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_Nie wyoblaiam sobie pis , który nie sprzeda1e wojego życia. Jest tylko kwestia. w jakie) postaci w jakim 

opakowaniu jest ten towar Nawet gdybym pisał powieść z życia templariuszy, to też w 1a1<1e1ś formie znalazlyby się tam 

fakty mnie dotyczące." Zawsze jesl jednak zasadnicza część życia absolutnie nieprzekladalna na li teraturę . Wiem to 

bo uchodzę za autora czerpiącego obficie z autobiogralu. wręcz. jak niektórzy powiadają, w mojej twórczości nie moż

na odróżnić bohatera od autora. Im bardz1e1 zasadnicze części zycia są nieprzetłumaczalne na literaturę, tym bardzie1 są 

one dramatyczne Ale od paru lat moje losy są tak zawile. że nie wydaje mi się abym czynil z tego jakikolwiek literac

ki uzytek Jeśli 1uż coś przenika do mo1e1 twórczości , to bokami - nie mozna przecież wysk zyć z własnej skóryl" 

Jerzy Pilch LJ rodz!l się w 1952 roku w Wiśle , na pograniczu polsko-czeskim (nie istniejący już dom je

go pradziadków stal na Stożku, na samej granicy, po wodę trzeba bylo chodzić do studni na czeską stronę) 1 pro

lestancko-kalolickim. i tam spędllł pierwsze dziesięć lat zycia, lal silnie naznaczonych ewangelicką edukacją· 

szkółka niedzielna. nauka rehg11, konf1rmacia. Krąg rodzinny i towarzyski byt wylączn1e protes1anck1 „Kiedy 

WChodz1lem coraz bardziej W IZw. życie Ogólne, nab1eralem Z Waln do ~WOJego wyinania dyslfSU, a także 

gorzko-sentymenlalnego sceptycyzmu, niemniej domowe z I e c I ę c L w o 
ewangelicko-augsburskie jest i istnieje, lak. jak każde dzieciństwo , i istnieje coraz bardzie1 (. )"' To zresztą nie 

bylo łedynym co go odróżnralo od rówieśni

ków - nosi I ok u /ary i bardzo 

dużo czytat 

Lata następne - to Kraków .„byl 

miejscem moiego do1rzewania. tam przezy

tem wszystkie iniqacje " tam pobierał nauki 

go rodza1u studiów był w zasadzie mo1ą tzw. pomyłką życiową Nie szło 

m1 pisanie tekstów naukowych, co tam wtedy było ściśle zalecane, ba

lem się też oczytanych w dalekowschodnich klasykach sludentów A kie

dy zacząłem to lubić kiedy nawet dydaktyka zaczęła przynosić m1 jakiś 

rodzaj satysfakq1 bylem JUL n a wy I ocie Oficjal

nym powodem usunięcia mnie z uczelni byla zbyt mała liczba publikacji. 

w liceum - gdzie nawet zgłosi! chęc wstąp1e- a w dodatku te. które były. byly zdanrem odpow1edmo wysok1e1 komisji -

nia do ZMS. ale dwója z rosyjskiego była zbyt nieporadnie i kiepsko napisane. Szczęśliwy, wbrew pozorom, zbieg 

przeszkodą nie do pokonania tam stud1owat okoliczności sprawił. że pożegnałem się z prestiżową pracą na UJ. Pew

polonistykę, a po 1e1 ukończeniu. w 1976, zo-
1 

nego poranka obudziłem się i doznałem ulgi, że wreszcie nie muszę .• „ 

stał asystentem w Instytucie Fiłolog11 Polskie) Jan Blońs i, nregdyś 1ego akademicki nauczyciel 1 promotor nieukoriczo

Unrwersytetu Jagiellońskiego . a za1ęc1a pro- net rozprawy doktorskiej, dziś admirator twórczości Pilcha przerazony 

wadzi! - 1ak twierdzą zlośl1w1 - wg własnego wypow1edz1aną zartem zapow1edz1ą powrotu do przerwane) dysertac1i. 

oryginalnego systemu: trzy razy v seme- mial wykrzyknąć kategorycznie „Broń Bozel" Po tamtym rozstaniu. 

strze .. , Spędzilem dziewięć lat na uczelni. Nie w 1985. Jerzy Pilch ob1ąl posadę subiekta w krakowsk1e1 Galerii Andrze

normowany czas pracy male pieniądze ale ja Mleczki . . Byl to 1eden z nielicznych okresów. kiedy bytem zamożnym 

duża wolność . Nie bardzo 1ednak 1nteresowa- czlow1ek1em. Ale nie chcialem cale zycie sprzedawać rysunków " 

to mme uprawianie nauki w ogóle wybór te- Juz wcześme1 jednak pisywał poetyckie fe I ie to ny w „Echu 

Krakowa". ale przede wszystkim w latach 1978 - 81 pracowal w redakcji 

dwutygodnika „student, kierowanym i powszechnie czylanym przez 

środowiska nie tylko akademickie. Ten niezwykle opiniotwórczy, niefor

malny organ pokolenia 68 skupia! wokól siebie rzesze opozycyjnie na

slaw1onych twórców. wspólpracowników 1 czytelników. Po 13 grudnia 

1981 Jerzy Pilch zniknąl z oficjalnych lamów 1 publikowal w czasopi

smach podziemnych - "Nowym zap1s1e· . ·Kulturze mezatezne1". „Arce" 

oraz londyńsk im Pulsie Byl wspolzalozycielem 1 1ednym ze stałych au-
ci 



torów slynnego niezależnego pisma mówionego 

» N a G jo s «. Od 1983 do 89 wygłasza! tam 

staly felieton satyryczny poświęcony dzielom i oso

bom szczególnie fetowanych 1 zaslużonych dla komu

nistycznych wladz pisarzy oficjalnego obiegu Słu

chacze do lez zarykiwali się ze śmiechu gdy Pilch, 

I n·1 
p r--:U~ I parar11a po l ~itj hwYwtstośti to 

Z tego zyję . Szukam tematów felietonowych 

i im na większe ;a;a trafię , tym 1est mi przyjemnie1 Jeśli czegoś 

się obawiam, to tego, co w Polsce nie 1est możliwe - stabiliza

cji Że politycy będą sprawni, gospodarka będzie hulać, wszy

scy będą miel i wszystko i ze jedyną nadzieją będą wtedy sza

leńcy, którzy wejdą na ratusz 1 zaczną się ostrzeliwać. (. .. )Wy

bawić z iepotrzebnych kompleksów moze nas tylko a u L o I ro n I a Moim zadaniem 
1est wywolywanie oczyszczającego śmiechu. Wszystkie tonacje 

