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Maria Szmeja *

PAMI  ZBIOROWA W PUBLICZNYM DYSKURSIE.
DYSKUSJA INTERNETOWA S SIADUJ CYCH Z SOB
GRUP REGIONALNYCH 1

Ofi cjalna historia prezentowana w podr cznikach szkolnych, opracowaniach naukowych czy publicystyce 
przedstawia do wiadczenia grup dominuj cych. Mniejszo ci cz sto kwestionuj  to. Ich wiedza o minionych 
dziejach opiera si  na ogó  na historii mówionej. Wierz , e to co jest przekazywane od pokole  w grupie sta-
nowi prawdziw  wiedz , w przeciwie stwie do tej podawanej ofi cjalnie. W artykule analizie podlega a dyskusja 
prowadzona przez dwie s siaduj ce z sob  grupy, które maj  inn  przesz o . l zacy, którzy yli w pa stwie
pruskim i mieszka cy Zag bia yj cy w ramach zaboru rosyjskiego. Pami  o przesz o ci w tych grupach bazu-
je na innych wydarzeniach, inaczej zosta a ukszta towana, inaczej jest przywo ywana. Obecnie z powodów czy-
sto politycznych obie grupy po czone zosta y z sob  w ramach metropolii Silesia. Ciekawe jest, jak obie grupy 
dyskutuj c o przysz o ci planowanej metropolii, wykorzystywa y instrumentalnie swoj  przesz o . W dyskusji 
odwo ywano si  do historycznych wydarze , bohaterów grupowych, prawa do stosowania gwary w publicznym 
yciu a wiarygodno  wszelkich wywodów uzasadnia o powo anie si  na dziadków – oni byli wiadkami histo-

rii, oni uprawomocniali wspó czesn  dyskusj . Gdy brakuje argumentów, historia bywa wymy lana.

S owa kluczowe: pami , pami  zbiorowa, historia mówiona, sposoby upami tniania przesz o ci

1. WST P

O tym, e ludzie ró nie wspominaj  przesz o  mo na si  przekona , nie tylko studiu-
j c opracowania naukowe, które interpretuj  przesz o  odmiennie, w zale no ci od per-
spektywy badawczej. Mo na tego te  do wiadczy , s uchaj c wielokrotnych wspomnie
ludzi o sytuacjach, które kiedy  prze yli. Okazuje si , e pami  o minionych wydarze-
niach ma bardzo odmienny charakter. Inaczej pami ta si  to, co wydarzy o si  niedawno, 
inaczej starsze historie. Inaczej pami ta si  zaj cia mi e, inaczej przykre, traumatyczne. 
Kontekst spo eczny te  wp ywa na sposób przywo ywania przesz o ci.

Wspominanie i wiedza o minionych zdarzeniach jest przedmiotem zainteresowania 
zarówno historii, jak i socjologii. Jednak przedstawiciele tych dyscyplin  maj  odmien-
ne spojrzenie na zapami tywanie przesz o ci, inaczej postrzegaj  proces przywo ywania
minionych wydarze , ich badanie. Wi e si  to z faktem, i  historycy raczej interpretuj
przesz o  przez odniesienie si  do faktów z pomini ciem emocji, które towarzysz  lu-
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dziom przy konotacji wydarze . Z kolei socjologowie przywi zuj  znaczenie do selek-
tywnego przekazu historii, do spo ecznego kontekstu jej zapami tywania. Uwa aj , e
ludzie pami taj  z przesz o ci to, co chc  i to, co jest im potrzebne w okre lonym czasie 2.
Oba stanowiska, pozornie sprzeczne sprowadzaj  si  do odpowiedzi na pytania: co, jak 
i dlaczego ludzie przywo uj  ze swojej przesz o ci? Dla mnie jako socjologa oczywi cie
wa ny jest ów spo eczny kontekst wspominania przesz o ci. W tym celu postanowi am
przeanalizowa  dialogi prowadzone w internecie.

2. PAMI  HISTORYCZNA 
W DYSKUSJACH TOCZ CYCH SI  WSPÓ CZE NIE NA L SKU

Interesowa a mnie nie tyle historia, ale to, jak pami  o przesz o ci jest wykorzysty-
wana w yciu codziennym, jak i kiedy ludzie odwo uj  si  do przesz o ci. Ciekawa by am,
czy w dyskusjach codziennych ludzie powo uj  si  na argumenty historyczne, czy raczej 
prezentuj  wiedz  potoczn . W tym celu prze ledzi am dyskusj , która toczy a si  w inter-
necie, a która dotyczy a, wa nej – wydaje si  – dla spo eczno ci lokalnej, zmiany admi-
nistracyjnej. Dyskutanci dosy  zapalczywie i odwa nie wyra ali swoje opinie. Ta forma 
prezentowania pogl dów wydaje mi si  warta uwagi, bo daje mo liwo  bardziej szczerej, 
niekr powanej autocenzur  wypowiedzi. Autorzy podpisuj  si  tylko pseudonimami – 
„nickami”, wi c nie obawiaj  si  sankcji przy wyg aszaniu kontrowersyjnych pogl dów. 
Cho  trzeba przyzna , e czasami forma wypowiedzi, w a nie za spraw  anonimowo ci,
staje si  a  nazbyt swobodna. Liczba osób zabieraj cych g os w dyskusjach i temperatura 
wypowiedzi wiadcz , e poruszane zagadnienia s  dla ludzi niezmiernie istotne. W przy-
padku l zaków, którzy zawsze bali si  publicznego g oszenia pogl dów, bo konsekwen-
cje niezmiennie by y bolesne, taka forma wyra ania opinii jest korzystna. Jako podstaw
moich docieka , o tym jak wykorzystywana jest przesz o  w yciu codziennym, wzi am
do analizy spór o metropoli  Silesia.

2.1. METROPOLIA SILESIA

Dyskusja na ten temat toczy si  od po owy grudnia 2006 na amach prasy lokalnej. 
Mnie interesowa o, w jaki sposób argumenty zwolenników i przeciwników utworzenia 
metropolii s  wspierane przesz o ci , tradycj , histori . W ko cu 2006 roku prezydenci 
17 miast l skich zadecydowali, e powinni po czy  si  w jedn  du  jednostk  admini-
stracyjn , tworz c now  olbrzymi  aglomeracj . Celem mia oby by  wspólne dzia anie:
wspólne zagospodarowanie infrastruktury, zarz dzanie cz ci  dróg, budowa oczyszczalni 
cieków, pozyskiwanie funduszy unijnych, planowanie przestrzenne. Do tej aglomeracji 

nazywanej z czasem metropoli  nale e  mia y: Katowice, Chorzów, Siemianowice, Bytom, 
wi toch owice, Gliwice, Zabrze, Ruda l ska, Mys owice, Tychy, Piekary l skie, Knu-

2 W polskiej literaturze socjologicznej dobrze to prezentuj  badania B. Szackiej (2007) czy A. Szpoci skiego
(2007).

MARIA SZMEJA



89

rów i Sosnowiec, D browa Górnicza, Czelad , B dzin i Jaworzno. W sumie miasta te licz
3 200 tys. mieszka ców, co stanowi najliczniejsze skupisko ludzi w Polsce. Oczywi cie
idea wspólnego zarz dzania tak  wspólnot  brzmi dobrze, jednak okaza o si , e nie wszy-
scy ludzie yj cy na tym obszarze s  do niej przekonani. Dyskusja na ten temat toczy a
si  w internecie dosy  powszechnie, a mnie interesowa y g osy na forum „Gazety Wybor-
czej” – dodatku katowickiego od 12 grudnia 2006 do 26 maja 2007.

