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Motywy luterańskie w prozie Jerzego Pilcha. (Na przykładzie powieści „Inne rozkosze”) 

 

Jerzy Pilch – jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem intrygujących współczesnych 

polskich pisarzy, którego twórczość porównywana jest z groteskowo-parodystycznym 

pisarstwem  Witolda Gombrowicza czy Sławomira Mrożka – urodził się w roku 1952 w 

Wiśle. Z wyznania jest augsburskim ewangelikiem. Po ukończonych studiach 

polonistycznych, w latach 1975–1985 pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1978 dołączył do redakcji „Studenta”, a 

na początku lat 80. XX wieku współtworzył legendarne pismo mówione „NaGłos”, w którym 

odczytywał zazwyczaj prześmiewcze felietony literackie. W latach 90. XX wieku rozpoczął 

stałą współpracę z katolickim „Tygodnikiem Powszechnym”. Wydał dwa wybory felietonów: 

Rozpacz z powodu utraty furmanki (1994) i Tezy o głupocie, piciu i umieraniu (1997)1. Od 

kilkunastu lat mieszka w kawalerce przy ul. Hożej w Warszawie. Zmagając się z chorobą 

Parkinsona, Pilch nie zaniedbuje pasji pisarskiej, systematycznie publikując nowe utwory 

prozatorskie, formy autobiograficzne (Dzienniki) oraz wywiady-rzeki poświęcone własnej 

twórczości2. Jerzy Pilch zadebiutował powieścią o intrygującym tytule Wyznania twórcy 

pokątnej literatury erotycznej (1988), którą Jan Błoński umieścił w nurcie literatury 

inteligenckich rozrachunków. Pisarski rozgłos przyniósł Pilchowi Spis cudzołożnic. Proza 

podróżna (1991) – utwór powieściowy sfilmowany w 1994 roku przez Jerzego Stuhra (pisarz 

zagrał w nim epizodyczną rolę). Istotną rolę odegrała także powieść Pod Mocnym Aniołem, za 

którą autor otrzymał w roku 2001 literacką Nagrodę Nike. 

 

Na początku pierwszego Dziennika, pod datą 21 grudnia 2009, Jerzy Pilch zanotował: 

 

„W Wiśle jak Pan Bóg przykazał: minus czternaście stopni mrozu, plus czternaście centymetrów 

śniegu. Można powiedzieć: zatrważająco luterska równowaga. W dzisiejszych czasach mało co poza 

meteorologią Panu Bogu zostało. Ileż ja się nasłuchałem tutejszych opowieści o ulewach cudownie 

zatrzymanych tuż przed początkiem nabożeństwa na wolnym powietrzu albo o gradobiciu, które 

 
1 Zob. Jerzy Pilch oprac. hasła L. Bugajski [w:] Literatura XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny t. 2, 

Warszawa 2000; zob. też: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Pilch 
2 Zob. Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak, Kraków 2016 ; Inne ochoty. Jerzy 

Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak. Część 2., Kraków 2017. 
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czekało, aż ostatni wierny wejdzie do kościoła, albo o śnieżycach, które wszystko, z wyjątkiem 

naszych ścieżek, zasypały. Dziesiątki przypowieści osobne ewangelie, bezlik apokryfów. 

Protestanckich, ma się rozumieć, one Panu specjalnie miłe. Braci katolików On też wysłuchuje, ale 

mniej uważnie. Nawet jak na najwyższym szczeblu modły o deszcz czy choćby o orzeźwiającą 

mżawkę wznoszą”3. 

 

Występowanie motywów protestanckich w pisarstwie Jerzego Pilcha, które obejmuje 

rozmaite formy prozatorskie takie, jak powieści, opowiadania, wspomnienia i dzienniki, 

stanowi nie lada wyzwanie dla badaczy jego twórczości. Dzieje się tak, gdyż Pilch, 

przyznając się do formacji ewangelicko-augsburskiej, pozostaje pisarzem o światopoglądzie 

agnostycznym. Jak pokazuje zacytowany powyżej fragment pierwszego Dziennika, autor 

traktuje wiarę luterańską przede wszystkim jako zjawisko socjo-kulturowe, relikt, który w 

młodości ukształtował jego osobowość. Częste przywoływanie tradycji ewangelickiej służy 

pisarzowi najczęściej jako punkt wyjścia do wyrafinowanych i literacko płodnych gier 

tematyczno-formalnych, które w krzywym zwierciadle przedstawiają jego samego, jak i jego 

pobratymców, protestantów z Wisły – tej, jak pisze „miejscowości zamieszkanej wyłącznie 

przez ewangelików augsburskich”4.  

W niniejszym artykule zajmę się kwestią obecności i funkcji motywów protestanckich w 

prozie Pilcha sondażowo, biorąc pod lupę wyłącznie jeden utwór – powieść Inne rozkosze5. 