komiczne I szydercze nie oznacza1ą pustki. To pewien rodzai 

świalopoglądu . Przez zabawny skrót można odczytać prawdę 

o świecie . Przepraszam za patos. W gruncie rzeczy 

jestem z branży rozrywko eJ · 
Losy bohatera raczej , niz bohaterów Pilcha, bo - do czego sam 

się przecież przymaje - użycza glosu ternu samemu, coraz bar

dzie1 z sobą tozsamemu osobnikowi , układaJą się w wieloele

wygtaszal prześmiewcze recenzje masowo wydawa- mentową autobiografię . Jego opow i eści o życiu i pisaniu są 

nych i wznawianych wówczas płodów Bratnego, Do- w gruncie rzeczy przyznawan iem się do wlasnych nieumiejętno

browolsk1ego. Dobraczyńskiego, Mache1ka czy Przy- śc1: „Zawsze mam pod ręką smaczną anegdotę o tym, jak nie 

manowskiego. Nie musiał nawet specjalnie tenden- nauczyłem się języków obcych, albo o tym , dlaczego do nie

cy1nie dobierać materiałów, ani preparować czy wyry- dawna nie umialern plywa ć . Mogę opowie dzieć , dlaczego nie 

wać z kontekstu cytatów by wzbudzać paroksyzmy potrafię jeżdzić na nartach Że piszę piórem i na maszynie, bo 

oczyszczającego, terapeutycmego śmiechu . nie obsluguję komputera. Ze nie potrafię prowadzić samochodu 

1 jak fatalnie robil to mój Stary I być może wszystkie te braki bohaterów me chce nadać swemu życ iu przemyśla

rezonowaly w umie1ętnosć pisania. w sposób rzeczywisty za- nego kształlu czy porządku. me pragnie planowo 

czątern pisać po lekturze listów Kafki do Feliqi . Te dwa tomy zrn1en ic swej nieudaczne1 egzystenc1i. 

absolutnie mnie zdruzgotaly. ( .. ) Mogę również powiedzieć. W 1988 londylisk1 Puls wydal zbiór opowiadań 

że nie jestem stuprocentowym mężczyzną . Nie jestem równiez Wyznania twórcy pokątnej /ite
zwolennikiern formuty Janka Nowickiego, który powiada, ze ratury erotycznej. wyróżniony nagrodą 
prawdziwy męzczyzna powinien spali ć dom. wyrwać drzewo Fundacji 1m Kościelskich . Byla to pierwsza publika

i wpierdolić synowi Mówiłem już o swoich slabośc1ach , więc 

me będę do nich powracał z masochistycznym namaszcze

niem . Ale zreperowanie kranu. uszczelnianie okien itp .. są 

drugorzędnymi cechami plciowymi W gruncie rzeczy 

Jestem dość porządnym facetem, 
posiadam np. taką dość cenną cechę , taką jest pracowitość 

Trudnym momentem jest dla mnie chwila kiedy po zakończe

niu pisania nie bardzo wiem. co robić. Jestem równie eksta- ~i~~!~~~;i 
tycznie, potwornie wrażliwy na zapach. dolyk. Jestem człowie

kiem na wskroś samotnym, ale dotyk, oddech na ramieniu, 

pozwalają m1 istnieć " Jego I ilerackiego bohatera tez prześla

dują upadki, porazk1 i klęski. Jest nieudanym synem. nieuda

nym kochankiem. nieudanym męzem , nieudanym panem do

mu, nieudanym pisarzem, nieudanym Polakiem ~Ni:; 
wreszcie. „Moi bohaterowie na pewno nie są udacznikami -

sama koncepcja bohatera bardzo udanego, czyli pozytywne

go, byłaby rodzajem literackiego fiaska. (. ) Moim żyw1olem 
~,~:i:_;::m 

1est racze; fiasko niz zwycięstwo " I co więce1 - zaden z tych fJ;I~ 

cja ksiązkowa Jerzego Pilcha. chociaz mial 1uz na 

koncie - jak wspomina Marian Stala - napisaną 

w 1978 mikropowieść Masy upalnego powietrza kló

ra jednak nigdy nie ukazała się drukiem. „Oto rest mój 

debiut. książka napisana w tamtych kontrowersyjnych 

czasach. kiedy próbowalem pisać i kiedy bylem blisko 

z Hanulą " - pisał w posłowiu do Wyznan . , zbioru 
5 
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dziesięciu opowiadań. któ re mimo iz wyraźnie osadzone staniem - to (w Po lsce) tyle co należeć do mniejszości , 

w nasze1 rzeczywistości, nie staraty się odtwarzać wycinków znosić upokorzenia duchowej odmienności. Cierpienia 

te jże Byty racze1 wyrażną konstrukcją lite racką, grą z moty- zrodzone z takich doświadczeń bardzo wyostrza1ą wzrok. 

wami zaczerpniętymi z Shu lza, Gombrowicza, Mrożka, Kon- (. .. ) Pilchowe patrzenie z perspektywy protestanta podob

wickiego. z twórców, którym krytycy na1częśc1ej przypisują ne jest do Gombrowiczowskiego patrzenia przez Atlantyk. 

role duchowych antenatów Pilcha „ i tka cy, Takie widzenie Polski (1 samego siebie) jest dla wielu bo-

