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KAMPANIA WRZESNIOWA W HISTORIOGRAFII 

RFN I NRD 

Niemieckie publika{:je zwarte na temat kampani wrześniowej da

tują się już na 1939 r. 1 Najwięcej wydano ich w latach 1940-1941. 

W zestawieniach bibliograficznych za Iata 1939-1941 wymienia się 280 
takich pozycji 2. Z zdecydowanej większości wypadków są to jednak 
wydawnictwa propagandowe, bez żadnej wartości naukowopoznawczej. 
Wyjątek stanowią tylko niektóre zawarte w nich materiały kartogra
ficzne i ikonograficzne. 

Publikacje na temat kampanii wrześniowej z okresu hitlerowskiego 
oparte były wyłącznie na komunikatach naczelnego dowództwa Wehr

machtu (OKW) oraz pisane w duchu wytycznych kierowanego przez 
J. Goebbelsa ministerstwa propagandy (PROM!). Wytyczne te na co
dziennych konferencjach prasowych otrzymywali specjalnie dobrani
dziennikarze i publicyści hitlerowscy. Rozprowadzane były także w for
mie poufnych lub specjalnych informacji (Vertrauliche Informationen,
Sonderinformationen) do urzędów propagandy Rzeszy (Reichspropagan
daamter). Zawierały one też nakazy lub zakazy kolportowania czy ko
mentowania pewnych wiadomości. W czasie wojny materiały te trakto
wane były jako ściśle tajne 3• 

Porównanie ujednoliconych w zasadzie treści i form wojennych pu
blikacji niemieckich na temat kampanii wrześniowej prowadzi do wnio
sku, że ich autorzy ściśle przestrzegali wytycznych PROMI. To samo 
odnosiło się też do ich interpretacji przyczyn wybuchu wojny, podanej 
oficjalnie przez Hitlera w Reichstagu dnia 1 IX 1939 r. Na wyzyski

wane przez tych autorów materiały prowe.niencji PROM! wskazuje nag-

t Np. R. Bath e, Der Feldzua der 18 Taae, Oldenburg 1939; P. Go 1 d ner, 
Der Feldzua in Polen 1939, Berlin 1939. 

1 M. R6życki w: .,Niepodległość", Instytut im. Józefa Piłsudskiego, Lon
dyn-Nowy Jork 1950, nr 2, s. 227-239. Za: H. Ro os, Der Feldzug in Polen vom 

September 1939 (Wehrwissenschaftliche Rundschau, 1959, z. ·9, s. 491-512). 
1 Das Bundesarchiv und seine Bestande. Vbersicht, opr. F. Facius, H. Booms, 

H. Boberach, H. Bold, Boppard am Rhein, s. 148.
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minnie. w ich publikacjach eksploatowany temat rzekomych okrucieństw 
polskich, popełnianych jakoby masowo na Niemcach etnicznych {Volks
deutsche) w Polsce. Autorzy ci włączyli się całkowicie w prowadzenie 
zakrojonej na szeroką skalę oszczerczej kampanii antypolskiej. Rozpra
wiali zwłaszcza na temat „krwawej niedzieli" byc;igoskiej z 3 IX 1939 r., 
których to insynuacji nie kwapili się kolportować zwiezieni przez PROMI 
do Bydgoszczy w charakterze „naocznych świadków" akredytowani 
w Berlinie dziennikarze zagraniczni 4

• Autorzy niemieccy podawali przy 
tym wtedy całkowicie wyimaginowaną liczbę 58 tysięcy rzekomych 
ofiar spośród Niemców etnicznych zamieszkałych w Polsce. 

Zgodnie z wytycznymi PROM! określenia w rodzaju „bohaterski" 
lub „dzielny" stosowali oni wyłącznie w odniesieniu do żołnierzy nie
mieckich, pozostawiając co najwyżej zdawkowe słowa uznania dla „twar
dego" czy „zaciętego" oporu żołnierzy polskich 5, by podkreślać w ten 
sposób głównie własne walory i zasługi w walce z zacięcie broniącym 
się przeciwnikiem. Nie przytaczano jednak na ogół - rzecz charakte
rystyczna - bohaterskiego oporu, jaki stawiła przygniatającej prze
wadze niemieckiej polska załoga Westerplatte. PROMI zakazało bowiem 
tworzenia nimbu chwały wokół tych żołnierzy, a zwłaszcza wokół ma
jora Sucharskiego, interweniując w ostatniej chwili przeciwko opubli
kowaniu reprodukcji jego zdjęcia na tytułowej stronie jednego z cen
tralnych '.lbiorów ilustracji niemieckich 11