Kanwą rzeczonej powieści jest zabawne wydarzenie – oto nagle i niespodziewanie do 

rodzinnego domu głównego bohatera przyjeżdża jego kochanka i, nie bacząc na to, że wśród  

domowników są tam także żona i dziecko Pawła Kohoutka, postanawia zostać u jego boku: 

 

„Aktualna kobieta Kohoutka miała na sobie granatowy płaszcz, jej boską czaszkę okrywał filuterny 

kapelusik, ogromna zaś waliza, którą wlokła za sobą, pozostawiała w białej listopadowej trawie 

ciemny trakt ostatecznej klęski […] Tak, aktualna kobieta Kohoutka spakowała cały swój dobytek i 

przyjechała, by wreszcie po siedemnastu tygodniach straszliwej męki krótkotrwałych spotkań 

zamieszkać z Kohoutkiem na zawsze”6. 

 

Ta humorystyczna historia, przybierająca momentami surrealistyczno-groteskowe i 

tragifarsowe oblicze, posłużyła  autorowi powieści do zmierzenia się z poważnymi 

 
3 J. Pilch, Dziennik, Warszawa 2012, s. 7. 
4 Zob. J. Pilch, Inne rozkosze, Wydawnictwo a5, Kraków 2000, s. 21. 
5 Zob. M. Bernacki, M. Dąbrowski, Leksykon powieści polskich XX wieku, Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała 

2002 [tu: hasło pt. Jerzy Pilch, Inne rozkosze]. 
6 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 5, 6. 
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problemami egzystencjalnymi. Na plan pierwszy wysuwają się: utrata młodzieńczej wiary, 

zatracenie bohatera w nałogu alkoholowym oraz erotomania, traktowana jako remedium na 

kompleksy nabyte w okresie dojrzewania pod surowym okiem matki ewangeliczki. Akcja 

powieści rozgrywa się w ciągu kilku listopadowych dni „roku pańskiego 1990, kiedy kraj 

wyzwolił się z moskiewskiego jarzma”. Tłem snutej opowieści jest Wisła, rodzinna 

miejscowości Pawła Kohoutka, bastion polskiego luteranizmu, a zarazem popularna na Śląsku 

Cieszyńskim miejscowość uzdrowiskowo-wypoczynkowa7.  

 

Od strony formalnej Inne rozkosze Jerzego Pilcha to współczesna odmiana gawędy literackiej 

połączonej z elementami przypowiastki filozoficznej. Jest to także powieść z kluczem, a 

zarazem utwór intertekstualny, z licznymi aluzjami i nawiązaniami do innych tekstów. Tytuł 

powieści nawiązuje do fragmentu starotestamentowej Księgi Koheleta (Eklezjastesa): 

„Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet wiele” (Koh. 2, 8). 

Pomysł z przyjazdem kochanki do rodzinnego domu autor zaczerpnął od Milana Kundery, o 

czym informuje czytelników narrator, porte parole Pilcha, streszczając Opowieść Petrarki z 

Księgi śmiechu i zapomnienia:  

 

„Petrarka opowiada o nieoczekiwanej wizycie, jaką złożyła mu późnym wieczorem pewna młoda 

poetka […] Petrarka nie może jej przyjąć, piękna i zazdrosna żona Petrarki jest w domu, zaś młoda 

poetka zachowuje się nieobliczalnie i tajemniczo. Nie chce przyjść kiedy indziej, ale też nie chce 

odejść. Nie daje się przegnać. <Muszę panu coś powiedzieć, muszę panu coś powiedzieć> - powtarza 

w koło. Potem długo stoi pod drzwiami, w końcu zaś żelaznym prętem tłucze szyby w oknach 

Petrarki, przez ostatnie wybite okno wchodzi do środka i mówi doń: <Przyszłam, bo przygnała mnie 

tu miłość, przyszłam, żebyś poznał, co to jest prawdziwa miłość, żebyś raz w życiu jej 

doświadczył>”8.  

 

W Innych rozkoszach ze stylu Kundery zaczerpnięty został muzyczny ton tej opowieści – 

charakterystyczna fraza językowa przypominająca zaśpiew i powracające, jak w muzyce 

tematy i motywy. Natomiast klimat, emanujący z kart Pilchowej gawędy wiele zawdzięcza 

pisarstwu Bohumila Hrabala, absurdowi Mrożka i sarkazmowi Gombrowicza.  

W powieści dominuje tradycyjna narracja auktorialna, prowadzona w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej, ale narrator wszechwiedzący często oddaje głos głównemu bohaterowi, Pawłowi 

 
7 Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w wiślańskim mateczniku są tematem drugiego Dziennika Jerzego 

Pilcha, którego tutaj nie analizuję – przypomnienie M.B.  
8 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 98. 
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Kohoutkowi. Co jakiś czas mamy więc do czynienia z narracją personalną, prowadzoną z 

punktu widzenia centralnej postaci świata przedstawionego. Na tym jednak nie koniec 

eksperymentów. Ten, kto mówi w Innych rozkoszach, wielokrotnie wypowiada się w 

pierwszej osobie liczby mnogiej, dla przykładu: „My, starzy ewangelicy”, „My, starzy 

zbereźnicy”, „My, starzy łóżkowi wyjadacze”, „My, starzy wielbiciele mądrości Oyermaha”, 

„My, starzy kronikarze tamtej epoki” czy „My, starzy wielbiciele czeskiego pisarza” (chodzi 

o Milana Kunderę). Ta forma, użyta w konwencji poufałego zwrotu do czytelnika, podkreśla 

familiarny nastrój emanujący z kart powieści. Natomiast ironiczno-sarkastyczny charakter 

utworu pozwala umieścić Inne rozkosze w nurcie literatury ludycznej, gargantuicznej. 

