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warzywną  po dziadkach, podarowuje mi 
wór ogórków. Ładne, zielone, zdrowe. 
Zakwaszam i czekam na swoje ulubione 
małosolne. Po dwóch dniach -  nic, trzy -  
nic, cztery -  nic. Po tygodniu w  zalewie 
nadal są  ładne, zielone, zdrowe, ale nie 
są  kiszone, ani nawet ogórkowe. To jest 
nie tak.

Współczesnoś ć  niesie jednak również  
pozytywne konstatacje. Oto podczas jednej 
z ostatnich podróż y po naszym pię knym 
kraju, w  małym ś lą skim miasteczku natkną �
łem sie na zagubiony w  jakiejś  obskurnej 
bramie, zupełnie pozbawiony szyldu skle�
pik, wypełniony skrzynkami z piwem. Tam 
po raz pierwszy od jakichś  10 lat kupiłem 
niepasteiyzowane piwo. Wypiłem i za�
chwyciłem sie jego smakiem. Wiem też , 
dlaczego było takie dobre, ż e z trudem po�
wstrzymuje sie przed grzechem krypto-re�
klamy i podaniem marki oraz producenta.
I wiem również , ż e tylko jedna konkuren�
cja moż e puś cić  ten browar „z torbami” -  
normy, które nie dopuszczają  produkcji pi�
wa niepasteiyzowanego.

Gwiazdy nadal mrugały porozumie�
wawczo spoglą dają c na mnie przez otwar�
te drzwi wiejskiego ustę pu, a ja poczułem 
w  koń cu chłód nocy. Wkrótce ruszyłem 
w  powrotną  drogę  do dusznego pokoju 
i gorą cego łóż ka, omijają c po omacku po�
krzywy czekają ce na moje gołe łydki. Zja�
wisko minę ło, lecz refleksja została. Przez 
uchylone drzwi umysłu wymknę ła sie 
z celi wzniesionej na podobień stwo ber�
liń skiego muru przez wszechobecne nor�
my i do dzisiaj tłucze się  jeszcze pod mo�
ją  czaszką . I już  rozumiem, ż e jeś li nie bę �
dę  ż ył jak myś lę , to bę dę  myś lał tak, jak

ż yję . Dla mnie odkrycie, a przecież  Plinio 
C. de Oliveira napisał te słowa już  tak 
dawno temu. Obyło się  bez wyważ ania 
drzwi, które nie były zamknię te. Wystar�
czyło pchną ć . ■
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Słownik poję ć  i tekstów kultury,
red. Ewa Szczę sna, Warszawa 2002

Pomysł Słownika poję ć  i tekstów kultury zrodził się  z  refleksji nad sta�
nem współczesnych przekazów kulturowych, z  potrzeby zapisu zmian, jakie 
się  w nich dokonują . Rozwój technologiczny sprawia, ż e ewoluują  medial�
ne i odbiorcze uwarunkowania tekstu kultury. Coraz czę ś ciej podstawowym 
ź ródłem informacji, rozrywki, form am i samokształcenia i komunikacji 
społecznej są  Internet, programy komputerowe i telewizyjne. Postę pują ca 
demokratyzacja ż ycia społecznego i kulturalnego, zacieranie się  granic 
mię dzy tekstami należ ą cymi do róż nych dziedzin, wyraż anymi za poś re�
dnictwem odmiennych mediów prowadzą  do pytania o sposób odczytywa�
nia i wią zania ze sobą  przekazów kulturowych.

Wyznacznikiem ograniczają cym bardzo szeroki zakres tematyczny sło�
wnika -  zawarty w okreś leniu „teksty kultury” -  jest słowo (mówione i pisa�
ne). Tematyka słownika dotyczy wię c zarówno literatury czy publicystyki, 
gdzie słowo jest jedynym lub dominują cym medium, jak i komiksu, 
plakatu, filmu, gdzie słowu towarzyszą  obraz, ruch i dź wię k.

Ewa Szczę sna
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