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Koncepcja publikacji  

"Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w." 

(wystąpienie wewnętrzne 29.10.2014) 

 

Dr Bernard Linek, który w imieniu autorów przedstawiał referat, rozpoczął wypowiedź 

od przedstawienia stanu prac nad projektem, który realizowany jest w PIN-Instytucie Śląskim 

w ramach dotacji przyznanej przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 

badawczy 1.1., edycja 2011 r. oraz nakreślenia wszystkich dotychczasowych trudności 

związanych z przygotowaniem Leksykonu.  

Dr Linek przypomniał, że podstawowym celem końcowej publikacji jest przygotowanie 

w nowej perspektywie metodologicznej mapy kulturowej Górnego Śląska ostatnich 200 lat. 

Efekt finalny można porównać do inwentarza pamięci Górnoślązaków tego okresu. 

W kolejnym punkcie nakreślił historię projektu, którego pomysł narodził się już ponad 

10 lat temu. Podkreślił, że jest to próba wpisania się w europejski zwrot kulturowy ostatnich 

dekad zapoczątkowany miejscami pamięci Pierre Nora, a w wymiarze polskim najpełniej 

zaprezentowanych w wielotomowym projekcie „Polsko-niemieckie miejsca pamięci” Roberta 

Traby i Hansa-Henninga Hahna. Na marginesie dodał, że podejście to jest powrotem do 

starszych prób kontynentalnych, także polskich, które w różnym wymiarze realizowano w 

naszym kraju przede wszystkim w obrębie warszawskiej szkoły filozoficznej. 

Prezentując założenia metodologiczne projektu zwrócił uwagę na trzy aspekty. Po 

pierwsze podkreślił polifoniczność kultury i tradycji Górnego Śląska, na którą złożyło się i 

którą współtworzy przynajmniej 6 systemów kulturowych. Chronologicznie jest to kultura 

ludowa, chrześcijańska, narodowa, industrialna, robotnicza i popularna. Każdy z tych 

systemów, po drugie, składa się z różnych, mniejszych elementów, począwszy od 

najprostszych znaków, jakimi są symbole, przez świętych i bohaterów, stereotypy, po mity i 

narracje. Wszystkie one są okazywane i weryfikowane w różnorodnych miejscach pamięci i 

przy okazji licznych świąt. Przykładając do nich okulary historyczne (po trzecie), stwierdzić 

można, że większość tych elementów i same pamięci funkcjonują w dynamicznej interakcji, 

która ma różne formy. Relacje te przebiegają od włączenia w obręb własnej kultury, przez 

traktowanie jako negatywny punkt odniesienia po zapominanie i tabuizację.  

Konsekwencją tych założeń metodologicznych stała się konstrukcja książki, która 

składa się z pięciu zasadniczych części:  

I.          Ludzie i ich znaki – cześć opisująca podstawowe i specyficzne grupy dla 

Górnego Śląska oraz kojarzone z nim i jego subregionami symbole. 

II. Święci i bohaterowie – zestaw kilkudziesięciu pojedynczych i zbiorowych osób, 

stanowiących personalne wzory i punkty odniesienia dla Górnoślązaków. 

III. Mity i narracje – kilkanaście opowieści opisujących wartościująco region i 

najważniejsze wydarzenie ostatnich dwóch stuleci. 

IV. Święta – analiza roli społecznej odgrywanej przez kilkanaście świąt 

wymienionych kultur. 

V. Miejsca – opis różnorodnych materializacji mitów i narracji. 

Na zakończenie referent przedstawił konstrukcję 110 haseł, akcentując, że każde z nich 

w sposób możliwie zwięzły (10-15 stron) powinno przedstawić definicję każdego 

omawianego fenomenu, opis jego dziejów i zestaw podstawowych faktów, wersję kanoniczną 

opisywanego zjawiska kulturowego, jego zmiany w czasie i przestrzeni kulturowej, ocena 

własna i prognoza. 

Wszystkie prace powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2015 r. 

 