2.2. DYSKUTANCI

Osoby zabieraj ce g os w dyskusji mo na podzieli  na par  kategorii: takich, którzy 
s  rzeczywi cie zwi zani z regionem, cz sto pojawia si  ich nazwisko (pseudonim – nick) 
w ró nych dyskusjach i oni odwo uj  si  do argumentów merytorycznych; takich, którzy 
zabieraj  g os po to, by wyla  swoje frustracje i obra aj  pozosta ych dyskutantów; takich, 
którzy przez przypadek w czyli si  do dyskusji i zadaj  podstawowe pytania, irytuj c
reszt ; takich, którzy prowokuj  wypowiedziami kontrowersyjnymi.

W tej dyskusji w pierwszym okresie grudzie  2006 – luty 2007 pojawi o si  686 wypo-
wiedzi, co oddaje wag  problemu dla zainteresowanych. W drugiej fazie dyskusji w maju 
2007 roku dalszych 68 wypowiedzi, tym razem g ównie z Zag bia a nie l ska, doty-
czy o propozycji utworzenia aglomeracji Silesia. By y osoby, które cz sto zabieraj  g os
w sprawach regionu i ich nicki pojawiaj  si  regularnie na forach dyskusji o regionie. Do 
takich osób nale : ruban, który zabra  g os 35 razy, r306 zabra  g os 15 razy czy hetma-
n_a, arnold7, hill, reksio84, van deer, Jan, którzy równie cz sto odzywali si . By y te
sporadyczne, ale istotne dla dyskusji wypowiedzi np. Lestka 35, Silesiusa, kocham moje 
miasto, które nada y ton tocz cej si  debacie. To s ela ni dyskutanci na wszystkich fo-
rach dotycz cych problematyki l skiej. Niektóre wypowiedzi by y tak kontrowersyjne, e
zosta y przez kierownictwo portalu „Gazety Wyborczej” usuni te, bo „narusza y prawo lub 
regulamin”, jak g osi y informacje umieszczone po pseudonimie dyskutanta. 

2.3. P ASZCZYZNY DYSKUSJI

Oczywi cie nie wszystkie g osy dyskutantów by y równie merytoryczne i ciekawe, 
ale poza paroma wyra nie prowokacyjnymi reszta dotyczy a istoty problemu. Odnoszono 
si  do propozycji utworzenia makrojednostki terytorialnej w p aszczyznach: politycznej
(jaka partia to propaguje), leksykalnej (czy nazwa Silesia jest trafna), kulturowej (czym 
si  ró ni  mieszka cy miast wliczanych do aglomeracji), historycznej (argumenty prze-
ciwko proponowanemu wymiarowi Silesii), wyró ników regionalnych (dlaczego istniej
podzia y mi dzy mieszka cami Silesii), stereotypów etnicznych (ró nice mi dzy l za-
kami i „Gorolami”).

ledz c dyskusj , mo na by o zauwa y , e dominowa a wiedza potoczna, taka prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie. Wszyscy dyskutanci nie powo ywali si  na argumen-
ty uzyskane w drodze lektury systematycznych docieka  naukowych. Nie przywo ywano
wypowiedzi uczonych czy chocia by polityków, a raczej odnoszono si  do zdroworozs d-
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kowej wiedzy. Dotyczy o to zarówno wiedzy o istocie metropolii, jak i proponowanego 
kszta tu organizacyjnego.

Np. oponent utworzenia aglomeracji o pseudonimie eichendorff napisa  21.01.2007

aglomeracja w wydaniu rz dowym, a w a ciwie metropolia jest spoko. Czeka aby nas wietlana
przysz o , przysz o  taka jak innych metropolii: Mexico City, Kalkuty, Rio de Janeiro i innych 
gigantów pe nych slumsów, 

a ~?~ 8.02.2007 emocjonalnie spyta

O rany, czy wielu z Was upad o na g ow ? Czy Wy naprawd  nie widzicie co jest tym tworem 
grane? To nie jest dla polepszenia ycia na l sku. Przecie  to kompletny absurd. To nie jest nic 
innego jak tworzenie nowych ciep ych foteli dla swoich kolesiów. Kto to b dzie op aca ? Przecie
nikt nie umie dogada  si  w sprawie „Tramwaji” a co tu mówi  o tym gigancie. Likwidacja hut, 
bo wielgachne i nie da si  utrzyma , a teraz stworzenie wi kszego giganta to si  da utrzyma ?
Ech ludzie gdzie sens a gdzie logika.

Rads z kolei 13.02.2007 napisa

ja to bym dokona  podzia u na trzy miasta zachodnia cz  o nazwie Bytom, centrum Katowice 
a wschód Sosnowiec. Jedno miasto to za du e koszty i jeszcze o nazwie Silesia. Trzeba by by o
zmienia  wszystkie znaki drogowe gdzie pisze Katowice, a co z wymy leniem i wymienieniem nazw 
ulic w takiej metropoli. kto za to zap aci? Podzieli  2 miliony mieszka ców na 3 miasta to i tak spore 
te miasta by wysz y 700 tys. trzeba te  zachowa  odr bno l ska i ma opolski i rozdzieli  je 3.

Niepokój dyskutantów budzi idea, która ma czy  w jedn  ca o  miasta (regiony) b -
d ce ze sob  w konfl ikcie. Chodzi o l sk i Zag bie, a raczej Katowice i Sosnowiec. Oso-
by, które pisa y komentarze pochodzi y albo ze l ska i by y z tym terenem emocjonalnie 
zwi zane, albo z Zag bia i te  pisa y o uczuciach wobec swojego regionu i s siedniego.

Obie grupy wietrzy y jaki interes polityczny, kryj cy si  w pomy le utworzenia 
Silesii. 

Jazg1 ju  13.12.2006, czyli na samym pocz tku dyskusji zauwa y

Ten twór ma umo liwi  PiSowi przechwycenie w adzy na l sku po przegranych wyborach. 

