte ju¿ za poprzed-
niego pontyfikatu has³a, ³udz¹c siê, ¿e tamten
wci¹¿ trwa, to musi byæ w tym trochê paranoi.

G³ówny koncept tekstu polega na zestawieniu
Papie¿a przez du¿e „P” z niby-papie¿em,
którego usilnie próbuje siê na tamtego przerobiæ.
Pilch wychodzi ponad oficjalne wypowiedzi na
temat zwierzchnika Koœcio³a, odwa¿nie
puentuj¹c:

Bez wzglêdu na predyspozycje, talenty,
awanse oraz wolê Pana Boga – zostaæ
papie¿em to jest tragedia. Zostaæ papie¿em
po Wojtyle – to jest tragedia dramatyczna.
Zostaæ papie¿em po Wojtyle i wybraæ siê
z pielgrzymk¹ do Polski – to jest tragedia
wielokrotna, paradoksalna i nieskoñczenie
lustrzanie teatralna: g³ówny aktor jest
nieustannie i wy³¹cznie sprawdzany w roli
dublera26 .

W takich sytuacjach rola outsidera bardzo
siê przydaje, co wiêcej, s³u¿y powszechnemu
dobru, gdy¿ pozwala spojrzeæ z innego punktu
widzenia. O ile narracja prowadzona tu by³a
z perspektywy wyraŸnie zarysowanego, stoj¹ce-
go w opozycji do opisywanej rzeczywistoœci
autora, w Nartach Ojca Œwiêtego wszyscy boha-
terowie pozostaj¹ wewn¹trz krêgu uznaj¹cego
papieski prymat. To nie pierwsza ju¿ próba
opisania przez Jerzego Pilcha katolickiej
spo³ecznoœci, z wszystkimi jej przywarami
ujêtymi ju¿ w nowy, a mo¿e po prostu bardziej
widoczny, sposób. Ponownie tym, co autor
wyœmiewa, jest nie tyle postaæ Ojca Œwiêtego,
która zreszt¹ w sztuce ani na chwilê siê nie
zjawia, a aura, któr¹ wokó³ niego wytworzyli
ludzie. Dramat rozwija, znany powszechnie,
w¹tek narciarski z lat m³odoœci Karola Wojty³y.
Po Granatowych Górach kr¹¿y nowina, jakoby
papie¿ zechcia³ przejœæ na emeryturê i resztê
¿ycia spêdziæ w³aœnie tam. Lokalna wspólnota
wyraŸnie siê o¿ywia, co wiêcej, snuje plany
poprawy swojej materialnej sytuacji. I tu autor
uderza wyraŸnie w ca³y, katolicki przecie¿,
z dewocjonaliami zwi¹zany interes. Nie tylko
jednak dewocjonalia staj¹ siê przedmiotem
kpiny, bo tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,

22 Tam¿e, s. 19.
23 J. Pilch, Miasto utrapienia, s. 23.
24 J. Pilch, Szósty palec protestanta, s. 2.
25 J. Pilch, Poci¹g do ¿ycia wiecznego, s. 175.
26 Tam¿e, s. 189-190.
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opatrywanie wszystkiego logo JPII. Ma³o by³o
Polakom papieskiej kremówki, papieskich
ksi¹¿ek, kalendarzy, papieskiego szlaku
turystycznego, musieli stworzyæ jeszcze
papieski autobus do poboru krwi, papieskie
ulice, szko³y, place, poci¹gi, papieskie medaliki,
koszulki, obrazki... Literat-protestant czyni krok
naprzód, rozbudziwszy swoj¹ lutersk¹ wyobraŸ-
niê, dochodzi do preparowania tak absurdalnych
kulinarnych specja³ów jak papieski kabanos,
polêdwica papieska, parówki papieskie, pieczeñ
papieska, placki po papiesku, pyzy papieskie czy
warzywa po watykañsku27 . A ¿e wszystko dobre,
co siê dobrze sprzeda, Pilch wspinaj¹c siê na
wy¿yny humoru, zsy³a swoim postaciom dodat-
kowe Ÿród³a finansowe w postaci autobiografii:
„Jak zosta³em papie¿em?”, popularnego porad-
nika: „Jak zostaæ papie¿em?”, superbestsellera:
„Jak zostaæ papie¿em w weekend?” czy te¿ filmy
z serii political fiction: „Podwójne ¿ycie Ojca
Œwiêtego” lub „Podwójne poœmiertne ¿ycie Ojca
Œwiêtego”. Pomys³owoœæ autora w zakresie
chciwoœci (czy¿by charakterystycznej dla
katolików?) bohaterów nie zna granic. Papie¿-
Polak jest okazj¹, szans¹ dla polskiego narodu,
i to szans¹ tak¿e ekonomiczn¹. Gdyby tak
nastêpne konklawe odbyæ siê mia³o w Grana-
towych Górach, mieszkañcy ju¿ by siê postarali
by przygotowaæ: „szczegó³owe receptury
z uwzglêdnieniem zawartoœci kalorycznej i ze
specjalnym naciskiem na kuchniê polsk¹, bo to
przecie¿ pierwsze i mo¿e ostatnie w dziejach
konklawe, co siê w Polsce odbêdzie, i regu³a
koœcielna regu³¹ koœcieln¹, ale przy okazji goœci
z ca³ego œwiata, i to samych w dodatku ksi¹¿¹t
Koœcio³a, ze staropolsk¹ goœcinnoœci¹ podj¹æ
wypada”28 . Niemniej jednak g³ówn¹ kategori¹,
któr¹ da³oby siê kreacjê literackiego Ojca
Œwiêtego opisaæ, pozostaje wci¹¿ mitologizacja.
Wyobra¿enia ludzi o nim przekraczaj¹ granice
jakiegokolwiek rozs¹dku: „WyobraŸ pan sobie,
¿e pan masz niczym biskup Rzymu dar Ducha
Œwiêtego i widzisz pan przez œciany i podnosisz
pan dachy i czytasz w myœlach i odgadujesz

