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Od Redakcji:

From the Editors:

Zapraszamy do lektury ostatniego już w tym roku
kalendarzowym numeru Wiadomości, w którym wiele
tekstów nawiązuje do uroczystości, spotkań
autorskich i imprez kulturalnych, w jakie obfitowała
nasza „polska jesień” w Waszyngtonie. Piszemy o
spotkaniu z Danutą Mostwin z okazji uhonorowania
jej Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP za
twórczość literacką i naukową, o prestiżowej
nagrodzie otrzymanej w październiku przez Leszka
Kołakowskiego i o nim samym, o spotkaniu w
Ambasadzie RP z Shanną Penn, autorką
książki
Podziemie
Kobiet
poświęconej
działaczkomSolidarności, o szantach śpiewanych
wspólnie z Jurkiem Porębskim, wreszcie o tym, jak
dzieci spotkały się w Bibliotece z literackimi (i nie
tylko literackimi) zwierzakami na pierwszym z
planowanego dla nich cyklu spotkań z książkowymi
bohaterami. Nie zabrakło w tym numerze oczywiście
recenzji  PoczwarkęDoroty Terakowskiej analizuje
dla nas Ola Zajackowski, a Monika Mieroszewska
pisze oA question of Honorautorstwa Lynne Olson i
Stanley Cloud, zastępując w roli recenzenta książek
anglojęzycznych o tematyce polskiej Georga
Suboczewskiego, który tym razem nie mógł dla nas
napisać. Spotkanie z autorami tej książki odbędzie
się 29 listopada, kiedy będziemy wysyłać do
Państwa niniejszy numer Wiadomości. Nie zabrakło
też notatki o najnowszym polskim filmie Zmruż oczy,
który zadaje nam pytanie o tożsamość i kondycję
współczesnych Polaków.

This is the last issue of News for this calendar year
and we invite you to read it. Many articles are related
to events  cultural and literary  which took place
during this past “Polish autumn” in Washington. We
write about the meeting with Danuta Mostwin on the
occasion of the author being honored with the
Commodore Cross of the Medal of Merit of the
Republic of Poland for her career as a novelist and
scholar. You will also read about Leszek Kołakowski
and the prestigous prize he was awarded in October;
the meeting at the Embassy of the Republic of
Poland with Shanna Penn, author of
The
Underground of Wormen about women solidarity
activists; the shanties singalong with Jurek
Porębski; and finally about the children's encounter
with animals in Polish literature, the first meeting in
our cycle of planned book discussions for children in
the library. There is of course no dearth of book
reviews. Ola Zajackowski analyzes Poczwarka by
Dorota Terakowska; Monica Mieroszewska writes
about A Question of Honor by Lynne Olson and
Stanley Cloud, replacing in this issue our reviewer of
books in English, George Suboczewski, who was not
able to write for us at this time. There will be a
meeting with Olson and Cloud on November 29th,
the day we will be mailing out this issue of News.
There is also a piece about a newPolish film  Zmruż
Oczy  which poses questions about the current state
of the Polish psyche.

Po tak bogatej w polską kulturę jesieni chciałoby się,
aby zima była w nią nie mniej obfita. Jak wiele zależy
od nas samych, przekonuje nas Pani Alina Żerańska
pisząc o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w

Polish culture was much in evidence this past
autumn and we hope that the winter will be no less
rewarding. A lot depends on us as we are reminded
by Alina Żerańska who writes about Christmas
traditions in Polish literature. We wish for our readers

polskiej
literaturze.
Czego
więc
wszystkim
Czytelnikom pod choinkę życzymy? Wspaniałych
polskich książek i wiele czasu na ich lekturę. I do
zobaczenia na tradycyjnych Kolędach Biblioteki 14
grudnia w Ambasadzie RP, gdzie będziemy mieć
okazję złożyć sobie nawzajem te bardziej osobiste
życzenia Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku. A nasz skromny podarunek dla
wiernych Czytelników to numer Wiadomościw
kolorze, aby, mamy nadzieję, cieszył oczy tak samo
jak wielobarwne choinkowe ozdoby.

many great Polish books under the Christmas tree
and the time to read them. We hope to see you at
our traditional Christmas Carols on December 14th
at the Embassy of the Republic of Poland where we
will be able to wish you a merry Christmas and a
happy New Year in person. Our modest gift for
faithful readers is this issue of News printed in color.
We hope it will please the eye as much as the multi
colored decorations on your Christmas tree.

Boże Narodzenie w polskiej literaturze
Nigdzie na świecie nie obchodzi się Bożego Narodzenia piękniej niż w Polsce! Ameryka została podbita,
zasiedlona i do dziś jest zamieszkała w ogromnej większości przez ludność chrześcijańską, więc i tutaj
tradycje złączone z Bożym Narodzeniem były głęboko zakorzenione. Dopiero teraz, przez źle rozumianą
wielokulturowość, Amerykanie usiłują przemienić święto Bożego Narodzenia w „holiday season”.
Literatura polska jest prawdziwym odzwierciedleniem przywiązania do naszych starodawnych tradycji.
Przykładów można znaleźć tyle, że wypełniłyby książkę. Na przykładŚpiewnik polski, pełno tam kolęd i
pastorałek. Często wiersze o narodzinach Pana Jezusa nazywane są kolędami, nawet jeśli nie służą do
śpiewania, jak śliczna Kolęda dziecinna ze zbiorku Kazimierza Wierzyńskiego:
"(...) Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem,
Najbliższą drogę do twojej stajenki,
Za to opłatek przyniosę ci z miodem,
Stanę na palcach i podam do ręki. (...)"
Patrzę na tomik poezji Teresy Boguszewskiej
I przyszedł Bóg Doliną Krzywdy, wydany w Londynie (Odnowa) w 1985 r. Jest tam wzruszający wiersz
p.t. Maleńki Jezu pisany w nastroju smutku, bo wkrótce po ogłoszeniu stanu wojennego, i taka druga zwrotka:
"W noc błogosławioną
niechaj zadrżą stworzenia najlichsze
światło betlejemskie
 Maleńki Jezu 
niech miłością zatli
serca skamieniałe
ślepe i przekupne
i te nierozumne."
Nie brak Bożego Narodzenia w poezji pisanej ponad 150 lat wcześniej. Pamiętam strofki o wigilii z popularnej
w moim dzieciństwie książki Wincentego Pola Pieśń o ziemi naszej:
"(...)Trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne,
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich spłacać dłużne.
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy,
Bo w tych krzesłach siedzą duchy! (...)"
A w prozie? Nie trzeba daleko szukać. Czytam właśnieWspomnienia wojenne Karoliny Lanckorońskiej. Nie
jest to książka o radosnych świętach, ale o więzieniach, przemocy, krzywdzie i nienawiści. Na str. 81, gdy
autorka pisze o tym jak była pielęgniarką w szpitalu dla polskich jeńców wojennych, gruźlików przywiezionych
z obozu: "Zbliżała się Wigilia, a z nią homerycki bój z Niemcami o pozwolenie obchodzenia jej wspólnie. "Gdy
się zgodzili, ci umierający nawet trzymali się kurczowo życia, byle się jeszcze raz przełamać opłatkiem.
"Wigilia się więc odbyła, a po niej, dla zdrowszych, Pasterka z kolędami. Była to jedyna moja wigilia wojenna
prawdziwie piękna."
Nie wszyscy pamiętają jak pięknie Sienkiewicz opisał spędzanie dnia wigilijnego w oblężonej przez Szwedów
Jasnej Górze. A że w prawie każdym polskim domu tu za granicą jest Trylogia, czytam w moim egzemplarzu:

"Przyszedł wreszcie wieczór wigilijny. O pierwszej gwieździe zamigotały światła i światełka w całej fortecy. Noc
była spokojna, mroźna, lecz pogodna. Szwedzcy żołnierze kostniejąc z zimna na szańcach spoglądali z dołu
na czarne mury niedostępnej fortecy i na myśl przychodziły im ciepłe, mchami utkane chaty skandynawskie,
żony, dzieci, choinkowe drzewka, płonące od świeczek, i niejedna żelazna pierś wezbrała żalem, tęsknotą,
rozpaczą. A w twierdzy przy stołach, okrytych sianem, oblężeni łamali się opłatkami. Cicha radość płonęła na
wszystkich twarzach, bo każdy miał przeczucie, pewność prawie, że czasy niedoli miną rychło."
Tu Sienkiewicza poniosła wyobraźnia, bo przecież oblężenie Częstochowy miało miejsce w roku 1655, a
tradycja strojenia choinek na Boże Narodzenie rozeszła się z Prus dopiero w połowie XIX wieku. Autor podaje
nam za to wiele szczegółów, na przykład, że obok przeora było jedno krzesło próżne, przy którym bielała
paczka opłatków, starym zwyczajem dla dusz zmarłych, a tym razem dla duszy zaginionego Kmicica. A że
spodziewano się nazajutrz nowego ataku, ksiądz Kordecki powiedział zebranym: "Kto w dzień Bożego
Narodzenia za wiarę zginie, ten do chwały przyjęty być musi." W tymże czasie strażnicy na murach nie mogąc
być przy stole ani w kościele poczęli śpiewać i w całym okręgu murów rozległa się kolęda W żłobie
leży... Nazajutrz zaś po odpartym ataku Szwedzi przysłali posła z propozycją odstąpienia po otrzymaniu
okupu. W odpowiedzi ojcowie Paulini darowali im owiniętą w chustę paczkę opłatków.
Chłopi Reymonta z pewnością nie byli na komunistycznym indeksie. Ale gdy ktoś czytał książkę z
popularnych Skrótówdowiedział się jedynie o romansie i morderstwie, a nic o tym co się działo w chacie
Boryny w Wigilię Bożego Narodzenia. Autor jednakże poświęcił temu wiele stron. Ten rozdział książki był i jest
ciągle przedrukowywany, więc łatwo zapamiętać, że na polskiej wsi „wszędzie stawiano w kącie od wschodu 
snop zboża, okrywano ławy czy stoły płótnem bielonym; podścielono sianem i wyglądano oknami pierwszej
gwiazdy.” Przy wieczerzy „Boryna przeżegnał się i podzielił opłatek pomiędzy wszystkich: pojedli go ze czcią,
kieby chleb Pański. Potem dopiero był kwas buraczany gotowany na grzybach z ziemniakami, śledzie w mące
obtaczane i smażone w oleju, pszenne kluski z makiem, kapusta z grzybami, na ostatek racuszki z gryczanej
mąki z miodem zatarte w makowym oleju uprażone. Jeszcze tegoż wieczora szli do obory i Jaguś pochylała
się nad każdą krową, czyniła krzyż święty między rogami, a wtykała po kawałku opłatka w gębulę”.
Boże Narodzenie nie mniej występuje we współczesnej literaturze. Z brzegu mej półki stoi Danuty
Mostwin Dom starej lady. Akcja tej powieści toczy się wśród uchodźców wojennych w Londynie. Zbliżało się
Boże Narodzenie. "Merry Christmas  pozdrawiają się nawzajem kolorowe transparenty... W oknach wielkich
magazynów stoją wystrojone choinki... Paczki do kraju wysyła niemal każdy. Ciężkie jak tęsknota, nabrzmiałe
troską serdeczną, czy aby te rodzynki zdążą na czas do wigilijnego ciasta... Oczy zatrzymały się jeszcze raz
na czterech symbolicznych słowach kończących świąteczne listy: „Sercem jesteśmy z wami...” Z drugiej
strony samoloty nadwoziły listy. Grube od opłatków przełamanych wcześniej..." Na kilka dni przed Wigilią
bohaterka powieści poszła z matką do kuchni żołnierskiej, by napiec żołnierzom przekładańców. Ostatnie to
były święta przed demobilizacją, więc niech sobie podjedzą, żeby zapamiętali. Do pomocy matka wołała
chłopaków ze świetlicy. A gdy się nie kwapili zaganiała: "To co chcecie, jeden z drugim, żebym wam sama
robiła przekładańce? Żaden matce nie pomagał przy cieście? Co? Maku żeście nie kręcili? Nie ubijaliście
piany? W domu żeście tak z założonymi rękami siedzieli przed wigilią?" Więc przyszli i wychodziły z pieca
przekładańce z serem, powidłami, z makiem. "Nie wiadomo który, cicho i półgłosem zanucił  Dzisiaj w
Betlejem...  Wesoła nowina!  odpowiedział mu drugi głos. A potem już cały chór grzmiał potężnie, aż echo
odbijało się o grube mury londyńskiej kuchni."
W zbiorku opowiadań o życiu polskich emigrantów w Kanadzie Aliny Erickson Żerańskiej W pogoni za
normalnym życiem, Boże Narodzenie przewija się kilkakrotnie. Czas na radość, czas na łzy to opowieść o
wychowanych w Kanadzie dzieciach polskich emigrantów: "  Jutro Wigilia  szepcze Basia znad książki. 
Jutro Wigilia  powtarza Zbyszek i zaraz pyta:  Pójdziemy potańczyć?  Ale Basia nie odpowiada chwilę, tylko
w palcach kręci róg chusteczki. Wreszcie nieśmiało:  Przyjdź trochę wcześniej... podzielimy się najpierw
opłatkiem. Po naszemu...(...) Śnieg skrzypi pod nogami. Białe płatki tańczą w świetle latarni. Wielkie czapy na
dachach kościołów Montrealu, jak na świątecznych babach skrzą się srebrnym lukrem... Jutro nagle staje się
dziś. W kieszeni płaszcza szeleści owinięty w bibułę opłatek. Malutkie drzewko pod pachą. Zbyszek pędzi
ulicami. W sercu sama radość. Gotowość by wpaść w drzwi z tupotem, ze śniegiem i mrozem, ze śmiechem i
młodością. By huknąć na cały dom, zawołać wesoło:  Hallo darling!  I za chwilę ciszej powiedzieć 
kochanie."
Alina Żerańska

