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BADANIE POLA SEMANTYCZNEGO SŁOWA „NIEMCY” W „PIONIERZE.
DZIENNIKU DOLNO-ŚLĄSKIM” W 1945 R.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba naświetlenia stosunku polskiego społeczeństwa do Niemców
w okresie przejściowym Dolnego Śląska, tj. drugiej połowie 1945 r. Był to bardzo burzliwy
rok, zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych, czyli terenach, które wskutek porozumień
jałtańskich i poczdamskich przypadły po II wojnie światowej Polsce. W tym celu
zdecydowałem się na analizę lokalnych źródeł prasowych z tego okresu. Artykuł przedstawia
postawy w stosunku do Niemców i sposób ich przedstawiania w dzienniku „Pionier”, pierwszej
ukazującej się przez dłuższy okres czasu gazety codziennej „pionierskiego” okresu polskiego
osadnictwa na Dolnym Śląsku. Przyjąłem ilościowo – jakościową metodę zmodyfikowanej
analizy pola semantycznego, co umożliwiło mi wszechstronną i dokładną analizę zebranego
materiału. Liczę, że niniejszy artykuł będzie wartościowy dla socjologów badających media,
stosunki polsko-niemieckie i zajmujących się skutkami II wojny światowej, a także dla
wszystkich zainteresowanych tymi tematami.
Artykuł ten jest rozwinięciem referatu pt. „Obraz Niemców w roczniku 1945 dziennika
dolnośląskiego »Pionier« metodą pola semantycznego.” wygłoszonego przeze mnie
na III Zjeździe Niemcoznawców we Wrocławiu.
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, pole semantyczne, Dolny Śląsk, prasa, 1945 rok.
Wstęp
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem prowadzonych przeze mnie badań dotyczących
pierwszej („pionierskiej”) fazy polskiego osadnictwa Dolnego Śląska po II wojnie światowej.
Teren ten miał po wojnie przypaść Polsce, jednak w 1945 r. zamieszkany był wciąż licznie
przez Niemców. Z powodu braków mieszkaniowych Polacy, pamiętający dobrze niedawną
wojnę, sąsiadowali (czasem nawet mieszkali wspólnie (Grzebałkowska 2015: 102)), a także
pracowali obok bądź razem z Niemcami (Grzebałkowska 2015: 286). Interesowało mnie, kim
dla ówczesnych polskich osadników byli Niemcy? Kogo w nich widzieli? Jednym ze sposobów
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siedemdziesięcioma laty była analiza ówczesnej prasy. Stąd pytanie badawcze: jaki obraz
Niemców prezentowany był w najbardziej poczytnym lokalnym dzienniku?
Materiał źródłowy
Przedmiotem badań był pierwszy rocznik „Pioniera. Dziennika Dolno-Śląskiego”, gazety, która
ukazywała się od 28 sierpnia 1945 r. w Legnicy, a od 1 października 1945 – we Wrocławiu
(Szajkiewicz 1973). Zdecydowałem się na „Pioniera”, ponieważ był on jedną z pierwszych
polskich gazet ukazujących się w 1945 r. na Dolnym Śląsku (Bryś 2010), a zarazem był jedyną
wśród nich gazetą codzienną (ukazywał się 6 dni w tygodniu, a w niektóre niedziele
wypuszczano „Dodatek ilustrowany”), co dawało mi obszerny materiał do analizy. Wybrałem
rok 1945, ponieważ był to czas swoistego interregnum, gdy Dolny Śląsk przestawał być
niemiecki, a nie był jeszcze polski. Masowe wyjazdy Niemców zaczęły się dopiero w 1946 r.
(Grzebałkowska 2015: 287). W połowie 1946 r. po plebiscycie wśród czytelników
przemianowano go na „Słowo Polskie”, pod którym to tytułem ukazał się po raz pierwszy
1 listopada 1946 r. (Bryś 2010) i ukazywał się do 2003 r., kiedy to został połączony z „Gazetą
Wrocławską” (GW 15 X 2003).
„Pionier” wywodził się z „czytelnikowskich” tytułów ukazujących się na Dolnym
Śląsku. W pierwszym okresie przejmowania przez Polskę władzy na Dolnym Śląsku
oddelegowano do Wrocławia zespół redakcyjny z łódzkiej centrali Spółdzielni Wydawniczej
„Czytelnik”. Wskutek ich działań 15 czerwca 1945 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika
„Nasz Wrocław” (tytuł miał zaproponować ówczesny prezydent miasta, dr Bolesław Drobner,
by podkreślić „powrót Wrocławia do macierzy”; Szajkiewicz, 1973: 60). Pod tym tytułem
gazeta wydała trzy numery. Czwarty ukazał się jako „Gazeta Dolno-Śląska”. Tytuł zmieniono
na żądanie wojewody Piaskowskiego, który po odwołaniu Drobnera ze stanowiska prezydenta
miasta jako Pełnomocnik Rządu na Okręg Dolnośląski podporządkował sobie wszystkie
miejskie urzędy i instytucje (Szajkiewicz 1973: 62). 22 czerwca 1945 r. wysłał
on do wrocławskiej delegatury „Czytelnika” pismo, w którym polecił wydawanie gazety
codziennej pt. „Gazeta Dolno-Śląska” (z zastrzeżeniem, że ze względu na panujące trudności
wyjątkowo dozwala na tymczasowe wydawanie w cyklu tygodniowym) i ustalił skład kolegium
redakcyjnego, a także wydawcę: Spółdzielnię Wydawniczą w Legnicy. Pierwszy numer ukazał
się 4 lipca 1945 r. z datą 4-10 lipca i miejscem wydania „Wrocław-Legnica”. Mimo, że Legnica
była chwilową siedzibą władz województwa, gazeta była redagowana i wydawana
we Wrocławiu (Szajkiewicz 1973: 62). Spowodowało to trudności ze strony władz
wojewódzkich, które chciały mieć wpływ na linię wydawniczą gazety (Szajkiewicz 1973: 63).
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Żywot „Gazety Dolno-Śląskiej” także był krótki. Ostatni, piętnasty numer opuścił drukarnię
16 września 1945 r. Jednocześnie w Legnicy ukazywał się już „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski” redagowany przez, wzmocnioną w międzyczasie posiłkami z Łodzi i Warszawy,
legnicką delegaturę „Czytelnika” (Szajkiewicz 1973: 64, 65; Bryś 2010). W Legnicy wydane
zostały 43 numery „Pioniera”, następnie redakcję przeniesiono do Wrocławia (Szajkiewicz
1973: 66).
Jak widać, ówczesne polskie władze miały duży wpływ na lokalną prasę, która zresztą
samorzutnie publikowała materiały zgodne z linią programową PPS i PPR (Szajkiewicz 1973:
79). Redakcja „Naszego Wrocławia” nie ukrywała zresztą, że ich zamiarem jest pomoc
w budowaniu polskiego państwa na Dolnym Śląsku i prowadzenie agitacji osadniczej