Go m browi cz i Mrozek są bez wątp1e- lesne - ale tez ma być bolesne. Przede wszystkim zaś ta

kie widzenie pozwala zauwazyć zasadniczy temat Tez 

o glupocie, piciu i umieraniu. Te Tezy to drugi w kolej

nośc i wydania zbiór tekstów publikowanych w "Tygodni 

ku Powszechnym" Nim ukaza ły się w 1997 , cztery lata 

wcześniej ukazała si ę na1popularniejsza (co bez wątpie

nia wspomógl glosny film Jerzego Stuhra) powieść , a ra

cze1. 1ak ch ce autor w podtytule Proza podróżna 

Spis cudzoloznic Jest to zapis 

1ednego dnia i wieczoru z życ i a asystenta na wydziale po

lonistyki, Gustawa, podczas których wraz z kolegą z uni 

wersyteckiej wymiany, szwedzkim intelektualistą walęsa 

się od knajpy do kna1py. I znowu, nie odtworzenie rzeczy

wistości końca lat os1emdzies1ątych jest tu istotą, ale kon

strukqa bohatera, spadkobiercy bogatych tradycp, na 1akie 

monotogu1ąc i belkocząc się powolu1e. ale którego prze

znaczeniem iest niespetnienie: literackie. erotyczne, pa

triotyczne Nawet rasowym alkoholikiem nie zostal. po

przestal na pozycj i przeciętnego pijaczka. ,Ks iążka Pilcha 

1est literackim pozegnamem i podsumowaniem lat os1em-

ma ojcami pisarstwa Jerzego Pilcha Wszyscy trzej krytycz- dz1es1ątyc h . Op1sal on przeszlość odkrywczo i wspólcze

nie ukazywa li polskoś ć zdz1ec i nn1alą, detronizowali tru1ące śnie. efektownie opowiedz1al o czasie nieefektywnym, po 

mity nasze j kultury, polski patos, heroizaqę, cierpiętnictwo. raz pierwszy od wrelu lat - 110 tak sugestywnie - przedsta

powodu 1 ące jej zamknięcie 1 konserwatyzm. ' - p1sala Ane- wil postać zywą, a nie wygrzebaną z dusznych zakamarków 

ta Górnicka w 1998 roku. W glębsze1 perspektywie widzi to muzeum." Tak Mariusz Czubaj rekomendowal Spis cudzo

Mar1an Stala: .Protestan tyzm, a ściślej bycie pro testantem loli11c czytelnikom „Gazety Wyborcze]" . W 1994 w kra

- to dla Pilcha szkola patrzenia z dystansu. Bo być prote- kowskim Znaku ukazal s i ę wybór tekstów zamieszczanych 

na oslatmej stronie „Tygodnika Powszechnego„ w latach 1990 - 94, za- rne wypada' - metalorą ludzkiego losu za

tytulowany Rozpacz z powodu utraty dan. które stawia przed nami zyc1e i którym 

furmanki Tygodnikowe fe lietony Pilcha, które godnie - co wie- nie możemy sprostać, g lęboko relig11nego 

lokrotnie podkreślano - zajmowaly m1ełSCe, zarezerwowane wcześnier dla poczucia wlasnej ułomności. Lęku przed 

Antoniego Slommskiego i Kisiela, uzupełniono tu kilkoma pamfretami wy- cierpieniem 1 smiercią . " 1a.nooq F .n&'lll<I Zda

głoszonym1 podczas wcześniejszych prezentacji "NaGtos " W rok póż- rzaly się talae mterpretaqe odwazn1e1sze 

niej poznaflskie Wydawnicr.Noa5 opublikowało Inne roz- „Czytelnicy 1 JUŻ wiedzą. ze oto otrzymali 

kosze Pilch pisal łe w Ameryce na stypendium w Iowa Ci

ty Jako pomoce naukowe zabral ze sobą podręcznik weterynarii 1 Biblię 

Recenzje, które masowo publikowano w prasie codz1enne1 i periodycznej, 

fachowe1 i ogólnej, były jeśli nie entuzjastyczne to przynajmnie1 przychyl

ne. Ale mieli z tymi Rozkoszami krytycy niemało zachodu, bo „dowcipną 

i zgrabnie napisaną książkę Pilcha dobrze się czyta, chociaż nieco trud

niej interpretuje.'(!) . „Dziwna i niepoko1ąca proza, wprawiająca być mo

że nawet w stan osłupienia . R o ma n s u schyłku XX wie

ku? Tak. Parodia romansu? Pewnie też . Przede wszystkim 1ednak po

wieść doskonale nieprzezroczysta. zaskakująca humorem, lekkością 

w prowadzeniu narracji, nieslychaną zdolnością kreowania mezwyktych 

sytuacji, często arcyzabawnych, a co chyba najważniejsze. niepokołącą. 

wpisaną weń gtęboką warstwą refleksyjną Ironiczny dystans 1 grotesko- • •15>-..,>11 
wy parawan warunkują ukryte sensy i prawdy o kondyc ji człowieka 

schylku XX wieku. "1Gr?f1loo Ka11r-.001 I w podobnym kierunku: „Ale też 

wlaśc1w 1 e sytuaqa Kohoulka 1est właściwie - wiemy to my, do ktorych 

kobiety naszego życia mówiry siewami jego Z Q n \ I 
' jesteś już duzym chłopcem i pow i nieneś wiedzieć co wypada. a cJgo 

książ kę o uniwersalnej tematyce („) 

Książkę C?'.Yta się 
znakom1c1e nawet 
po trzy. cztery razy, więc bez zbędnego dz1a-

lania przystąpmy do dzieła( .. ) Spróbujmy 

zatem my starzy adoratorzy Sprawy polskiej 

dopisać Pilchowi (odczytać Pilchowi) , co 
7 
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ukryl. Ukr.yl on mianowicie w postaci aktLJal nej 
k Ob I 8 ty te. z którąś my przez 1ata romansowali w ma

rzeniach. dla które j sktonniśmy byli umawać swoje codzienne zy

cie za konsp irację . a konspiracy1ne spotkania z nią za najrzeczy

wistszą rzeczywistość: żeby ją zdobyć ldarnahśmy, bo jak macze1 

mog l ibyśmy stać się lepsi w jej i w swoich własnych oczach, my 

Kohoutkowie, specjal iści od św1etl1stych komet. żyjący od naro

dzin w św i et le zakazów, retorycznych hasel i wartości, zw1etrzalych 

tradycji, zgnuśniali pod opieką I komendą kobiet. do1rzewa1ący 

pod znakiem amorphus globusus. czyl i bezposta
ciowca kulistego Straszne to, ale pora odkryć 
lej imię, które 1est Wolna Polska. Prawdziwsza od prawdy, jak li

