
102 KSiąŻKi

Demony 
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według  
Pilcha

Jerzy Pilch
Wiele demonów

Wielka Litera, Warszawa 2013

„mam tęsknotę za zdaniem reali‑
stycznym, a pociąg do zdania nie‑

realistycznego” – wyznawał Jerzy Pilch 
w jednym z niedawnych wywiadów. na 
pytanie, o czym jest jego ostatnia powieść, 
odpowiedział natomiast: „u mnie jest 
wszystko w obrazie. Jest obraz, przycho‑
dzi do głowy”. obie te deklaracje odnosić 
się mogą nie tylko do ostatniej powieści 
autora Innych rozkoszy. realistyczna tęsk‑
nota i zarazem pociąg do tego, co odreal‑
nione, zniekształcone, oglądane niejako 
z ukosa – to właściwość całego pisarstwa 
Jerzego Pilcha. 

zdiagnozowana już przez krytykę ja‑
ko najmroczniejsza z dotychczasowych 
książek Pilcha (tak pisał o Wielu demo‑
nach Dariusz nowacki na łamach „Gazety 
wyborczej”), powieść stoi zdecydowanie 
silniej po stronie śmierci niż życia. nie 
oznacza to jednak, że pisarz rezygnuje 
z czarnego humoru, charakterystyczne‑
go także dla jego poprzednich książek. 

w połowie minionego wieku, na pocz‑
cie w siglańskiej wsi pracował Fryderyk 
moitschek. Fryderyk miał tę osobliwą 
właściwość, że „znał sekret ludzkiego 

życia”, a przypadłości mieszkańców wsi 
przebiegały zgodnie z jego przepowied‑
niami. Fryc ujawnia czytelnikom swoją 
wszechwiedzę w rękopisie, który włączo‑
ny zostaje w opowieść (czytelnik poznaje 
we fragmentach wplatanych w fabułę za‑
sadniczej historii). 

ta zasadnicza historia dotyczy życia 
różnych mieszkańców luterańskiej wsi 
i związanych z tą codziennością nieco‑
dziennych perypetii. stopniowo, spośród 
galerii postaci znanych z innych opowie‑
ści Pilcha (pan naczelnik czy pan trąba, 
by wymienić tylko te najbardziej rozpo‑
znawalne), najobszerniejszej charaktery‑
styce poddane zostają siostry mrakówny, 
córki pastora mraka. ola i Jula to ekscen‑
tryczne nastolatki, które jedni mają za 

„zupełne bezbożnice”, inni (choć jest ich 
zdecydowanie mniej) – za wzorowe lute‑
ranki. ich piękno jest równie dyskusyjne, 
co obyczajność. zniknięcie oli staje się 
największą zagadką fabularną całej opo‑
wieści, ponieważ sprawiło, że „cała sigła 
zamieniła się w jedną wielką nieobecność 
oli mrakówny”. wraz z jej zniknięciem 
stabilność wsi ulega naruszeniu. wszyst‑
ko zostaje naznaczone stygmatem braku. 

Jednak ten wybrakowany świat nie 
osuwa się w nicość, ponieważ dalej trwa 
opowiadana historia, która napędza jego 
istnienie. Puste miejsce oli zajmuje na 
dłuższą chwilę Jula i jej osobliwy, opar‑
ty na burzliwych ekscesach erotycznych, 
związek z kornelem. kilka stron całej 
książki zajmuje opis niepohamowanej 
miłości fizycznej pary kochanków, któ‑
rzy szokują całą wieś swoim nieobyczaj‑
nym zachowaniem. ten znaczący frag‑
ment poświęcony szczegółowemu (i trzeba 
przyznać – udanemu) opisowi seksual‑
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nych uniesień, ma jednak do przekazania 
istotną prawdę: Jula i kornel odganiają 
w ten sposób demony (co przywodzi na 
myśl aktywność Gustawa ze Spisu cudzo‑
łożnic, który z kolei zażegnywał fenomen 
obojętności świata).

Jedna z niejasności całej książki doty‑
czy statusu tytułowych demonów. Poja‑
wiają się one w kilku miejscach; przede 
wszystkim zaś w rękopisie Fryca, który 
pisze: „Demony nasze historie opowia‑
dają. [ … ] my opowiadamy historie. my, 
czyli nasze demony. Piszemy błotnymi 
piórami na wilgotnym papierze”. 