(Szajkiewicz 1973: 79). Także lokalne władze oczekiwały od „Pioniera” pomocy (Szajkiewicz
1973: 81-82), a gazeta była w orbicie wpływów PPR (Szajkiewicz 1973: 82). Jednak mimo
to gazeta potrafiła krytykować biurokrację, opieszałość i nieudolność urzędów, działaczy
politycznych i gospodarczych, często mimo ich zdecydowanego sprzeciwu (Szajkiewicz 1973:
81-82).
Metodologia
W 1945 r. ukazały się 104 numery „Pioniera” oraz dziewięć niedzielnych „Dodatków
ilustrowanych” (Szajkiewicz 1973: 67). Przepisałem fragmenty wszystkich artykułów z tego
okresu traktujące o Niemcach. W ten sposób uzyskałem notatki z N = 67 numerów gazety
(z niedzielnymi „Dodatkami” włącznie) zawierające fragmenty N = 140 artykułów. Materiał
ten zakodowałem, wykorzystując program do jakościowej analizy danych MaxQDA. Jak
większość tego typu oprogramowania, pozwala on na zaznaczanie fragmentów tekstów
i przypisywanie im określonych kodów, zdefiniowanych a priori, bądź ad hoc. W wypadku
omawianego materiału dane kodowane były według wcześniej ustalonego drzewa kodowego,
którego strukturę omawiam niżej. Przyjętą przeze mnie metodą kodowania i analizy była
analiza pola semantycznego opracowana przez Regine Robin i jej zespół (Robin 1980),
a następnie zmodyfikowana przez Barbarę Fatygę (Fatyga 2000)1, a także – na potrzeby tego
tekstu – przeze mnie. Robin zaproponowała badanie polegające na analizie konkretnego
korpusu tekstów pod kątem określonego słowa – klucza (w moim wypadku –
„Niemiec/Niemcy”). Ma ono w tym korpusie tekstów swoje pole semantyczne (ogół znaczeń),
na które składa się sześć następujących sieci znaczeń:
− ekwiwalentów – stanowiących synonimy podmiotu;
− określeń – opisujących, jaki podmiot jest, jakie są jego cechy;
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− asocjacji – wskazujących z czym podmiot jest kojarzony, z czym współwystępuje;
− opozycji – traktujących o tym, czym podmiot nie jest, co jest jego przeciwieństwem;
− działań podmiotu – mówiących co podmiot robi;
− działań wobec podmiotu – opisujących co jest robione z podmiotem lub podmiotowi.
Taki opis pozwala na bardzo dokładną analizę sposobu, w jaki przedstawiany jest przedmiot
badania (słowo – klucz), zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy.
Barbara Fatyga zaproponowała m. in. modyfikację metody polegającą na zastosowaniu,
oprócz badania wymienionych sieci pola semantycznego, kontekstowego przypisywania
temperatur emocjonalnych (nacechowania emocjonalnego wyrażeń w polu). Podstawowe
temperatury proponowane przez Fatygę to: pozytywna (+), negatywna (-), ambiwalentna (±)
i neutralna (Ø) oraz – w uzasadnionych przypadkach – obojętna (w niniejszej pracy
nieużywana). Pozwoliło mi to dość precyzyjnie opisać nastawienie emocjonalne autorów
tekstów w stosunku do Niemców. W oryginalnym ujęciu temperatury przypisywane
są kontekstowo poszczególnym wyrażeniom. Z powodu specyfiki materiału zdecydowałem się
oznaczać temperaturę fraz i zdań, a nie wyrażeń. Uzasadnione jest to szyderczym charakterem
wielu wypowiedzi, w których słowa i zwroty zazwyczaj nacechowane pozytywnie były
rozmyślnie używane z przekąsem, np. Są Polacy bawiący się, bo nie można tego rodzaju
postępowania nazwać chyba inaczej, w opiekunów w stosunku do Niemców. […] O ile fakt
„opiekowania się” Niemcami (Niemkami raczej!) jest z jednej strony przykry, a z drugiej
dowodzi głupoty przypadkowych opiekunów, to wydarzenie wyżej przytoczone jest sabotażem
w stosunku do polityki Rządu i całego społeczeństwa. („Pionier” 45/1945).
Kolejną moją modyfikacją było wprowadzenie do analizy kategorii czasu, do którego
tekst się odnosi, w tym wypadku – teraźniejszości i przeszłości. Obie te kategorie, to – jak
wskazali badacze czasu – orientacje temporalne, określające stosunek jednostek
i społeczeństwa do czasu. Elżbieta Tarkowska wyszczególnia cztery podstawowe orientacje
temporalne: prospektywną (przede wszystkim zorientowaną na przyszłość), prezentystyczną
(zorientowaną głównie na teraźniejszość), retrospektywną (dominuje skupienie na przeszłości)
oraz orientację na cały horyzont czasowy (Tarkowska 1992: 28). Zaznacza też, że mogą
występować także orientacje mieszane, np. na przeszłość i przyszłość z pominięciem
teraźniejszości, które Tarkowska określa jako „nieciągłe” i podaje jako przykład postawy
eskapistycznej (Tarkowska 1992: 29). Można oczekiwać, że gazeta codzienna skoncentrowana
będzie na podawaniu przede wszystkim aktualnych informacji, jednak po rozpoczęciu analizy
zaobserwowałem, że wiele artykułów traktowało o przeszłości, natomiast całkowicie pomijana
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była przyszłość. Postanowiłem zatem sprawdzić czy i czym różniło się teraźniejsze i przeszłe
postrzeganie Niemców w tym zbiorze tekstów.
Wybrane teksty kodowałem w następujący sposób: w pierwszej kolejności kodowane
były wyrażenia odpowiadające opisanym wyżej elementom pola semantycznego, następnie
kodowane były frazy pod kątem nastawienia autora do Niemców, a na końcu czas, jakiego
dotyczyła wypowiedź. Dało to w sumie materiał analityczny liczący N = 943 rekordów.
Omówienie otrzymanych wyników przedstawiam niżej.
Omówienie wyników
Ogólna struktura pola semantycznego Niemcy w „Pionierze….”
Najliczniejszymi sieciami pola semantycznego (por. wykres 1.) są sieci działania podmiotu
i działania na podmiot. Możliwe, że wynika to z realiów życia zarówno w przeszłości
(zwłaszcza w okresie okupacji) gdy Niemcy głównie byli aktywni w stosunku do Polaków, jak
i w teraźniejszości, gdy w okresie już powojennym to Polacy zaczęli być aktywni w stosunku
do Niemców. Wynika to zapewne, że na Dolnym Śląsku wskutek porozumień jałtańskich
nastąpiła sytuacja przejściowa, kiedy to Niemcy stali się adresatami działań Polaków.
Wykres 1. Rozkład elementów sieci pola semantycznego w sumie.
N = 943 wyrażeń, dane w %.
działanie na
podmiot
24%