teratura i bardzie l od niej literacka. jak polonistka Kredy trzymała 

się z dala od naszego domu, była 1ak światło dla zbląkanego wę

drowca, ale gdy weszla pod jego dach, przyn iosła ciemność i gro

zę. Niepo j ęla. W listopadzie roku Pariskiego 1990 stale się We

szła (M1ms1aw na1a,cia<1 Dowcipem i przenikliwością poslaral się - nie 

bez sukcesu - dorównać autorowi podczas promocyjnego wieczo

ru prof. Jan Błońs k i ,.Ogarnia mnie vszakze nieJaka bezradność, rack1mi względami W kompozycit klasycme, ro

ponieważ nigdy Kohoulka nie spotkałem . nic o nim me wiem i na- mantycme dzięki potędze i splątaniu namiętności, 

wet poświęconego mu dzieła nie przeczytalem więce1 niż trzy razy, iakie odmalowu1e. realistyczne w przedstawianiu 

co wszakże nie wynikalo z lenistwa lub niedbalości, ale z bogactwa codziennego życia . zwłaszcza intymnego. nie stro

znaczeń i uroków. którymi opowieść o Kohoutku poraża i przygnia- ni tez od zwiedzania głębin ludzkie) uczuciowości. 

ta doświadczonego nawet filologa, a cóż mnie dopiero. Stanowi Przy tym silnie broni przyzwoitości, nie dopuszcza

bow1em to dzieło mełaką syntezę. i to pod wieloma, nie tylko lite- jąc do siebie nawet myśli o zerwaniu dozgonnego 

węzła lączącego bohatera z malzonką. Czym bowiem zawini ł Kohout e k? Co sprowa

dziło go na manowce? Co wpędziło w nieustanny lęk? Otóż nieustanne staranie o to. aby wszystkim bylo dobrze, nie 

wyłączając - rzecz jasna - 1ego samego I la troska ( . . ) czyni zen symbol naszych czasów i naszej wspólnej walki 

o to aby wszyscy nalezyc1e 1 pracowicie robili sobie dobrze, nie zwazając na zastarzałe przeszkody i przebrzmiale 

ograniczenia . I w tym nasz bohater sięgną! miary na1wyzszei ( .. ) 1ąt uszczęśliwiać ludzi i zwierzęta. wstępnych i zstęp

nycl1. męzczyzn, kobiety i dzieci.( .. ) Panie i Panowie. pomyślmy czym bylibyśmy bez Kohoutka 1 bez Pilcha, który go 
9 



1 wczesny Kundera" . bal .zaryzykuj

my zdanie patetyczne mż do posta

ci rodem z komedii bulwarowej -

Kohoutkowi bliżej jest do Józera K, 

bohatera Franza Kafki, któremu tak

że towarzyszy! lęk 1 poczucie nie

wiedzy " fAndmt Fr:maszek) . Mimo tych 

wszystkich obciążeń w 1998 Szy

splodzil Dzięki nim przybliżyliśmy się do Śląska i do Moraw - czyli -bądź co bądź mon Hołownia wyznawał „Według 

- do Europy." W te1 Europie również, 1uż me tylko w Polsce znajdowano kolejnych mnie szczytowym osiągnięciem 

duchowych ojców pi Ich a. Niech ich suche wyhczen1e uzmysłowi Pi lcha były Inne rozkosze. 

nam, z kim mamy do czynienia prof. Stanisław Balbus- „groteska Pilcha 1esl bar- ks1ązka dla ludzi. 
dzo szczególna. wyrasta racze1 z tradycji rosyjskich narraq1 typu Gogola, Bułha- z konkretną intrygą, milosną, rzecz 

kawa, Soltykowa-Szczedrina, przede wszystkim zaś Płatonowa": Dariusz Nowac-1 1asna Było tam kok1elery1ne skom-
1 

ki ,,Inne rozkosze najchhęlnie1 powiązałbym z szlachetną wrażliwością i molywi- 1 plikowanie refleksji , w zasadzie 

ką czeskiego filmu. w większym nawet stopniu niz z literaturą choć na przyklad wszystko 1ak na dloni. jednak nie do 

klimaty prozy Bohumila Hrabala równ1ez winny ~adać pod oczywislość .~y 

aby- urnka1ąc go1ostownośc1 -doktor UY 8 rm a1 I 
ten uroczy małomiasteczkowy filozof-gaduł to nie bliski krewny stry1aszka Pepi? 

końca.· A sarn Pilch przepytywany 

o Kohoutkowe wcielenie swojego 

bohatera przychodził mu z odsie-

Podczas lektury Innych rozkoszy nie raz i nie dwa zdarzyć się moze czytelnikowi czą „Mężczyźnie zawsze myli się 

dziwne deja vu, bo i rodzina Kohoutka rymufe się z filmowymi Homolkami, i nie- milość z poządaniem, taka 1est eko

które pow1eśc1owe sytuacje z takimi obrazami 1ak Wsi sielska, anielska czy też z li- nomia jego mózgu. Męskie np. oko 

teracką czy filmową wersją Postrzyżyn ... Padają oczywiście nazwiska, i Mrożka zbudowane jest w ten sposób. że za 

i Gombrowicza (tu odkrycie aktualna kobieta nosi nazwisko Kotkowska. a nazw1- kobietami na ulicy musi się on 

ska to nasila matka jaśmepanicza Witolda) ale „na myśl przychodzi ' Hrabal oglądnąć. To me 1es kwestia 1ego 

.......,,~~ ....... ,.,, slabej czy s1 lne1 wah, lecz zdeter
~...,...,......,..., 

minowanie anatomiczną konstruk-

cją . Nie ma na 10 rady Przypusz

czam, że praoicu Adamowi też to 

się mieszało Aczkolwiek nie mial 

zbytniego wyboru bo w okolicy by

ła tylko jedna kob1ela. ł może dlate

go utwierdził się w przekonaniu. że 

żywione do mej uczucie jest milością, choć 

w rzeczywistości bylo to jedynie poządanie." 