Dzięki zabiegom narracyjnym i wprowadzonym partiom retrospektywnym, czas powieściowy 

obejmuje wydarzenia sięgające 1939 roku (opowieść dra Oyermaha o pięknej Akiko w rozdz. 

XVIII) oraz lat 50. XX wieku, kiedy stary wiślański gawędziarz (notabene, postać skrojona 

przez Pilcha na miarę Wojskiego z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) przynosi swoim 

krajanom wieść o końcu stalinowskiej dyktatury, prorokując nadejście dla Polski trudnych lat 

po zrzuceniu dyktatu sowieckiej Rosji: 

 

„- Tak jest, doczekaliśmy się, Panie Naczelniku – Oyermah mówił do siedzącego za stołem dziadka 

Kohoutka. – Towarzysz Chruszczow obnażył podłe uczynki towarzysza Josifa Wissarionowicza, ale 

krótka będzie jego radość, bo niedługo i on sam, towarzysz Chruszczow zostanie obnażony […] 

Komuna, Panie Naczelniku, nie przetrwa najbliższych czterdziestu lat góra i ani roku więcej, raczej 

mniej. Paru towarzyszy pierwszych sekretarzy jeszcze przeżyjemy, ale nie więcej i nie dlatego, że my 

pomrzemy. […] Wszystkich ich przeżyjemy i dożyjemy tych słodkich czasów, kiedy z  Polski zdjęta 

zostanie czapka czekisty. […] - Dożyjemy czasów tak upojnej wolności, że o mało nas, Panie 

Naczelniku, na stare lata jasna krew nie zaleje […] – Bo trzeba nam wiedzieć, że czapka czekisty 

okrywa zarówno zalety jak i przywary naszego dzielnego narodu”9.  

 

Główną postacią świata przedstawionego wiślańskiej miniepopei jest Paweł Kohoutek. To 

mężczyzna w średnim wieku, żonaty i dzieciaty, z wyznania augsburski ewangelik, z zawodu 

(choć nie z powołania) doktor nauk weterynaryjnych. Jest autorem dysertacji poświęconej 

zjawisku Amorphus Globusus, czyli Bezpostaciowcowi kulistemu, patologicznej formie 

zwierzęcego płodu. Mieszka wraz z żoną i dzieckiem w domu rodziców, ale często wyjeżdża 

z Wisły w sprawach zawodowych (przeważnie do Krakowa). Jest człowiekiem dojrzałym, ale 

– niczym Józio z Ferdydurke – zewsząd słyszy uwagi, jakie zwykle dorośli kierują do dzieci. 

 
9 Tamże, s. 43-44. 
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Matka strofuje go przy stole: „Paweł, nie garb się. Człowiek ma siedzieć prosto, człowiek ma 

być na obraz i podobieństwo Pana”. Żona powie mu któregoś dnia bez ogródek: „Choć rzecz 

w tym, że ty wcale nie jesteś dużym, ty jesteś dalej małym chłopcem i przyczyną wszystkich 

twoich zmartwień i kłopotów jest fakt, iż dalej, niczym mały chłopiec, żyjesz wyłącznie w 

świecie zakazów”. W młodości wpojono mu zasadę, wedle której na wszystko w życiu trzeba 

sobie zasłużyć nadludzką pracą w nieludzkich warunkach, ale Paweł nie przestrzega jej. 

Chętnie za to zagląda do kieliszka. Jednak największe jego przewinienie, niemieszczące się w 

ramach etosu porządnej ewangelickiej rodziny, stanowi łamanie szóstego przykazania. Paweł 

Kohoutek jest człowiekiem zmysłowym. To typowy Don Juan i – wedle jego własnych słów – 

„Wszetecznik. Najzwyklejszy w świecie erotoman”10, który nie potrafi oprzeć się urokom 

kobiecego ciała: 

 

„W restauracji zawsze bardziej interesowała mnie kelnerka niż danie, które przynosiła. Nie na 

szklankę piwa wstępowałem do baru, ale by na barmankę pogapić się przez kwadrans. Chodziłem do 

kościoła, modliłem się i śpiewałem, ale przecież kątem oka zerkałem nieustannie na profil siedzącej 

obok schludnej luteranki. Wsiadałem do pociągu i tak długo zaglądałem do kolejnych przedziałów, aż 

trud mój bywał nagradzany. Jechałem, gdy mnie wzywano, do chorego zwierzęcia, jednak nie o nim 

myślałem, mierząc mu gorączkę, ale o gospodyni lub córce całkiem już dorosłej”11. 