zamiary”29 . Zwierzchnik staje siê raczej wszech-
obecn¹, wiecznie ¿yw¹ legend¹: „Ojciec Œwiêty
nie umrze nigdy”30 . S¹ w Granatowych Górach
te¿ tacy, co dbaj¹ o zachowanie jakiejœ równo-
wagi: „Przecie¿ nie duch œwietlisty, nie anio³
skrzyd³ami szumi¹cy, nie bóstwo blaskiem oœle-
piaj¹ce do nas przybêdzie, ale cz³owiek z krwi
i koœci. To prawda, Duchem Œwiêtym nape³niony
nastêpca aposto³ów i taki, co mo¿e z anio³ami
mia³ rozmowy, ale te¿ cz³owiek”31 . Pilch
momentami kpi te¿ z katolickich zasad, bowiem,
gdy Jego Œwi¹tobliwoœæ na sta³e w mieœcie
osi¹dzie „[...] koniec z wylegiwaniem siê ca³ymi
dniami [...]. Dziœ ostatni taki pi¹tek mamy! Koniec
z ob¿eraniem siê kabanosami z rzeŸni mistrza
Karola Adolfa! [...] Koniec z niemaj¹cym na celu
podtrzymania gatunku ludzkiego seksem! [...]
Koniec ze wszystkim!”32 . Ca³oœæ ma niew¹tpliwie
niezwykle du¿o uroku opartego o czasem mniej,
czasem bardziej subtelny humor. Utwór
bynajmniej nie jest pozbawiony g³êbokiego celu
spo³ecznego. Poœród postaci fanatycznie
czcz¹cych papie¿a, daj¹ siê s³yszeæ pewne
g³osy sprzeciwu, rozs¹dne na temat uwielbienia
jego osoby s¹dy, zupe³nie jakby wypad³y z ust
samego autora: „Sentymentalny t³umny trans to
nie jest mi³oœæ. Sentymentalny t³umny trans plus
religijne uniesienie plus kult boskiego idola to s¹
wszystko wyraziste zjawiska...ale nie mi³oœæ”33 .
Pilch koñczy po mistrzowsku. I ekumenicznie.
Ekumenicznie, bo wyra¿aj¹c myœl protestanck¹,
choæ w katolickim przebraniu, trafia w sam
œrodek „innowierczych” serc:

„Przestaliœmy go zauwa¿aæ, przestaliœmy
o nim myœleæ, sta³ siê dla nas naturalny
i przezroczysty jak powietrze. By³ jakby od
zawsze i chyba wszystkim siê zdawa³o,
¿e bêdzie na zawsze [...] przestaliœmy mu
kibicowaæ. Byle jaki doping przez szk³o
telewizora ma³o znaczy. Pewnie, ¿e jakby
przyjecha³, tobyœmy [...] poskandowali:
„Zostañ z nami! Zostañ z nami!”. Ale on ju¿
nie przyjedzie. Nigdy34 .

27 Zob. J. Pilch, Narty Ojca Œwiêtego, Warszawa 2004, s. 25-45.
28 Tam¿e, s. 156.
29 Tam¿e, s. 33.
30 Tam¿e, s. 44.
31 Tam¿e, s. 36.
32 Tam¿e, s. 23.
33 Tam¿e, s. 12.
34 Tam¿e, s. 165.
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Pozostaj¹c w krêgu duszpasterzy
nieewangelickich, warto wspomnieæ o szcze-
gólnie zapisanej w pamiêci autora parze:
ksiê¿ach Józefie Tischnerze i Andrzeju
Bardeckim. Obaj – duchowni „wrogich wyznañ”,
obaj – drog¹ ekumenizmu krocz¹cy. Pierwszy,
mi³oœæ do brata w wierze wyrazi³ w kultowym ju¿
haœle (zwracaj¹c siê do Jerzego Pilcha w budyn-
ku redakcji „Tygodnika Powszechnego”): „Wy mi
siê, kurwa, lutrze czy kalwinie coraz bardziej
podobacie”35 , drugi do krakowskiego koœcio³a
„na Grodzk¹” wpada³, co ju¿ jest oczywistym
zwrotem ku Reformacji. Wspomnienie Pilcha
o „dobrym katolickim ksiêdzu”, a jest to w protes-
tanckim ¿argonie okreœlenie o charakterze
oksymoronu, obejmuje ka¿dorazowo postaci
absolutnie wyj¹tkowe i niekonwencjonalne.
Kap³an Bardecki, pozostaj¹c w serdeczniej
przyjaŸni z pastorem „z Grodzkiej” „przy jakichœ
ekumenicznych okazjach zabiera³ g³os”36  ,
wzbudzaj¹c powszechny zachwyt braci-luteran.
Pamiêæ autora roztacza nad nim prawdziwie
magiczn¹ aurê, jako o tym, który „[...] nosi
w teczce zamiast kropid³a ró¿d¿kê i wahade³ko,
studiuje biopr¹dy, powa¿nie traktuj¹c chiñskie
horoskopy [...]”, w dodatku nieustannie siê pow-
strzymuj¹c, „¿eby œmiechem nie wybuchn¹æ”37 .
Wyj¹tkowoœci ksiêdza Józefa Tischnera chyba
podkreœlaæ nie trzeba. Wa¿ny jest natomiast
sposób kreacji tych postaci. W obu przypadkach
Pilch konstruuje swoje wspomnienia jêzykiem
lekkim, prostym, tak charakterystycznym
przecie¿ dla felietonu, nie stroni jednak od
urokliwego humoru, który pozwala o¿ywiæ
mglist¹ przesz³oœæ. Podkreœla te¿ wyraŸnie,
i¿ obaj byli duszpasterzami innego ni¿ on
wyznania, co wiêcej, stawia ich w wyraŸnej
opozycji nie tyko wobec ksiê¿y protestanckich
ale te¿ wzglêdem typowego katolickiego
duchowieñstwa. Autor, kolejny ju¿ raz, niezwykle
mocno zaznacza swoj¹ ewangelick¹ to¿samoœæ.
Ona te¿ pozwala mu na tak œmia³o zarysowane