Kobiety w proZ1e Pilcha kreślone są NłY
kle za pomocą krlku grubych lub górnolotnych 

epitelów, wyrażających Nł'fk l e erotyczne la

scynacje bohatera Żywi on kult kobiety - mo

ze kobiecego ciała, co jest w jego świecie 1ed-

nym z zasadniczych żródel komizmu Im bar

dziej bowiem demoniczne, kuszące i meos1ą

galne są kobiely zamieszku1ące świat lej pro

zy, tym komiczniejsze będą erotyczne fantaz1e 

i rozczarowania bohatera.Zapylany przez Miło

sza o czym Kohoulek rozmawiał z kobietami 

odpow1edZ1at, że on utrzymywał z mm1 „kan-

lakty raczej pozawerbalne · Oyermach zas ..to wyraz mo1e1 la cynacp 

wielką slarością . M1alem - i to jest moje szczęście - kontakty z imponu-

1ącym1 starcal'li, na przykład Jerzy Turowiczem Pan Trąba z Tysiąca spo

kojnych miast tez i est postacią mędrca . Mędrca który wie.·· 

Pisa.nie Tysiąca spokojnych miast. w których 1ak wyzna1e „próbował zmie

rzyć się z tematem młodf s:1
1 

za1ęło mu rok. . Pracowałem głównie 

w Wiśle, u m at KI i 1ej łez mam wiele do zawdllęczenia, 
ponieważ- ile razy było trzeba z prawdziwie matczyną niecierpliwością 

doprowadzała mnie do stanu, w którym znów moglem pisać To jest hi

storia. której akqa toczy się w roku 1963, opowiada 1ą kilkunastoletni 

chłopak obdarzony darem zapamiętywania zaslyszanych zdań . Ojciec 

chlopca oraz 1ego przy1ac1el Pan Trąba. postanawiają pewne

go dnia - celem uczynienia czegoś dla ludzkosci zabić Gomułkę. Hi

storia przygotowań do zamachu. dzieje fantasmagorycznych planóW'i ich 

chyboll iwe przekuwanie w czyn to jest. że tak powiem oś fabularna po

w1eśc1 Niestety muszę zakończyć stereotypową uwagą powyzsze stresz

czenie w niklej mierze oddaje treściowo-formalną zawartość książki . „ 



J R wi:lłe~ ~bie, ze Miasta I cię zno Pi

sałem według prastarej I iterackieJ zasady żeby mianowicie by

ło piękniej . Wszyscy moi bohaterowie są szlachetniejsi, niż by

li w rzeczywistośc i . trochę mtensywn1e1si. mówią trochę dosko

nalszą polszczyzną i są w1ększym1 filozofam1, niz w rzeczywisto

ści byli. le istnieli naprawdę . · . Moje np. relacje z ojcem były, 

najdelikatniej mówiąc, przez cale zyc1e niezwykle skomplikowa

ne. Kiedy umarl jasno zrozumiałem, że nie zdążyliśmy na do

brą sprawę nigdy pogadać . On byt pogrązony w swoich szaleli- su. w którym usłyszeć o sobie dziecko Io dla dora

stwach a ja zapewne w swoich Smierć 01ca spowodowała mo- stającego chłopca - doznać bolesnego upokorze

je ośmielenie co do 1awnego nazwania spraw dotąd nie poru-1 ma · 1Zb ,. >.4. m11: Tysiąc spokojnych miast jest 

szanych, tęsknotę za rozmową z nim Mówiąc krótko, rneobec- opo'ł 1eścią prywatną. hołdem zlozonym na1bt1ższym. 

ność oica w koricu pozwoliła mi o nim mówić. ( ) Jednak mam Nawet 1eśli pan Trąba nigdy me istniał nawet jeśli oj

poczucie że to jest dopiero p oczątek i że Tysiąc spokojnych I ciec Jerzego Pilcha (inaczej niż orciec powieściowe
miasl nie jest opowieścią o moim 01cu. Nazwałem w nie1 pew- 1 go Jerzyka) nie byl naczelnikiem poczly, którego 

ne sytuacje, ale nie opisałem ich. Ks1ązkę o moim 01cu dalby 

Bóg bym ył w stanie kiedykolwiek napisać Choć nie ma co 

ukrywać. że Św i ętej Pamięc i Tata 
byl postacią tak szaleńczo literacką. że aż niewiarygodną Zresz-

tą w sensie ściśle autobiograficznym w powieści pierwowzorem 

01ca iest postać mojego dziadka („ l " 1 doda1e 

„Piszę o ojcu takim 1ak1m chc1albym aby byl. Idealizuję. 

upokorzyła Moskwa nawet 1eśli mieszkańcy Wisły 

me debatowali w 1963 nad kwestią zgładzenia Wla

dyslawa Gomułki. N1ewątphw1e iednak i stniał ojciec 

pana Jerzego i isl01ell 1ch są s i e dz i ' 
którzy. nawel komendant poste
runku. zapewne chętnie narzekali - jak wszyscy 

ich rodacy - na komunę.(. ) Powieść Pilcha to oczy -

Tutaj recenzenci nie mieli zadnych klopotów ani wątpliwości. wiście ulwór jak na1dalszy od intencji ukazania pe

Chwahl i bez umiaru, wiedzieli. że to „proza jawnie aulob1ogra- I erelowsk1e1 rzeczywistości Jest tylko (1 az) bajką 

liczna, ma charakter wspomn ień z okresu dojrzewania . z cza-1 o dziecińslw1e, które kaprysem zlowrog1e1 historii 

przeb1eglo w lalach PRL ,ill/'l>l!•I" 1c" Pilch 1esl bezkom- dOmLJ naCZ81nikOStWa gdzie wraz 

prom1sowym lrop1c1elem absurdów wspótczesne1 rzeczywi-1 z gospodarzem urządza swoiste krasomówcze recitale. 

stości eksh1b1cjonistycznie odsiania kurtynę wlasne1 auto- Ich tematem są zazwyczaj bohalersk1e czyny, które pan 

biografii. wreszcie próbuje. ,hoc nie wprost . dosyć niesmia- Trąba opisuje tak pięknie ze ame frazy sklada1ące się na 

Io, zmierzyć się z czymś co można górnolotnie nazwać hi- opowieść rekompensują w zupełności ich praktyczną 

storią narodu ostatniego pólwiecza „ (JJ 11 1 •• Książka Pil- niewykonalność." •.·'Iii ~.~ 1: „w gruncie rzeczy kazdy 

cha iesl pochwalą n1edo1rzalośc1 . narracy1ną tęsknotą za cza- pragnie się tu dorwać do głosu. mówić w nieskończo

sem, w ktorym wszystko dopiero 1ę zaczynało. wszystko by- nosć. Jak1z 1ednak inny sposób istnienia 1est im wszyst

lo pierwsze pierwszy kiel1szeK alkoholu wypity przez erzyka, kim dostępny? Żyją w wypowiadanych słowach. są utka

pierwsza milość. pierwsza przewaga uzyskana nad kobietą. ni ze slów . Będziemy mówi pan Trąba - niczym posla

p1erwsza wiedza o sobie zyskana dzięki kobiecie. „ Ptz m~!a'.> cie literackie. co zamiast dzialać. leniwie, choć wszech