Wydarzenia: Spotkanie z Danutą Mostwin

W sobotę 11 października 2003 r. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie miało miejsce
niecodzienne spotkanie. Zebraliśmy się, zachęceni zaproszeniem Ambasadora RP, na
spotkanie z Danutą Mostwin. Po otrzymaniu zaproszenia wiedziałam jedno: osoba, z
którą mamy się spotkać nie jest mi znana, podobnie jak jej twόrczość. Z krόtkiej
informacji podanej przez ambasadę wynikało, że Danuta Mostwin jest pisarką, w
zaproszeniu znalazło się określenie: “renowned PolishAmerican writer”. Ukrywając
zażenowanie z powodu nieznajomości Autorki i jej utworów, ale tym bardziej
zaciekawiona, pojechałam na spotkanie.
W kuluarach zorganizowano wystawę książek Danuty Mostwin, opublikowanych w
różnym czasie, począwszy od debiutanckiej, wydanej w 1958 roku w Londynie
powieściDom starej lady, poprzez późniejsze, wydawane głównie nakładem Instytutu
Literackiego w Paryżu i Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, do najnowszych,
“jeszcze ciepłych” przywiezionych z Polski przez prezesa wydawnictwaNorbertinum z
Lublina. Patrząc na ten zbiór trzeba było przyznać, że to całkiem duży dorobek literacki. Notka wydawcy w
jednej z książek informuje, że “do roku 1980 jej proza nie była szerzej dostępna w Polsce ze względów
politycznych”. To trochę wyjaśnia, dlaczego nie zetknęłam się, jak dotąd, z twórczością Autorki. W Polsce się
jeszcze nie “zadomowiła”, a tutaj jestem zbyt krótko, ale “wszystko przede mną”…mam dopiero 18 lat.
Na dodatkowym stole – książki Danuty Mostwin “do kupienia”: tytuły z nie do końca wyczerpanych nakładów
wydań wcześniejszych oraz te “świeżutkie”, Oliwia i Ja Za Wodą Ty Za Wodą, dwa tytuły wydane
przez Norbertinum jako pierwsze z zaplanowanej serii wydawniczej: Danuta MostwinPisma. W ujednoliconej
szacie graficznej, z dołączoną na kartce pocztowej ofertą dostarczenia czytelnikom kolejnych tomów Pism w
miarę planowanego ich drukowania po dwa tytuły w każdym kolejnym roku.
Wreszcie przybywa bohaterka wieczoru, oczekiwana przez wszystkich Danuta Mostwin. Drobna starsza pani,
czarna skromna sukienka, białe włosy, żywe spojrzenie, uśmiech, skupienie na twarzy. Powaga miejsca,
publiczność, obecność tylu “oficjalnych” osób może Panią Danutę trochę onieśmielać. Cała ta uroczystość jest
właśnie dla niej, dla podkreślenia, że dzieło jej życia zostało po raz kolejny zauważone, jest ważne i
docenione. Małżonek Pani Danuty powściągliwym spokojem dodaje jej pewności i siły.
Przyglądam się i słucham z uwagą. Z wypowiedzi profesora Johna Kromkowskiego z Catholic University of
America dowiadujemy się ważnych szczegόłόw biograficznych z życia bohaterki spotkania: Urodziła się w
1921 roku w Lublinie. Jej ojciec był oficerem Wojska Polskiego, żołnierzem Legionów. Nauka w warszawskim
gimnazjum, studia medyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, działalność konspiracyjna w szeregach
AK, małżeństwo z kurierem Rządu Polskiego w Londynie, zrzuconym do Polski pod koniec wojny, Powstanie
Warszawskie. Od 1945 roku emigracja  najpierw do Anglii, potem do Stanów Zjednoczonych. W Edynburgu
otrzymała absolutorium w szkole medycznej, po przyjeździe do Stanów podjęła studia w Catholic University
of America w Waszyngtonie, gdzie uzyskała magisterium z nauk społecznych. Zamieszkała z rodziną w
Baltimore, gdzie pracowała także jako opiekun społeczny. Nieco później w Columbia University (NY) podjęła
studia doktoranckie, gdzie promotorem jej pracy doktorskiej na temat: The Transplanted Family: A Study of
Social Adjustment of the Polish Immigrant Family to the U.S. after the Second World War (wydanie książkowe
w 1980 r., nagroda Fundacji Kościuszkowskiej) była profesor Margaret Mead, światowy autorytet w dziedzinie
antropologii kultury.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Danuta Mostwin była profesorem nauk społecznych i zdrowia
psychicznego rodziny w National Catholic School of Social Service, The Catholic University of America w
Waszyngtonie. Prowadziła ośrodki zdrowia psychicznego rodziny w szpitalach psychiatrycznych, doprowadziła
również do otworzenia specjalizacji kształcącej studentów w dziedzinie zdrowia psychicznego rodziny w
jednym z uniwersytetόw Stanu Maryland. Od 1987 roku jest na emeryturze.
Równolegle z pracą zawodową i karierą naukową pisała książki, opowieści o emigracji i emigrantach, w
których losy bohaterόw układają się w kształt jedynej w swoim rodzaju sagi rodzinnej. Robiła to, gdyż jak
sama stwierdza: “Mało mamy utrwalonego literacko codziennego życia tych lat, w których emigracja po drugiej
wojnie światowej walczyła o status społeczny w kraju osiedlenia.”
O walorach literackich twórczości Danuty Mostwin mówił na spotkaniu profesor Jerzy Święch z Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, profesor Thaddeus Radziłowski z St. Mary’s College w Orchard Lake
omawiał znaczenie PismDanuty Mostwin dla powstającej kultury Polonii, a garść ciepłych, osobistych refleksji
na temat utworów Autorki przedstawiła profesor Joanna RostropowiczClark z Princeton University. Ich
wystąpienia dobrze sumuje nota wydawniczaPism stwierdzając, „iż przedsięwzięcie pisarskie Danuty Mostwin
nie ma sobie równych wśród dzieł powstających na emigracji”. Cytując za profesorem Stanislausem
Blejwasem, wybitnym znawcą dziejów Polonii amerykańskiej (Akcent1993, nr 4): “Mickiewicz i inni pisarze
prorocy znajdujący się pod wpływem mesjanizmu tworzyli, aby podtrzymać przy życiu duchy Wielkiej
Emigracji. Za temat służyła im Polska ujęta w sposób sentymentalny, jak ma to miejsce w Panu Tadeuszu, czy

