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Autor referatu przedstawił w nim podstawowe tezy tytułowego opracowania, które 

stanowi zwieńczenie realizowanego w l. 2002-2010 tematu statutowego w PIN-Instytucie 

Śląskim w Opolu. Na wstępie omówił swoje dotychczasowe publikacje nawiązujące do tego 

zagadnienia, z podkreśleniem roli projektu „Asymilacja i akulturacja na pograniczu polsko-

niemieckim w XIX i XX w.”, realizowanego pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Traby.  

Wstępną część wypowiedzi poświęcił opisowi przestrzeni badawczej, w której on 

funkcjonuje z zaakcentowaniem znaczenia memory turn ostatnich dekad w humanistyce 

europejskiej. Skrótowo przedstawił również podstawowe zagrożenia badawcze dla tytułowej 

problematyki związane z utrzymywaniem się narodowej perspektywy w badaniach nad 

Górnym Śląskiem oraz warunkowanym politycznie zastojem w badaniach nad robotnikami po 

1989 r. Zaznaczył, że w konsekwencji tego dalej wpisuje się tę grupę w archetypy narodowe i 

dominuje w jej opisie perspektywa „ruchu” czy to narodowego czy to robotniczego, która w 

rzeczywistości jest wizją pewnych elit. Dodał, że z racji historycznych pomija się znaczenie 

innych ofert kulturalnych i innych grup, co w przypadku Górnego Śląska dotyczy przede 

wszystkim tożsamości katolickiej. 

W tych archetypach i ich twórcach osadzone są dominujące obrazy kultury robotniczej, 

które chętnie sprowadzają ją do orkiestr górniczych i pióropuszy - z jednej strony - bądź 

opisują ją jako efekt grupy zacofanej i opóźnionej w rozwoju – z drugiej - której należy 

przyznać stosowne miejsce społeczne. Stosownie do tego traktuje się kulturę robotniczą jako 

zlepek różnych tradycji i zapożyczeń bądź jako samodzielny byt wytworzony w walce z 

klasami posiadającymi.  

Praca traktuje kulturę robotników górnośląskich jako historyczny fenomen, 

ukształtowany w regionie, który dynamicznie przystosowywał i przetwarzał elementy 

różnych zestawów kulturowych. 

W dalszej części referatu dr Linek skupił się na przedstawieniu celów pracy. Opisał go 

w trzech krokach. Po pierwsze ma to być przeprowadzenie „badań archeologicznych” nad 

kulturą robotników – odtworzenie obecnych na „rynku” kulturowym norm i wartości. Po 

drugie przedstawienie procesu ich internalizacji przez badaną grupę. W trzecim kroku ma 

zostać dokonana ocena znaczenia i funkcji norm kulturowych przyjętych i wytworzonych 

przez robotników górnośląskich. Inaczej można tę procedurę badawczą określić jako 

dynamiczne przedstawienie fenomenu kulturalizacji/humanizacji świata 

przeżywanego/wyobrażonego badanej grupy w określonym czasie i na określonym 

terytorium, z podkreśleniem reguł tego zjawiska i kierunków zmian kulturowych. 
Na zakończenie referent przeszedł do przedstawienia konstrukcji książki. Składać się 

ona będzie z trzech części. W pierwszej, wprowadzającej, poza wstępem zostaną 

przedstawione podstawowe pojęcia i definicje, którymi posługuje się opracowanie. 

Zaprezentowane w niej będą również sceny i inni aktorzy interesujących publikację zjawisk: 

rodzina, kościół, gmina, region, państwo. W drugiej, zasadniczej części rozprawy analizie 

zostanie grupa badana. Poza jej opisem i próbą zdefiniowania zostaną przedstawione 

konteksty społeczne, ekonomiczne i psychologiczne w jakich funkcjonowała. W części tej 

zostaną również omówione systemy kulturowe, w jakich funkcjonowali robotnicy oraz ich 

oferty. W trzeciej, podsumowującej części zostanie przedstawiony proces „kulturalizacji” 

robotników oraz jego efekty. 