C..ip. • ; . .Tysiąc Sp0K0jf7yCh miast Stronnie. obgadują swoje losy. Obgadu1ą je nad kiel1sz-

1est antologią niezrównanych anegdot. lgarstw 1 m1toman1ą kiem wódki. gdyz zbudowany przez Pilcha świat jesl prze

podszytych autoporlretow. klorych narratorami są niezl1czone sycony alkoholem. W Innych rozkoszach - by mpwić 

postaci w lym lak ważne. jak ojciec i jego główny nterloku- o ułomności ludzkiego losu- Pilch posluzyl się Językiem 

tor - pan Trąba. Ten oslatni. skończony alkonollk. o darzony ero yki. Teraz sluzy mu w ym celu J~Lyk orJwo!u1ący się 

niezwykłymi zdolnościami oratorskimi, jest stalym bywalcem do doświadczenia alkoholowego Język wódki Dobry, 1ak 



każdy inny. Mówiąc o wódce można opowiadać o calym stawie na1wnei, czytać go dosłownie . Wtedy poprowadzi 

świecie." ll\ndue1 rran=c;1; .Historia opowiedziana w ksiązce on nas od Historii Wielkiej do tajemnic mniejszych." 

est uroiemem i wiadomo od samego początku, ze skończyć 1f'lll:r11,1 .... c.rap1.ń 1, .,Trudno odnależć w polskiej literaturze 

się moze niczym, czyli rozejściem się po kosciach I tak się antenatów stylu Jerzego Pilcha z Tysiąca spokojnych " 

też , nie inaczej, kończy. Pilch ma zresztą szczególną sklon- mias/ Palron jednak 1est wyrazny - Bohumil Hrabal. 

ność do takich rozwiązań. Inne rozkosze, powieść którą wie- W opisach swoich małych ojczyzn czeski pisarz omija 

le z Tysiącem spokojnych miasl lączy , zaczynała się od trzę- mielizny sentymentalizmu, są one pełne ciepła i humo

ru. Humor Jerzego Pilcha jest zupelnie inny, ale równie 

wysokiej próby ... 1•.1ar "' c1es1.•1; „Zaiste. jak rzekłby Pan 

Trąba wielka to litera ura 1 podzi'ł u godna a takze 

i słusznej nagrody ... 1Arkad usz l)'Clll 

Stos:.o (;mnie lubię Sp~ """"żnie 
dziś bym to inaczej napisał. Wyznama twórcy pokątne; 

literatury erotycznej noszą cechy klasycznego debiutu -

I 

teksty nierówne, niekiedy przegadane. Lubię Inne rozko · 

sze. ale z poczuciem niedosytu. Nie należy jednak ksią

żek poprawiać. należy pisać następne P 0-
CZ UC ie spełnienia mam wo-

bec Tysiąca spokojnych miast. niczego bym lu nie 

zmieni! Prawdę mówiąc cięzko bym zgrzeszył , narzeka

jąc na mój los pisarski." 

Wydanie w 1997 roku Tysiąca spokojnych miast po

przedziła publikacj czterdziestokilkuslronicowego 

Monoiogu z lisiej jamy. której bohate

rem i narratorem rest mocno uzależniony alkoholowo in-

sienia z1em1. czyli niespodziewanego przy1azdu kochanki do teligent. który z nastaniem lat osiemdziesiątych zaczął 

żonatego bohatera. Ale potem wszystko się uspokajalo. az się osuwac z górnych pięter w1ezowca do jego podz1e-

do końcowego kocha1my się Tysiąca spokojnych miast na- mi, a raczei piwnicznej otchłani. Wiedzie tam zywot stu-

wet streścić się nie da, choć zawsze można próbować, po- procentowego Polaka, czerpiącego napęd z procento-

padając w coraz większą bzdurę." 1A""" Nas.Io• 1; wych napitków 1 zażarcie dyskutu1ącego z zastępu1ącym 

„Rozkosz czytania prozy Pilcha polega na muświatcalytelewizorem. 
tym, by na1pierw oddać się jego stylowi, przyjąć go w po- Rok 1997 przyniósł również wspominane juz uprzednio 

I 

Tezy O glupocie, piciu mż życie - nigdy me bywają one nudne" . Jerzy Pi lch osiągnąl 
i Umieraniu Ten tom zapewni SLJkC8S w dz1edz1n1e trudnej, a dla większości piszących 
Pilchowi nommacię do nagrody Nike·97 w dz1s1ejsze1 prasie karkolomner stal się wybitnym 1 rozpoznawalnym 

1 niezmiennie pochlebne opinie „Pilch po kilku frazach felietonistą - jakby na przekór dziesiątkom anommo-

'śm1eszy, tumani. przestrasza', ale w tym wych wyrobników. którzy co dzień. co tydzieri, co miesiąc zapelniają la-

wszyslk1m lapie on jakis ludzki wymiar. Jest my w nadziei . iż pomoże im to wyjść z przykrego sianu istnienia bezi -

po prostu mistrzem w znajdowaniu drugiej m1ennego 1 niekoniecznego .. . Sukces tym bardz1e1 widoczny, iż związa-

strony rzeczy pozornie jednoznacznych. ny ostatnią stroną „Tygodnika Powszechnego„. z miejscem szczegól-

Wszak tytułowe glupola. picie 1 umieranie to nie dla felietonistyki kilku ostatnich c1Zles1ęc1oleci zasluzonym 1 nadal 

na1powszechnie1sza podszewka powszech- wiele znaczącym " 1..... ia1 

nego Zjawiska · człowieka zyiącego w po- W rok później krakowskie Wydawnictwo Literackie wypuszcza na rynek 

czuciu własne1mądrosci1 trzeżwosci." ,ry tom. na który również skladają się teksty publikowane uprzednio w »Ty-

