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Już pierwsze wrażenie zapieralo dech w piersiach - hotelowy bar, pokażnych rozmiarów, 
byl po prostu kościelną kaplicą W oknach witraże. na ścianach obrazy świętych, między 

stolikami drewniane figury apostołów. w kącie konfesjonał - w nim kolekcja win . Kontuar 
kelnerów - oharz, na oharzu dnnki. patery z owocami. Wszędzie lichtarze, swiece, z góry 
zwisały dwa piękne kościelne żyrandole. W otwartej chrzcielnicy, która stała obok oltarza. 
błyszczące w świetle świec kostki lodu, a w nich pokażne butle szampana. W powietrzu 
czuło się delikatny zapach kadzidła. Z głosników dobiegała dyskretna kościelna muzyka. 
przerywana tekstam1. Kiedy się lepiej wsłuchalem nie moglem się mylić - była to po prostu 
msza puszczana z taśmy. 

Kilkunastu gości zajadało już pierwsze przekąski i popijało drinki . Nie tylko my oglądaliśmy 
z pewnym zachwytem wystrój baru, także inni zwracali na to uwagę, puszczali oko do św. 

Piotra. stojącego pod filarem między kwiatami, z uznaniem komentowali lichtarze. Liturgia 
płynąca z głośników docierała do obecnych, takie miałem wrażenie, niczym opis kulinarnych 
zdolności kucharza. Dwóch kelnerów bezszelestnie odbierało zamówienia . Przez wmonto
wane w okna baru witraze przebijało się do nas światło latarń pobliskiej promenady. 

Trzeba było się na coś zdecydować, ale przyznam. nie bardzo wiedziałem na co. Po raz 
pierwszy w zyciu miałem cokolwiek zjeść między konfesjonałem , a oharzem, więc głodu 
wielkiego nie czułem . Piwa też pić nie chciałem , bo sądziłem , ze w tym prawie świętym 
miejscu po prostu nie wypada. Zatem - spojrzałem na chrzcielnicę - tak, szampan tak. 

Kelner zauwazył moją rozterkę i pospieszył z pocieszeniem - nie jestem pierwszym, 
któremu zasycha naraz w gardle, ale jak się przyzwyczaję. będzie mi się podobało. Więc 

cierpliwości , te kilka dni pobytu na pewno wystarczy - zapewniał. - Zobaczy pan, co 
będzie się działo póżnym wieczorem, nie ma miejsc. rezerwacje mamy na dwa tygodnie 
z góry. Goście hotelowi mają oczywiście pierwszeństwo. 

Następnego dnia poszedłem porozmawiać z menedzerem hotelu. Okazała się nim bardzo 
przystojna blondynka w średnim wieku. Skąd ten pomysł? Ano stąd, że tyle s ię „ tych rzeczy 
marnuje". a przecież taki kościół w barze to coś zupełnie osobliwego. Szkoda przecież tych 
wszystkich witraży, przedmiotów. . mówi z przekonaniem. Czy podoba mi się pomysł 
wykorzystania chrzcielnicy> Świetnie nadaje się na czaszę pełna lodu z szampanem. pra
wda? I na czarę pełna kawioru. Najtrudniej jednak było zdobyć nagrania mszy- ale w końcu 
się udało. To nagranie oryginalne. z kościoła w Rotterdamie. Goście nie protestują , więc 

im nie przeszkadza, dodaje. Najpierw wystrój trochę szokuje, ale ludzie prędko akceptują 
pomysł i siedzą chętniej w tym barze niż kiedyś w kosciele - podsumowuje. Dlaczego> Bo 
nikt od nich niczego nie chce. Bo nikt ich tu nie spowiada i nie poucza. 

Marek Orzechowski. Bon oppetit, ~więty P1orrze, „Tygodnik Powszechny", 24 08. 2008. 

Opisane w artykule miejsce znajduje się w jednym z holendersk ich miasteczek. 