• 

Wytyczne PROMI nakazywały przedstawiać wal.kę żołnierzy polskich 
jako całkowicie bezsensowną, obracającą się nawet przeciwko ludności 
polskiej, jak np. w wypadku całkowicie zmyślonego meldunku, jakoby 
artyleria polska ostrzeliwała Warszawę 7. Liczne zdjęcia zburzonych 
i wypalonych do szczętu polskich miasteczek i wsi opatrywane były 
z reguły podpisa�i, w których winą za te zniszczenia obarczano żołnie
rzy polskich. Często pisano też, jakoby były to miejscowości zamiesz
kałe przez ludność niemiecką bądź inne mniejszości etniczne ówczesnej 
Polski. 

W myśl wytycznych PROM! Warszawa określana była jako „twier
dza" (Festung Warschau) s, by w ten sposób usprawiedliwiać brutalne 
bombardowania i zniszczenie tego miasta. Za sloganem rzuconym przez 
Hitlera w jego przemówieniu gdańskim w dniu 18 IX 1939 r. oraz po-

� Vcrtraulicher Bericht, Berlin, 8 IX 1939. Politisches Archiv des Auswartigen 

Amts (Bonn). Dienstelle Ribbentrop, Vertrauliche Berichte, t. 2, 1/2, cz. 2.
5 Aus der Pressekonferenz, 11 IX 1939; Bundesarchiv Koblenz, cyt. BAK

oblenz, Sammlung Sanger (cyt. Sam. S.), ZSg 102/19, fol. 1-25, pag. 52. 
6 Aus der Pressekonferenz, 2 X 1939, BAKoblenz, Sam. S., ZSg 102/19, fol. 

1-25, pag. 148.
7 Aus der Pressekonferenz, 11 IX 1939, BAKoblenz, Sam. S., ZSg 102/19, fol. 

1-25, pag. 52.
8 Pressckonferenz, 19 IX 1939. BAKoblenz, Sam. S., ZSg 102/19, fol. 1-25,

pag. 141. 
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danym za obowiązujący przez PROM! 9 publikacje niemieckie z okresu 
wojny nazywały kampanię wrześniową wyłącznie jako „osiemnastodnio
_wą kampanię" (,,Feldzug der 18 Tage"), jakkolwiek grupa operacyjna 
„Polesie" walczyła do 6 X 1939 r., a więc jeszcze raz tak długo. W imię 
zasady „kropla skałę żłobi" powtarzano równocześnie inne jej jeszcze 
określenie, a mianowicie „wojny błyskawicznej" (Blitzkrieg), która mia
ła dowodzić nieograniczonych wręcz możliwości niemieckiej machiny 
wojennej oraz wpływać odstraszająco i demobilizująco na innych prze
ciwników Rzeszy 10. 

Slogany o „osiemnastodniowej kampanii" i o „wojnie błyskawicznej" 
zadecydowały o sposobie jej przedstawiania przez autorów niemieckich 
z okresu hitlerowskiej Rzeszy. Ogólnie rzecz biorąc, propagandowe te 
wydawnictwa miały na celu sławienie oręża Wehrmachtu i jego żołnie
rzy, koncepcji strategicznych i operacyjnych oraz rozwiqzań taktycz
nych. Starały się wykazywać bezbłędność niemieckiego dowództwa w po
dejmowaniu „śmiałych" decyzji, skorelowane „po mistrzowsku" współ
działanie wszystkich rodzajów broni, wypróbowanych po raz pierwszy 
na taką skalę właśnie w Polsce. Do wyjątków należy przyznanie, że· 
w bitwie nad Bzurą doszło po stronie niemieckiej „do dni krytycznych" 
(,,Es kam zu kritischen Tagen"), które jednak „przetrwane zostały z nad
ludzką siłą, do jakiej zdolny jest tylko żołnierz niemiecki" 11• 