też aktualne polskie kryzysy polityczne, ‘historia w procesie stawania się’, jak określił Miłosz motywy
pojawiające się w dramatach Słowackiego. Jednakże po 1863 roku, kiedy chłopi zaczęli na dobre opuszczać
polskie ziemie, emigracja przyniosła nowe, realistyczne tematy. Dawało to pisarzom szansę zaprezentowania
jej w sposób epicki (…).
Natomiast literatura polska wydała rzewny melodramat Henryka
Sienkiewicza Za chlebem oraz Latarnika, nasyconą patosem opowieść o patriotycznym zamknięciu się w
sobie. Tymczasem istniał materiał na wielką literaturę. (…) Mimo to pisarze polscy – a dotyczy to rόwnież
pisarzy amerykańskich polskiego pochodzenia – nie próbowali zmierzyć się z dramatem emigracji i kulturowej
transplantacji. Dopiero Danuta Mostwin jest pisarką, której utwory realizują możliwości, jakie stwarza dla
literatury temat emigracji i przeszczepienia.” Próbki tej literatury, fragmenty utworów Danuty
Mostwin: Tajemnica Zwyciężonych; Nie ma domu;Testament Błażeja oraz Ameryko! Ameryko! przeczytali z
dużą dawką ekspresji aktorzy: Hanna Bondarewska, Waldemar Izdebski i Wiesław Małachowski oraz dr
Dorothy Pula Strohecker.
Uroczystym momentem wieńczącym nasze spotkanie z pisarką i jej twórczością było wręczenie Danucie
Mostwin Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi RP. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zrobił to
Ambasador RP w Waszyngtonie Przemysław Grudziński.
Uhonorowana tym wysokim państwowym odznaczeniem laureatka w kilkuminutowym przemówieniu
opowiedziała o swoich własnych i rodzinnych doświadczeniach emigracyjnych, i przypadkach innych rodzin
emigrantów. Swoje badania i notatki prowadziła zarówno prywatnie, jak i z racji wykonywanego zawodu.
Opowiedziała też, w jaki sposób z przemyśleń na ten temat zrodziła się potrzeba utrwalenia tych obserwacji, a
także nadania im formy fabularnej, bardziej atrakcyjnej literacko niż „uczone” rozprawy naukowe. W kilku
słowach podziękowała za zaszczytne wyróżnienie, nie jedyne zresztą tego wieczoru, gdyż Norbert
Wojciechowski wydawca jej Pism Zebranych, wręczył Autorce również nagrodę fundacji Ex Oriente Lux.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości bohaterka wieczoru, mimo oczywistego zmęczenia, wpisywała
dedykacje i autografy do swoich książek, które z widocznym zainteresowaniem kupowali uczestnicy spotkania
a wśród nich i ja, zachęcona poznaniem Autorki i jej twórczości.
Adelina Janiak,
Uczennica klasy IV LO
Szkoły Polskiej w Waszyngtonie

Prezentacja Podziemia Kobiet w Ambasadzie RP w Waszyngtonie
16 października 2003 w Ambasadzie RP w Waszyngtonie odbyła się prezentacja
książki Shanny Penn Podziemie kobiet,zorganizowana przez dział kulturalny
ambasady i Network of EastWest Women. Organizacja ta, działająca na rzecz
praw kobiet, posiada oddział w Gdańsku, a jej członkinie z Waszyngtonu są
częstymi gośćmi w Polsce. Autorkę i jej książkę przedstawiła czytelnikom
demokratyczna senator polskiego pochodzenia  Marcy Kaptur – która, oprócz
zaangażowania w liczne sprawy publiczne, jest także autorką książki Women in
Congress oraz aktywną działaczką na rzecz powszechnego i łatwego dostępu do
badań ułatwiających zdiagnozowanie raka piersi u kobiet. Po prezentacji, która
zgromadziła liczne grono gości przybyłych nie tylko z Waszyngtonu lecz także z
innych części Stanów Zjednoczonych, miała miejsce bardzo ożywiona dyskusja na
temat roli kobiet w działalności publicznej.
Shanna Penn to amerykańska dziennikarka o liberalnych poglądach, która od
wielu lat związana jest z działalnością na rzecz roli i znaczenia kobiet w
społeczeństwach przechodzących zmiany ustrojowe.
Jej najnowsza
książkaPodziemie kobiet (w wersji oryginalnej The Underground of Women)
porusza kwestię dotąd, w mniemaniu autorki, celowo pomijaną, a mianowicie niebagatelną rolę działaczek
opozycyjnych w czasach Solidarności w Polsce. Lektura jest tym bardziej interesująca, iż napisana została
przez cudzoziemkę, kogoś kto na problematykę dotyczącą polskiej walki o demokrację patrzy z boku,
chciałoby się powiedzieć z ogromnego, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, dystansu. To,
że Podziemie kobiet zostało napisane przez Amerykankę, osobę o liberalnych, wręcz feministycznych
poglądach, nie pozostaje również bez znaczenia. Książka Penn, po niedawnym wydaniu w polskim
tłumaczeniu, wywołała przeciwstawne emocje wśród odbiorców. To tylko dobrze świadczy o jej walorach, gdyż
nie ma nic gorszego, niż brak jakichkolwiek odczuć ze strony czytelników.
Podziemie kobiet to lektura, która jest efektem wywiadów, jakie przeprowadziła autorka w latach
dziewięćdziesiątych ze znanymi działaczkami okresu solidarnościowego. Zapis Shanny Penn zasługuje z

pewnością na pochwałę ze względu na wartką akcję, sprawiającą, iż czyta się ją jak dobrą powieść
sensacyjną. Autorka w interesujący sposób przybliża działalność konspiratorek, ich determinację, spryt i
przedsiębiorczość przy tworzeniu i organizowaniu podziemnej prasy i działalności opozycyjnej. Bohaterkami
są, miedzy innymi: Helena Łuczywo, Ewa Kulik, Joanna Szczęsna, Barbara Labuda  kobiety, które obecnie w
Polsce są osobami powszechnie znanymi i wpływowymi. Nie każdy musi się zgadzać z tezą postawioną przez
autorkę, iż walka o demokrację w Polsce i związane z nią bohaterstwo oraz zasługi do tej pory przypisywano
tylko mężczyznom. Z pewnością rację mają ci, którzy twierdzą, iż w czasach opozycyjnych mało kto, łącznie z
bohaterkami Podziemia kobiet, przywiązywał wagę do kwestii związanej z płcią – ważna była sprawa,
niepodległość i oddanie ze strony działaczy. Jednak warto zapoznać się także i z tym punktem widzenia, który
zwraca uwagę na rolę opozycjonistek, które w heroiczny i profesjonalny sposób wykazały się umiejętnością
łączenia obowiązków związkowych z pracą zawodową oraz prowadzeniem domów i wychowywaniem dzieci w
surowej rzeczywistości stanu wojennego.
Magdalena Walendowska
Podziemie Kobiet, Shanna Penn, Rosner & Wspólnicy, Marzec 2003, tłum. Hanna Jankowska