postacie „swoich” ju¿ wielebnych. Pastor
z Innych rozkoszy bynajmniej nie jest typem
kap³ana pokornego, nieustaj¹cego w modlitwie,
nieszkodliwego, dobrodusznego s³ugi bo¿ego.
Ca³a jego wyrazista natura ujawnia siê
w wyg³aszanym, na stronie osiemdziesi¹tej
dziewi¹tej, kazaniu38 . Charakter ma silny, równie
siln¹ inwencjê, mocny g³os, mnóstwo uporu
i swoje starcze dziwactwa: „Homiletyczne
natchnienie sp³ywa³o nañ o najosobliwszych
porach dnia czy tygodnia. Bywa³o, ¿e w œrodku
obiadu, pomiêdzy pierwszym a drugim daniem
zrywa³ siê od sto³u, bieg³ do siebie, zatrzaskiwa³
drzwi, i po trzech, czterech godzinach rozlega³
siê stamt¹d jego donoœny g³os”39 . £za siê w oku
krêci tym wszystkim, którzy biskupa Andrzeja
Wantu³ê znali osobiœcie, gdy czyta siê o nim
w Bezpowrotnie utraconej leworêcznoœci40  czy
w Poci¹gu do ¿ycia wiecznego41 . Pilch nie pisze
o nim zwyczajnie. Nie zdaje suchej relacji
z faktów ¿ycia, nie wychwala pod niebiosa jego
cnót. Wybiera ze swej pamiêci te wspomnienia,
które wydaj¹ mu siê wystarczaj¹co dla literatury
atrakcyjne, ³¹czy je z w¹tkami z ¿ycia swojego
i swoich bliskich, koloryzuje czasem, a mo¿e
zwyczajnie przerabia na atrakcyjniejsz¹ formê,
podaje wreszcie w postaci rozgrywaj¹cych siê
gdzieœ na pograniczu jawy i snu historii...

Mówienie o tej „literackiej ekumenie”
odbyæ by siê nie mog³o bez próby zarysowania
wykreowanych przez Jerzego Pilcha wspólnot:
ewangelickiej i katolickiej. Pierwsza zbudowana
jest, rzecz jasna, bardziej wiarygodnie, czêsto
jednak uwypuklone s¹ te jej cechy, które autora
bawi¹ b¹dŸ te, które niezwykle mocno zapisa³y
siê w jego pamiêci. Obraz drugiej spo³ecznoœci,
bêd¹cy z wiadomych wzglêdów zaledwie jej
szkicem, zaprezentowany jest w oparciu
o powszechnie panuj¹ce stereotypy. Autor
wyostrza równie¿ to wszystko, co protestantów
w polskim katolicyzmie razi, œmieszy, bulwersuje
lub przeciw czemu wyst¹pi³ ich reformator.

35 J. Pilch, Upadek cz³owieka pod Dworcem Centralnym, Kraków 2002, s. 126.
36 Tam¿e, s. 190.
37 Tam¿e, s. 191.
38 J. Pilch, Inne rozkosze, Kraków 2000, s. 89-93.
39 Tam¿e, s. 89.
40 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworêcznoœæ, Kraków 2001, s. 228-236.
41 J. Pilch, Poci¹g do ¿ycia wiecznego, s. 145-152.
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„Wszyscy jesteœmy ewangelikami” – pada
w Tysi¹cu spokojnych miast , i z powodzeniem,
gdyby nie ci¹g dalszy: „a ewangelicy powinni
œwieciæ przyk³adem”42 , mo¿na by to zrozumieæ
w nieco szerszej perspektywie. Ilekroæ Pilch
tworzy siln¹ wyznaniow¹ grupê, tyle razy
zabiega, by by³o to towarzystwo œciœle
jednowyznaniowe. Rzadko ma miejsce sytuacja,
by poœród sporej liczby protestantów znalaz³a siê
równie liczna katolicka wspólnota. Zdarza siê
oczywiœcie, ¿e obok hermetycznej spo³ecznoœci,
jak powiada Dariusz Nowacki43 , ewangelików-
ekscentryków pojawi siê jedna innowiercza
dusza. Tak jest choæby w Innych rozkoszach, co
stanowi zreszt¹ swego rodzaju oœ kompozycyjn¹
powieœci. Zasadniczo w przypadku obu grup da
siê zauwa¿yæ tendencjê, by z w³asnego
wyznania czyniæ jedyny punkt odniesienia. I tak
w literaturze tej funkcjonuje podzia³ na: katolików
i niekatolików, oraz odpowiednio: ewangelików
i nieewangelików. Pozostaj¹c przy cnotach
wiœlan, nale¿y przywo³aæ wniosek autora:
„Wspó³bracia moi nie palili papierosów, ciê¿ko
pracowali i ¿yli w doskona³oœci”44 . Czy¿by czas
przesz³y mia³ wskazywaæ na przemijalnoœæ
nieprzemijalnych, wydawa³oby siê, zasad?
Prawdziwy ewangelik, ewangelik z krwi i koœci
ma³o, ¿e zna Bibliê na wylot, ma³o, ¿e ze
œmierteln¹ powag¹ traktuje poszczególne
wersety, cechuje go jeszcze „nadmierna i trochê
bezkarna ³atwoœæ w ci¹g³ym powo³ywaniu siê na
Pismo”45 . ¯yje wiêc w doskona³oœci, koniecznie
z pe³n¹ jej œwiadomoœci¹, nie znaj¹c przy tym
lepszej do perfekcji ni¿ praca drogi. I to we
wszelkich jej, nawet skrajnych, przejawach.
Jerzy Pilch z trudem powstrzymuje siê od ci¹-
g³ego odwo³ywania siê do katolickiej mentalnoœci
i dogmatyki. Podkreœla, ¿e wprawdzie „teologia
protestancka nie hierarchizuje ani nie
kategoryzuje grzechów”46 , jednak za najgorsze
przewinienie uznaje lenistwo. Dlatego te¿ (i tu
mo¿na autorowi wierzyæ) palenie jest dla