ekwiwalent
12%

określenie
8%

opozycja
7%

asocjacja
16%

działanie podmiotu
33%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
Zwraca też uwagę (wykresy 2. i 3.), że w wypowiedziach dotyczących przeszłości jest
stosunkowo znacznie więcej asocjacji, niż w wypowiedziach dotyczących teraźniejszości.
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Wynika to, moim zdaniem, z resentymentalnego i kompensacyjnego charakteru wypowiedzi
dotyczących polsko – niemieckiej przeszłości.
Mimo początkowych przypuszczeń, wypowiedzi odnoszące się do przeszłości
stanowiły w zbadanym materiale mniejszość. Jednak było ich dużo jak na lokalną gazetę
codzienną, której podstawowym celem powinno być informowanie o bieżących sprawach
regionu. Możliwe, że wynikało to z potrzeby przepracowania traumy niedawnej wojny.
Sytuacja, w której Niemcy nie byli – jak w innych częściach powojennej Polski – elementem
przeszłości, a obecni byli wciąż w teraźniejszości, w dodatku trzeba było z nimi wciąż układać
codzienne życie, mogła mieć wpływ na zaostrzenie tego tonu. Innym wytłumaczeniem jest
zastosowanie zabiegów propagandowych i politycznych. Wielokrotnie podkreślano polskie
„odwieczne” prawo do Dolnego Śląska, co wpisuje się w praktykę legitymizowania bieżącej
grupy rządzącej poprzez interpretację przeszłości tak, by przedstawić grupę panującą jako
umocowaną w historii (Tarkowska 1992: 24 in fine). Ciekawe jest nieciągłe przedstawienie
historii: stosunki polsko-niemieckie w przeszłości ukazywane są w kontekście: 1) starożytności
(sformułowania takie jak: „Teutoni”, „Germańcy”, „furor Teutonica”, 2) dojrzałego
średniowiecza (XIV wiek, nawiązania do Krzyżaków), 3) zaborów, oraz 4) II wojny światowej
i okupacji – tutaj występuje szczególnie dużo wypowiedzi. Autorzy tekstów budują na tej
podstawie tezę „wiecznego” antagonizmu polsko-niemieckiego, mimo że samo podejście
do przeszłości jest bardzo fragmentaryczne i jest elementem raczej gry na emocjach
i przywołaniu negatywnych uczuć, aniżeli intelektualnego podejścia do przeszłości.

6

Wykres 2. Sieci pola semantycznego w wypowiedziach odnoszących się do teraźniejszości.
N = 613 wyrażeń, dane w %.
ekwiwalent
11%
określenie
7%

działanie na podmiot
32%

opozycja
6%

asocjacja
13%

działanie podmiotu
31%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.

Wykres 3. Sieci pola semantycznego w wypowiedziach odnoszących się do przeszłości.
N = 330 wyrażeń, dane w %.
działanie na podmiot
9%

ekwiwalent
12%

określenie
9%

opozycja
10%

działanie podmiotu
39%

asocjacja
21%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
W kwestii emocjonalnych temperatur wypowiedzi (wykresy 5. – 7.), są one
w przeważającej części negatywne, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że badany
materiał pochodzi z 1945 r. Zwraca uwagę, że rekordy dotyczące teraźniejszości są bardziej
zróżnicowane emocjonalnie, niż te pochodzące z wypowiedzi traktujących o przeszłości, choć
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w dalszym ciągu zdecydowanie przeważa temperatura negatywna. Może mieć to kilka
przyczyn. W teraźniejszości Polacy stykają się przede wszystkim z niemieckimi cywilami,
którzy – w przeciwieństwie do Niemców z niedalekiej przeszłości – nie stanowią dla nich
zagrożenia (pokojowe nastawienie wrocławskich Niemców a.d. 1945 jest często przedstawiane
wręcz z pogardą). Innym wytłumaczeniem może być fakt, że – jak pisałem wyżej –
przedstawienie przeszłości ma cel głównie propagandowy, toteż i wydźwięk artykułów jest
bardziej wyrazisty. Artykuły dotyczące teraźniejszości oprócz kwestii związanych z polityką i
propagandą opisują także rzeczywistość krótkiego współmieszkania w zrujnowanym mieście,
co wymaga minimalnej chociaż elastyczności. Last, but not least, w artykułach dotyczących
teraźniejszości pojawia się wątek przedstawiany wyłącznie pozytywnie, a w przeszłości siłą
rzeczy nieobecny – wątek wyjazdów i deportacji Niemców z Dolnego Śląska2, który zawyża
liczbę wyrażeń nacechowanych pozytywnie. Mimo to, ze zgromadzonego materiału wyłania
się obraz głębokiej niechęci, nieufności i resentymentu.
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Wykres 4 Orientacja temporalna, do której odnosi się wypowiedź.
N = 943 wyrażeń, dane w %.