>iot""n Jl, .Czytelnikowi lez nie raz zdarzy się godmku Powszechnym ... W Bezpowrotnie utraconej leworęczności bo 

pękać ze śmiechu, choć go nie ominie i Iza to o niej mowa nominowanej do nagrody Nike '99, Jerzy Pilch kreował 

wzruszenia ( „) Bowiem felietony Pilcha są się na kronikarza historii rodzinnych. Ale to 1ednak była kreaCja. „O Le-

śmieszne czasem wzruszające. czasem woręczności da się powiedzieć. że 1est Io proza autobiograficzna. albo, 

okrutne. Jak życie. Z tą rózn 1cą, ze - inaczej że jest to tom opowiadali . albo, ze nawet świat lam opisany jest świa

tem powieściowym Z calą pewnością nie można powiedzieć że jest to 

zbiór felietonów "; Ten lom układa się we fragmenty autob1ograh1, za

wierające jedynie wybrane przestrzenie i czasy· .Zam1erzylem ją jako 

rodzaJ dziennika, memuaru. prozy 1ln ie autobiograf1czne1.", „Pilch 

znalazł dla siebie orygina l ną formę Ił, ktorej mieszczą się 1 lacecie 

i wielobarwne portrety, i fundamentalne refleksje. Jest to zarazem po

wieść. opowiadanie i felieton. Autor pokazuje twarze wyrozumialego dla 

ludzi mędrca złośliwego humorysty, a także tę oglądaną rano w lustrze , , 
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z grymasem zmęczenia i bólu." !Mariusz Cel. kJ, „W ostatecznym rachunku 

Bezpowrotnie utracona lewo
ręczność jest przecie książką o literaturze, o tym, jak się 1ą ro

bi. w drodze jakich procesów i z czego powstaje - a na koniec: jakie ra-

sza książka polskiego autora, która miala 

internetową premierę Wcześniej, na Fe

stiwalu Polskich Filmów w Gdyni m1al 

premierę lofty szalik, film Janu- I 

o walce i o odrobinie nadz1e1. I znów kilku literackich bo

haterów. skladających się na 1eden wspólny auto
portret traktowanych ze współczuciem 1 zrozu

mieniem Znów wyrażne tropy autobiograficzne i bolesna 

chunki za to pisarz placi W prozie ostatnich lal nie znam dz1ela, które ten sza Morgensterna, zrealizowany wg sce- choć zapewne oczyszczająca szczerość . „Na 99,9 pro-

wieściach o straconych ludziach. Książka , w które1 nawet 

nieszczęście bywa komiczne. "nit1ena Zawor>i<aJ, „Najchętniej 

nazwałbym Mocnego Amota subtelną parodią prozy pijac

kiej, wszelako parodią konstruktywną, w które1 autor daje 

wyraz przekonaniu, że choroba alkoholowa Io zjawisko na 

tyle straszne, mroczne i nadal niezgłębione, iż próby prze

rabiania tego koszmaru na wdzięczną opowieść Io co naj-

temat podejmowałoby ciekawiej, z większą precyzją i samoświadomo- 1 nanusza Jerzego Pilcha. Żolty szalik to film „ cent. jak czysty spirytus, moje pisanie o p1c1u jest osobi-

ścią." !Je11y.J<11zęb>i•1 o piciu, Pod mocnym aniolem to książka ste. Mam nieszczęście bycia w nalogu, jest on moją wła-

Rok 1999 nie przyniósł co prawda żadnego nowego tomu, ale nie znaczy 

to, ze o Pilchu bylo cicho. Przeciwnie, może nawet głośniej, i choc1az on 

sam stara ł się przyczynę owej wrzawy bagatelizować, to zmiana barw klu

bowych z "Tygodnika Powszechnego" na „polilykę„ (i „Hustlera") była 

żywo komentowana nie tylko w bezpośrednio zainteresowanych organach. 

A oto komentarz zainteresowanego najbardziej "W redakcji lwórczo lunk

cjonuję tylko wówczas, gdy jestem adorowany Mogą mnie nienawidzić 

krytycy, napadać czytelnicy, ale maszynistka, która przep1su1e mój tekst, 

musi zarykiwać się ze śmiechu, 1eś l i jest śm i eszny, albo płakać, gdy jest 

tragiczny. W firmie, w której pracuję , powinna mnie otaczać niewielka, ale 

wyrazista grupa ludzi, w których mam poparcie, bez względu na lo, co ro

bię. Są oni jak drużyna, podająca mi pi ł ki, ja tylko strzelam bramki 

A w „Tygodniku Powszechnym" w pewnym momencie zostałem komplet

nie sam na polu karnym. Wyprostowanie towarzyskich zawirowań nie było 

wystarcza1ącym imperatywem do dalsze1 współpracy. I w tym momencie 

pojawila się propozycja ze strony "Polllyki". Kiedy nowi koledzy, w no

wych strojach, zaproponowal i, że będą mi podawać jeszcze fajniejsze pil- I 
ki, na jeszcze lepszym boisku, i że na trybunach będą klaskać jeszcze 

większe tłumy, to ja. lasy facet. poszedlem 1ak w dym." 

Zm iana sztandaru nie była jedyną tego roku; ze zmian poważnie1szych - o p1c1u. O alkoholicznych ekscesach 1 al-

Jerzy Pilch opuści ! Kraków i zamieszka! w Warszawie. I jeszcze - w 1999 koholowym dnie, o ekstatycznych rado-

otrzymal Paszport "Polityki". ściach 1 dolu1ących upokorzeniach. o na-

Jesienią roku 2000 zaislnial fakt bezprecedensowy, a jego bohaterem stal bijaniu wlasnego ego i utracie godności , 

się Jerzy Pilch, a wlaściwie jego najnowsze dzieło PO d o poszukiwaniu utraconych radości i o bó

mocn y m aniolem 10 pażdziernika upa- lu, i cierpieniu o porankach i nocach 

wszechniono w Internecie pierwszy jego rozdzial i byla to zarazem pierw- wreszcie o przebudzeniu z piiackiego snu. 

mnie/ naduzycie .~~l n I I 

f-„Pra~ iyoza powinna miee o.iaianle la

godzące ból świata . Epika powinna uspokaiat 1 dawać 

-:<A.::.i"l•ra:oq:"• świadectwo pewnej równowagi Próba zapisu rzeczywi

snością tak 1ak grzech jest własnością grzesznika, tak jak 

zbrodnia jest własnością zbrodniarza.· Znowu ogromne 

zainteresowanie, znowu świetne recenzje, znowu sukces. 