Par  dni pó niej 17.12.2006 Go  przywo a  analogi  historyczn  z komentarzem po-
litycznym

Pomys  zlikwidowania nazwy Katowice ju  by . Pomys  na Siedmiogród te  by . Takie odgrzewa-
nie staroci rodem z PRL to tylko mo e zrobi  PiS, bo to PRL BIS. 

Jojo 24.01.2007 napisa

i znowu jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieni dze dla >w adzy<. Pan Kopel nic nie robi 
w Chorzowie i to chyba z nudów i z ch ci zapewnienia sobie pracy, w której ju  nawet nie b dzie
musia  udawa , e co  robi. 

3 Wszystkie wypowiedzi przytaczam dos ownie, nie poprawiam formy: zapisu, b dów gramatycznych, styli-
stycznych. Nie koryguj  te  b dów merytorycznych ani nie pomijam inwektyw.
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Popar  go katowiczanin

GZM 4 to istotnie bzdurny pomys  kilku panów, który spowoduje powstanie tylko kilku niepotrzeb-
nych etatów, gdy  obecnie mamy zwi zek miast metropolitalnych i nic on nie wnosi do organizacji 
ycia spo ecznego, adnego z miast, które si  w tym zwi zku znajd . Mo liwo ci GZM s  iden-

tyczne. No ale prezydent Chorzowa, lubi jak si  o nim co  pisze. Nieuniknionym i bez w tpienia
znakomitym pomys em jest powstanie Silezii jako jednego miasta scalaj cego obecne miasteczka 
l skie w jeden sprawnie zarz dzany organizm. To ma sens i mam nadziej , e minister Dorn 

stanie na wysoko ci zadania i przygotuje szybko dobr  ustaw .

Znany ju  z wcze niejszych wypowiedzi eichendorff zaraz dopisa

teraz rz dowy projekt powinien jak najszybciej trafi  do hasioka! 5

a byfyj doda  bardziej radykalnie 

nie ujadaj tu rz dowy pacho ku. GZM tak, nie dla centralnego sterowania i hucpiarskich pomys ów
wojewody i aparatczyków z PiS.

Inn  p aszczyzn  dyskusji by a nazwa. Nie wszystkim podoba a si  propozycja „Si-
lesia”. Tu odwo ywano si  do argumentów historycznych i lingwistycznych. Poniewa
proponowana aglomeracja ma obj  cz  Górnego l ska i cz  Zag bia D browskiego,
wiele osób nie zgadza o si  na nazw  Silesia. 

Ju  13.12.2006 jorn zaoponowa

nie nazywajcie tego Aglomeracj l sk , bo do ca ego l ska wam du o brakuje, Wroc awia nie 
przy czycie.

W tym samym dniu Kocham moje miasto napisa

Polska nazwa, a nie obca, w chorym j zyku obcym. Silesia, Zilezia, Zajlezia, lesa? Z spróbujcie 
to wypowiedzie  a potem napisa . Obowi zuje nas ustawa o j zyku polskim? 

Jan nast pnie pyta

Dlaczego Silesia a nie l sk albo Katowice? A mo e Warszaw  przemianowa  na Warsaw albo 
Warschaw, ot tak eby lepiej by o wymawia ? Albo wprowadzi  angielski jako j zyk urz dowy. 
Niech obcokrajowcom b dzie lepiej, my Polacy si  przystosujemy.

Silesius, równie  13.12.2006, usi owa  to wyja ni  tak 

Dlaczego nie Katowice? Bo Bytom, Gliwice, Zabrze a nawet Ruda l ska to nie Katowice. Wy-
starczy? Dlaczego nie l sk? Bo po pierwsze l sk to koszmar fonetyczny. Nie tylko dla cudzo-
ziemców b dzie atwiej wymawia  Silesia. Ponadto nazwanie tego l skiem b dzie powodowa
inne kurioza j zykowe, np. l sk na Górnym l sku. Wszak l sk to nazwa regionu. Odno nie
uwagi o angielskim… nie rozumiem gdzie Ty tu widzisz angielszczyzn . To miasto b dzie si

4 Skrót Górno l ski Zwi zek Miast – alternatywna nazwa dla proponowanej nazwy Silesia
5 hasiok to po l sku mietnik
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nazywa  Silesia a nie Sajlezia i bynajmniej nie jest tworem od-angielskim. Je li tak uwa asz to 
masz ograniczone horyzonty. Tak Silesia to dobry pomys …

Z kolei Lestek35 napisa  13.12.2006 

Silesia to nazwa ogólna ca ego l ska, w cznie z cz ci l ska czeskiego. Dlaczego twórca tej 
krety skiej nazwy nie wymy li  czego  bardziej Górno l skiego? Brak pomys ów?

Aga 3.02.2007 napisa a

Nazwa – kombinacja s ów l sk i Zag bie by aby najlepszym rozwi zaniem. W historii urbaniza-
cji mo na znale  wiele przyk adów miast, których nazwy zla y si  w jedno, jak chocia by Buda 
i Peszt lub bli ej Bielsko i Bia a. Oczywi cie wymy lenie adnej nazwy z dwóch s ów ( l sk i Za-
g bie) nie jest atwym zadaniem ( laza, Za la… brzmi le), ale s dz , e zrobienie konkursu na 
nazw  aglomeracji w ród fi rm zajmuj cych si  reklam  przynios oby du o ciekawych propozycji. 

Harc mistrz zaproponowa

a dla ksenofobicznych niepoprawnych durni po obu stronach Brynicy (nazwa rzyki pochodzi, wg. 
historii róde  od bryny)… proponowa  bym nazw , w dwu wariantach, satysfakcjonuj c  zarówno 
mieszka ców stolicy województwa Katowic jak i s siedniego Sosnowca czyli: a) Katowiec – pry-
mat m. Katowice (Kato+wiec), b) Sosnowice – prymat m. Sosnowca (Sosno + wice). 

Za to Rosik 7.02.2007 napisa a

… pomys  dobry, ale jako gliwiczance nie podoba mi si  idea nazwy Katowice. Nie mo e by  po 
prostu Silesia (nazwa znana na ca ym wiecie i neutralna)? 

Jogo mia  pomys  zgo a oryginalny 

Najlepsz  nazw  b d  Nowe Katowice tak jak np. Nowy Jork. B dzie wiadomo, e to co  innego 
ni  do tej pory, a zarazem wszyscy b d  wiedzieli gdzie si  to znajduje.

Dwa dni pó niej aabbcc zaproponowa

Hanigor? Od Hanysy i Gorole :)

Oczywi cie przy czenie Zag bia do projektowanej aglomeracji wywo a o opór po 
obu stronach. I l zacy nie chcieli znale  si  z Zag bianinami w jednym organizmie 
administracyjnym, i mieszka cy Zag bia ku temu si  nie palili. Zasi g terytorialny aglo-
meracji by  kolejn  sfer  sporu.
Jurek 12.12.2006 zapyta

A co tu robi Sosnowiec, Czelad  i B dzin???