przeszłość
35%

teraźniejszość
65%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
Wykres 5. Temperatury emocjonalne w sumie. N = 943 wyrażeń, dane w %.
neutralna
7%
ambiwalentna
5%

pozytywna
4%

negatywna
84%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
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Wykres 6. Temperatury emocjonalne wypowiedzi odnoszących się do teraźniejszości.
N = 613 wyrażeń, dane w %.

neutralna
10%

pozytywna
6%

ambiwalentna
6%

negatywna
78%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
Wykres 7. Temperatury emocjonalne wypowiedzi odnoszących się do przeszłości.
N = 330 wyrażeń, dane w %.
ambiwalentna
1%

neutralna
2%

pozytywna
1%

negatywna
96%

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
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Wyniki analizy poszczególnych sieci pola semantycznego Niemcy
Działania Niemców
Tabela 1. Działania podmiotu pola (Niemców), N=315 wyrażeń, dane w %.
Temperatury emocjonalne
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

47%

5%

4%

4%

Przeszłość

38%

0%

1%

0%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
Niemcy w przeszłości zachowywali się w sposób agresywny i okrutny w stosunku do Polaków
(N=82-, 1±, 2Ø), czego przykładem mogą być wypowiedzi takie jak: po raz drugi skreślili
Polskę z mapy świata; wydarli nam dawniej ziemie; istnienia Polski uznać nie chcieli;
bezwzględnie nas tępili. Podkreślano ich antypolskie nastawienie do ludności Dolnego Śląska
(traktowanej przez autorów „Pioniera” jako Polaków) oraz brak ich prawa do tej krainy
(N=24-, 5±, 1Ø, 2+), np.: siłą tylko udało im się zagarnąć te ziemie pod swoje władanie; byt
swój oparli na u c i s k u p r a w d z i w y c h g o s p o d a r z y (podkr. MF), […] gospodarzom
tym zadali wiele ran i cierpień; bredniami urabiali w społeczeństwie w ogóle, a na Śląsku
w szczególności pogląd na historię kraju, z a m i e s z k a ł e g o p r z e z z w a r t ą m a s ę
p o l s k ą (podkr. MF).
Niemcy teraźniejsi byli przedstawiani w sposób nieco bardziej zniuansowany.
Przeważała tu temperatura negatywna, lecz najeźdźca z przeszłości okazał się kolosem
na glinianych nogach: śmiesznym, słabym i żałosnym (N=53-), np. w stosunku do Polaków
są dziś służalczy i czołobitni; nade wszystko boją się. Boją się zasłużonego odwetu |3 proszą
o kawałek chleba. Zwraca uwagę wysoce pogardliwy stosunek do Niemców na Dolnym Śląsku:
okazują zwycięzcom obłudną grzeczność i serwilizm; oskarżają się [nawzajem] i plują na siebie
| własnego ojca wskażą, ba, nawet doprowadzą do więzienia, gdy im pokażesz kromkę chleba |
oczy by sobie wydrapali za miskę soczewicy. Jednocześnie ci sami Niemcy byli niebezpieczni
(N=20-): sabotują, czynią rozmyślne uszkodzenia, demontują maszyny, ukrywają sprzęt
gospodarski, łamią narzędzia, leniwią się i uchylają od pracy | myślą i całą siłą swych ponurych
dusz nienawidzą. Nas nienawidzą | potrafią w sposób brutalny tak wszystko zaaranżować,
że bylibyśmy wreszcie częścią społeczeństwa pokrzywdzoną, a kto wie, czy dzięki naszej
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wrodzonej łagodności i nie poniewieraną | gdy zostali pokonani, są potulni jak baranek, lecz
gdy się odradzali, zawsze potrafili w przeszłości swoje kły pokazać Słowiańszczyźnie.
Oprócz motywów resentymentu pojawiała się w analizowanym materiale bieżąca
polityka ([Niemcy] stanowią czynnik hamujący w całkowitym opanowaniu tych ziem; oddają
uzurpowane prawa gospodarzy; zdają sobie oni sprawę, że w naszych wsiach i miastach
znajdują się tylko przejściowo, tylko do pewnego czasu) i problemy bieżącego (współ)życia
okresu przejściowego (N=34-, 5±, 2Ø, 1+): nie spieszą się przy pracach przymusowych;
wałęsają się bezczynnie po ulicach miasta; opuszczają mieszkania; gdyby ich nie było, pola
byłyby niezżęte, a domy rozgrabione. Częstym wątkiem był motyw wyjazdów i deportacji
(N=24-, 7±, 7Ø, 11+) przy czym podkreślano dobrowolność wyjazdów i „luksusową” sytuację
wyjeżdżających (może nie tak wygodnie, jak byli do tej pory przyzwyczajeni, lecz jadą na ogół
chętnie; odjeżdżają w spokoju, jak ludzie wolni; zabierają ze sobą tyle dobra na ziemi tej
zdobytego, ile zabrać potrafią). Tym ciekawsze jest, że – niewielka wprawdzie – część
wypowiedzi zdawała się wykazywać jakiś rodzaj zrozumienia dla Niemców opuszczających
Wrocław (N=4), w przeważającej części zbudowali Wrocław; przestali kochać Wrocław.
Kochali może przedtem swoje piękne Breslau, lecz nie dzisiejszy zrujnowany Wrocław |
w e W r o c ł a w i u j a k u s i e b i e l u d z i e c i p r z e ż y l i l a t a c a ł e (podkr. MF; pojawia
się znów motyw negowania niemieckości Dolnego Śląska, por. wyżej.); teraz opuszczają
[Wrocław], bo tak chce historia. Mimo to, gros wyrażeń używanych w stosunku do Niemców
było negatywnych, a jeśli już pojawiały się pozytywne, to w przeważającej części
w wypowiedziach dotyczyły właściwie tylko ich wyjazdów (N= 11+).
Działanie podejmowane w stosunku do Niemców
Tabela 2. Działania na podmiot pola (Niemców), N=222 wyrażeń, dane w %.
Temperatura emocjonalna
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