przyk³adnego ewangelika rzecz¹ o niebo gorsz¹
od spo¿ywania napojów alkoholowych. Bo o ile
po wypiciu kieliszka wódki ochota do pracy siê
wzmaga, z papierosem w rêku nie sposób
niczego dokonaæ. Pilch podkreœla ponadto,
i¿ pijañstwo, co by nie mówiæ, form¹ aktywnoœci
jest. „Lepszy o¿ralec ni¿ leniwiec” – ma g³osiæ
stare regionalne powiedzenie. Zanim w dalszym
ci¹gu krystalizowaæ siê bêdzie portret typowego
wiœlañskiego obywatela, s³ów jeszcze parê
o szczególnym typie mieszkañca tej ziemi –
duchownym. Ksi¹dz protestancki nie tylko ma
¿onê, w której nierzadko podkochuj¹ siê jego
parafianie47 , posiada tak¿e spore, œmiertelne
wrêcz poczucie humoru. Wœród licznych aneg-
dot na temat wielebnych, autor wspomina tak
nowatorskie elementy ich mów pogrzebowych
jak: „O œmierci okrutna! Czemuœ ten dom nawie-
dzi³a? Czemuœ nie posz³a do s¹siada?”. Znalaz³
siê równie¿ pastor, co ¿egnaj¹c zmar³ego rzuci³:
„B¹dŸ zdrów”, po chwili refleksji koñcz¹c:
„W niebie”48 . Rasowy ewangelik w wierze swej
wzrasta od najm³odszych lat: najpierw chodzi do
szkó³ki niedzielnej, potem na lekcje religii, nauki
konfirmacyjne, do koœcio³a, œpiewa psalmy,
odmawia modlitwy, na Tygodnie Ewangelizacyj-
ne jeŸdzi... Osi¹gn¹wszy wreszcie próg
doros³oœci, pilnuje, by ¿adne ciemne kotary,
¿aluzje, rolety, dniem czy noc¹, dop³ywu œwiat³a
do swojego porz¹dnego lokum nie hamowa³y,
gdy¿ „okien pobo¿nego domu, w którym ¿yje siê
po bo¿emu, nie ma potrzeby przed ¿adnymi
przechodniami zas³aniaæ [...]”49 . U kresu swoje-
go ¿ycia o jedno siê troszczy, by przypadkiem
nie odejœæ zim¹. Doczekaæ wiosny wypada,
wykorzystuj¹c jak najlepiej ostatnie tygodnie
¿ycia. I tak starzy wiœlañscy ewangelicy:
„w miarê si³ pomagali w domu, powtarzali sobie
niemieckie s³ówka, bo przecie¿, kto wie, czy
w Winnicy Pañskiej nie napotkaj¹ doktora
Marcina Lutra, a wtedy bêdzie wypada³o
powiedzieæ przynajmniej: Guten Tag Herr Doktor

42 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 105.
43 D. Nowacki, Zawód: czytelnik: notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków 1999, s. 153.
44 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworêcznoœæ, s. 151.
45 J. Pilch, Inne rozkosze, s.101.
46 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworêcznoœæ, s. 154.
47 Zob. J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 101–103.
48 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworêcznoœæ, s. 70.
49 J. Pilch, Poci¹g do ¿ycia wiecznego, s. 6.
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Luther, ich bin also ein Lutheraner aus
Weischsel in Polen”50 . I ¿eby dochowaæ
wiernoœci ksiêdzu doktorowi Marcinowi Lutrowi,
dodaæ wypada, ¿e o ile ewangelicy augsburscy
nie kryj¹ swojego oburzenia na narastaj¹cy
w biznesie odzie¿owym kult JPII, to w Polsce
pojawi³y siê ju¿ koszulki z podobizn¹ reformatora
wszechczasów. Co wiêcej, w jego ojczyŸnie
podczas religijnych zjazdów rozprowadza siê
tzw. Lutherbonbon.

Podsumowuj¹c zatem: typowy protestant
ze Œl¹ska Cieszyñskiego uczestnicz¹c w nie-
dzielnym nabo¿eñstwie (i tu autor trafia w samo
sedno s³aboœci wspó³braci) ze szczególnym
zapa³em œpiewa psalm koñcowy51, najbardziej
wstydzi siê swoich b³êdów, Ÿle reaguje na s³owa
Maryja i papie¿, okreœlenia Ojciec Œwiêty
u¿ywaj¹c tylko w odniesieniu do Boga. Za ¿adne
skarby nie chce siê dalej reformowaæ. To, co
zrobi³ Luter wystarczy mu na wieki, a wszelkie
zmiany, jakiekolwiek mia³yby byæ, s¹ z³e.
Ponadto, dla pañ po osiemdziesi¹tce z Cieszyna
charakterystyczne ponoæ jest to, ¿e miêdzy
porannym a g³ównym nabo¿eñstwem wracaj¹
do domu, tylko po to, by nakarmiæ kota, po czym
wracaj¹ do koœcio³a aby ponownie wys³uchaæ
tego samego kazania. Spraw¹ niewygodn¹ s¹
niew¹tpliwie zwi¹zki wyznaniowo mieszane.
Co robiæ, gdy babcia protestanta (Oma), która
boi siê, ¿e wnuk poœlubi „innowiercê”, zapyta
narzeczon¹, czy przypadkiem nie jest kato-
liczk¹? Pilch udziela niezawodnej rady wszyst-
kim zainteresowanym: „musisz siê zaprzeæ
i powiedzieæ, ¿e jesteœ luterank¹. To j¹ uspo-
koi”52 . Koœcielny z Tysi¹ca spokojnych miast
ostrzega: „[...] sens ¿ycia i ma³¿eñstwo mieszane
to jest jak ogieñ i woda! Teraz i tak nic nie
pojmiecie, teraz i tak lada chwila runiecie
w ramiona ponêtnych papistek, ale przyjdzie
czas i wspomnicie moje s³owa”, „[...] was wygubi
[...] pochopna wymiana spojrzeñ z [...]
katoliczk¹”53 ! Jerzy Pilch tworzy obraz tej