 

Doktor weterynarii Kohoutek systematycznie zdradza swoją żonę, a przed kolejnymi 

kochankami roztacza z uporem godnym wyższej sprawy idylliczną wizję wspólnego życia we 

dwoje w scenerii malowniczej ziemi cieszyńskiej. Jak mówi o tym narrator powieści:  

 

„Kohoutek, istotnie, miał zwyczaj roztaczania przed każdą bliżej poznaną kobietą wizji wspólnego 

życia. Stąd brało się jego powodzenie. Kobiety chętnie słuchały opowieści o wspólnych podróżach, o 

wspólnych śniadaniach, oraz, rzecz jasna, o wspólnych dzieciach. My, starzy zbereźnicy, dobrze 

znamy odwieczną i banalną prawdę, iż rzeczą, której pragnie zdecydowana większość kobiet, jest 

stabilizacja w najogólniejszym i najściślej filozoficznym znaczeniu tego słowa. Nawet kobiety 

spragnione przygód łakną przede wszystkim stabilizacji, ponieważ stabilizacja jest fundamentem i 

niemalże warunkiem wstępnym rzeczywistej przygody. Opowiadając rozmarzonym głosem o 

wspólnym życiu, Kohoutek ofiarowywał kobietom iluzję stabilizacji. Nawet wiodące ustabilizowane 

 
10 Tamże, s. 58. 
11 Tamże, s. 57. (Notabene, w przytoczonym fragmencie słychać wyraźną aluzję do (napisanego w roku 1986) 

wiersza Czesława Miłosza Wyznanie (z tomu Kroniki, Kraków 1988). W powieści Pilcha jednym z pobocznych 

wątków jest przewrotna walka „o rząd ciał” z Miłoszem, który, jak powszechnie wiadomo, był łasy na kobiece 

wdzięki –  M.B.) 



6 
 

życie ustabilizowane mężatki chętnie słuchały opowiadań Kohoutka, ponieważ wydawało im się, iż 

ewentualne wspólne życie z Kohoutkiem byłoby jeszcze bardziej ustabilizowane”12.  

 

Jedną z przygód miłosnych, rozpoczętą siedemnaście tygodni wcześniej w Krakowie, 

wieńczy, jak się wcześniej rzekło, nieoczekiwany finał. Oto któregoś listopadowego dnia, w 

przeddzień urodzin seniorki rodu, Omy, do rodzinnego domu Kohoutków w Wiśle przyjeżdża 

bez uprzedzenia kochanka Pawła. Justyna Kotkowska to młoda i piękna, a przy tym wielce 

obiecująca intelektualistka, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzi 

z Ostrowca Świętokrzyskiego i, jak twierdzi, jest daleką krewną Witolda Gombrowicza13. 

Miłośniczka twórczości Czesława Miłosza (wedle określeń narratora powieści: 

„najwybitniejszego żyjącego polskiego pisarza” i „niestrudzonego łowcy kobiet”). 

Kilkunastotygodniowy okres najnowszego romansu Paweł podsumowuje jednym zdaniem: 

„Ja nieustannie kłamałem, a ona bez przerwy mówiła o literaturze”. Z relacji narratora 

dowiadujemy się, że poznali się przypadkowo w autobusie pośpiesznym linii A, w Krakowie. 

Justyna czytała wtedy Księgę śmiechu i zapomnienia Milana Kundery, a z radioodbiornika 

płynęły słowa piosenki śpiewanej przez Mireille Mathieu14. Podczas kilku dni spędzonych w 

domu Kohoutków (a raczej na strychu nieczynnej masarni, gdzie Paweł urządził jej kryjówkę) 

Justyna nieustannie czyta książki, namiętnie pali papierosy mentolowe i urządza sceny 

zazdrości swemu kochankowi, który co jakiś czas podrzuca jej jedzenie z domowej spiżarni. 

W końcu, zrezygnowana i odtrącona przez wszystkich, Justyna postanawia opuścić Wisłę. 

Wiślański dom Kohoutków zapełnia wielobarwna ludzka menażeria, przypominająca poczet 

bohaterów zamieszkujących prowincjonalną Nawłoć z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego15, 

z tą jednak zasadniczą różnicą, że u Pilcha mamy do czynienia z żywiołem i mentalnością 

protestancką, a nie katolicką.  

Wśród postaci drugorzędnych na pierwszy plan wysuwa się żona Pawła Kohoutka – 

przedstawiana przez narratora jako „niezwykle piękna i świadoma swej urody kobieta”, 

„przystojna i wykształcona” (całe dnie poświęca m.in. nauce języków obcych). Kobieta ta 

 
12 Tamże, s.28-29. 
13 Panieńskie nazwisko matki Witolda Gombrowicza brzmiało Kotkowska – M.B. 
14 Opisana przez Pilcha scena pierwszego spotkania Pawła i Justyny w autobusie przypomina spotkanie dwojga 

kochanków z powieści Gorzkie gody Pascala Brucknera, na podstawie której Roman Polański nakręcił w 1992 

głośny film po tym samym tytułem - przypomnienie moje, M.B. 
15 Czytelnym tropem żeromszczyzny obecnej na kartach Pilchowej powieści jest obecność  dwóch pań. Wandzi 

– młodej panienki, instrumentalistki, która pod pilnym nadzorem mamy całymi dniami uczy się trudnej sztuki 

gry na skrzypcach (wykonuje m.in. kompozycje Franza Schuberta) oraz jej matki. Wandzia i jej mama są kimś w 

rodzaju rezydentek, wynajmujących pokój w domu Kohoutków – przypomnienie moje, M.B. 