Jerzy Porębski i jego szanty w
Bibliotece

Jerzy Porębski Sings Shanties for
the Polish Library Members

"...I soon got used to this singing, for the sailors never touched a rope without it. Sometimes, when no one
happened to strike up, and the pulling, whatever it might be, did not seem to be getting forward very well, the
mate would always say, 'Come men, can't any of you sing? Sing now and raise the dead.' And then some one
of them would begin, and if every man's arms were as much relieved as mine by the song, and he could pull
as much better as I did, with such a cheering accompaniment, I am sure the song was well worth the breath
expended on it. It is a great thing in a sailor to know how to sing well, for he gets a great name by it from the
officers, and a good deal of popularity among his shipmates. Some sea captains, before shipping a man,
always ask him whether he can sing out at a rope."
Herman Melville, Redburn, chapter 9 (1849)
Szanty powstawały na statkach wielu narodowości i
rozpowszechniały się wędrując z nimi po morzach.
Aczkolwiek funkcjonowały jako pomoc w ciężkiej
pracy marynarzy, sentymenty w nich zawarte
przetrwały modernizację wyposażenia statków i
dzisiaj są śpiewane nie jako pomoc przy wciąganiu
żagli, ale wyrażają uniwersalne uczucia ludzi
morza.
Przyczyną popularności szantów (poza fascynacją
szczurów lądowych sprawami morza) jest łatwość
ich śpiewania. Proste, wpadające w ucho melodie i
powtarzający się refren ułatwia zapamiętanie i
chóralne śpiewy.
Jerzy Porębski rozpoczął swoją muzyczną karierę
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował
biologię
i
oceanografię.
Był
prezesem
Studenckiego Jazz Klubu, w którym grał na trąbce i
pianinie. Po uzyskaniu doktoratu z oceanografii
biologicznej pracował w Morskim Instytucie
Rybackim w Świnoujściu. Był reprezentantem
Polski w Benthos and Shellfish Commitee w
International Council for Explaration of the Sea
(ICES) i brał udział w około dwudziestu rejsach
oceanicznych. W czasie tych długich podróży
piosenki i gitara, jak sam podkreśla, stanowiły dla
niego i załóg lekarstwo na nostalgię i stresy
wynikające z trudów życia na morzu. Począwszy
od lat siedemdziesiątych ballady rybackie Jurka
Porębskiego stawały się coraz bardziej popularne
dzięki jago występom na wielu festiwalach
szantowych w Europie, Ameryce Północnej i

Sea shanties originated on ships of many different
countries, and they spread throughout the seas.
Although shanties were used to ease the hard work
aboard ships and sentiments in them were universal,
they are rarely used as work songs today, as modern
rigging doesn't require many people to be working in
the same rhythm for long periods.
The reason for the tremendous popularity of Shanties
today is that anybody can sing them. The repetitious
refrain and simple melody make it easy to learn it and
join the singer in chorus.
Jerzy Porębski is not your typical singerentertainer.
He started his scientific and musical careers at
Jagiellonian University, in Kraków. There, while
studying Marine Biology, he led the student Jazz
Club playing trombone and piano. After receiving his
Ph.D. in oceanography, he worked for the Marine
Fishing Institute in Świnoujście. In the course of his
work, he represented Poland at the International
Council for Exploration of the Sea (ICES), and took
part in over twenty scientific marine expeditions
exploring all the world oceans and seas. During
those long travels, he confesses, the guitar and the
songs become an antidote for nostalgia and stresses
of the job. In the seventies, he started singing
professionally, taking part (and winning) many
Shanties festivals in Poland and abroad, and his
Shanties become very popular. Now he travels the
word again, this time not as a scientist but as a
singer, invited to sing his Shanties in Europe and
both Americas.

Południowej.
Biblioteka Polska miała przyjemność gościć Jurka
Porębskiego i jego muzykę 14 października, 2003.
Jego występy są antytezą współczesnego,
zmechanizowanego
systemu
dostarczania
rozrywki. Wielu słuchaczy jest zmęczonych
technologią i szuka bezpośredniości i osobistego
kontaktu z wykonawcą. Porębski jest mistrzem w
zaspokojeniu tych potrzeb. Jego otwartość i
łatwość
nawiązywania
kontaktu
budzi
natychmiastowy odzew publiczności. Śpiewa on i
opowiada historie o swoich podróżach w sposób
spontaniczny tak, że słuchacz wierzy, że on tam był
i to widział. Jego piosenki są pełne humoru,
czasami smutne, ale zawsze pełne temperamentu i
osobowości. Są to piosenki o graniu w karty i piciu
piwa, o morzu i złej pogodzie, ale najbardziej o
tęsknocie za dziewczyną zostawioną daleko na
lądzie. Melodia piosenki jest dostosowana do
tekstu i tworzy z nim razem harmonijną całość.
Teksty są bezpretensjonalne, ale ciepłe i bardzo
prawdziwe; melodia łatwa do zapamiętania
zaprasza do śpiewania. Publiczność nie dała się
długo prosić i spontanicznie dołączyła do
wykonawcy. Najgłośniej śpiewały dzieci, co widząc
Porębski zaprosił je na scenę i utworzył chór
śpiewający entuzjastycznie pod jego batutą. Ale
program się na tym nie skończył. Ci co zostali
nieco dłużej zostali wynagrodzeni krótkim
jazzowym koncertem na trąbce w wykonaniu
Porębskiego z akompaniamentem na fortepianie i
gitarze
przez
utalentowanych
muzycznie
uczestników imprezy.

The Polish Library was privileged to host him and his
music on September 14, 2003.
Today’s hightech entertainment delivery systems
leave many people yearning for something simpler,
more personal, and Porębski satisfies these needs
with flair and a very special charm. By his directness
and easy manners he establishes immediately a
special rapport with the audience. He sings and tells
stories about his travels unpretentiously, but you
believe he was there and lived through it. His songs
are sometimes humorous and sometimes sad, but all
are witty and entertaining. They are about playing
cards and drinking beer, about sea and bad weather,
but mostly about love and longing for the sweetheart
left at home. He writes lyrics and music that resonate
harmoniously together.
The lyrics are unpretentious, warm and genuine; the
melodies are easy to remember and invite audiences
to singalong, which is what they did this evening
spontaneously, and with great zest, with children
leading the way. Seeing the children’s enthusiasm,
he asked them to joint him in front and form a choir,
which they did eagerly, singing loudly and with great
passion.
After finishing his program, Mr. Porębski had a
special treat for those who lingered a little longer:
joined by other talented musicians from the audience,
he gave a sample of his wideranging talents by
playing the trumpet in a short jam session.
It was a memorable evening enjoyed by all.
RZO

To był wieczór, który długo będzie pamiętany.