Publikacje o wrześniu 1939 r., wydane przez Niemców w latach II 
wojny światowej, nie byłyby zatem z naukowego punktu widzenia god
ne wzmianki, gdyby nie ich wielkie nakłady, których liczne egzempla
rze zachowały się jeszcze w domach niemieckich i czytane s� po dziś

dzień. Nie na całym niemieckim obszarze językowym dołożono wystar
czających starań, by odpo"wiednio je sklasyfikować i ocenić. Wywierać 
więc mogą jeszcze nadal wpływ na mniej krytycznego czytelnika, a na
wet na ludzi uchodzących za historyków, czego dowodem są niektóre 
publikacje wydane o wrześniu 1939 r. w RFN. 

Bezpośrednio po wojnie .na obszarze zachodnich stref okupacyjnych 
Niemiec, a także w pierwszych miesiącach istnienia RFN, nie podej
mowano tam gruntowniejszych prac naukowych na temat historii II 
wojny światowej w ogóle, a w mniejszym jeszcze stopniu na temat kam
panii wrześniowej. Obiektyw1�a trudność polegała na tym, że dopiero 
po 1950 r. udostępnione zostały historykom zachodnioniemieckim doku
menty OKW. Nie mniejsze zapewne trudności wywoływać też mogły 

' Pressekonferenz, 19 IX 1939, BAKoblcnz, Sam. S., ZSg 102019, fol. 1-25, 
pag. 128. 

10 G. V o g e 1, G. Fr a n k; Der deutsch-polnische Kriea im September 19.W
s. 13-15; Wollt ihr den totalen Krieg? Die geheimen Goebbels Konferenzen

1939-1943, Stuttgart 1967, s. 69.
Il G. V o g e I, G. Fr a n k, Der cleutschapoLnische Krieg im .September 19:,9

(Schriften zu Deutschlands Erneuerung, [Wrocław] 1941, s. 15-19). 
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opory subiektywne przed podejmowaniem tematu wojny zdradliwie przez ,. 
Niemcy rozpętanej, brutalnie prowadzonej i totalnie przegranej. Ujaw
nione i udokumentowane na procesie hitlerowskich przestępców wojen
nych w Norymberdze prowokacje, a nade wszystko zbrodnie, stawiały 
jako nader aktualną kwestię rozliczenia się z własną przeszłością i wy
magały innego niż dotąd spojrzenia na historię „wojny błyskawicznej" 
we wrześniu 1939 r. 

Jedna z pierwszych i nielicznych wówczas prac naukowych .na te
mat II wojny światowej wyszła spod pióra Friedricha Meinecke 12, któ
ry poddał krytyce niemiecki militaryzm i ekspansjonizm terytorialny. 
Meinecke nie z·nalazł jednak wielu naśladowców. Od początku lat pięć
dziesiątych bowiem, w atmosferze antykomunizmu i konfrontacji w sto
sunkach Wschód-Zachód, ujawniły się w RFN tendencje do powstrzy
mywania się od ukazywania całej prawdy oraz demaskowania przestęp
czego charakteru poczynań niemieckiego Sztabu Generalnego i w ogóle 
Wehrmachtu. Zaznaczyła się nawet tendencja do gloryfikacji, niektórych 
jego dowódców 13. Zadbali o to w znacznej części i sami zainteresowani, 
w tym osobiście byli generałowie i oficerowie Wehrmachtu, którzy 
w RFN przystąpili do wydawania swych pamiętników i wspomnień. 
Szybko potoczyła się tam wręcz lawina tego typu literatury pamiętni
karskiej. Nie pozostawało to niewątpliwie bez związku z tworzoną Bun
deswehrą i planami jej włączenia tlo ponadnarodowych organizacji woj
skowych na Zachodzie. 

Te doraźne cele utylitarne i polityczne nie odbiły się korzystnie na 
naukowym poziomie historiografii zachodnioniemieckiej. Oceniali ją wte
dy krytycznie także historycy francuscy, amerykańscy i brytyjscy. Do
stęp do źródeł archiwalnych i zajęcie się tematyką II wojny światowej 
przez młodszą ,generację historyków sprawiły, że nastąpiła w tej dzie
dzinie pewna zmiana. W miejsce fragmentarycznych opisów .zwycięskich 
lub przegranych bitew, monografii poszczególnych kampanii oraz hi
storii armii, korpusów czy dywizji przystąpili oni w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych do opracowywania szerszych niż dotąd i bardziej 
udokumentowanych syntez. 