58%

7%

16%

6%

Przeszłość

13%

0%

0%

0%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
W tabeli 2 widoczna jest znacząca różnica między obszernością sieci działań na podmiot
w teraźniejszości i w przeszłości – działania w stosunku do Niemców opisywano w czasie
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teraźniejszym. W wyrażeniach odnoszących się do teraźniejszości dominowały wątki
przymusowego współżycia w okresie przejściowym: ułożenia stosunków sąsiedzkich
i współlokatorskich, a także stosunków zatrudnienia i wynagrodzenia Niemców pracujących
jeszcze we Wrocławiu albo posiadających tam zakład czy sklep. Widoczny jest tu także wątek
codziennego współżycia. Nacisk kładziono na odseparowanie się dwóch nacji, potępiane było
utrzymywanie stosunków towarzyskich (N=21-) (w nawiasach przy konkretnych przypadkach
podaję wartości w liczbach bezwzględne wraz z oznaczeniem temperatur emocjonalnych), np.:
nie życzymy sobie żadnych innych zetknięć ani na polu kulturalnym, ani na towarzyskim |
wszędzie tam, gdzie w pracy zastąpić Niemca już możemy Polakiem, bezwarunkowo trzeba to
natychmiast uczynić i żadnej w tej mierze opieszałości nie wolno tolerować | tam gdzie są
trudności

mieszkaniowe

słuszne

jest,

by Polacy

zajmowali

lepsze

pomieszczenia;

niedopuszczalne jest, by osadnik polski pracował na gospodarce u Niemca.
Relatywnie wiele wyrażeń dotyczyło konieczności deportacji (N=26-, 3±, 15 Ø, 6+).
Ich ton bywał mocno, z dzisiejszego punktu widzenia, niefortunny, zwłaszcza
dehumanizowanie Niemców: ziemie zachodnie należy odniemczyć | walka z niemczyzną.
Szczególnie makabrycznie brzmi wyrażenie: likwidacja zagadnienia niemieckiego na ziemiach
odzyskanych.
W kwestii wyjazdów Niemców, znów (por. fragment „Działanie podmiotu”)
wielokrotnie podkreślano ich dobrowolność i dobre warunki, w jakich się odbywają (N=3±,
11 Ø, 6+): mogą w zasadzie zabrać tyle ile potrafią unieść, lecz biorą znacznie więcej,
przeładowując ręczne czy dziecinne wózki. I nikt im w tym nie przeszkadza, nikt ich nie popędza
| opuszczają ją [Ziemię Piastowską] dobrowolnie i chętnie. Naszym obowiązkiem jest zrobić
wszystko, by im w tym dopomóc | wszyscy jednak bez wyjątku okazywali się w pełni zadowoleni
z odbytej podróży, dziękowali polskiemu kierownikowi transportu za opiekę w drodze
i życzliwość władz polskich.
Na osobne omówienie zasługuje temat wyzysku Niemców przez Polaków. Jakkolwiek
utrzymywanie z Niemcami stosunków handlowych było piętnowane (N=6-), zwracano uwagę
na konieczność uczciwego traktowania Niemców – pracowników, a zwłaszcza byłych
właścicieli sklepów i zakładów, którzy byli wykorzystywani przez Polaków (N=15-, 3±, 8Ø,
5+): żerowanie na ich pracy przez przygodnych aferzystów godzi w interes społeczny, albowiem
zubaża ogół o pewne wartości, jakie temu tylko ogółowi przypaść by musiały w udziale | [Polka]
pozostawia cały trud prowadzenia sklepu dawnej właścicielce – Niemce; [Polak] zaangażował
fachowców – Niemców, płaci im grosze | Jesteśmy świadkami niedopuszczalnego i cynicznego
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(0,1 do 0,9!) wyzysku niemieckich sił roboczych, uprawianego przez osoby prywatne | [z drugiej
jednak strony] należy przeciwstawiać się wszelkim problemom indywidualnego wyzysku
pracowników niemieckich | zapłata za pracę Niemca nie może być niższa od zapłaty, pobieranej
za wykonanie analogicznej pracy przez robotników i pracowników – Polaków | stawki
robotników niemieckich są takie same, jak i stawki robotników polskich ale na ręce Niemcy
otrzymują tylko 50 proc. sumy zarobionej, pozostałe natomiast 50 proc. idzie na fundusz
odbudowy Warszawy.
Wyrażenia odnoszące się do przeszłości dotyczą ostatniej wojny (N=15-): (krwawym
trudem żołnierskim odwojował [od Niemców] naród [polski] tę ziemię piastowską | ostateczne
rozbrojenie militarnych sił niemieckiego faszyzmu odbyło się w Berlinie) oraz przeszłości
zamierzchłej (N=4-), np.: nic nas nie obchodzi, jak na tych ziemiach nam dawniej wydartych,
gospodarowali, kogo tam osadzali i jak gęsto | zasłanialiśmy słabsze od nas plemiona Słowian
Wschodnich przed krwiożerczym naporem ich [Niemców] hord | w ciągu wielu setek lat
wpajano im megalomanię narodową i ambicje panowania nad światem. Pojawiło się także
nawiązanie do okresu międzywojennego (N=2-): | w Polsce sanacyjnej otaczano ich
szczególną opieką (podkr. MF). Powtarzał się także - wzmiankowany już w omówieniu sieci
działań podmiotu - wątek, że Niemcy nie mają prawa do Dolnego Śląska (N=7-), czasem także
w powiązaniu z tematem dehumanizacji:

| miasto ich rękami w przeważającej części

zbudowane, a nie asymuluje (pis. oryg. – MF) krwi niemieckiej, nie truje się nią | nie od dzisiaj
wyrzuca ich Wrocław ze swego wnętrza na zachód, do Rzeszy. Wyraźnie widać, że niektóre
teksty można byłoby z dzisiejszego punktu widzenia kwalifikować jako mowę nienawiści
(Według słownika Merriam Webster, mowa nienawiści to „mowa mająca na celu znieważać,
obrażać, bądź zastraszać osobę ze względu na jakąś jej cechę (taką jak rasa, religia, orientacja
seksualna, narodowość, lub niepełnosprawność)" (tłum. MF). (Merriam-Webster). W innych
artykułach pojawiały się (rzadkie) akcenty i próby cywilizowanego traktowania pokonanego
wroga.
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Asocjacje związane z Niemcami
Tabela 3. Asocjacje związane z podmiotem pola (Niemcami). N = 150 wyrażeń, dane w %.
Temperatura emocjonalna
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