wspólnoty z pewn¹ doz¹ s³odko-gorzkiego
sceptycyzmu, którego nabawi³ siê wkraczaj¹c na
drogê bardziej uniwersalnej w Polsce religij-
noœci. Zdystansowawszy siê nieco do swojego
wyznania, wplataæ zacz¹³ w teksty w¹tki
rzymskokatolickie. Niema³o jest porównañ, choæ
obiektywne koligacje zdominowane zosta³y
przez ironiczne z³oœliwoœci. „Bracia komuniœci
upadli i nikt ju¿ nie przeciwstawi siê polskiemu
katolicyzmowi, a jest to najgorszy rodzaj
katolicyzmu na kuli ziemskiej”54 . Kpiarski ton
ogarnia nie tylko takie jego elementy, jak „[...]
o³tarzyk ku czci Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Taki jak trzeba: z portretem, wiecznie œwiec¹c¹
lampk¹, sztucznymi kwiatami i klêcznikiem”55 ,
ale tak¿e patronat œwiêtych56 , rekolekcje
okreœlone jako „katolicki ³agier”57 , dewotyzm, czy
kult „Najœwiêtszej Panienki”. Dystans do
Koœcio³a podleg³ego Rzymowi zdaje siê byæ
uwarunkowany w g³ównej mierze przez iloœciowy
stosunek procentowy obu wyznañ. Trudno nie
próbowaæ na wszelkie sposoby, równie¿
z pomoc¹ literatury, domagaæ siê od œwiata
odrobiny uwagi, miejsca na polu jakiejkolwiek
publicznej aktywnoœci w kraju, skoro „niebranie
udzia³u to jest g³ówna cecha ewangelików,
zw³aszcza w Polsce”58 . Pilch pisz¹c nawet
o sprawach dla siebie obcych, ucieka siê do
³¹czenia ich ze swoim rodzinnym œwiatem. Iro-
niê, a nawet autoironiê, „wpuszcza” w zrytualizo-
wan¹ rzeczywistoœæ ewangelików augsburskich
zamieszkuj¹cych Œl¹sk Cieszyñski. Wielokrotnie
podkreœla te¿, i¿ to wszystko, co w jego
literaturze ³¹czy siê z tematyk¹ religijn¹, ma
swoje Ÿród³o w pamiêci, „a jest to w³aœnie,
w pewnym sensie pamiêæ ewangelicka”.
Wspomina dalej:

Moja rodzina by³a ortodoksyjnie ewange-
licka, zaœ protestantyzm babci by³ bardzo
odleg³y od jakiegokolwiek ekumenizmu czy
tolerancji. W Wiœle zdecydowanie

50 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 80.
51 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworêcznoœæ, s. 62.
52 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 26.
53 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 69.
54 J. Pilch, Miasto utrapienia,  s. 155.
55 Tam¿e, s. 215.
56 Tam¿e, s. 12.
57 Tam¿e, s. 269.
58 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 106.
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przewa¿ali ewangelicy. W mojej klasie
szkolnej tylko pojedyncze osoby by³y
wyznania nieewangelickiego. Poza tym brat
mojej matki jest pastorem, co oznacza³o
jeszcze silniejsze wzmocnienie tych wiêzi59 .

St¹d równie¿ tak charakterystyczne
u Pilcha spory, przekomarzania, wzajemne
dokazywanie sobie obu grup. I mimo, i¿ „babka
Czy¿owa” zasadniczo daleka by³a od jakich-
kolwiek form tolerancji i dialogu z „innowier-
cami”, trac¹c s³uch, rezygnowa³a z niedzielnych
nabo¿eñstw, by w³¹czaæ „[...] na ca³y regulator
radiow¹ transmisjê katolickiej mszy." Co wiêcej,
„[...] nieraz z kamienn¹ twarz¹ wys³uchiwa³a
homilii do koñca. Potem, nie bez furii, wy³¹cza³a
radio, i nie bez irytacji na nadmiern¹, ponad-
wyznaniow¹ szczodrobliwoœæ Pañsk¹ mówi³a:
«Piêkne kazanie, kazanie piêkne, to trzeba im
zostawiæ.»”60

Autor nie bez kpiny odnosi siê do
„dysydenckich norm”, ¿artuj¹c:

Mam... mam... mam dar bilokacji. Umiem
byæ w dwóch miejscach naraz... Niczym
ojciec Pio. Tak... Mam, niczym ojciec Pio,
dar bilokacji i dlatego raduje siê na przyjazd
Ojca Œwiêtego, albowiem pragnê z nim
o tym pomówiæ...61 ,

czy to opisuj¹c typow¹ katolick¹ oazê, osi¹gaj¹c
przy tym apogeum wiedzy z tego zakresu. Pilch
stosuje zabieg niezwykle ciekawy, wk³adaj¹c
pewne swoje w¹tpliwoœci na temat rekolek-
cyjnego wyjazdu w usta kilkunastoletniej, z ca³¹
pewnoœci¹ nie protestanckiej, Esmeraldy Dorsz
z Miasta utrapienia:

Dom, w którym mieszkamy, nazywa siê
Synaj, drugi Tabor, trzeci Karmel, [...] nie ma
kolacji tylko jest agapa, nie jadamy
w sto³ówce tylko w refektarzu, obowi¹zuje
œcis³a segregacja p³ciowa, nie wolno
chodziæ w szortach, co wiêcej – na mszê
dziewczyny musz¹ chodziæ w spódnicach,

ponadto

zero telefonu, zero radia, nie mówi¹c
o telewizji, zakaz u¿ywania walkmana,
¿adnego kiosku, 6:00 – jutrznia. 7:00 –
œniadanie. 8:00 – msza œwiêta […], potem
do po³udnia zajêcia w grupach polegaj¹ce
na czytaniu i omawianiu fragmentów Pisma
Œwiêtego oraz dyskusje na tematy takie, jak
np. „Godnoœæ osoby”, „Powo³anie do
czystoœci na ka¿dym etapie ¿ycia”...,
no a poza tym oazowe piosenki “w rodzaju
„Jezus kocha ciê”, du¿o optymizmu, mi³oœci
i wiary w bliŸniego62 .

Pilch jednak nie zawsze daje tak ogromny
popis zasobu swoich wiadomoœci o tym, co
obce. Tym razem opisuj¹c katolickie kazanie,
rozpoczyna je w sposób iœcie luterski: „Bracia
i siostry w Jezusie Chrystusie! S³owa Pisma
Œwiêtego przeznaczone na dzieñ dzisiejszy
znajdziecie w ksiêdze proroka Jeremiasza,
wiersz 63, rozdzia³ 51…”63 . Najbardziej
interesuj¹ce, a czêsto te¿ niezwykle zabawne,
s¹ jednak te fragmenty, w których oba wyznania
siê ze sob¹ konfrontuj¹, polemizuj¹, wyci¹gaj¹
w koñcu mniej lub bardziej intryguj¹ce wnioski.
Tak jest choæby w Tysi¹cu spokojnych miast,
gdzie toczy siê zaciek³a, ogólnochrzeœcijañska
dyskusja:

„Znowu katolicy wszystkiemu winni” –
z roz¿aleniem zwraca³ siê do protestantów
zawiadowca Ujejski – „znowu katolicy
wszystkiemu winni. Jak s³owo dajê, ile razy
przyjmê wasze heretyckie zaproszenie na
rzekomo ekumeniczn¹ papojkê, tyle razy siê
dowiadujê, ¿e wszystkiemu winni s¹ katolicy
i jako marny, bo marny, ale jednak katolik
wychodzê na wa³a. To jest nie do
pomyœlenia, ¿eby w katolickim kraju
garsteczka braci od³¹czonych robi³a
jakiegokolwiek katolika, nawet mnie,
w konia. My niewinni, wyœcie winni. By³o nie
robiæ schizmy”.

59 J. Gawlikowska , Przeboje prozy XX wieku, Goleszów 1997, s. 233-234.
60 J. Pilch, Upadek cz³owieka pod Dworcem Centralnym, s. 39-40.
61 J. Pilch, Narty Ojca Œwiêtego, s. 28.
62 J. Pilch, Miasto utrapienia, s. 269-273.
63 Tam¿e, s. 15-16.
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Chocia¿ zwykle w takich chwilach,
przynajmniej na Œl¹sku Cieszyñskim, a przecie¿
Pilch jest twórc¹ jak siê go tam okreœla „stela”,
ewangelicy podkreœlaj¹, i¿ Luter wcale od³¹czaæ
siê nie chcia³, w powieœci koœcielny kontruje:
„By³o nie doprowadzaæ w wiekach œrednich do
kryzysu papiestwa. By³o nie handlowaæ odpus-
tami”64 . Polemika trwa jeszcze na nastêpnych
kilku stronach, w koñcu pada obraŸliwe nieco dla
Koœcio³a reformowanego stwierdzenie: „U was
mo¿e wyj¹tków nie ma, u nas s¹. Na tym polega
nasza wy¿szoœæ nad wami. Koœció³ katolicki to
jest Koœció³ elastycznych intelektualistów
a Koœció³ luterski to jest Koœció³ dogmatycznych
doktrynerów”65 . Wprawdzie strona ostatnio
atakuj¹ca powo³uje siê jeszcze na autorytet
Ojców Koœcio³a, antagonista mistrzowsko
puentuje: „Nas, lutrów, obchodzi Luter” 66 .
Co prawda, to prawda.

Przy okazji dialogu miêdzy judaizmem
a chrzeœcijañstwem pojawi³a siê kiedyœ myœl,
jakoby ka¿dy chrzeœcijanin by³ równie¿ ¯ydem.
S¹d ten mo¿na by, na u¿ytek tej pracy, nieco
rozszerzyæ. Istnieje jednak spora obawa, i¿ krêgi
protestanckie nie bêd¹ przyjmowa³y z entuz-
jazmem pomys³u, by ewangelików nazywaæ
tak¿e katolikami. Poniewa¿ wyznaniowa
wiêkszoœæ nale¿y w Polsce do tych ostatnich,
Pilch z uporem ucieka siê do ró¿nych literackich
sposobów, by naród ze zwyczajami swojego
Koœcio³a zapoznaæ. Korzysta z najbardziej
skutecznej chyba metody, t³umaczy bowiem
nowe dla wiêkszoœci czytelników zjawiska
w odniesieniu do tego, co swojskie:

Trzeci raz […] widzia³am, jak […] szliœcie
w niedzielê na nabo¿eñstwo do waszego
koœcio³a. Gnana nie tylko ciekawoœci¹
turystki posz³am za wami, siedzia³am z ty³u
na ³awce pod wie¿¹. Podoba mi siê u Was,
¿e nie trzeba klêkaæ. Ale kazanie nie
podoba³o mi siê w ogóle. Kazanie by³o
ca³kiem przera¿aj¹ce […]. Miejscowy pastor
sprawia wra¿enie, jakby o wiele mocniej
wierzy³ w diab³a ni¿ w Boga […]. Jeœli siê nie

mylê, Marcin Luter mia³ ten sam problem.
Nie ma siê w koñcu czemu dziwiæ, albo siê
robi schizmê, albo gra siê w gumy67 .