. 
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doskonale wie o słabostkach i romansach swojego męża. W jednej z kluczowych rozmów 

podczas spaceru na stary cmentarz ewangelicki na Groniczku, szczerze wyznaje swemu 

towarzyszowi życia, że u jego boku czuje się jak stara panna lub wdowa. Oboje poznali się 

dawno temu, kiedy mieli po siedemnaście lat. Teraz, po długim okresie pożycia, ich związek 

przechodzi poważny kryzys: „Ja jestem powodem wszystkich twoich nieszczęść, a ty jesteś 

pierwszą przyczyną wszystkich moich nieszczęść. (...) Sami jesteśmy sobie winni” – mówi 

mężowi pani Kohoutkowa. Ważną postacią jest też Oma – babka Pawła, seniorka rodu. To 

kobieta o mocno posuniętej demencji, ale na tyle jeszcze sprawna fizycznie, by o własnych 

siłach wejść po drabinie na strych nieczynnej masarni (co jakiś czas wynosi z domu jedzenie i 

ukrywa je na strychu w kartonowych pudełkach).  

Jedną z kluczowych ról w powieści Pilcha odgrywa  Franciszek Józef Oyermah – sędziwy 

lekarz weterynarii, mistrz Pawła i od lat zaufany przyjaciel Kohoutków. To on podarował 

dawno temu ich pierworodnemu synowi wydany w latach stalinowskich rosyjski ilustrowany 

Słownik weterynarii („mityczna księga dzieciństwa” Pawła), zachęcając chłopca do wyboru 

niełatwego zawodu. Oyermah jest nie tylko „znawcą zwierzęcej anatomii i dusz ludzkich”, ale 

także zapalonym gawędziarzem – swoimi oracjami okrasza każdą rodzinną uroczystość: 

 

„Oyermah był bowiem tego rodzaju gawędziarzem, który we wszystkim, na czym spoczęło jego oko, 

dostrzegał temat godny kwiecistej perory. (...) mówił bez przerwy. Mówił gdy stał, gdy siedział, gdy 

jadł i gdy pił. Mówił w czasie pracy i w czasie wielogodzinnych biesiad. Mówił, gdy szedł ulicą, bo 

przecież co krok spotykał kogoś, kogo znał, a znał tu wszystkich”. 

Samotnik, żyje w drewnianym domku w dolinie Partecznika. Człowiek prawy i pobożny; jak na 

prawdziwego ewangelika przystało, Biblię zna na wyrywki. Jego credo życiowe to fragment 

Eklezjasty: „Sto tysięcy razy ci mówiłem, że pomiędzy człowiekiem a bydlęciem nie ma praktycznie 

żadnej różnicy. Jak powiada Eklezjasta: »Bo przypadek synów ludzkich i przypadek bydła jest 

przypadek jednaki. Jak umiera ono, tak umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy mają, a nie ma 

człowiek nic więcej nad bydlę, bo wszystko jest marność«. I dalej powiada: »A któż wie, że duch 

synów ludzkich wstępuje w górę, a duch bydlęcy że zstępuje pod ziemię?«”. 

 

W cieniu dostojnego Oyermaha pozostaje zacny Pastor – emerytowany kaznodzieja 

ewangelicki, którego wielką pasją jest pisanie i odczytywanie na głos sobotnich homilii 

docierających do domowników… zza drzwi jego gabinetu. W rozdziale XV powieści narrator 

cytuje kazanie skierowane do alkoholików, „pijaniców i opojów”, z którego warto zacytować 

zakończenie z nawiązaniem do nauczania św. Pawła: 
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„ – Bracia i siostry. Apostoł Paweł powiada, abyście nie mieszali się z wszetecznikami tego świata, 

abyście nie mieszali się z pijanicami, abyście z takowymi i nie jadali. A jakoż wy z pijanicami jadać 

nie będziecie, skoro wy pijanicami jesteście? Sami ze sobą tedy jadać nie możecie, i co więcej, wy już 

sami z sobą nie jadacie. Sami z sobą nie jadacie, bo sami sobą nie jesteście. Przeto uczyńcie tak, jak 

nakazuje Apostoł: uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie. Amen”16. 

 

W świecie przedstawionym Pilchowej powieści motywy luterańskie występują w czterech 

grupach tematycznych. Pierwsza z nich obejmuje te fragmenty, w których mówi się o Pawle 

Kohoutku (lub on sam wypowiada się na własny temat) jako osobie wychowanej w surowej 

ewangelickiej tradycji. To świat, w którym uczęszcza się do kościoła na nabożeństwa i 

uroczyście obchodzi pamiątkę reformacji, uczestniczy w godzinach biblijnych i wysłuchuje 

płomiennych kazań natchnionych pastorów, ale w którym obowiązuje także – opisany przez 

Maksa Webera jako intrygujące zagadnienie socjologiczne – „pieczołowicie kultywowany 

etos nadludzkiej pracy w nieludzkich warunkach”17. Ten zapamiętany z dzieciństwa 

luterański Ordnung postrzegany jest przez Pilcha jako rzeczywistość  opresyjna, świat 

pozbawiony głębszych międzyludzkich relacji, w którym bliskość i rodzicielska miłość 

zastępowane są katechizmowymi formułkami i wymuszoną odgórnie dyscypliną. Problem ten 

rozpoznaje żona Pawła, która, niczym wprawny psychoanalityk dociera do sedna 

erotomańskich zapędów swego męża i popełnianych przezeń licznych zdrad małżeńskich: 

