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Od Redakcji
W 1995 roku, roku powołania do życia czasopisma „Teksty z ulicy”, jego pierwszy
redaktor pisał: „ w „zeszytach folklorystycznych” zamierzamy drukować „teksty z ulicy”,
a więc pogłoski, sensacje, nowiny, wieści, legendy i mity współczesne, żarty i anegdoty,
muraria, graffiti, hasła, skandowania, okrzyki, toasty, życzenia, sentencje, maksymy, złote
myśli i wszelkie inne wyrażenia paremiologiczne, horoskopy, przepowiednie, łańcuchy
szczęścia oraz inne teksty i antyteksty utrzymujące się dziś w żywym obiegu społecznym”1.
Od tego czasu i tak właśnie zarysowanej misji pisma minęło już z górą 15 lat. „Teksty
z ulicy” trwają z niezmienionym tytułem, chociaż zmieniła się redakcja, obraz folklorystyki, same zasoby folkloru i jego nosiciele, a nawet ulice, na których zbierany był ongiś
materiał, dokumentujący stan „nowoodkrytego gatunku prozy ustnej, zwanej w języku
angielskim contemporary legend, urban legend, modern myth, rumor legend itd.”2. Po tętniących życiem arteriach świata fruwa dziś wiatr postmoderny, oznajmiający nie tylko
kres wielkich narracji, ale nawet kres mówiącego podmiotu, a folklorystyka, nawet ta
najnowocześniejsza, czyli taka, która nie upiera się już przy tym, że ulica ma być wiejską
drogą, a podmiot – ludem (zatem właśnie bliska pierwszemu redaktorowi czasopisma),
zdaje się, pozostała jeszcze tylko w anachronicznych programach studiów akademickich
publicznych szkół wyższych (prywatne od razu przestawiły się na rynkowe zainteresowania abiturientów).
Przez osiem lat, między 1995 a 2003 rokiem „Teksty z ulicy” skupiały się na swoim
pierwszym, misyjnym zadaniu – druku gromadzonych w terenie, aktualnych tekstów folkloru, zgodnie z założeniem, że „Brak publikacji terenowych obnaża słabość dyscypliny i bezradność folklorystów […] zapisane zaś musi być opublikowane”3. W 2004 roku
nowa redakcja „Tekstów…”, pragnąc wpisać je w szerszy kontekst kulturoznawczy, zaproponowała zmienioną formułę zarówno „tekstu” jak i „ulicy”, przenosząc zapisy i dociekania autorów badań na obszar znacznie szerszy; zaproponowała koncepcję „ulicy”
jako metafory przestrzeni zawłaszczonej przez przemieszczającą się, nomadyczną ze swej
natury i rządzącą się własnymi prawami, myśl. Tak powstał Nr 8 „Tekstów..”, poświęcony
rozważaniom nad tożsamością, także jej dookreśleniu przez wyobrażenia zbiorowe, nadzieje polityczne, rytuały, ale i warunki geograficzne, czyli tom ukraiński, efekt miesięcznej podróży po odległych „ulicach” Krymu. Był to jednocześnie tom przełomowy dla cza1
D. Czubala: Słowo wstępne, „Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny”, Nr 1. Zredagowali D. Czubala i M. Czubalina,
Katowice 1995, s. 5.
2
Tamże, s. 5.
3
Tamże, s. 6.

sopisma. Pytanie o źródła przekonań i wyobrażeń o swoich i obcych, pytanie o rozbieżność, ale i podobieństwo motywów narracji, legend, pogłosek, o trwałość stereotypów,
a wreszcie o ekologiczny kontekst kulturowych idei stało się głównym tematem refleksji
metodologicznej grupy badawczej zgromadzonej wokół czasopisma. Nie ulegało już dyskusji, że słabość dyscypliny nie tkwi tylko w braku publikacji terenowych. Dyscyplina wymagała nowej, zintegrowanej z osiągnięciami innych nauk koncepcji kulturowo zróżnicowanych, ale jednak podobnych opowieści, na jakie można się natknąć na dowolnej ulicy
świata. Skąd zbieżność? Skąd trwałość, skąd powszechność? Dlaczego ludy Mongolii,
Krymu, Polski, Kazachstanu, Boliwii, Rosji mimo różnic kulturowych, snują te same narracje? I dlaczego w ogóle człowiek nie może istnieć bez opowieści?
Teoria wyjaśniająca stała się priorytetem. Od 2005 r. „Teksty z ulicy” noszą podtytuł:
Zeszyt memetyczny i przedstawiają głównie efekty spotkań warsztatowych poświęconych
zgłębianiu właśnie tej nowej teorii kultury, w tym zwłaszcza teorii komunikacji typu ludowego, tj. zdeterminowanej przez nieoficjalną, spontanicznie szerzącą się myśl. W kolejnych tomach: 9, 10, 11, 12 uważny Czytelnik „Tekstów…” odnajdzie etapy budowania się
i dojrzewania nowej, wciąż mało popularnej koncepcji narrativum, która pozwala zrozumieć replikację określonych idei, ale także jej ograniczenia, bez względu na kulturowe
odrębności środowisk i socjotypy, w jakich znajduje swą ekspresję. Od 2005 r. „le clan du
cahier memetic” konsekwentnie zgłębiał zagadnienia ewolucji umysłu, determinizmu,
przygodności, wpływu społecznego, epidemiczności treści kulturowych (języka, religii,
rozrywki), adaptacjonizmu i kultur-genów. Był to również okres gwałtownych sporów
naukowych, tworzenia się interdyscyplinarnego zespołu, budowania transdyscyplinarnego języka i względnej samodzielności dyscypliny. Znaczy go dwuletnia przerwa w druku
czasopisma (2009 i 2010). Wciąż budujemy tę dyscyplinę, ale w aktualnym, 13. numerze
pisma, po sześciu latach zmagań z nową teorią wędrówki myśli ludzkiej, wracamy do założonych przez pierwszego redaktora rozważań nad powszechnością, trwałością, płodnością pewnych wątków narracyjnych. Teraz już wspierani w miarę ugruntowanymi rozpoznaniami biologii, psychologii ewolucyjnej i memetyki w naszym ujęciu. Obrazują je zwłaszcza teksty dotyczące ewolucji idei postępu, sacrum, rozrywki, motywu Człowieka Śmiechu, Czarnej Wdowy, Ducha oraz innowacyjnych, nowych memów w sztuce. Powraca zapis
z terenu, teraz jednak prezentowany w innym, epidemiczno/immunologicznym świetle. Pytając, nadal szukamy odpowiedzi. I zapraszamy do dyskusji na forum www.memetyka.pl
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