44%

2%

2%

4%

Przeszłość

46%

1%

0%

1%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
Pod względem temperatur emocjonalnych sieć asocjacji nie różni się wiele od dwóch
poprzednich. Podobnie jak w wypadku sieci działań podmiotu, asocjacje w wypowiedziach
odnoszących się do przeszłości traktują niemal wyłącznie o niemieckiej agresji
i krwiożerczości. Natomiast w asocjacjach zawartych w wypowiedziach o teraźniejszości obraz
jest nieco bardziej zróżnicowany. W odniesieniu do przeszłości dominują wyrażenia dotyczące
ostatniej wojny (N=56-), np.: piekło okupacji niemieckiej; miejsca masowych straceń, zbiorowe
groby pomordowanych, lub rozsiane bardzo gęsto po całym kraju pojedyńcze mogiłki padłych
w walce bojowców; nadęta goebbelsowska frazeologia. Oprócz tego, znów pojawiły się tutaj
wypowiedzi o dawniejszej historii, odbierające Niemcom prawo do Dolnego Śląska (N=12-):
600 lat zaboru niemieckiego; 700 lat germańskiej okupacji; ziemia ta to nie „życiowy obszar
niemiecki”, kolonizowany i germanizowany, to kraj zamieszkiwany ongiś przez plemię
germańskie Wandalów, którzy podczas wędrówki narodów w pierwszych wiekach naszej ery
częściowo stąd się usunęli.
Wiele asocjacji dotyczy cech Niemców jako takich. Tutaj ponownie pojawił się motyw
Niemców – agresywnych potworów (N=9-, 11±), oraz Niemców – pokonanych i słabych, ale
wciąż z gruntu złych (N=20-, 1±). Z jednej strony: Hitler był wyjaskrawieniem cech właściwych
Niemcom | barbarzyństwo i wstecznictwo germańskie | buta Herrensvolku; z drugiej: ich potęga
rozleciała się jak ten papierowy welon | powierzchownością starej niemki uległość i pokorę
wyziera odsłonięta treść duszy nienawidzącej i zdradliwej… | objawiający się tak niedawno
w znanych wszystkim okropnościach ‘furor teutonica’ | niepewne, kanciaste ruchy |
automatyczna bezczelna służalczość; animalna instynktowna zapobiegliwość | zoologiczny
egoizm i obłuda germańska. Jak po raz kolejny widać: Niemcy są źli do tego stopnia, że można
im odmówić człowieczeństwa.
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Oprócz tego pojawiały się także asocjacje związane z deportacjami (N=4-, 1 Ø, 1+), jak
często zebranym materiale, zabarwione resentymentem. Np.: przed oczyma wspomnienia z tak
jeszcze niedalekiej przeszłości, gdy to na wschód i zachód wędrowały transporty z wysiedlanymi
i deportowanymi Polakami | zamiast wspaniałych niemieckich kolumn samochodowych jadą
małe wózki na prędce sklecone z desek, wyładowane po brzegi kuframi, tłomokami (pis. oryg.
– MF), walizami | pewna nonszalancja w stosunku do otoczenia i zagadnień związanych
z wyjazdem | długi sznur wózków z tobołkami, ciągniętych przez Niemców.
Interesujące jest, że teksty opisujące przeszłość obfitowały w asocjacje zdecydowanie
bardziej, niż teksty opisujące teraźniejszość: było ich niemal tyle samo w dwa razy mniejszym
zbiorze rekordów. Może to świadczyć o potrzebie wzmocnienia przekazu o „odwiecznym”
polsko – niemieckim antagonizmie.
Ekwiwalenty Niemców
Tabela 4. Ekwiwalenty podmiotu pola (Niemcy). N = 112 wyrażeń, dane w %.
Temperatura emocjonalna
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

51%

4%

6%

0%

Przeszłość

38%

0%

1%

0%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
W sieci ekwiwalentów można wyróżnić kilka rodzajów sformułowań:
a) odwołujące się do wydarzeń z przeszłości i nasycone resentymentem (N=33-),
np.: ciemiężyciele | Teutoni potomkowie komturów krzyżackich | największy wróg
polskości na przestrzeni tysiąca lat | wróg zamaskowany całej ludzkości.
b) sarkastyczne (N=11-), np.: zwycięzcy świata | butni synowie dumnego Herrensvolku |
Herrensvolk | rasa panów.
c) dehumanizujące (N=22-), np.: hordy hitlerowskie, bezobliczowa masa | prusaczyzna |
brunatne barbarzyństwo które zalało Europę | szkodniki wszelkiego rodzaju | to dla nas
pewien rezerwuar sił, przede wszystkim fizycznych | raczej zbiorowisko małp
człekokształtnych niż społeczeństwo ludzkie | niemczyzna.
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d) eufemistyczne (N=10-, 2±, 4Ø), np.: byli właściciele | przybysze znad Renu lub z pod
Erfurtu (pis. oryg. – MF) | naród ten | potencjalny sprawca kataklizmów
międzynarodowych | mniejszość | osoby narodowości niemieckiej.
Moją uwagę zwrócił całkowity brak ekwiwalentów pojawiających się w wypowiedziach
o nacechowaniu pozytywnym. Nominalnie pozytywnych określeń było bardzo niewiele,
a i te były używane w sposób złośliwy, np.: spokojne, pracowite mrowisko ludzkie, które nic
nie wiedziało o imperializmie, o „Drang nach Osten”, o obozach koncentracyjnych,
o milionach zamęczonych niewinnych ofiar.
Co interesujące, w tej sieci znów pojawiały się zabiegi, które same mogą się kojarzyć
z hitlerowską propagandą (por.: omówienie sieci działania na podmiot). Wyrażenia
dehumanizujące