Podobnie  nast pnego dnia napisa hill

zgadzam si  z tym e sosnowca i d browy, czeladzi i b dzina nie powinno by  w tej aglomeracji, 
te miasta powinny utworzy  aglomeracj  zag biowsk , a zamiast nich przyj  do aglomeracji l -
skiej rybnik, racibórz, wodzis aw, jastrz bie itp. Potencja  wi kszy i gospodarczo i ludno ciowo.
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Utopiec bardzo radykalnie stwierdzi   12.12.2006

Teraz do l ska nale  B dzin, Sosnowiec, Czelad  i D browa Górnicza, noooo, ju  jestem w opo-
zycji!!!!

Hetman_a nawet napisa

Jestem l zakiem i nie ycz  sobie okre lania mianem l ska gorolskiego Zag bia. To nie do ,
ze to nie jest l sk i nim nigdy nim nie by , to w dodatku to ludzie z innego zaboru – ruskiego, 
i bli ej im do Warszawy ni  do l ska! To ca kiem inna rasa! I nie chc  z nimi y  w jednym 
mie cie! :-).

Ponownie hill zabra  g os 13.12.2006 i nie przebieraj c w s owach stwierdzi

Tylko nie bryniole zza rzeki brynicy, k….niech zag bie przy czy si  do Krakowa i stworzy 
aglomeracj , a nam dadz wi ty spokój.

Lokalny patriota 6.02.2007 zabieraj c g os napisa :

(…) nie wiem jacy z Was l scy patrioci, ale moje starziki sie b d  w grobach przewraca  jak kto
po czy l sk z gorolyj  ...i to jak …ze Sosnowcem!!! A ja wtedy przeprowadz  si  do ostatniego 
bastionu l sko ci. Do Rybnika (…).  

Belfegor 2.02.2007 zaapelowa

Zwi zek miast mo e by  ale na Boga tylko nie Sosnowiec i D browa. Jak chcecie nosi  na karku 
tabliczki jestem ze l ska to mo ecie nosi . Ja si  na to nie pisz .

Równie  mieszka cy Zag bia otwarcie wyra ali dezaprobat  wobec aglomeracji Silesia, 
acz niezbyt ostro. Mokado wcze nie, bo 13.12.2006 napisa

l zacy, co  Wam si  pomiesza o, to ma powsta  aglomeracja (najwi ksze miasto polskie), a nie 
autonomiczny region l ski (pa stwo w pa stwie).

Dopiero w maju 2007 radni Sosnowca wyrazili sceptycyzm wobec w czenia ich mia-
sta do planowanej aglomeracji. W dyskusji pod t  informacj  w „Gazecie Wyborczej” 
(28.05.2007) tym razem ton nadawali nie l zacy, ale w a nie Zag bianie. Dyskutant 
o pseudonimie Program2 przedstawi  bardzo anty l skie stanowisko 

Najbardziej a osne jest, gdy l skie robolstwo nazywa si  kultur , a zapyzia e kolonie robotnicze 
cywilizacj , a to wszystko ma niby tworzy  warunki wy szo ci l zaka nad ka dym innym. Tacy 
ludzie eby swoj  wyj tkowo ci mierzy  nie potrzebuj  dowodów, a wi c tym bardziej nie mo na
jej obali  dowodami. Ciekawe czemu z czasów niemieckich z edukacyjnych okre le  najmocniej 
w gwarze l skiej przetrwa a >hilfka<?.

Sosnowiczanka 29.05.2007 agodniej wyrazi a to tak 

Pewno, ze nie chcemy tego >sztucznego tworu<. Wszystko nas dzieli – nie twierdz , e jeste my
lepsi, ale na pewno inni.
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W a nie ta „inno ”, odmienno  kulturowa miast zaliczanych do aglomeracji Sile-
sia jest kolejn  cech  poruszan  na forum dyskusji internetowej. Osoby pisz ce o ró ni-
cach kulturowych mi dzy Sosnowcem i Katowicami, czyli dawnym zaborem rosyjskim 
i terenami nale cymi do Prus wyra nie cz  przesz o  z tera niejszo ci . Trwanie 
odmiennych cech grupowych traktuj  jako pewnik. Uwa aj , e mimo wielu lat ycia
w jednym pa stwie, mimo wzajemnych kontaktów, jednakowego systemu edukacyjnego, 
mass mediów, te ró nice nie uleg y zatarciu, trwaj  w niezmienionej formie. Poczucie 
w asnej wy szo ci ka dej z grup jest oczywiste i sprzyja interpretacji wszelkich wydarze
na korzy  w asnej grupy. 
Hetman_a 13.12.2006 napisa

Widz , e kto  na l sku chce aby wreszcie posz y ruch kije, kamienie itp. B d  t uk ka dego
gorola, który si  tu pojawi i b dzie chcia  mi ycie organizowa .

Kwachu 10.02.2007 te  zaakcentowa  ró nice

Nie mam nic przeciwko wspó pracy l sko-Zag biowskiej, ale nie róbmy z Zag biaków l -
zaków i nie czmy na si  regionów, które mimo, e s  w jednym województwie maj  odr bn
kultur  i tradycj …

christraf odpowiedzia  gwar

Chopie, pierunym czy wo my lisz! Mosz przi tym recht, co godosz. Tak Bo o i tak ma uosta .
Zag ymbie Zag ymbiem, loonsk loonskiem. Z kota ty  psa ni zrobisz!.  

Halembianin wspar  go mówi c

Ten podzia  nie jest prymitywny, a g boko zakorzeniony w kulturowo. (...) wiem z w asnego
do wiadczenia, e np. na Nikiszowcu, w wi toch owicach czy Rudzie l skiej jest wiele osób, 
które mówi  gwar , które by y wychowane w zupe nie inny sposób ni  ludzie z Sosnowca czy 
D browy Górniczej.

arnold7 wymieni  ró nice miedzy tymi dwiema grupami:

kuchnia, architektura, zwyczaje, religijno  (…) mo e tego nie dostrzec tylko lepy. 

Slezan to skonkretyzowa

Podzia y ca e szcz cie istniej  – po obu stronach Brynicy s  inne preferencje polityczne, inny 
stopie  religijno ci. Wyra nie inny. 

Z kolei Citizen of S-ec 28.05.2007 napisa

Katowice to zapyzia e miasto e a  wstyd komu  z Polski pokaza . Brzydota, e oczy bol  od 
samego patrzenia, ycie w mie cie zamiera po 18, zero lokali, zabytków, reprezentacyjnych ulic 
czy placów (…) ca e Katowice to enada i nie wygl daj  jak stolica województwa to zapyzia-
a poprzemys owa pipidówka (…). Sztuczne województwo zlikwidowa  – cz  ma opolska do 

Krakowa, cz l ska do Wroc awia a Brynica rzek  graniczn  jak za dawnych dobrych czasów.  
pozdrówka z Zachodniej Ma opolski dla hanysów z Katowic. 
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Znany z wcze niejszych polemik Silesius odpowiedzia

z was taka Ma opolska jak z Radomska stolica, ale pomys  z pog bieniem i poszerzeniem Brynicy 
super!! Wracajcie do guberni piotrkowskiej tam b dziecie mogli piel gnowa  swoj  kultur  rodem 
z Leningradu :-). 