Oto na naszych oczach dokonuje się jak gdyby drugi, a moze nawet trzeci cud po
mieszania języków. Tym razem jednak nikt nie przypisuje go interwencji Boga 
zagrożonego w swoim panowaniu przez wygórowane ambicje ludzkie. lecz mniej lub 
bardziej naturalnym procesom rozwoju społeczeństw i cywilizacji. Ten drugi, a nawet 
trzeci cud-fakt pomieszania języków nie może być brany przez nas doslownie. lecz nie
co metaforycznie. Chodzi w nim bowiem nie tyle o rozpadanie się dotychczasowych 
utrwalonych rdzennych języków na coraz bardziej niezrozumiale dla siebie dialekt y, 
narzecza i slangi, lecz o zakłócenia w procesach przekazu kulturowego w tym samym 
języku, zachodzące między pokoleniami. [ ... ] Chodzi więc nie o to, że sąsiadujące dziś 
ze sobą w czasie pokolenia mówią różnymi językami, tylko o to. ze nieco inaczej te 
języki odczytują. z tej przyczyny, ze w tym samym albo tylko niew iele zmienionym 
zasobie słów, muszą pomieścić dramat dzielących je z uwagi na przyśpieszenie kultu
rowe i cywilizacyjne różnic doświadczenia życiowego. Pokolenia na lezące do tych sa
mych społeczeństw i nacji, rzec można . rozmawiają między sobą z grubsza tak samo, 
ale mówiąc t a k s a m o przekazują sobie nie t o s a m o i między innymi na tym 
tle dochodzi do nieporozumień, starć i konfliktów. 

Wojciech Roszewsk1, W1eza Bobef pokoleń, Warszawa 1985. 

Globalne ocieplenie. Najnowsze analizy topnienia lodowców i długoterminowej 

zmarzliny potwierdzają najczarniejszy scenariusz. Naukowcy uwazają . ze z końcem 
tego stulecia Ziemia zacznie tonąć . Specjaliści z kilku cenionych na świecie ośrodków 

zabrali się do weryfikacji danych o globalnym ociepleniu . Niestety, ich wnioski nie 
brzmią optymistycznie. Jeśli utrzymamy takie tempo wzrostu temperatury jak obec
nie, rozmiękczająca długoletnia zmarzlina jeszcze zintensyfikuje ocieplenie. Co więcej , 

jezeli topnienie lodowców Grenlandii wpisze się w scenariusz wydarzeń. które miały 
miejsce w przeszłości naszej planety, czeka nas błyskawiczny wzrost poziomu mórz. 
Informacje na ten temat publikują pisma „BioScience" oraz „Nature Geoscience". 

Aleksandra Stanisławska, Za sto 101 wszysrko popłynie, „Rzeczpospolita", 3.09.2008. 
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Oddzielenie się od świata dzieci to przede wszystkim narcystyczne dążenie do 
wyzwolenia się od odpowiedzialności właściwej dorosłym, nad którą przekładają 
obsesyjną zachłanność. „Przepuszczam spadek moich wnuków'''. czytamy na popu
larnej nalepce na zderzak . Takie nalepki mozna zobaczyć na paliwożernych samo
chodach turystycznych, których tyle przemierza słoneczne południowe stany. Ich 
kierowcy i pasazerowie przedstawiają się niefrasobhw1e jako SKlers (Spending the 
Kids' lnheritance- przepuszczaiący spadek dzieci). Nietrudno też natknąć na motywy 
narcystycznej antypatii do dzieci w szalenie popularnych serialach telewizyjnych, jak 
„Gotowe na wszystko". Podczas gdy w filmach dla nastolatków często ośmiesza się 
rodziców, nauczycieli i inne „ dorosłe" autorytety, młoda-dorosła klientela wyśmiewa 
i atakuje dzieci - by tym skuteczniej zająć ich miejsce w hierarchii narcyzmu będącego 
cechą infantylności . 

Ben1amm R. Barber. Skonsumowani. Jol< rynek psuje dzieci, infanryl1zu1e dorosłych 1 połyka obywateli, 
prze l. Hanna Jankowska. Warszawa 2008. 

Gert Jonke - ur. 1946 w Klagenfurcie, dramaturg austriack1. Jonke określany bywa 
przez krytyków jako „Sprachkomponist" - kompozytor mowy; Benjamin Henrichs 
nazwał jego prozę „muzyką maszyn do pisania": wśród pisarzy austriackich pod 
względem kunsztu językowego przyznaje mu się miejsce obok Thomasa Bernharda 
i Elfriede Jelinek. Prapremiera „Zatopionej katedry" w rezyserii Christiane Pohle miała 
miejsce w wiedeńskim Akademietheater (scena kameralna Burgtheater) we wrześniu 
2005 roku . W 2006 roku Jonke otrzymał za tę sztukę jedną z najbardziej prestiżowych 
nagród teatralnych obszaru niemieckojęzycznego - Nestroy-Theaterpreis. 
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