Po dwudziestu latach istnienia RFN jej literatura dotycząca II woj
ny światowej, biorąc pod uwagę zarówno monografie, jak i artykuły, 
edycje źródłowe, dysertacje, pamiętniki i eseje, obliczana była szacun
kowo w granicach od około 90 tys. u do ponad 100 tys. tytułów 111. Sza-

12 F. Me i nec k e, Die deutsche Katastrophe. Betrachtun.{len und Errirte
rungen, Wiesbaden 1946. 

11 P. A. N i kol a e v, Versuche zur Rehabilitierung des de-utschen MiUtaris

mu.s (Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, ·1962, z. 1, s. 50-71). 
14 A.· Sc hic k e I, Entschied Verrat den zweiten Weltkrieg? AtLS Politik 1J;1td

Zeitgeschichte (Das Parlament, 19 VI 1968), cyt. za: P. D o br o w o 1 s k i, ,,N a

rzucona wojna" - czy kontynuacja pomyłek, Katowice 1970. 
u W. Mas er, Hiaers Briefe und Notizen, Dilsseldorf 1973, s. 7. 
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cunki te dają wyobrażenie o trudności opanowania chociażby tylko drob
nej części tych pozycji. Oczywiście liczba tytułów dotyczących samej tyl
ko kampanii wrześniowej jest znacznie mniejsza, a w porównaniu z do
robkiem polskiej historiografii w tej dziedzinie jest wręcz znikoma. Nie 
znaczy to wcale, że· temat kampanii wrześniowej jest całkowicie pomi
jany. Podporządkowuje się go jednak szerszym treściowo tytułom, opra
cowaniom traktującym z reguły o całym· przebiegu II wojny światowej, 
która trwała 2194 dni, objęła 1,7 miliarda na 2,7 miliarda żyjących wów
czas ludzi i rozgrywała się na gigantycznym obszarze wielu milionów 
kilometrów kwadratowych. Z takiego punktu widzenia sama kampania 
wrześniowa traktowana jest w RFN jako kilkunastodniowy wstępny 
epizod II wojny światowej, choć ważny ze względu na samą jej genezę. 

Bez względu na różnice w postawach ideologicznych i teoretyczno
-metodologicznych większość historyków zachodnioniemieckich, zarówno 
starej, jak i młodej generacji, winą za rozpętanie II wojny światowej 
agresją na Polskę obciąża głównie Hitlera i jego najbliższe otoczenie. 
Ujawnia się przy tym tendencja do maksymalnego zawężenia grona osób 
współodpowiedzialnych, nie mówiąc już o pomijaniu klasowych i nacjo
nalistycznych uwarunkowań niemieckiego imperializmu i militaryzmu 
doby hitlerowskiej. 

Równocześnie w historiografii zachodnioniemieckiej uwidacznia się 
tendencja do pomawiania innych mocarstw europejskich o stwarzanie 
sytuacji zachęcających Hitlera do wojny. W tym kontekście zwykło się 
tam podawać przykład tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow, a także przy
kład Anglii, która w dniach 30-31 VIII 1939 r. nie uczyniła wszystkie
go, by skłonić Polskę do rokowań z Hitlerem. W tym sensie imputuje 
się również Polsce rzekomy brak dobrej woli uniknięcia konfliktu zbroj
nego z Niemcami 16. Zdarzają się też autorzy zachodnioniemieccy, jak 
np. H. J. Dahms, który w swej wydanej w 1960 r. w Tybindze książce 
pt. Der zweite Weltkrieg utrzymuje wręcz, jakoby bezpośrednią przy
czyną zaatakowania Polski przez Niemcy hitlerowskie był terror stoso
wany rze.komo w Polsce wobec zamieszkałych w niej Niemców etnicz
nych 11• 

Z przytoczonych już uprzednio powodów przy ogólnej charaktery
styce prac historyków zachodnioniemieckich na temat kampanii wrześ
niowej uwzględniać można jedynie najbardziej reprezentatywne, tak 
ze względu na ich autorów, jak i nakłady oraz popularność tych prac 
w RFN. Należy do nich niewątpliwie praca Tippelskircha is o II wojnie 
światowej. Na 636 stronach tej książki samej kampanii wrześniowej po
święcił on jednakże zaledwie 10 stron. 