Scott stwierdzi

wystarczy przywróci l skowi autonomi  w jego historycznych granicach i b dzie git. Nie mo na
czy  Zag bia ze l skiem i tworzy  jednego regionu. Ró nice s  zbyt du e. Lepiej stworzy

dwa mocne autonomiczne regiony.

To podkre lanie odmienno ci obu regionów: l ska i Zag bia jest bardzo emocjonal-
ne, opinie s  formu owane jednoznacznie i interpretacja wydarze  prosta. Dyskutanci nie 
maj  w tpliwo ci, e to co mówi  jest ca kowit  prawd .

Kolejn  sfer  wywo uj c  emocje dyskutantów by a historia obu miast i regionów.
Odwo aniem do przesz o ci próbowano przyda  zacno ci miast, a w konsekwencji ludzi 
tam yj cych.
hill  napisa  13.12.2006

przede wszystkim l sk to ogromny obszar, gdyby  chcia  go wyznaczy , to si ga by od obecnych 
Niemiec przez ca y dolny l sk, opolszczyzn , górny l sk, cieszyn, beskid l ski, ostraw  i pó -
nocne sudety. Szkoda, e nie ma w Polsce jednego du ego województwa l skiego z o onego z 3 
województw. A Bytom to jest miasto starsze od Wroc awia.

Rob wspar  go

l sk jest jedn  z najstarszych dzielnic, si ga a  po Morawy, nawet podzia  na dolny i górny jest 
wtórny…

tozs w tej samej dyskusji z kolei uzasadnia  „ l sko ” Zag bia D browskiego takimi 
argumentami historycznymi 

zag bie d browskie nale a o do ksi stwa siewierskiego, czyli adna ma opolska tylko l sk,
tyle, e zosta o inkorporowane do Rzeczypospolitej. Par  wieków i nap yw ludno ci spoza l ska
zrobi o swoje, st d odstaj  od reszty l ska kulturowo i cywilizacyjnie. 

A r306 si gn  do nowszych dziejów

próbowano to zrobi  w historii l ska ju  kilka razy – za Hitlera i za komunistów… Za ka dym
razem ko czy o si  to wielkim BUM. Aglomeracja l ska jest bardzo zró nicowana kulturowo.

W maju dyskusja koncentrowa a si  wokó  historycznej genezy Zag bia i l ska. 
Winyl stwierdzi  28.05.2007

W 1179 roku nast pi o od czenie Bytomia od Ma opolski i w czenie do ksi stwa raciborskiego. 
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Na co Silesius odpowiedzia

Warszawa w Rosji, Wilno w Polsce i co z tego pajacu? Mo e nie jest litewskim miastem? Za to 
Sosnowiec nigdy nie by  w Ma opolsce, bo swe istnienie zawdzi cza rosyjskim radnym Czeladzi 
co to byli protoplastami obecnych zachowa  radnych Sosnowca.

Zaprzeczy  temu 29.05.2007 gromek1

co Ty trujesz? Rozwój Sosnowca zacz  si  równo z rozwojem górnictwa w glowego, a ten w Za-
g biu i na l sku zacz  si  zaraz po III rozbiorze, kiedy i l sk i Zag bie by y pod zaborem 
pruskim (st d w D browie kop. Reden i dzielnica Reden), pó niej Prusacy dostali w d…  od Na-
poleona, tereny te dosta  marsza ek Cannes, a dopiero po kongresie wiede skim ustalono granic
na Brynicy…

Na to normals napisa

r ce za ama  mo na… l sk nigdy nie by  cz ci adnego z zaborów, bo po prostu w XVIII 
wieku Nie by  od wieluset lat w granicach pa stwa polskiego. Tak wiec sugeruj  powrót do pod-
r czników i nie urz dzanie tu takich wyk adów.

Rzeczywi cie ostatni z cytowanych dyskutantów ma racj , sugeruj c si gni cie do 
podr cznikowych opracowa  historyków. Zarówno wiedza historyczna, jak i topografi a re-
gionu nie by a siln  stron  cytowanych rozmówców. Dodatkowo historia by a przywo ywa-
na dosy  lekko, eby nie powiedzie  przypadkowo. Dyskutanci szybko porzucili argumen-
ty rzeczowe, gardzili ofi cjaln  wersj  historii, by przywo ywa opowie ci o przesz o ci,
czyli to o czym mówili w domu starsi krewni. Nie zawsze by o to poprawne politycznie, ale 
niew tpliwie traktowane jako prawdziwe. W a ciwie poza paroma drobnymi odwo aniami
do faktów historycznych dyskusja sprowadza a si  do stwierdze , e oponent nie wie „jak 
by o naprawd ”, e brakuje „mu wiedzy”, e nie jest l zakiem / Zag biakiem, bo inaczej 
zna by histori , czyli ta wiedza przekazywana w ród najbli szych jawi a si  jako odbicie 
rzeczywisto ci, prawda. Ciekawe, e rzadko odwo ywano si  do podr czników, literatu-
ry. Oczywi cie spo ród tak wielu wypowiedzi wybra am nieliczne, charakterystyczne dla 
pewnych w tków dyskusji.

Cz ste by y te  odniesienia osobiste tj. próby zdyskredytowania oponenta, zarzucanie 
mu pochodzenia z przeciwstawnej grupy, brak lojalno ci grupowej, a potem nast powa y
inwektywy. Generalnie odczuwana by a niech , a wr cz pogarda dla osób o innych pogl -
dach. Mo na powiedzie , e nikt z tych dyskutantów nie wyniós  istotnej wiedzy o regionie 
ze szko y, nie interesowa o nikogo, dlaczego s  odmienne spojrzenia na wydarzenia histo-
ryczne. W a ciwie mo na by o zauwa y  du y poziom frustracji rozmówców wynikaj cy
z faktu, e inni nie podzielaj  ca kowicie ich zdania, e my l  inaczej. Problem, który 
pierwotnie mia  by  rozwa any – utworzenie du ej metropolii – zszed  na plan dalszy. 
Trudno tu mówi  o dyskusji publicznej, raczej by a to „pyskówka”, k ótnia.

Dlaczego tak jest? Co sprawia, e w sprawach istotnych dla regionu ludzie nie potrafi
prowadzi  merytorycznej rozmowy?