 

„ – Choć rzecz w tym, że ty wcale nie jesteś dużym, ty jesteś dalej małym chłopcem i przyczyną 

wszystkich twoich zmartwień i kłopotów jest fakt, iż dalej, niczym mały chłopiec, żyjesz wyłącznie w 

świecie zakazów. […] Ty, Kohoutku, zacząłeś od pewnego czasu rozpaczliwie uciekać, zacząłeś 

szukać miłości, która nie byłaby ci, jeśli nie w całości, to z pewnością pod wieloma względami 

zakazana. I odkryłeś, że jedyną prawdziwie dozwoloną miłością jest miłość całkowicie i przez 

 
16 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 92-93. Zacytowany fragment kazania odnosi się do Listu św. Pawła do 

Galatów (5, 16-26). Humorystyczne przedstawienie homiletycznych zapędów emerytowanego wiślańskiego 

pastora, a zwłaszcza przytoczone w obszernych fragmentach kazanie do pijaków, ma swoje uzasadnienie. W 
wywiadzie rzece udzielonym Ewelinie Pietrowiak, Jerzy Pilch wspomina o istnej pladze alkoholizmu, która 

nawiedziła Wisłę: „W latach pięćdziesiątych w takich miejscowościach jak Wisła alkoholizmu właściwie nie 

leczono. O tyle to zrozumiałe, że alkoholizm nie istniał, byli tylko pijacy, którzy pili za dużo. […] Tego 

konsekwencje do dziś są widoczne. Do dziś leczenie alkoholizmu, wychodzenie z niego jest wciąż niepopularne. 

Spośród moich kolegów ze szkolnej wiślańskiej klasy chyba piątka umarła przez alkohol” (cyt. za: Zawsze nie 

ma nigdy, Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak, Kraków 2016, s. 85).  
17 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 17. Chodzi o fundamentalną pracę Maksa Webera Etyka protestancka a 

duch kapitalizmu (1904-1905), w której niemiecki socjolog religii wśród głównych cech etosu protestantyzmu 

wymienił prywatną przedsiębiorczość opartą na kulcie ciężkiej pracy wykonywanej na chwałę Boga (zob. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_protestancka_a_duch_kapitalizmu) – M.B. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_protestancka_a_duch_kapitalizmu
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wszystkich zakazana. Bo warunkiem rzeczywistej miłości zakazanej jest jej chwilowe wprawdzie, ale 

całkowite bezpieczeństwo”18.  

 

Druga grupa odnosi się do motywu bluźniercy i odszczepieńcu od wiary ewangelickich 

przodków, za jakiego uważa siebie Paweł Kohoutek. W rozdziale VII powieści odnajdujemy 

humorystyczny opis zachowań bohatera. Oto łamiąc uświęcony tradycją rodzinny obyczaj 

obchodzenia urodzin Omy, seniorki rodu, wymyka się on cichcem na strych, gdzie wcześniej 

ulokował swoją kochankę: 

 

„Podczas pierwszej modlitwy Kohoutek wymknął się z domu i zaniósł swojej aktualnej kobiecie 

marynowanego śledzia. Gdy przemawiał Pastor, pomknął do niej z talerzykiem wędlin. Gdy 

wznoszono pierwszy toast, Kohoutek biegł przez ogród z butelką szampana”19. 

 

Kiedy prawda o grzesznych uczynkach Pawła wychodzi na jaw, matka natychmiast udziela 

mu reprymendy. Pani Kohoutkowa ukazana została w powieści jako osoba głęboko wierząca, 

prawa ewangeliczka, która twardą ręką wychowywała syna. Także teraz, kiedy jest dojrzałym 

mężczyzną, nie szczędzi mu krytycznych uwag, ostrzegając przed samozatratą i zniszczeniem 

rodziny: 

 

„ – Milczeć! – ryknęła matka. Nie będziesz mi to bluźnił, bluźnierco jeden! Dalej Pastor mówił o 

duszy […] że więcej niż szata wchłania w siebie wszelki zapach dusza. Nie słuchałeś, boś musiał na 

ten strych przeklęty lecieć. Pastor mówił, że dusza jest chciwa i pije jak gąbka, i wchłania w siebie 

wszelkie nałogi ciała, i że prawdą są słowa: w zdrowym ciele – zdrowa dusza. A jaka jest twoja 

dusza? – ryknęła znowu. – Jakie jest twoje ciało? Dlaczego je plugawisz?”20 

 

Podczas długiej rozmowy z doktorem Oyermahem Paweł Kohoutek dokonuje swoistego 

samobiczowania, przyznając się, że jest nie tylko „zwykłym rozpustnikiem, najzwyklejszym 

w świecie cudzołożnikiem, Casanovą spod ciemnej gwiazdy, donżuanem od siedmiu boleści”, 

ale także wszetecznikiem i najzwyklejszym w świecie erotomanem21. 