Zwierzaki w Bibliotece?
Popołudniowe spotkania literackie dla dzieci i młodzieży to najnowsza inicjatywa Biblioteki adresowana do jej
najmłodszych członków. Pierwsze spotkanie z planowanego przez nas cyklu odbyło się 11 października i
poświęcone zostało zwierzętom i ich miejscu w polskiej literaturze. Przybyłe licznie na spotkanie dzieci mogły
przygotować (z pomocą Jaśminy Dyby) maski zwierząt, w których następnie wystąpiły czytając z podziałem
na role wiersze ze znanego wszystkim zbioru Jana Brzechwy Zoo. O swoich ulubionych książkach o kotach
opowiadała Ula Rutkowska, która na spotkanie nie przyniosła wprawdzie ukochanego zwierzaka (podobno nie
lubi wycieczek wykraczających poza płot przydomowego ogrodu), ale jego drewnianą imitację. Ula i jej tata
przeczytali zebranym fragmenty Kocich historii autorstwa Tomasza Trojanowskiego. Jest to urocza opowieść o
trzech kotach/niekotach i ich właścicielu. W książce tej kocia i ludzka rzeczywistość dziwnie się mieszają i
trudno jest w niej odróżnić, kto właściwie jest człowiekiem a kto kotem – koty zachowują się w niej trochę jak
dzieci, a trochę jak widziani oczami dzieci dorośli.
Aktorskie interpretacje postaci zwierząt w polskiej poezji zaprezentowała przybyłym Dorota Munoz,
wzruszając słuchaczy losami Kaczki Dziwaczki, niespokojnej Pani Słowikowej czekającej z kolacją na
spóźnionego Pana Słowika oraz Zięby, o której złym stanie zdrowia głośno szumiały po lesie ptasie plotki. Były
też literackie zagadki, przygotowane przez Monikę Massalską, dla której spotkanie o zwierzakach stało się
okazją do pożegnania z Biblioteką i jej najmłodszymi członkami. Niestrudzonej i zawsze życzliwej wszelkim
bibliotecznym inicjatywom Moniki, która niedawno przeprowadziła się wraz z rodziną do Polski, będzie nam
bardzo brakować. Ilustrowane zwierzętami zaproszenia do Biblioteki i na poświęcone im spotkanie
przygotowała Miłka Piszczek
IR

Recenzje: Poczwarka, Dorota Terakowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001

Czego można oczekiwać od autorki, która w swojej długiej karierze pisarskiej
najpierw parała się reportażami o bolączkach społecznych, następnie zdobyła
sobie uznanie i liczne nagrody literackie za młodzieżowe powieści z
pogranicza fantasy, a która ostatecznie zdecydowała się napisać swoją
pierwszą opowieść dla dorosłych (a raczej, jak chcą tego krytycy, „dla
wrażliwych kobiet”)? Z takiego doświadczenia i warsztatu literackiego mogła
powstać tylko głęboka i wzruszająca baśńpowieść o dziecku i o problemie
społecznym, który najchętniej zmiotłoby się pod dywanik, przymknęło oczy,
zaszufladkowało jako niewygodne studium godne jedynie patologów i
niepoprawnych altruistów. Książka pisana sercem, w której magia splata się z
realizmem, moralitet religijny z fantazją, społeczny reportaż z baśnią. Powieść
o „dziecku gorszego Boga”. O ludzkiej poczwarce. O dziewczynce z zespołem
Downa.
Bohaterami Poczwarki są Adam i Ewa, para archetypowych Rodziców we
współczesnym Raju. Z precyzją, przez lata, starannie opracowują swój
rodzinny „biznesplan”, by w końcu swe dzieło doskonałości zwieńczyć równie
doskonałym potomkiem. Jednak zamiast niego w ich życiu pojawia się córeczka, która burzy ten idealnie
wyreżyserowany plan. Przychodzi bowiem na świat „bogatsza” o dodatkowy chromosom, który jak
nieubłagany wyrok skazuje ją na ciężkie upośledzenie. Każde z rodziców reaguje inaczej na małego
mongoloida: Kobieta mimo początkowych oporów podąża za swoim wewnętrznym instynktem macierzyńskim i
usiłuje (z mieszanym sukcesem) pokochać i zrozumieć, jakie wnętrze kryje się poza karykaturalną, szokującą
deformacją jej dziecka, któremu nadaje równie zdeformowane imię  Myszka (miała być doskonałą Marią);
Mężczyzna zaś, jeśli nawet odczuwa okruchy miłości, to kryje je za skrzętnie budowanym murem trudno
krytego rozczarowania i odrazy. Odrzuca ją też społeczeństwo, bo nieforemna Myszka uraża podstawowe
odczucia estetyki; jak ziarnko piasku zgrzyta w kołach sprawnie funkcjonującego, ale i wyziębłego
emocjonalnie społeczeństwa. Jedyny świat, gdzie upośledzenie dziewczynki odzyskuje pierwotny sens to
alternatywny Raj, który autorka tworzy swojej małej bohaterce. Gdzie ma ona wreszcie obywatelskie prawo,
by być sobą. Zrozumianą. Pokochaną.
Ten alternatywny świat wykreowała Terakowska na kanwieKsięgi Rodzaju. To tam ciągle trwa dzieło boskiego
tworzenia. Ale że Bóg nie ma jako wzorca do swojej pracy żadnych wcześniej sprawdzonych archetypów,
więc Jego akt tworzenia ciągle musi być poprawiany, korygowany, udoskonalany, testowany. Nieustannie
sprawdza nowe barwy, kształty, zmysły i uczucia, raz eksperymentując z kwadratowym słońcem, raz z
czerwonym niebem, a raz z ludzką poczwarką. Jedynie On, twórca Myszki, zna bogactwo jej wnętrza.
Rozumie jej pragnienie wyrażenia siebie samej w tańcu, który mógłby ukryć jej ślinotok, niekontrolowane
moczenie się, bełkotliwą mowę, ociężałość nóg. Tylko On wie, że za poczwarną cielesną skorupą kryje się
niepowtarzalna osobowość – głębia uczuć, snów, marzeń i nadziei  choćby ta głębia była mierzona
parametrami zespołu Downa. On wydaje tylko dla niej paszport dopuszczający ją do uczestniczenia w akcie
tworzenia i eksperymentowania. Tylko ona dostaje przywilej, by Go poprawiać, bo przecież „trawa nie może
być fioletowa”.
Autorka kieruje się tezą, że człowiek sam nie może zaprogramować swojego świata tak jak to chcieli uczynić
Adam i Ewa. Że ponad naszym wymiarem rozumowania jest nieogarniony plan boski, w którym każda
niedoskonałość ma swój sens. Że każdy akt twórczy, choćby najbardziej zdeformowany, jest Darem Pana i ma
takie samo prawo do godnego okupowania swego miejsca na ziemi jak i skończona doskonałość. Prawo by