pojawiały

się

przede

wszystkim

w wypowiedziach

dotyczących

teraźniejszości (N=29), podczas gdy w wypowiedziach traktujących o przeszłości było ich
bardzo niewiele (N=4). Także sarkazm i eufemizmy odnalazłem przede wszystkim
w wyrażeniach dotyczących teraźniejszości (odpowiednio 8 do 3 i 15 do 1). Oznaczać to może
silny resentyment i chęć symbolicznej zemsty na niedawnym okupancie, bez refleksji nad
wykorzystywanym słownictwem. Zakrawa też na ironię historii, zwłaszcza w zestawieniu
z dumnymi deklaracjami, jak: Nie możemy posługiwać się w naszej akcji hasłami hitlerowskimi,
hasłami obliczonymi na krótką metę – na kłamstwie i wyszukanych frazesach. (Pionier 1/1945)
Zabarwienie emocjonalne sieci ekwiwalentów jest jednoznacznie negatywne zarówno
w wypowiedziach odnoszących się do teraźniejszości, jak i do przeszłości. Świadczyć to może
o jednoznacznie negatywnym stosunku do Niemców: o ile mogli robić coś pozytywnego (choć
w tym wypadku tym czymś jest zazwyczaj jak najszybsze opuszczenie Dolnego Śląska – por:
omówienie sieci „działań podmiotu”.), to wciąż kojarzyli się oni jednoznacznie źle.
Określenia Niemców
Tabela 5. Określenia podmiotu pola (Niemcy). N = 75 wyrażeń, dane w %.
Temperatura emocjonalna
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

56%

0%

1%

3%

Przeszłość

39%

0%

1%

0%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
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Określenia Niemców odnalezione w analizowanym materiale można podzielić na:
a) dotyczące okrucieństwa i brutalności Niemców w stosunku do Polaków, zwłaszcza
w trakcie wojny i okupacji (N=24-), jak: przed którymi nieraz drżało serce polskie |
w całości odpowiedzialni za drugą wojnę światową | ich sumienie obciążone jest
milionami istnień polskich;
b) dotyczące właściwości Niemców jako takich, ich cech intelektualnych, zachowań
i moralności (N=46-, 2 Ø, 1+), np. przyjazny stosunek do nich wynika z głupoty |
ze względu na swój system wychowania są specjalistami w sabotażu | zrośnięci
z twardym reżimem hitlerowsko-faszystowskim; ich konstrukcja psychiczna nie jest
zdolną do pojmowania tego ducha [humanitaryzmu] | jak organiczny wstręt budzące
dżdżownice, bez kształtu i twarzy, ale też są na ogół bardziej obowiązkowi
i systematyczni od nas.
W sieci określeń widoczna była podobna tendencja, jak w sieci ekwiwalentów.
W wypowiedziach

traktujących

o

przeszłości

przeważały

określenia

nacechowane

resentymentem i zwracające uwagę na okrucieństwo Niemców (N=20-), podczas gdy
odwoływania się do argumentów dehumanizacji, czy tak albo inaczej uzasadnianej niższości,
było w tych wypowiedziach dość niewiele (N=10). Jednocześnie Niemców współczesnych
przedstawiano jako cichych, pokornych, obłudnych i zdradliwych. Niemcy ukazani zostali jako
źli pod każdym względem. Jednocześnie w tych opisach wykazywali oni cechy, które
są na ogół traktowane jako ze sobą sprzeczne: okrutni i bezceremonialni, sztywni i napuszeni,
ale też obłudnie grzeczni i dwulicowi; tępi umysłowo i ograniczeni, ale wyrachowani i świetnie
zorganizowani. Redakcji „Pioniera” widocznie te sprzeczności nie przeszkadzały – nie mogła
ona albo nie chciała ich dostrzec.
Opozycje wobec Niemców
Tabela 6. Opozycje wobec podmiotu pola (Niemcy). N = 69 wyrażeń, dane w %.
Temperatura emocjonalna
Orientacja
Negatywna

Ambiwalentna

Neutralna

Pozytywna

(-)

(±)

(Ø)

(+)