Wydaje si , e przyczyny tkwi  w dwóch p aszczyznach: z jednej strony nieufno ci do 
informacji podawanych ofi cjalnie, a z drugiej nieumiej tno ci korzystania z posiadanych 
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informacji. To pierwsze – brak zaufania do ofi cjalnych informacji – jest w znacznym stop-
niu dziedzictwem minionego systemu politycznego. Taka postawa trwa do tej pory, a wielu 
dyskutantom brakuje umiej tno ci samodzielnego poszukania informacji. Druga przyczy-
na – nieumiej tno  wykorzystania posiadanej wiedzy – wi e si  z niskim wykszta ce-
niem b d  brakiem umiej tno ci analizy otrzymywanych informacji. 

Inn  kwestia jest sposób prezentacji minionych wydarze  przez historyków, przekaz, 
który dociera do przeci tnego cz owieka. W tym miejscu rodzi si  powa ny spór mi dzy
historykami i socjologami na temat wiedzy o przesz o ci.

3. HISTORYCY I SOCJOLOGOWIE A PRZESZ O

Socjologia nie jest nauk  statyczn , która zajmuje si  tylko wspó czesno ci , aktualny-
mi stanami wiadomo ci czy tylko procesami mikro- i makrospo ecznymi zachodz cymi
obecnie. Nieprawd  jest te  to, e historyków nie interesuje, dlaczego ludzie o pewnych 
wydarzeniach chc  zapomnie , a inne przechowuj  w zbiorowej pami ci.

Zasadniczy rozd wi k mi dzy tymi naukami stanowi inna metodologia oraz inne
korzystanie ze róde . Socjologowie nie pos uguj  si  jednym paradygmatem bada ,
zw aszcza w tak subtelnej kwestii jak badanie to samo ci jednostek, badania nad etnicz-
no ci  czy narodem (Babi ski 2004: 7–37). Od pocz tku XX wieku coraz intensywniej 
rozwija si  i zyskuje uznanie paradygmat wieloaspektowej analizy jako ciowej zachowa
spo ecznych ludzi. Takie zagadnienia jak kszta towanie si , a nast pnie przemiany wia-
domo ci spo ecznej (narodowej, etnicznej, obywatelskiej, gender) czy interesuj ca mnie 
tu pami  o przesz o ci nie s  mo liwe do poznania w badaniach ilo ciowych (patrz: Tho-
mas, Znaniecki 1976; Konecki 2000; Denzin, Lincoln 2003). Konieczny jest bezpo redni,
bardziej pog biony, d ugotrwa y kontakt z rozmówc  oraz umiej tno  interpretacji do-
st pnych materia ów (Denzin 1989). Zatem wa ny jest sposób uprawiania nauki: metoda 
post powania i techniki gromadzenia informacji. adne hipotezy nie mog  by  wcze niej
formu owane, a nast pnie weryfi kowane, bo nie chodzi o porównanie zjawisk czy proce-
sów, o ich reprezentatywno  lub cz stotliwo  wyst powania. Wa ny jest sam fakt ich 
istnienia i rola, któr  odgrywaj  w yciu badanych ludzi. Przesz o ci nie mo na podda
operacjonalizacji w rozumieniu pozytywistycznego paradygmatu socjologii. Socjologowie 
empirycy wiedz , jak niesta e s  pogl dy ludzi, jak ulegaj  zmianie pod wp ywem emocji, 
jak zmieniaj  si  i inaczej s  wyra ane wraz z kontekstem spo ecznym. Dotyczy to te
informacji o minionych wydarzeniach.

O przesz o ci mo emy dowiadywa  si  zarówno ze róde  zastanych (dawna prze-
sz o ), jak i od bezpo rednich wiadków (najnowsza przesz o ). Za ka dym razem mamy 
do czynienia ze swoist  selekcj  informacji. ród a zastane, wbrew pozorom, nie s  w pe ni
miarodajne, bo cz sto przypadkowo przetrwa y do wspó czesno ci. Decydowa a o tym 
waga dokumentu – o cenniejsze bardziej si  dba, ale te  i szybciej niszcz  je przeciwnicy. 
Z kolei mniej istotne dokumenty mog  przetrwa  zawirowania dziejów, bo nikt na nie nie 
czyha. Zatem trzeba mie wiadomo  ich niereprezentatywno ci. Przekazy wiadków te
s  opatrzone b dem, bo towarzysz  im emocje relacjonuj cych. Z regu y ludzie staraj
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si  przedstawi  swoj  grup  w dobrym wietle, los prze ledzi  z korzystnej perspektywy. 
Jednak sami pod wp ywem dodatkowych informacji mog  pó niej zmieni  interpretacj
wydarze , w których uczestniczyli. Ten rodzaj pozyskiwania informacji jest podstaw  in-
tensywnie rozwijaj cej si  ostatnio oral history. Jan Vansina, który jest jednym z pionierów 
badania takiej formy przekazu przesz o ci, zauwa y , e towarzysz  jej okre lone regu y. 
Po pierwsze, ludzie pami taj  z przesz o ci to, co jest cz sto wspominane i pami taj  to 
w okre lonych sekwencjach opowie ci i kontekstach zdarze . Po wtóre, pami taj  zbiory 
nazw: imion, nazwisk i miejsc, które w grupie s  cz sto przywo ywane. Po trzecie, pa-
mi taj  poematy zarówno dotycz ce ca ej grupy, jak i wierszyki prywatne, rodzinne opo-
wiastki. Po czwarte, ludzie pami taj  historyjki, anegdotki, opowie ci moralizatorskie, sagi 
rodzinne i ludowe przypowie ci. Po pi te, pami taj  prawne komentarze i inne ofi cjalne 
wypowiedzi, które by y dla nich wa ne (Vansina 1985: 3–20). 

Nie tylko w spo ecze stwach o dominacji historii mówionej tak si  dzieje. Mau-
rice Halbwachs odtworzy  regu y, wed ug których rozwini te spo ecze stwa XX-wieczne 
wspomina y minione czasy. Tym, co by o istotne, jest fakt, e nie pami ta si  przesz o ci
jako takiej, ale konkretne wydarzenia, zwi zane z okre lonymi lud mi, miejscami, data-
mi i na ogó  czynione to jest z u yciem specyfi cznego j zyka. Dalej twierdzi , e ludzie 
pami taj  to, co kiedy  mia o miejsce z tego powodu, e inni o tym mówi  – stale jest 
to przypominane. Tak e dlatego, e aktualne wydarzenia s  jak  analogi  minionych. 
Innymi s owy istniej spo eczne ramy, w których wiadomo  przesz o ci jest lokowana 
(Halbwachs 1969).