być zaakceptowanym. Kochanym.
Książka Terakowskiej, choć pełna dramatu i wywołująca wzruszenia, bynajmniej nie jest łzawosentymentalna.
Z dużą mądrością i przenikliwością analizuje autorka nasze lęki, małostkowość, wyrachowanie, okrucieństwo,
niezrozumienie  ale i trudny heroizm, trudną miłość. Nie jest też ważne, że powieść odbiega od medycznych
faktów, bo przecież nie jest to literatura faktu, podręcznik dla studentów medycyny, ani reportaż o problemach
jakiejś statystycznej grupy społeczeństwa z fizycznymi i psychicznymi aberracjami. Jest to raczej powieść o
naszej bezradności wobec tajemnic życia. Rozważanie o trudnej miłości, w której nie ma miejsca na
negocjacje czy przetargi z losem. A jeśli lektura Poczwarkiuderzy w najsentymentalniejszą strunę, porazi czy
wyciśnie łzę, to będzie to łza oczyszczająca a wzruszenie wzbogacające.
Powieść ma jednak także kilka słabszych momentów. Na przykład trudno pogodzić się z zakończeniem, w
którym Myszka musi umrzeć, żeby Mężczyzna wreszcie mógł się otrząsnąć z wieloletniej uczuciowej
hibernacji. Jak Feniks, nieomal z popiołów życia Myszki, odradza się jego dawno wygasła miłość do Kobiety,
matki swego odepchniętego dziecka oraz nagła chęć wypełnienia emocjonalnej pustki przez spłodzenie
nowego, tym razem genetycznie doskonałego, potomka. No, ale jako się rzekło, powieść ma charakter
baśniowy.
Z pisarstwem Doroty Terakowskiej zetknęłam się po raz pierwszy ponad dwadzieścia lat temu, gdy z
niecierpliwością co tydzień czekałam na sobotnioniedzielne wydanie Gazety Krakowskiej. Jako dziennikarka
publikowała w niej wspaniałe reportaże odważnie obnażające społeczne bolączki królewskiego miasta
Krakowa. Wgłębiała się w najciemniejsze zaułki wnętrza ludzkiego, analizowała ludzkie motywy, słabości i
upadki. Pisała również dla Przekroju. Już po moim wyjeździe z kraju dowiedziałam się, że w stanie wojennym
zarówno ona jak i jej mąż, Maciej Szumowski, redaktor naczelny Gazety, zostali z niej usunięci za działalność
„niezgodną z linią wytyczoną przez przewodnią ... itp”. Ale wkrótce jej nazwisko znów powróciło do kręgów
literackich – tym razem jako autorki książek bijących rekordy wśród młodzieży. Jej powieści Samotność
Bogów i Tam gdzie spadają anioły przez długi czas gościły na listach bestsellerów; Córka Czarownic została
wpisana na światową listę Andersena, Władca Lewawu w 1989 roku trafił na szkolną listę lektur, Lustro Pana
Grymsa zostało wyróżnione jako Bestseller Roku 1995. Poczwarka to jej pierwsza – bardzo udana – próba
trafienia do dorosłego odbiorcy (choć jej „książki dla dzieci” równie chętnie czytane są przez dorosłych, bo
dzięki ich wielowarstwowej strukturze czytelnik w każdym wieku może znaleźć w nich jakieś przesłanie dla
siebie). Zaś w bieżącym roku Terakowska napisała drugą książkę „dla dorosłych” – Ono. Jej córka, Małgorzata
Szumowska – młoda reżyserka już uznana w świecie filmowym  pracuje nad filmem pod tym samym tytułem.
Obie historie mają ten sam punkt wyjściowy – Ewa, niechciana ciąża, nienarodzone Ono. Dalej każda fabuła
toczy się już swoim własnym torem.
Ola Zajackowski

Kino Stare i Nowe: Zmruż oczy
Rzadka to okazja obejrzeć w Waszyngtonie dobre polskie kino, a tym bardziej
nowe. Tym razem w ramach prezentacji współczesnego kina Unii Europejskiej, do
której Polska została zaliczona przez organizatorów, odbyły się trzy pokazy
filmu Zmruż oczy, który na tegorocznym Gdyńskim Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych zdobył aż pięć nagród, w tym nagrodę za najlepszy debiut i zdjęcia.
Film, utrzymany w konwencji kultowego niegdyś Rejsu, nie posiada fabuły a
jedynie zbiór scen i obrazów. W odurzająco pięknej scenerii suwalskiej wsi, w
zrujnowanych i „brzydotą pięknych” zabudowaniach zbankrutowanego PGRu
spotykają się niezwykle wyraziste, wręcz dokumentalne postacie: intelektualista
uciekinier z Warszawy (grany przez Zbigniewa Zamachowskiego), dziesięcioletnia
dziewczynkauciekinierka z domu, rodzice dziewczynki utożsamiający nową
polską klasę średnią, miejscowy cwaniak świeżo z poprawczaka, wsiowy głupek
recytujący starożytną Grekę, lokalni urzędnicy równie absurdalni jak urzędy, które
usiłują reprezentować.
Nie wiadomo przed czym i dlaczego intelektualista uciekł z Warszawy – przed komercjalizacją życia, pustką
pseudointelektualnych środowisk, może przed niepowodzeniami w życiu małżeńskim. O dziewczynce, która
chce z nim mieszkać, wiadomo jedynie, że odmawia powrotu do zbyt zajętych sobą i swoimi sprawami
rodziców, czuje się przez nich niezauważana i niezrozumiana. Nie wiadomo nawet czy słusznie, gdyż oboje
rodzice pojawiają się w filmie jako ludzie piękni, zamożni i próbujący odzyskać kontakt z córką za pomocą
metod, na jakie potrafią się zdobyć w swojej nieco uproszczonej i rządzącej się prostymi regułami biznesu
logice.