Teraźniejszość

51%

1%

0%

4%

Przeszłość

39%

1%

0%

3%

temporalna

Źródło: „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski”, rocznik 1945, oprac. własne.
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Jak pisałem wcześniej, pod kątem temperatury emocjonalnej wypowiedzi kodowane były całe
frazy. Kluczowe było bowiem dla mnie nacechowanie emocjonalne badanych tekstów
względem Niemców. Oznacza to, że element sieci pola opozycji powinien być traktowany jako
nacechowany pozytywnie, kiedy znajduje się we frazie zakodowanej negatywnie i vice versa.
Przykładowo, we fragmencie zakodowanym jako nacechowany negatywnie [A]le my nie
potrafimy i nie chcemy mścić się za tamto, nas nie stać na bestialstwa skali niemieckiej.
Jesteśmy ludźmi., opozycją jest wyraz „my”, stąd też traktowany powinien być jako zabarwiony
pozytywnie.
Zdecydowaną większość sieci opozycji w polu semantycznym Niemców stanowią
wyrazy Polska i Polacy (N=63-, 1±, 3+), w dalszej kolejności Słowiańszczyzna i Słowianie
(N=4-), a także… Łużyczanie (N=3-), oraz Żydzi (N=2-). Polska i Polacy rozumiani są bardzo
szeroko: expressis verbis, czasem z dodaniem dodatkowych określeń, np. Polak, człowiek
normalnej pracy (czyli praca Niemca miałaby być w jakiś sposób nienormalna?- MF), jako
„my”, a także jako prawowici właściciele ziemi Piastowskiej; ludzie, którym obcy jest duch
zemsty, daleka myśl o rewanżu, bądź poprzez wymienienie właściwości, np.: polska wrodzona
łagodność; ziemia piastowska, która wróciła do prawowitych właścicieli. Sporadycznie
pojawiały się zwroty takie jak „nie było z pewnością Polaka, który…” bądź przekonujące,
że Polaków współpracujących z Niemcami było bardzo niewielu i z pewnością były
to zdegenerowane jednostki, w przeciwieństwie do Niemców, którzy zbrodniarzami byli
en masse. Aby, być może uprzedzić zarzut stosowania zbiorowej odpowiedzialności, pisano:
nie stosujemy w tym wypadku odpowiedzialności zbiorowej. To jest odpowiedzialność
indywidualna za przestępstwa, jakie popełniał najbliższy przyjaciel, brat i ojciec Niemca,
z którym się stykamy.
„Pionier” był więc jednoznacznie polonocentryczny co chyba nie powinno dziwić.
Zaskakuje jednak, jak niewiele w drugim półroczu 1945 r. pisano o Żydach. Więcej uwagi
poświęcono Łużyczanom (zwanym czasem Serbami Łużyckimi) – 1 artykuł do 2, z liczbą
rekordów bezpośrednio odnoszących się do tych nacji w stosunku 2 do 10. W jednym
z artykułów napisano, że Niemcy pomordowali 500 Polaków w miejscowym obozie. Jedynym
obozem w okolicy był Gross-Rosen, o którym można przeczytać: Do najliczniejszych grup
narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen (obóz główny i jego filie) należeli Żydzi
(obywatele różnych państw europejskich), Polacy oraz obywatele byłego Związku
Radzieckiego. (Muzeum Gross-Rosen) Jednak redakcja „Pioniera” pisze w jego kontekście
tylko o Polakach, całkowicie pomijając żydowskie ofiary obozu.
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O ile Niemcy przedstawieni byli jednoznacznie źle, tak Polacy niemal wyłącznie dobrze
– taka czarno-biała narracja może wynikać z realizacji propagandy albo potrzeby odreagowania
niedawnej wojny i okupacji.
Podsumowanie
Niemcy w przeanalizowanym materiale przedstawieni zostali w sposób niemal jednoznacznie
negatywny. W porównaniu wypowiedzi dotyczących przeszłości i teraźniejszości widać,
że Niemcy dawniej byli przede wszystkim okrutni i agresywni, podczas gdy Niemcy
współcześni są tchórzliwi i dwulicowi. Może być to spowodowane zrozumiałym powojennym
resentymentem, ale też wynikać z faktu, że Niemcy czasu okupacji to żołnierze, żandarmi
i SS-mani, podczas gdy Niemcy napotkani przez Polaków w Breslau/Wrocławiu to przede
wszystkim cywile określeni jako niezdolni do walki bądź odesłani już z frontu. Fakt ten został
wzmocniony przez optykę resentymentu. Dwoistość Niemców (potężni i okrutni/upokorzeni
i słabi), o której wspomniałem wcześniej, jest zastanawiająca i wynikać może z przyczyn
kompensacyjnych, jak i z faktu zetknięcia się z ludnością cywilną wyniszczonego oblężeniem
miasta, tak inną od niedawnych okupantów. Nie da się jednak wytłumaczyć, w jaki sposób
ludzie tępi umysłowo i ograniczeni byliby w stanie manipulować Polakami, którzy
przewyższają ich przecież na każdym polu?
Przeciwieństwem Niemców są bowiem przede wszystkim Polacy, tutaj przedstawiani
jako wzór cnót: dobrzy, łagodni, humanitarni, którym obca jest żądza zemsty. (Redakcja
„Pioniera” nie zwróciła uwagi, że jadowity ton publikowanych artykułów może podać
to twierdzenie w pewną wątpliwość.) Wyższość Polaków wzmacniana jest w artykułach
z „Pioniera” tym, że przedstawiani są w opozycji do Niemców czyli właśnie kreatur podłych
i podstępnych, a zarazem tępych i okrutnych. Oznacza to, że Polacy są – przeciwnie –
– szlachetni, błyskotliwi i humanitarni. Można postawić tezę, że cel pisania artykułów
o Niemcach w „Pionierze” w 1945 roku był przede wszystkim autoterapeutyczny: można było
na nowo przeżyć wściekłość na dawnych ciemiężycieli i cieszyć się dzisiejszą swoją nad nimi
przewagą, a także swoją – jako Polaka – nad nimi wyższością.
Uderza nieobecność w „Pionierze” z 1945 roku Żydów. Poświęcono im jeden artykuł
we w sumie 108 numerach gazety, które analizowałem. O ofiarach obozu koncentracyjnego
na Dolnym Śląsku pisze się jako o Polakach, jednak nie sposób orzec czy wynika
to z potraktowania mieszkających w Polsce Żydów jako Polaków, czy z celowego
eksponowania polskiej martyrologii. Sposób przedstawiania Polaków w całości materiału
pozwala chyba przypuszczać, że druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Widać też, jak
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szybko zaczęto przedstawiać Polaków jako główne i największe ofiary hitlerowskich Niemiec,
z pominięciem Zagłady, co później, w Polsce Ludowej, zwłaszcza w okresie wpływów
Mieczysława Moczara, przybrało znacznie większą skalę i stało się oficjalną narracją (Cała
2000).
Równie prędko zaczęła działać propaganda „piastowskich” „Ziem Odzyskanych”
zagarniętych przez Niemców przed 600 laty, mimo że ówczesne państwo Piastów straciło
te ziemie nie na rzecz Niemców lecz Czechów, a Niemcy (konkretnie Prusacy) zyskali
je dopiero w wyniku pokonania Austrii w wojnach śląskich w połowie XVIII wieku.
Propaganda jednak źle znosi prawdę historyczną.
Przypisy
1. Chciałbym podziękować profesor Fatydze i doktorowi Markowi Kłosińskiemu
za konsultacje metodologiczną dotyczącą analizy pola semantycznego. Dziękuję również
profesor Fatydze za jej pomoc i cierpliwość w czasie pracy nad niniejszym artykułem.
2. Pierwotny tytuł tego artykułu miał brzmieć „Żegnamy bez żalu”, co było nawiązaniem
do notek relacjonujących wyjazdy Niemców z Dolnego Śląska i tak właśnie tytułowane.
3. Dla większej wygody i czytelności, granice między poszczególnymi wyrażeniami oddzielone
będą znakiem „|”.
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