11 Por. D o br o w o l II k i, op. cit., s. 38. 
17 Tamże. 
11 V. Tip pe 1 skir c h, Geschichte des zweiten Weitkrieyes, Bonn 1956.
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Tippelskirch wychodzi od stwierdzenia przygniatającej przewagi stro
ny niemieckiej nad polską pod wzglGdem liczby dywizji, zwłaszcza 
pancernych i zmechanizowanych oraz nowoczesnego lotnictwa. Stronę 
polską charakteryzuje jako uzbrojoną bardzo słabo i znajdującą się od 
samego poczqtku w beznadziejnym pod względem wojskowym położe
niu geograficznym i operacyjnym. Autor otwarcie przyznaje się, że nie 
wie, na co w takiej sytuacji mogli liczyć Polacy, przeciwstawiający się 
tak silnemu militarnie sąsiadowi, jakim były Niemcy. Sama odwaga na 
polu bitwy i ataki kawalerii na czołgi niemieckie - pisze Tippelskirch -
nie mogły zrównoważyć braku odpowiedniego sprzętu wojskowego. 

Ten motyw bliżej nie określonego ataku ułanów polskich na czołgi 
niemieckie, podobnie jak i faktycznie przez Niemców dotkliwie dozna
nych działań ofensywnych Armii „Poznań" nad Bzurą, przewija się 
w większości prac historyków zachodnioniemieckich, którzy pisali na te
mat kampanii wrześniowej. Również Tippelskirch pisze o gnębiących 
Niemców zaciekłych atakach polskich i o tym, że 8 i 10 armia niemiecka 
zmuszone zostały w dniach 10-11 IX 1939 r. do przejścia nad Bzurą do 
obrony „i miały co robić" 19, Nie przeszkodziło to jednak Niemcom w dal
szym stosowaniu taktyki oskrzydleń i okrążeń, której uniemożliwienie 
Tippelskirch - idąc za poglą<lami generałów niemieckich - widział 
w ewentualnym przyjęciu z góry przez Polskę głównych pozycji obrony 
na linii rzek Narwi, Wisły i Bugu, co jednak - jak pisze - wyklu
czała „polska mentalność". 

To samo powtarza Lothar Gruchmann 20, poświęcając - jak i Tip
pelskirch - zaledwie kilka na 526 stron traktujących o historii całej 
II wojny światowej. Przyczyn polskich niepowodzeR upatruje 'Właśnie 
w nadmiernym rozczłonkow!łniu polskich sił wzdłuż całej niemiecko
-polskiej granicy, . rozmieszczonych w zamiarze obrony peryferyjnych 
ośrodków przemysłu i zaopatrzenia oraz stanowiących rezerwuar uzu
pełnień dla stanu osoboweg6 armii. Niemcy widzieli natomiast ewentual
ną dla Polski szansę w przyjęciu skróconego frontu głównej obrony na 
wschód od Wisły. Gruchmann utopijnym nazywa polski zamiar ataku 
na Prusy Wschodnie, czy nawet na Berlin, przy pomocy zachodnich so
juszników. Zarzuca stronie polskiej niedocenianie niemieckich sił. Oce
nę strony polskiej podsumowuje zdaniem: ,,Oddziały polskie biły się 
dzielnie. Częściowo rozpaczliwymi atakami kawalerii przeciwko niemiec
kim czołgom. Zawiodło jednak naczelne dowództwo polskie" 21_ 

Niektórzy autorzy zachodnioniemieccy 22 dość szczegółowo relacjonu
ją prowokację gliwicką, która miała dostarczyć pretekstu do agresji na 

rn Tamże, s. 22.
20 L. Gruch ma n n, Der zweite Weitkrieg, L X.
21 Tamże, s. 25-26. 
22 W. Ho fe r, H. Mich a e 1 is, Deutsche Geschichte der neusten Zeit von

Bismarcks Entlassung bis zur Gegenwart, cz. 2. Von 1933 bis 1945, s. 3-36. 
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Polskę. Winą obciążają za to osobiście Hitlera. Krytykują go jednak 
głównie za lekkomyślne niejako rozpętanie wojny, ponieważ nie liczył 
się z tym, że Anglia. i Francja wywiążą się ze swych sojuszniczych zo-