Głosy demonów, czyli głosy nas od‑
powiadających, łączą się jeszcze z jednym 
głosem i kolejnym poziomem wątpliwo‑
ści – kim jest narrator Wielu demonów? 
to niewątpliwie postać identyfikująca się 
z siglańską społecznością – już pod koniec 
pierwszego rozdziału mówi przecież: „i za‑
chwyceni pięknem naszych stron przyby‑
sze…”; daje też sygnały, że należy do gro‑
na domowników Pana naczelnika. rów‑
nocześnie jednak ma do całej opowieści 
dystans, który pozwala mu oceniać bieg 
opisywanych wypadków. równie prob‑
lematyczny okazuje się jednak status od‑
biorcy tekstu, projektowanego „ty”, które 
nierzadko pojawia się na kartach opowie‑
ści. owo „ty” jest czasem włączane w bieg 
wydarzeń, jakby było związane z życiem 
opisywanych bohaterów, znało ich i razem 
z nimi tworzyło opowieść. innym razem 
jednak, co widoczne jest zwłaszcza pod 
koniec książki, „ty” pochodzi z zewnątrz 
i wydaje się oczarowane siglańską rzeczy‑
wistością. Do tak zaprojektowanego „ty” 
narrator zwraca się z przestrogą, by nie 
dało zwieść się widokiem pięknych, zasy‑
panych śniegiem wiejskich domków. nie‑

jasność instancji nadawczej i odbiorczej 
Wielu demonów wciąga czytelnika w opo‑
wieść i tworzy łańcuch postaci „my”, „ja”, 

„ty”, „demony”, które trudno ostatecznie 
odróżnić. każdy w tej historii może być 
demonem i każdy może opowiadać swoją 
mroczną historię.

a jest o czym opowiadać i czego słu‑
chać, ponieważ demony mają wiele hi‑
storii, w których groza i mrok miesza 
się z właściwą Pilchowi groteskowością, 
dotykającą najbardziej fundamentalnych 
spraw ludzkiego losu. i tak na przykład 
śmierć wzmożka staje się absurdalnym 
spektaklem zmagania z oporem mate‑
rii – podczas pogrzebu nie można wy‑
nieść z domu trumny z ciałem, gdyż nie 
mieści się ona ani w drzwiach, ani w ok‑
nie. ta groteskowa niemożność przysła‑
nia cały rytuał i doprowadza do kłótni 
o odpowiedzialność za ten niefortunny
incydent. spektakl śmierci przeradza się
w spektakularną awanturę, której winnym
okazuje się sam nieboszczyk. Bo umarł
i stąd całe zamieszanie.

równie zadziwiający jest tym razem 
Pilch w opisie ciężko chorującego ciała, 
które okazuje się koncertem organów we‑
wnętrznych. niedrożne nerki wygrywają 
najpiękniejsze duety, a opuchnięta otrzew‑
na zachwyca swoimi smętnymi kantycz‑
kami. w umarłym ciele również nie ma 
ciszy, ponieważ zamierające życie ma swo‑
je odgłosy – zastyganie krwi, drewnienie 
płuc, kamienienie mięśni. ten minitrak‑
tat o umieraniu rozbija zbudowaną chwilę 
wcześniej powagę skupienia nad zmarłym. 
wystarczy bowiem, że popatrzymy na jego 
ciało innym spojrzeniem, przenikającym 
powłokę ciała, a odsłoni ono nie spodzie‑
waną duszę zmarłego, ale jeszcze głębszy 
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poziom cielesności, w którym „odbywa 
się wielkie zdejmowanie firan, składanie 
prześcieradeł, narzut i innych tkanin”. ta 
groteskowa hipersomatyczność ujawnia 
jeszcze jedną, ważną rzecz – to akt nie‑
wiary w jakąkolwiek atrakcyjność „tam‑
tego”, pośmiertnego świata. wszystko, co 
dzieje się w śmierci, wydarza się właśnie 
z ciałem, czy też raczej – w ciele. 

ten rodzaj deklarowanej niewiary 
w możliwość wejrzenia w jakąś metafi‑
zyczną nadbudowę świata tłumaczy rów‑
nież utożsamienie demonów z nami. nie 
ma żadnych demonów, które opowiada‑
łyby historie, bo to przecież nasza dome‑
na. i jeśliby istotnie nazywać Wiele demo‑
nów najbardziej ponurą i mroczną książ‑
ką Pilcha, to być może właśnie dlatego, że 
w poszukiwaniu prawdziwych, przeraża‑
jących demonów bezwiednie natrafiamy 
na samych siebie. ale i wówczas jest na‑
dzieja – na przykład dumka ślepej kiszki, 
wygrywana w ciele złożonym w trumnie, 
której nie można wynieść z domu. trum‑
na zostanie zarysowana, w ciele po zdję‑
ciu wszystkich dekoracji ostaną się tylko 
gołe ściany, ale my z naszymi demonami 
będziemy żyć i opowiadać dalej. 

chciałoby się powiedzieć, że z mroku 
Wielu demonów prześwituje ostatecznie 
pewien jasny imperatyw życia: „Będzie‑
my żyć dalej, ponieważ żyć trzeba”. z rę‑
kopisu proroka Fryderyka wiemy jednak, 
że to tylko kolejna zasłona przed zrozu‑
mieniem bezsensowności każdego ludz‑
kiego trwania, skazanego już od począt‑
ku na śmierć. wiemy, ale przecież w to 
nie wierzymy, bo nie ma innych demo‑
nów – jesteśmy tylko my i historie, które 
opowiadamy.

Katarzyna Trzeciak

Mateusz Antoniuk
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