 

Motyw apostazji łączy się z innym motywem, który polega na ironiczno-sarkastycznym 

traktowaniu przez odszczepieńca Pawła Kohoutka świętej wiary luterańskiej i ewangelickiej 

 
18 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 83, 84. 
19 Tamże, s. 34. 
20 Tamże, s. 36. 
21 Zob. tamże, s. 58. 
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tradycji swoich przodków. W powieści odnajdujemy wiele dowcipnych komentarzy i 

krytycznych uwag dotyczących wątpliwych zachowań współbraci w wierze. Jako przykład 

faryzejskiej hipokryzji narrator ukazuje zjawisko „domowej retoryki śmierci”, występujące 

wśród ludzi codziennie czytających Biblię i powołujących się na przykazanie miłości 

bliźniego: 

 

„Obyczaj grożenia śmiercią był pradawnym domowym obyczajem. Kohoutek nieśmiertelne frazy o 

zabijaniu słyszał, odkąd nauczył się słuchać. Ja cię zabiję, mówiła matka Kohoutka do ojca Kohoutka. 

Trzeba ją wreszcie zabić, mówili oboje, gdy Oma kolejny raz ukrywała jakąś potrawę. Ćwicz, bo cię 

zabiję, mówiła matka do pani Wandzi do pani Wandzi. Zaraz go zabiję, mówiła Oma, gdy dziadek 

kolejny raz wracał pijany w trupa”22. 

 

Jeden z najbardziej zabawnych fragmentów powieści dotyczy planowania przez wiślańskich 

ewangelików terminu własnej śmierci oraz przygotowań do spotkania w zaświatach z ojcem 

Reformacji. Ponieważ stary cmentarz wiślański znajduje się na wysokim wzgórzu, na który 

prowadzi strome podejście, niewskazane były pogrzeby organizowane w okresie zimowym. O 

tej porze roku śnieg i lód mogły bowiem pokrzyżować szyki żałobnikom. Dlatego, jak 

zauważa narrator: 

 

„Starzy ewangelicy starali się nie umierać zimą. Czekali na wybuch wiosny23, na cza, w którym 

rozmiękła ziemia pocznie łagodnie niczym ciepłe jezioro pochłaniać ich jasne dębowe trumny. Ci, 

którzy szykowali się do ostatniej drogi, a nie zdążyli tego uczynić jesienią, mieli przed sobą ostatnią 

zimę życia i tak jak wszystkie zimy spędzali ją pożytecznie. W miarę sił pomagali w domu, powtarzali 

sobie niemieckie słówka, bo przecież, kto wie, czy w Winnicy Pańskiej nie napotkają doktora Marcina 

Lutra, a wtedy będzie wypadało powiedzieć przynajmniej: Guten Tag Herr Doktor Luther, ich bin 

also ein Lutheraner aus Weichsel in Polen”24. 

 

Krytyczne uwagi pod adresem wiślańskich ewangelików, a zwłaszcza ich (nie)znajomości 

Pisma Świętego i poziomu wykształcenia teologicznego, Pilch wkłada w usta doktora 

Oyermaha. Postać ta urasta do roli mentora i duchowego przewodnika. To właśnie w nim 

Paweł Kohoutek znajduje najbliższego powiernika, wyznając prawdę o swoich problemach 

 
22 Tamże, s. 21. 
23 Ta zaś (wiosna), jak zauważa narrator w innym miejscu: „na Śląsku Cieszyńskim ma w sobie raptowność 

reformacji, nagłe upały wzdłuż i wszerz przemierzały te ziemie niczym innowiercze ognie” (zob. s. 12). 
24 J. Pilch, Inne rozkosze…, dz. cyt., s. 80. 
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życiowych. Zacytowany poniżej dialog ostrzem swej krytyki wymierzony jest w podstawową 

zasadę luterańskiej doktryny religijnej: „Sola scriptura” (tylko Pismo): 

 

„ – Wie pan, mistrzu – Kohoutek czyścił z popiołu wielki, kaflowy piec – niekiedy wydaje mi się, że 

nas, lutrów, cechuje nadmierna i trochę bezkarna łatwość w ciągłym powoływaniu się na Pismo. A 

poza tym, szczerze powiem, pogubić się w tym można, to kim my właściwie jesteśmy – mędrcami, 

pastuszkami czy bydlętami? 

Oyermah machnął niecierpliwie ręką. 

- Nie lubię takich uogólnień. Z tego, że ja, Franciszek Józef Oyermah znam Pismo i powołuję się na 

nie  wynika, by pozostali nasi współbracia znali Pismo. Starzy ewangelicy owszem, znali Biblię, ale  

wszyscy starzy ewangelicy z wyjątkiem mnie pomarli. Dawniej! Ale dziś? – zasępił się doktor. 

- Jedną z bolesnych okoliczności mojego życia jest fakt, iż muszę – bezsilny – przypatrywać się tuż 

przed śmiercią, jak Kościół luterski zdominowany został przez, pożali się Boże, dewotki oraz takich 

niedołęgów teologicznych, jak – nie przymierzając – ty, Kohoutku”25. 

 

Mimo krytycznej opinii na temat znajomości Pisma Świętego wśród współczesnych 

luteranów, na kartach powieści raz po raz przywoływane są teksty Starego i Nowego 

Testamentu, służące autorowi do przekazania ważnych kwestii natury egzystencjalnej. 