/ bowiązań wobec Polski i wypowiedzą Niemcom wojnę. Autorzy ci stwier
dzają zgodnie, że napaść na Polskę dokonana została bez wypowiedzenia 
wojny, działania jej prowadzone były przez stronę niemiecką bez prze
strzegania postanowień międzynarodowych, zwłaszcza jeśli chodzi o sto
sunek do ludności cywilnej. Podtrzymują natomiast z reguły twierdze
nie o rzekomo masowym prześladowaniu Volksdeutschów w Polsce, choć 
uważają opisy tych prześladowań w wydaniu hitlerowskiej propagandy 
za przesadnie wyolbrzymione. 

Przy porównaniu sił potwierdzają w większości wypadkó� przewa
gę niemiecką pod względem liczby wielkich jednostek, ich uzbrojenia 
i sprzętu. Wobec tej . to przewagi położenie strony polskiej określają 
jako beznadziejne. W takim kontekście wypowiadane są zazwyczaj sło
wa u:nania dla odwagi i brawury polskich żołnierzy oraz oficerów niż
szego i średniego szczebla dowodzenia. Obligatoryjny niemalże wydaje 
się przy tym wspominany już uprzednio przykład ataku ułanów polskich 
przeciwko czołgom niemieckim. Niemalże też z wyrzutem wobec Hitle
ra stwierdza się niekiedy, że kampania wrześniowa nie była pełnym 
zwycięstwem, ponieważ nie gwarantowała ona zachowania tego, co zo
stało zdobyte. Rozpoczętej bez wypowiedzenia wojny kampanii wrześnio
wej nie zakończyła bowiem żadna ogólna kapitulacja, żaden układ o za
wieszeniu broni, ani też traktat pokojowy. Pod względem polityczno
-prawnym Polska nie przestała istnieć, czego wyrazem był m. in. rząd 
polski na emigracji i znajdujące się poza granicami kraju polskie jed
nostki wojskowe. Militarny triumf we wrześniu 1939 r. był równo
cześnie dyplomatyczną klęską Niemiec. Mocarstwa zachodnie bowiem 
nie wycofały się z wojny. Zanosiło się też już wtedy na długie jej trwa
nie z udziałem USA i ZSRR po stronie przeciwników Rzeszy 23. 

Bodaj .najobszerniejszą pracę (210 stron) wyłącznie o kampanii wrześ
niowej· opublikował w RFN Nicolaus von Vormann, były generał wojsk 
pancernych Wehrmachtu 24• W czasie kampanii wrześniowej pełnił funk
cję oficera łącznikowego przy Hitlerze z ramienia naczelnego dowództ
twa sił lądowych (OKH}. Pod względem merytorycznym poznał on więc 
wiele z perspektywy najwyższego szczebla dowodzenia 'i z autopsji. 
Obcowanie z najwyższymi rangą dygnitarzami hitlerowskimi nie pozo
stało bez wpływu 'na sposób pisania historii stosunków polsko-niemiec
kich jak i samej kampanii wrześniowej. Nie zdołał uwolnić się od wpły
wów propagandy hitlerowskiej i antypolskiej awersji. 

u Tamże, s. 32�34. 
u N. V or ma n n, Der Felzug in Polen. Die Operationen des Heeres. Weis

senburg 1958. 
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W części zasadniczej swej pracy nie podał porównawczej oceny sił 
polskich i niemieckich. Przesadne natomiast dane przytoczył co do sta
nu polskiego uzbrojenia, umocnień polowych oraz możliwości wystawie
nia przez Polskę aż 60 dywizji piechoty. Zastrzegł się już w podtytule 
swej pracy, że będzie zajmował się w niej tylko działaniami wojsk lą
dowych, skrzętnie zatem pomijając działania Luftwaffe, której przewa
ga była przecież wręcz miażdżąca. Vormann nie uwzględniał też znacz

nych dysproporcji wojsk pancernych i zmechanizowanych obu walczą
cych stron. Trudno oprzeć się podejrzeniu, że Vormann zamierzał 
w ten sposób gloryfikować Wehrmacht, który - jak pisze - osiągnął 
w czterech tygodniach postawiony przed sobą cel „w walce z prawie 
równym liczebnie przeciwnikiem" 25. 