Istotne jest, e historia zawsze jest przywo ywana w jakim  celu, ma czemu  s u y ,
oboj tnie, czy to dotyczy wydarze  prywatnych, czy opowie ci o du ej grupie, czy jest to 
ofi cjalna czy prywatna wypowied . Trzeba jednak mie wiadomo  faktu, e historycz-
ne ród a zastane tak e nie s  w pe ni miarodajne i wolne od warto ciowania i ocen. Po 
pierwsze dlatego, e pewne dokumenty powstawa y na zlecenie, wi c nie oddaj  pe nego
obrazu epoki, a po wtóre, zdarza o si , e by y panegirykami. Paul Thompson odkry , e im 
bardziej prywatny i osobisty dokument, tym ma mniej szans na przetrwanie. St d wyra ny
subiektywizm dokumentów, które dotrwa y do wspó czesno ci i komplementarne znacze-
nie przekazu ustnego (Thompson 1978). Zatem, trzeba zdawa  sobie spraw , e odtwarza-
j c przesz o , zawsze mamy do czynienia z informacjami niepe nymi, przypadkowymi.

4. DLACZEGO LUDZIE WSPOMINAJ  PRZESZ O ?

Nie ulega w tpliwo ci, e dla wi kszo ci ludzi trwanie od pokole  w okre lonej struk-
turze spo ecznej daje poczucie zakorzenienia, odniesienia kulturowego, bezpiecze stwa.

wiadomo  przynale no ci do grupy istniej cej od dawna, posiadanie zacnych przodków 
(mitycznych b d  rzeczywistych), przekonanie o kontynuacji drogi wytyczonej w odle-
g ych czasach pomaga w identyfi kacji z grup . Analizy historyczne na ogó  pomijaj  takie 
potrzeby ludzi, a to jest dla nich wa ne. Ten aspekt wyra nie pojawi  si  w dyskusji interne-
towej o metropolii Silesia. Ludzie odwo ywali si  do dziadków, „starzików”, których przy-
wo ywano jako postaci legitymizuj ce cz onkostwo w grupie. Dla tych ludzi historia pe ni
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funkcje praktyczne – s u y kszta towaniu ideologii grupowych, jest rodkiem promowania 
czy wr cz budowy jedno ci grupy. Przesz o , a raczej sposób jej przywo ywania, interpre-
tacja, jest podstaw  to samo ci grupowej. czy ludzi. Oczywi cie identyfi kacja z grup
dokonuje si  nie tylko na podstawie historii, lecz tak e na podstawie wydarze  bie cych.
Jednak ta pierwsza jest wa na ze wzgl du na selektywne podej cie do przesz o ci – wybór 
tych minionych faktów, które aktualnie s  wa ne dla cz onków grupy. Identyfi kacja na 
podstawie wydarze  wspó czesnych nazywana jest uczestnicz c  i stanowi dora n  form
manifestacji zwi zku z grup 6 (Gordon 1964: 52–53). 

Dyskutanci podkre lali swoj  odmienn  genealogi  przez wskazanie znajomo ci re-
gionu (obszar, dzieje, kultura) i równocze nie wida  by o mi dzy nimi wi  „my–oni”.

Socjologowie odnotowuj  pewne stany wiadomo ci spo ecznej, które cz sto powsta-
j  na kanwie wspomnie . Natomiast niektórzy historycy, równie  zwracaj c uwag  na 
znaczenie przesz o ci dla ludzi, dostrzegli wr cz wynajdywanie przesz o ci, wymy la-
nie przesz o ci (invention of tradition), tak by na tej podstawie budowa  spójno  grupy 
(Hobsbawm, Ranger 1996). Odpowiednia kombinacja wydarze  minionych daje ludziom 
poczucie przynale no ci do wspólnoty, bycia cz onkami tej samej grupy, która ma mniej 
lub bardziej znacz c  przesz o . Je li te minione fakty s  zbyt problematyczne, niepewne, 
ma o zacne, to trzeba je ubarwi , wymy li  odpowiedni ich kontekst, czy wr cz je stwo-
rzy . Wida  to by o tak e w dyskusji o metropolii Silesia, kiedy mieszka cy Zag bia pisali 
o powi zaniach regionu z Ma opolsk , a l ska odcinali si  od tego. Wydaje si  tu trafna 
uwaga Philipa Abramsa, e „spo ecze stwo musi by  postrzegane jako proces tworzo-
ny historycznie przez jednostki, które zosta y stworzone przez spo ecze stwo w procesie 
historycznym” (Abrams 1982: 227). Ten historyczny wp yw ci y na obu s siaduj cych
grupach – ka da z nich wspó cze nie lokuje si  w innym miejscu spo ecznym, odwo uj c
si  do historii.

Fakty z przesz o ci nie s  wspominane dobrowolnie czy obiektywnie. Paul Connerton 
nazywa to aktywno ci  w rekonstrukcji historii (activity of historical reconstruction). Po-
dobnie jak E. Hobsbawm uwa a on, e rekonstrukcja historii wcale nie zale y od pami ci
przesz o ci (Connerton 1989: 6–40). Ludzie przywo uj  to, co jest im wygodne, co uwa aj
za wa ne w tym momencie, co dodaje im splendoru. Interpretacja minionych wydarze  te
jest zmienna. Poza tym mo na zawsze fakty albo zignorowa  jako ma o prawdopodobne, 
albo tak zinterpretowa , by by y zgodne z ogólnie g oszon  ideologi . St d istotne staje si
korzystanie z obu róde  informacji, bo daje poczucie wi kszej wiarygodno ci. Nie tylko 
zapisane dokumenty, ale i ploteczki, opowie ci gminne, przekazy rodzinne s  cennym 
uzupe nieniem informacji o historii grupy. Trzeba tylko pami ta , e to s  informacje, które 
ludzie chc  przekaza  potomnym, inne pieczo owicie zapominaj . W przypadku dyskusji 
mi dzy mieszka cami l ska i Zag bia D browskiego wida  to w wypowiedziach Ha-
lembianina i normalsa, którzy „prostuj ” wypowiedzi innych przez odwo anie do wiedzy, 
która wynika z ich obserwacji, studiów regionu.