Niew¹tpliwie dziêki sztuce pewne treœci
s¹ lepiej przyswajalne, zarówno dla obozu
uznaj¹cego papieski prymat, jak i dla
okreœlanych jak¿e czêsto: „heretycy, pardon,
bracia od³¹czeni”68 , ewangelików.

Chocia¿ praca ta stanowi zaledwie
nieœmia³¹ próbê pochylenia siê nad tym
literackim novum , którym jest bez w¹tpienia
czêœæ twórczoœci Jerzego Pilcha poruszaj¹ca
tematykê protestancko-katolick¹ z perspektywy
pisarza ewangelickiego, niema³o wyp³ywa z niej
wniosków, mog¹cych stanowiæ w przysz³oœci
punkt wyjœcia dla dalszych badañ.

Autor daj¹c w swoich tekstach rys
typowego ewangelika ze Œl¹ska Cieszyñskiego
wprowadza do literatury polskiej topos wczeœniej
w zasadzie niespotykany. Tym samym jego
zas³ugi na polu dzia³alnoœci spo³ecznej nie s¹
wcale mniejsze. Pilch w³¹cza wiœlañskiego
protestanta w œwiat ogólny, zdaje siê oswajaæ go
z okrutnym, bo wszechobecnym, polskim
katolicyzmem. Co wiêcej, w pewnym stopniu
równie¿ „uciera nosa” silnej i pilnie strze¿onej
spo³ecznoœci swoich wspó³wyznawców.
Pokazuje im samym, poprzez konfrontacjê
z obcym œwiatem, ale tak¿e wszystkim wko³o,
¿e ewangelicy nie s¹ bez wad. Co ciekawe,
o wspólnocie tej pisze jakby z podwójnej
perspektywy. Jako wspó³uczestnik pewnych
zdarzeñ, rytua³ów, stosuje autoironiê, do której
przecie¿ ma prawo, bo z tej spo³ecznoœci
wyrasta. Zaœ jako „ten, który wyjecha³”,
skonfrontowawszy siê z ogólnym ¿yciem, tworzy
jak postaæ z zewn¹trz i to ze wzglêdu zarówno
na pewien sceptycyzm do swojego wyznania,
czas, który min¹³ od lat dzieciñstwa, jak równie¿
odleg³oœæ przestrzenn¹, przez podró¿e z Wis³y
do Krakowa, i dalej, do Warszawy. Zasadniczo
Pilch podejmuje, heroiczn¹ w pewnym sensie,
walkê o spo³eczne uœwiadomienie, o równe
miejsce dla tej religijnej mniejszoœci wœród ca³ej

64 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 106-107.
65 Tam¿e, s. 112-113.
66 J. Pilch, Tysi¹c spokojnych miast, s. 114.
67 Tam¿e, s. 38.
68 J. Pilch, Miasto utrapienia,  s. 26.
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rzeszy katolików. Czêsto jednak nie sposób
unikn¹æ wra¿enia, i¿ wszystkie te zabiegi
stanowi¹ cel sam w sobie. Autor wydaje siê
szczyciæ swoj¹ odrêbnoœci¹ i z wielkim
entuzjazmem kreowaæ siê na nieco egzotycz-
nego, a czasem i zmitologizowanego, lutera-
nina. Mimo tego doœæ silnego poczucia w³asnej
to¿samoœci, nie rezygnuje z pisania o „inno-
wiercach”, a nawet z niema³¹ wiedz¹ (i tu nale¿¹
siê gratulacje) mówi o braciach w wierze ze
œrodka ich œrodowisk, ich ustami i ich jêzykiem.
Mimo i¿ ucieka siê czêsto do obiegowych
stereotypów, czyni wiele dobrego dla polskiego
Koœcio³a. Dziêki omawianej twórczoœci katolicy
mog¹ spojrzeæ na siebie inaczej, bo z nowej
perspektywy, dostrzegaj¹c oznaki typowo
polskiej przesady w pozornej religijnoœci, czy
wypaczeñ biblijnej nauki.

G³ówn¹ kategori¹ znacznej czêœci
literackiego dorobku Jerzego Pilcha jest pamiêæ.
Wszystko to, co opisywane z pewnym nieœmia-
³ym sentymentem rodzi siê tu z twórczego
przetworzenia rzeczywistych historii, miejsc,
osób… W stosowaniu kpiny osi¹gn¹³ autor
prawdziwe mistrzostwo, gdy¿ uda³o mu siê
wypracowaæ coœ, co Przemys³aw Czapliñski
okreœla mianem „nostalgicznej groteski”69 .
Ironia, wszechobecna przecie¿ u prozaika, „[…]
s³u¿y nie degradowaniu przedstawianych
sytuacji, lecz ich ochronie”, ma³o tego, „[…] im
gêœciej ironia siê rozk³ada, tym szczelniejsza
os³ona nad ewokowanym œwiatem”70 . Podobnie
jest z przeœmiewczym tonem w niektórych
„katolickich” fragmentach. „Groteska nostalgicz-
na” ogarnia przecie¿ postaæ Jana Paw³a II czy to
w Nartach Ojca Œwiêtego  czy w Mieœcie
utrapienia. Ilekroæ bowiem Pilch ¿artuje na jego
temat, w istocie wyœmiewa ludzkie postawy,
papie¿ zaœ pozostaje uznanym autorytetem,
choæ w nowym, œciœle protestanckim wydaniu.