Znowu w tle Jerofie1ew, Lowry 1 paru innych genialnych 

moczymordów. Ale kto teraz ma rację: „Powstała ksiązka 

o nałogu daleka od wznioslych smutków i rozpaczy czę-

stości następu1e wówczas, gdy pisarz uświadomi sobie. 

ze teraz jest wieczór, a później nastąpi rano, że pewne 

rzeczy m1nęly, ale inne przyjdą {.. ). ze być może kogoś 

1eszcze spotka w życiu , ale równiez juz parę osób spotka!, 

ze niektóre doswiadczenia są za nim, ale inne jeszcze 

przed nim. Jest to świadectwo próby zapisu świata takim, 

jaki on jest. a nie młodzieńczej z mm walki. Czlowiek pi

szący nie 1est w stanie osiągnąć niczego innego poza, jak 

to Milosz nazywa 'ściganiem rzeczywistości '." „Gdy by

lem młodszy wydawało mi się , że literatura 1est tigurą 

czasu albo dawaniem obrazu rzeczyw1stośc1, albo roz

strzyganiem istotnych problemów. Dzisiaj jestem pewien, 

że literatura to opowiadanie ciekawych historii. Nie nale

zy zakładać z góry, że spełni jakąś dodatkową funkcję. 

Trzeba opowiadać dla urody opowieśc i . ·· 

„Jeśli o mnie chodzi, nie mam najmniejszej ochoty na 

poznawanie całej prawdy o naszych czasach. Mato to 

człowiek ma zmartwień? Wystarczy jako tako zastanowić 

się nad 1akimkolw1ek fragmentem rzeczywistości, a juz 

ciarki chodzą po plecach. a co dopiero całość„." 

stych w prozie mlodopolskiej, ale i we współ czesnych po- Uważa się za prozaika, p1su1ącego , coraz zresztą rzadziej , 
F 
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felietony. Tak, jak wlasnych bohaterów, również Pilcha prześladuje literatura. jego marzenie. powołanie i przekleństwo 

Uwielbia pisać . Upaja się słowem, wpada w narracyjne transy Upa1a się barokowymi porównaniami, metaforami 1 epi

tetami . rozbudowuje nieznośnie okresy zdaniowe. Mnozy wtrącenia. dygresje I odnośniki. Wyzna1e tylez samokrytycz

nie co kokieteryfnie: „Odnoszę wrażenie, że mo1e1 niekiedy nadto wyglansowane1 frazie przydałoby się trochę chropa

wości , a także l akoniczności Dla piękna i rytmu można wydlużać. ale 1eszcze lepiej dla piękna i rytmu skracać Nie

kończące się monologi jego bohaterów są efektem tyleż nieprzebrane1 potrzeby mówienia co 1 ich samotności . Samot

ności, do które1 przyznaje się i sam autor. 

„Nie wiem tylko, czy Pilchu napisze arcydziele, bo nie jest 1asne. czy w ogóle stworzenie arcydziela jest dz1sia1 możli

we. Ale kto wie . . Jego literacki warsztat. 1ęzykowy sluch są dzis1a1 najwyższe1 próby. Nie to jednak wydaje się dz1sia1 

najważnie1sze Rzecz w tym. że problem Pilcha to kwestia pisarza. który chcialby wierzyć , ze stworzy dz1elo na miarę 

Czarodziejskie/ góry, I 1eśli tak sobie o Pilchu myślę. to z pełną św1adomosc1ą, że sam ocieram się o granice śmiesz

ności w tym, co tulaJ opowiadam. Ale żeby chociaż spróbować zrozumieć przypadek tego lel1etonisty. to trzeba Jednak 

ryzykować. {A~rzei Nt:•a<OH <) pi I c h u w art j est te g o ' " 

Muzykę Boleslawa Rawskiego do spektaklu nagra! w Slud1u S4 Polskiego Radia w Krakowie zespól pod dyrekc1ą kompozytora w skladZ1e 
Boguslawa Z1egelheim (skrzypce) . Jan Naz1me• (drugie skrzypce) . Beata Ploska (altów!G!). W1eslaw Murzariski (wiolonczela) 

Ar!G!diusz Bala {puzon). Mirosław Plaski (wallorma), Bolesław Rawski (fortepian); 
solo skrzypcowe Mirosław Stęmeli . solo klarnetowe Janusz Witko: rezyser nagrania Aleksander Wilk 

Cytowane w programie wypow1edz1 Jerzego Pilcha pochodzą z wywiadów z rnm Z<lm1eszczonych w 
„Rzeczpospolila" 1996, nr 109: "Kurier Poranny« 1997 nr 143; „życie-- 1997, nr 272. „Gazela Wyborcza· 1998, nr 219; "Polityka· 
1999. nr 3, „Rzeczpospolita· 1999. nr 55; "Gazela Wyborcza" 1999. nr 225; "Glos Pomorza„ 2000. nr 95 „przekrój" 2000 nr 48 

Reprodukowane okladki książek Jerzego Pilcha projektowali Frank Apthor Andrzej Dudziński, Malgorzata Pogorzaly, Wo1ciech Wołynski 

redaktor programu Cezary N iedz1óll<i! 
projekt g1aliczny - Zulanna Korwin 
1d1ęc1a l próby Dariusz Ser.kowslci 

wojek! plakalu na okładce Marcin Mroszczak 
przygotowanie - Vers Prinl. lei. 620 62 78 

druk - S-DRUK. lel. 779 61 85 
wydawra Tealr Powszechny im Zygmunta Hubnera 

03-801 Warsiawa ul. Jana Zamoyskiego 20 
tel. do kasy 818 25 t6. 818 48 19 
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TEATROWI POWSZECHNEMU 
im .. Zygmunta HObnera 

z życzeniami dalszych sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA ŁASKIEGO 

z Londynu 

na działalność artystyczną w sezonie 2000/2001 

50.000,00 zł 

Polskie Linie Lotnicze LOT 
życzą Państwu udanego wieczoru 

POLSKJE UNIE LOTNICZE 
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