Mieszkańcy pobliskiej wsi przywiązują się zarówno do intelektualisty jak i do dziewczynki – pomagają im,
doradzają, obserwują, angażują się w ich problemy i uczucia. Dlaczego? Bo otacza ich nuda? Bo nie mają
lepszych pomysłów na wypełnienie życia niż „patrzenie na podwórko, na którym przecież nic nie widać”?
Raczej nie, gdyż pokazani są przez autorów filmu jako ludzie spełnieni, żyjący pasjami, których nie są w
stanie nie tylko zrozumieć, ale nawet dostrzec przyjezdni z miasta. Miejsce akcji wydaje się przecież do głębi
znudzone dopiero wtedy, gdy odwiedzają je rozbawieni „miastowi”.
Film nie oferuje odpowiedzi, podsuwa jedynie obrazy niepokojąco żywe i piękne, w których ma się ochotę
pozostać wraz z bohaterami filmu. Dlaczego?
Iza Rutkowska

Mini felieton o maxi człowieku
Redakcja Wiadomości z Biblioteki postawiła mi ambitne zadanie: napisać coś
o Leszku Kołakowskim i przyznanej mu niedawno przez Bibliotekę
Kongresu nagrodzie im. Johna W. Kluge. Nagroda ta, wręczona w tym roku
po raz pierwszy, została ustanowiona w 2000 r. z inicjatywy dyrektora
Biblioteki Kongresu USA, profesora historii Jamesa H. Billingtona, jako wyraz
uznania dla najwybitniejszych przedstawicieli dyscyplin naukowych nie
honorowanych Nagrodami Nobla.
Pomyślałem – czemu nie i niemalże w tej samej chwili pożałowałem swojej
decyzji. Jakże bowiem łatwo wystawić się na pośmiewisko zabierając się za
temat, na temat którego wiem, że nic nie wiem. To zaś, co wiem, pochodzi,
można śmiało rzec, z zewnątrz, z lektury.
 No, nie najgorzej ci jednak idzie.
Głos pochodził z mojej głowy, lecz z pewnością do mnie nie należał.
 Leszek?
Cisza wymowna.
 Pan profesor?
 No, to już lepiej.
 Skąd Pan się tu wziął?
 Wybaczysz drogi chłopcze, ale nie zamierzam zabierać głosu w sprawie twojego warsztatu. Licentia Poetica,
wyobraźnia pisarska  zostawiam to tobie. Przywołałeś mnie, lecz nie oczekuj wyjaśnień, jeśli sam ich nie
potrafisz dostarczyć.
Taki obrót spraw wydawał mi się nielogiczny i nierzeczywisty, ale czy nie warto wykorzystać niepowtarzalną
okazję?
 Czy zamierzasz poświęcić ten felieton rozważaniom na temat rzeczywistości i logiki?
 Prawdę mówiąc chciałem pisać o Panu, Panie Profesorze ...
 A więc do dzieła, mój drogi! Do dzieła!
 Cieszę się, że znalazł Pan czas ....
 Znaleźć czas! Czy zastanowiłeś się nad tym wyrażeniem? Czy ja go szukałem? Czy w ogóle go zgubiłem? A
może stypulujesz, że skoro tutaj jestem, nie ma mnie gdzie indziej? A przecież mogę być ponad czasem, tak
samo, jak słowo pisane jest ponadczasowe. Jego trwałość nie jest bowiem uzależniona tylko od jakości
twórcy, lecz także od jakości medium.
 O istocie czasu wspominał Pan w swoim wystąpieniu z okazji otrzymania nagrody.
 Istota Czasu rzeczywiście mnie interesuje. Lecz ja bym go specjalnie nie wyróżniał, zwłaszcza, że
dyskutując o nim łatwo popaść w banał.
 O banale też Pan gdzieś już pisał. Tak jak o nudzie, władzy, nicnierobieniu, sumieniu, diable i Bogu.
Zdumiewa łatwość dysputy na tak różne tematy. Czy Pan lubi to co robi?
 Filozofia nie jest po to, aby ją lubić lub nie.
 Więc może zdradzi Pan, Panie profesorze, która szkoła jest Panu bliższa?
 Grupa komików spod znaku Monty Pythona wykonała kiedyś skecz, w którym filozofowie greccy i niemieccy
rozgrywali między sobą spotkanie piłkarskie. Sędziował bodaj Konfucjusz lub Lao Tse. Przyznaję, że ja bym
również wyobrażał siebie w tej roli. Prawdę mówiąc jednak bardziej przemawiałoby do mnie umieszczenie
doktorów Kościoła, jansenistów, neoplatonistów, epikurejczyków, marksistów, heglistów i postmodernistów na
lodowisku, kręcących piruety tautologii, triloopy ontologii. Sam jako sędzia przydzielałbym punkty za styl i
program dowolny.
 Swój miniwykład na temat przyszłości filozofii i religii określił Pan wróżbą .... Dlaczego?

 Pytaniem tym powracasz chłopcze do mojego wykładu i koncepcji czasu. Futurologia jest poważną nauką,
ale obiekt jej dociekań nie istnieje, albowiem przyszłość nie istnieje. Tak więc wolę przybrać szatę wróżbity niż
fartuch naukowca.
 Korzysta Pan z fusów, szklanej kuli, czy może wnętrzności zwierząt?
 Wnętrzności zwierząt są zdecydowanie najodpowiedniejsze .....
 Jednak bycie wróżbitą w obecnych czasach skazuje raczej na rolę Kasandry, w najlepszym wypadku
Wernyhory. Nie sądzi Pan, że żyjemy w epoce niezbyt łaskawej zarówno dla religii jak i filozofii?
 Religia jest wyrazem ludzkiego zaufania do życia, poczuciem sensu istnienia i tak naprawdę nie sądzę,
abyśmy doczekali jej końca. Co zaś się tyczy filozofii, to cóż  liczę na jakąś trwałą dociekliwość ludzkiego
umysłu, pragnienie dociekania prawdy, wreszcie na to, że postmodernizm okaże się przemijającą modą.
 Pana brak zgody na myślenie postmodernistyczne stanowi, moim zdaniem, myśl przewodnią Pańskiego
przemówienia.
 Nie mogę wyrazić zgody na hipotezę, że fakty nie istnieją, że są tylko interpretacje. Stanowiłoby to bowiem
katastrofę dla naszej kultury i historii. In my beginning is my End – w moim początku, jest mój koniec.
Podkreślam jeszcze raz: to nie są sprawy banalne, a nawet jeśli tak, to są to banały, które należy powtarzać
na każdym kroku. Może to jest powód, dla którego stworzyłem cykl o maxisprawach?
 Pan sam określa siebie w tych rozważaniach „laikiem”. To już chyba autoironia, celowa poza?
 Napisałem również, że istnieje związek zawodu filozofa z zawodem klauna cyrkowego i zbieracza śmieci.
 No i ....?
 Tytuł profesora All Souls College mnie jak najbardziej wystarcza.
Rozmawiał (?) Tomasz Awdankiewicz
W tekście wykorzystano fragmenty następujących utworów Leszka Kołakowskiego:
What the Past is For – wystąpienie z okazji odebrania nagrody im. J. Kluge;
Mini wykłady o maxisprawach (seria IIII);
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.