Opisywana tak czêsto Wis³a stanowi dla
autora podstawowy punkt odniesienia, zdaje siê
byæ nie tylko centrum wszechœwiata, lecz tak¿e
g³ównym oœrodkiem wszelkiego dzia³ania,

mikrokosmosem, w którym rytm ¿ycia
wyznaczaj¹ uroczystoœci religijne lub œwiêta
rodzinne, jak choæby urodziny Omy (Inne
rozkosze). Ewangelicka wspólnota funkcjonuje
tu zatem w ramach wielopokoleniowych rodzin,
w których podstawow¹ kategori¹ zdaje siê byæ
r y t u a ³. Splata siê on œciœle z ¿yciem religijnym,
zupe³nie tak, jak protestancki duchowny ze
swoimi parafianami. Tym samym religijna
pos³uga na krok nie odstêpuje ¿ycia codzien-
nego, tym bardziej, i¿ nieustannie obecny
w spo³eczeñstwie ksi¹dz nawet kazania
preparuje na oczach swoich owiec. Pilch zdaje
siê ocalaæ od zapomnienia œwiat, który, jeœli
w ogóle jeszcze istnieje, jest ju¿ poza zasiêgiem
literata. W efekcie powstaje coœ na kszta³t starej
fotografii, upamiêtniaj¹cej pewne zdarzenia,
postaci, ale tak¿e kreuj¹cej na nowo dawn¹
rzeczywistoœæ. To zatrzymanie w kadrze
protestanckiego zak¹tka œwiata, jakim jest Wis³a,
wyzwala podwójny bieg. Poprzez przywo³anie
tego, co minione, spo³ecznoœæ ta i jej zwyczaje
podlegaj¹ mitologizacji, z drugiej zaœ strony,
Pilch poddaje wspó³braci procesowi dehero-
izacji, niweluj¹c nieprawdziwe legendy, od lat
unosz¹ce siê nad ewangelikami ze Œl¹ska
Cieszyñskiego. Tak te¿ jego literacka metoda
„[…] polega na akceptacji sztucznoœci, któr¹
zajadle zwalcza groteska, i na przekszta³ceniu
¿ycia wspólnoty ewangelickiej w zbiór form”71 .
Efekt pisarski oparty jest tym samym na
wywo³aniu pozornie sprzecznego wra¿enia
bliskoœci wspominanego œwiata przy jego
równoczesnej nieosi¹galnoœci.

Pilch ukocha³ […] te wspólnotê nie tylko za
jej odrêbnoœæ, lecz tak¿e za jej odizolowanie
od reszty œwiata i reszty czasu; przesz³oœæ,
nieco skansenowa, jest autorowi potrzebna,
poniewa¿ stanowi ³atwo dla czytelnika
zrozumia³¹ formê zastyg³¹, wzorzec nie
podlegaj¹cy odkszta³ceniom i nie wprowa-
dzaj¹cy ¿adnych zmian do œwiata
zewnêtrznego72 .

69 Zob. P. Czapliñski, Wznios³e têsknoty: nostalgie w prozie lat dziewiêædziesi¹tych, , s. 229-242.
70 Tam¿e, s. 235.
71 Tam¿e, s. 236.
72 Tam¿e, s. 242.
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Równie wa¿ne jak sposób prezentacji
obu wyznaniowych grup jest autokreacja
samego twórcy. Pilch bardzo czêsto igra
z czytelnikiem, podrzucaj¹c mu jawne sygna³y,
by zachowaæ czujnoœæ w odró¿nieniu literackiej
fikcji od rzeczywistoœci. Jednym z nich jest
obdarzanie swoim imieniem bohaterów powieœci
(np. Jerzyk w Tysi¹cu spokojnych miast).
Podobnym zabiegiem bêdzie d¹¿enie do
stworzenia szerszej wizji œwiata przedstawio-
nego. Autor podejmuje w ró¿nych tekstach ten
sam motyw, by za ka¿dym razem umieszczaæ
go w nieco innej formie i nieco innym kontekœcie.
Czytelnik wobec tego sam buduje sobie spójny
obraz, sk³ada go z pokrewnych, niczym puzzle,
elementów.

W rozwa¿aniach na temat sposobu
prezentacji okreœlonych œwiatów, konkretnych
rzeczywistoœci, czy w koñcu autokreacji samego

twórcy, nie sposób pomin¹æ pytania o efektyw-
noœæ jego wszelakich literackich zabiegów. Jerzy
Pilch, bardziej b¹dŸ mniej œwiadomie, pomaga
sobie, swoim wspó³wyznawcom, a wreszcie
ca³ej „nieluterskiej” reszcie. Porz¹dkuje œwiat,
wspinaj¹c siê przy tym na wy¿yny literackiego
wdziêku. Obaliwszy zespó³ niepotrzebnych
stereotypów, ustanawia nowy, ciekawszy, choæ
niepozbawiony pewnych „ulepszaczy”, œwiat.
Zdaje siê budowaæ pomost miêdzy Luteranami
z Wis³y a reszt¹ spo³eczeñstwa, miêdzy
Œl¹skiem Cieszyñskim a katolick¹ Polsk¹. I cho-
cia¿ Pilch toczy zaciek³y bój o zwiêkszenie
œwiadomoœci „innowierców”, mimochodem
wyprowadza braci-ewangelików z odleg³ych,
bezpiecznych, po³udniowych zak¹tków w œwiat
rz¹dz¹cy siê okrutnymi prawami du¿ego,
centralnie po³o¿onego miasta.