6 Milton Gordon rozró nia  identyfi kacj  uczestnicz c  i historyczn . Pierwsza dokonuje si  na podstawie wia-
domo ci aktywnego cz onkostwa w grupie, druga, przez odniesienie do minionych wydarze  i zwi zek z nimi 
(Gordon 1964: 52–53).
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Fernand Braudel powiedzia , e historia toczy si  na trzech poziomach: mikrohistorii, 
historii koniunkturalnej i historii strukturalnej, czyli d ugiego trwania (Braudel 1999). Na 
ka dym z tych poziomów inaczej przebiega budowanie wi zi grupowej, to samo  bazuje na 
innych elementach. Alon Confi no analizuj c powojenn  to samo  niemieck , potwierdzi  t
sam  prawid owo . Ka da generacja buduje swoj  to samo  na innych elementach historii 
grupy, wybieraj c te, które s  aktualnie najbardziej przydatne. Tak wyselekcjonowane ele-
menty przesz o ci reguluj  post powanie cz onków grupy i kodyfi kuj  system warto ci okre -
laj cy tak  w a nie pami  o przesz o ci (Confi no 2004: 393). Dotyczy to nie tylko grup, 
które musz  dokona  gwa townej rewizji dotychczasowej to samo ci, jak to mia o miejsce 
w przypadku Niemców, ydów czy Romów. Podobne zjawiska, ale o ró nym stopniu nat e-
nia, wyst puj  w ka dej grupie. Erna Paris twierdzi, e znaczenie pami ci jest istotne wtedy, 
gdy mamy do czynienia z niejasnymi interpretacjami historycznymi (Paris 2000). Wówczas 
powo ywanie si  na relacje wiadków, wspomnienia tych, którzy uczestniczyli w wydarzeniu 
lub te  s yszeli od naocznych wiadków, staj  si  fundamentalne. Zw aszcza dla ludzi mniej 
wykszta conych, którzy wtedy zyskuj  argumenty dla swoich interpretacji przesz o ci. To 
powo ywanie si  na „starzików” jest dobr  ilustracj  tego zjawiska. Najwa niejsze przy tym 
jest to, e interpretacja przesz o ci dokonywana jest wspó czesnym j zykiem, przy zasto-
sowaniu bie cej terminologii, systemu warto ci i wierze , czyli nieadekwatnie. Wida  to 
równie  w przytoczonej na wst pie dyskusji – pewne tematy czy zagadnienia z przesz o ci 
grup s  pomijane, a inne podkre lane jako wa ne (np. historyczne zró nicowanie kulturowe, 
proletariacka tradycja). Dyskutanci u ywaj  wspó czesnych terminów, mówi c o przesz o ci; 
na przyk ad wyja niaj c genez  powstania Sosnowca (Gromek 1). 

W a ciwie ci gle mo na zastanawia  si , dlaczego przesz o  nagle staje si  dla ludzi 
wa na? Peter Burke twierdzi, e ludzie przywo uj  przesz o  w szczególnych momentach, 
a mianowicie: wtedy gdy czuj  si  niepewnie; gdy nast puj  gwa towne zmiany spo eczne
i potrzebuj  wsparcia dla swoich decyzji; gdy poszukuj  nowych róde  to samo ci; gdy 
nie rozumiej  sytuacji, w której si  znale li. Wtedy te  u ywaj  specyfi cznego j zyka,
przywo uj  wybrane wydarzenia, odwo uj  si  do mitów grupowych (Burke 2000). Po-
wstawanie metropolii Silesia jest w a nie przyk adem zaburzenia dotychczasowego po-
rz dku, stanem nowym, niejasnym dla mieszka ców l ska i Zag bia. Odnosz  si  do 
przesz o ci, podkre laj  ró nice mi dzy sob .

James V. Wertsch zwróci  uwag  na to, o czym w a ciwie wszyscy badacze wiedz ,
a mianowicie, e pami  grupowa wyra nie ró ni si  od faktów historycznych. Wed ug
jego obserwacji pami  zbiorowa jest zdecydowanie subiektywna, dominuje w niej per-
spektywa przekazu jednostkowego, akcentowany jest spo eczny kontekst, w którym grupa 
si  znajduje. D eniem takiego przekazu jest wzmocnienie poczucia warto ci cz onków
grupy, jednoznaczno  wyja niania ich motywów. Dodatkowo akcentowana jest sta o
i niezmienno  grupy, cechy i sytuacje z przesz o ci przenoszone s  do wspó czesno ci, co 
wywo uje ahistorycyzm i antyhistorycyzm przy wspominaniu minionych wydarze . Jako 
wzór post powania wspominani s  herosi grupowi, bohaterowie bez skazy, a wydarzenia 
z przesz o ci stanowi  dla grupy sacrum; muzeum staje si wi tyni .

W porównaniu z tym obrazem przesz o ci historia jawi si  jako obiektywne przywo y-
wanie przesz o ci, zachowany jest dystans do wydarze , nie ma odniesienia do kontekstu 
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spo ecznego, zachowane jest stanowisko krytyczne, refl eksyjne i dostrzegana jest wielo-
znaczno  przywo ywanych sytuacji. Dalej, historia, zdaniem J. V. Wertscha, ma charakter 
dynamiczny, ale rozró niana jest przesz o ci i tera niejszo , analizowane s  spory, kontro-
wersje wokó  minionych wydarze , a muzeum jest forum, na którym s  one przedstawiane 
(Wertsch 2002: 44). 

Si gaj c do przesz o ci, ludzie zaczynaj  od aktualnych wydarze , które s  pokrewne, 
a przesz o  ma je albo uwiarygodni , albo nada  im znaczenia wyj tkowo ci. Wspomi-
naj cy nie przywo uj  wszystkich wydarze  ani nie czyni  tego chronologicznie, tylko 
selektywnie dobieraj  to, co jest im w a nie potrzebne. Cz sto odwo uj  si  do autorytetu 
osób starszych, jako bli szych wydarzeniom historycznym. Pami  o tym, co dla grupy 
najwa niejsze, zawsze trwa, nie ulega zapomnieniu (Halbwachs 1969). Te regu y s  ak-
tualne w dyskusji, któr  obserwowa am. Nowe medium, którym jest internet, umo liwi o
kontakt ludzi, którzy nie znaj  si  osobi cie i pewnie nigdy si  nie poznaj . Jednak wy-
miana opinii, która mia a miejsce mi dzy nimi bliska jest rozmowie przyjació  w kawiarni 
czy u cioci na imieninach, przywo ywane argumenty i powo ywanie si  na autorytety 
maj  wymiar prywatny, cechy obracania si  w sferze pami ci zbiorowej a nie historii. 
St d wydaje si , e na poziomie mikrospo ecznym w a nie pami  zbiorowa, a nie wiedza 
historyczna jest istotna.
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COLLECTIVE MEMORY IN PUBLIC DISCOURSE. INTERNET DISCUSSION 
OF NEIGHBOURING GROUP IN POLAND

Offi cial history at school manuals and in scientifi c publications presented by dominant group is very often 
questioned by minority groups. Their interpretation of bygone events usually based on oral history. They 
believed that history transmitted directly in group is more “authentic”, contrary to the offi cial which is more 
ideological.

I went through internet discussion concerning historical background of two neighboring groups. They live 
on South-West of country, but during the division of Poland in 1792 they were incorporated to different states. 
One of them – Silesians were included to Prussia, the other group to Russian Empire. The collective memory 
of these groups were formed in different circumstances and now descendant of these group recall history in 
different way. They also presented another attitudes toward offi cial history. Nowadays, because of political 
reason, these groups live in one administration unit. In communist time, group of Russian background was the 
ruling one. Now Silesians are more infl uential in social life. What is interesting, both group used history in very 
instrumental way. The internet discussion shows how both group used their history to substantiate symbolic 
domination, how they invent their historical position. Discussion contains past events, commemoration of 
heroes (monuments, name of street), right to use dialect.

Key words: memory, collective memory, oral history, commemoration
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