Polskiemu dowództwu wytyka przede wszystkim brak opracowanego 
do końca planu operacyjnego, wadliwy plan koncentracji, brak odwo
dów na otwartych skrzydłach od strony Prus Wschodnich i Słowacji. 
Uważa, że przyjęcie głównej linii obrony wzdłuż Niemna, Biebrzy, Nar
wi, Wisły i Sanu skróciłoby front z 2897 km do 800 km, dając tym sa
mym możliwość zastosowania optymalnej obrony od czoła siłami 50 dy
wizji. Sam jednak zdawał sobie z tego sprawę, że byłoby to równo
znaczne z oddaniem obszarów najbardziej cennych pod względem gos
podarczym i ludnościowym. 

Niemiecki plan operacyjny Vormann omawia jedynie ogólnikowo, wię
cej miejsca poświęcając rozbieżnościom poglądów co do użycia 3 armii 
niemieckiej z Prus Wschodnich na głębokie polskie zaplecze. Opisuj@ 
oskrzydlający wielkimi kleszczami manewr niemiecki na zachód od Wi
sły, a zwłaszcza zadania 10 armii, która z odległych o 300 km podstaw 
wyjściowych na Dolnym śląsku miała przedzierać się do Warszawy. 
Vormann wskazał na możliwość zagrożenia tych wojsk od strony skrzy
deł i tyłów, zwłaszcza przez duże zgrupowania jednostek w Wielkopolsce. 
Autor nie wyklucza także możliwości ich wypadów na kierunek Berlina 
przy założeniu oczywiście równoczesnej akcji polskich sprzymierzeńców. 
Ale Francuzi - jak stwierdza - nie wykorzystali tej szansy, jakkolwiek 
posiadali przeciwko słabym stosunkowo na Zachodzie siłom niemiec
kim 102 dywizje piechoty, jedną dywizję pancerną, dwie dywizje zme
chanizowane i pięć dywizji kawalerii z licznymi czołgami oraz silną 
artylerią w odwodzie. Zanim niemieckie dywizje przerzucone zostałyby 
z Polski na front zachodni -'- twierdzi Vormann - Francuzi maszero
waliby, dokąd by tylko chcieli. Polacy natomiast odzyskaliby swobodę 
działania i zebraliby na nowo swoje wojska. 

Walki na przedpolu głównej pozycji, toczone w dniach 1-3 IX 1939 r., 

r5 Por. także: J. Ci al o w i cz, Kampania wrześniowa 1939 r. w oświetle!niu 

niemieckiego generała po 20 latach (Wojskowy Przegląd Historyczny, 1966, nr 2, 

s. 350-367). 
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Vormann ocenia jako mniej pomyślne dla strony niemieckiej, aniżeli 
wcześniej zakładano. W opisach walk o główną linię polskiego oporu 
i w głębi kraju autor przyjął styl kroniki działań poszczególnych armii, 
korpusów

t 
a także dywizji. Unika natomiast syntetycznego przedstawie

nia całości działań wojennych widzianych ze szczebla naczelnego do
wództwa niemieckiego. Nie daje odpowiedzi, dlaczego nie powiodło się 
koncentryczne uderzenie na Warszawę lub jej okrążenie - jak plano
wano - już w pierwszej dekadzie września. Bitwę nad Bzurą wspomina 
nadtr lakonicznie. Nie wyjaśnia, co działo się tam wówczas po niemiec
kiej stronie. Nie przyznaje nigdy, że i dowództwo niemieckie kalkulowa
ło mylnie i popełniało błędy. Potwierdza to tylko mimo woli, gdy pisze 
o rozczarowaniu Hitlera nieudanym wypadem niemieckich zagonów pan
cernych w dniu 8 IX 1939 r. na Warszawę 2a.

Mimo tych niedomogów historycy zachodnioniemieccy uwazaJą 
publikację Vormanna w jej części dotyczącej działań wojskowych za 
dobrze udokumentowaną. Tak twierdzi przynajmniej Hans Roos, choć 
osobiście krytykuje również Vormanna za uleganie wpływom nazistow
skiej propagandy w jego dywagacjach historyczno-politycznych. Wytknął 
mu też przytaczanie za hitlerowską propagandą liczby 58 tysięcy rzekomo 
zamordowanych Volksdeutschów 21. 