Motywy biblijne pełnią istotną funkcję w planie ideowym Innych rozkoszy. Nie bez kozery 

najczęściej cytowanym przez doktora Oyermaha tekstem biblijnym jest Księga Mądrości 

(Eklezjastes), w której pierwszoplanową rolę odgrywają wątki wanitatywne: 

 

„Jak powiada Eklezjasta: <Bo przypadek synów ludzkich i przypadek bydła jest przypadek jednaki. 

Jak umiera ono, tak umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy mają, a nie ma człowiek nic więcej nad 

bydlę, bo wszystko jest marność>”26. 

 

Jak widać na podanych przykładach, tragifarsa, groteska i absurd, czyli stylistyczna materia, z 

której utkana została Pilchowa opowieść, stanowią w gruncie rzeczy maskę ochronną, pod 

którą kryją się sprawy śmiertelnie poważne. Wśród życiowych problemów Pawła Kohoutka 

na plan pierwszy wysuwają się dwa – nałóg alkoholowy oraz cudzołóstwo. Tym dwom 

grzechom ciężkim towarzyszy coś o wiele bardziej dotkliwego – choroba duszy człowieka, 

który o swoim nieszczęśliwym istnieniu mógłby powiedzieć za mędrcem Koheletem: 

„Marność nad marnościami i wszystko marność”. Jednak Inne rozkosze, zgodnie z przyjętą 

 
25 Tamże, s. 101. 
26 Tamże, s. 100. 
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przez autora konwencją gatunkową, łączą w sobie elementy gawędy i przepełninej ironią 

powiastki filozoficznej. Dzięki temu oprócz mrocznego przesłania zawierają także apologię 

życia z wszystkimi jego powikłaniami i niekonsekwencjami. Ostoją dla znękanej duszy 

bohatera są najbliżsi (rodzina i przyjaciele). Także tradycja protestanckiej Wisły i piękno 

rodzinnej ziemi cieszyńskiej. Mimo rozlicznych swoich wad Paweł Kohoutek nie zatraca 

całkowicie zmysłu religijnego, o czym świadczy wyznanie złożone przez niego podczas 

rozmowy z drem Oyermahem:  

 

„Łamię Jego przykazania, być może, gniewa się On na mnie, ale to tym lepiej, bo w gniewie istnieje 

On mocniej i bardziej Weń wierzę. Pismo mówi też: »Którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą«. 

A ja, Kohoutek, jestem w swoim ciele i mojemu ciału podobają się kobiety, przez to ja nie podobam 

się Bogu. Ale to nie znaczy, że Bóg nie podoba się mnie. Wolę Go zagniewanego a nawet swarliwego 

niż dobrotliwego. Wydaje mi się, że wierzę weń prawdziwie, a prawdziwa wiara nie jest rzeczą łatwą. 

Tylko głupcy i prostaczkowie uważają, że prawdziwa wiara jest prosta jak nic”27. 

 

Pora na podsumowanie. Mimo eksponowania wątków wanitatywnych, w swym najgłębszym 

przesłaniu Inne rozkosze mówią o potrzebie ratowania zagrożonych wartości. Zwłaszcza 

miłości, bez której ludzkie życie traci sens. To powieść, w której „skandalista Jerzy Pilch” 

objawił światu swoje ukryte „ja”. To oblicze wrażliwego romantyka-idealisty, „neurotyka 

odczuwającego neurotyczną potrzebę miłości”. Jak zauważył Jerzy Jarzębski, jeden  

pierwszych uważnych komentatorów twórczości wiślańskiego Kundery: 

 

„Pilch wypróbowuje w książce nie spełniony wariant swego życiorysu, wariant, którego zrealizować 

już nie może: nie pora na to po czterdziestce. (...) Są więc Inne rozkosze mitem o »innych 

rozkoszach«, jakie mogły być udziałem samego autora, gdyby wybrał odmienną drogę życia – tak 

samo jak Spis cudzołożnic był mitem o nie spełnionych nigdy do końca erotycznych związkach, o 

daremności »wchodzenia drugi raz do heraklitejskiej rzeki«. (...) Zamiast mówić o własnym życiu 

wprost, Pilch tworzy więc historię mityczną, w której tylko wtajemniczeni rozpoznają odcisk 

autentyku”28. 

 

 

Bielsko-Biała, 21 grudnia 2017- 8 czerwca 2018 

 
 

27 Tamże, s. 65. 
28 J. Jarzębski, Twarz losu i smak fabuły, [w:] tegoż, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, 

Kraków 1997. 
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Streszczenie 

Tematem artykułu jest opis czterech głównych motywów protestanckich występujących w 

powieści Jerzego Pilcha Inne rozkosze (2000): motyw wychowanie głównego bohatera 

powieści w surowej tradycji luterańskiej, motyw apostazji Pawła Kohoutka (będącego porte 

parole autora), ironiczno-sarkastyczne nastawienie protagonisty wobec religii ojców oraz 

występowanie cytatów biblijnych zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu, 

stanowiących punkt odniesienia do przemyśleń natury egzystencjalnej. Według autora 

artykułu w Innych rozkoszach skandalista Jerzy Pilch objawił światu swoje ukryte „ja”; 

pokazał oblicze wrażliwego romantyka-idealisty odczuwającego neurotyczną potrzebę 

miłości. 
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