Roos zajął się również tematem kampanii wrześniowej, podejmując 
nawet próbę syntetycznego ujęcia poprzedzających jego pracę wyników 
badawczych w tym zakresie. Wyszedł przy tym od omówienia „Fall 
Weiss" Hitlera z 3 IV 1939 r., przedstawiając założenia pokonania Polski 
przez zaskoczenie, zanim Francja przystąpiłaby ewentualnie do działań 

wojennych. Stwierdza, że w przygotowywanych planach agresji na Pol
skę zakładan.,o z góry przestarzały charakter francuskich i polskich do
ktryn defensywnych, opieranych głównie na doświadczeniach z okresu 
I wojny światowej. 

Stąd też krytyka wcześniejszych polskich planów, pokrzyżowanych 
zresztą przez zajęcie przez Niemcy Czech i Moraw oraz przez utworzenie 
satelickiego państwa słowackiego, z którego to kierunku do marca 1939 r. 
nie przewidywano możliwości niemieckiego uderzenia na Polskę. Roos 
przytacza też znane już u innych autorów zachodnioniemieckich twier
dzenia, jakoby przyjęcie do czasu odciążenia przez Francuzów defen
sywnej wojny pozycyjnej w głębi kraju dawałoby Polsce pewne szanse 
i byłoby dla Niemców wariantem najmniej wygodnym. Tymczasem Po
lacy przyjęli wysuniętą linię · obrony, zakładając przy tym, że w myśl 
polsko-francuskiej konwencji wojskowej z 19 V 1939 r. Francuzi byli 
zobowiązani do ofensywnego zaatakowania Niemców w piętnastym dniu 
po rozpoczęciu swej mobilizacji. 

u V o r m a n n, oP. cit. 
11 Ro os, op. cit., s. 491-512. 
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Zdaniem Roosa, błąd Polaków polegał na przecenianiu własnej siły 
bojowej i na niedocenianiu nie znanej im jeszcze siły uderzeniowej nie
mieckiej broni pancernej. Nie uświadamiali sobie też alternatywy -
twierdzi Roos - czy chcą utracić tylko strategiczny obszar Polski, czy 
ten obszar wraz z całą armią. Błąd polegał na rozstawieniu armii pol
skich kordonem wzdłuż całej granicy, na przecenianiu operacyjnego 
znaczenia Prus Wschodnich i na niedocenianiu zagrożenia ze strony 
Czech, Moraw i Beskidów. Możliwość dowodzenia armiami przez mar
szałka Śmigłego-Rydza była iluzoryczna. Pospiesznie wypracowane pla
ny nie dotarły w całości do dowódców. Otrzymali oni zadania tylko. na 
pierwszy tydzień walki. 

Roos wykazuje, że wbrew przewidywaniom polskich dowódców głów
ne uderzenie mas pancernych 10 armii niemieckiej nie nastąpiło na Ar
mię „Łódż", lęcz na je·j styk z Armią „Kraków", zabezpieczony tylko 
przez jedną dywizję piechoty (7 DP), rozbitą całkowicie już 3 IX 1939 r. 
Nie udało się tej wyrwy zamknąć jednostkami najsilniejszej armii pol
skiej „Prusy", niezbyt - zdaniem Roosa - szczęśliwie dowodzonej przez 
gen. Dęba-Biernackiego. 10 armii niemieckiej udało się rozdzielić armie 
,,Łódź" i „Kraków" na szerokość 100 km i w ten sposób dokonać decy
dującego dla całej kampanii wyłomu, przez który zmotoryzowane i pan
cerne jednostki niemieckie szybko posuwały się w głąb Polski. 

Ze względu na przebieg polsko-niemieckiej .granicy Roos określa plan 
niemiecki, opierający się na wielkich manewrach oskrzydlających i okrą
żających, jako klasycznie prosty, a przy niemieckiej przewadze sił -
,,zrozumiały sam przez się". Nazywa go „mistrzowską koncepcją" w wy
konaniu gen. Haldera. 

W tym też duchu następuje niejako kronikarska relacja walk Po
szczególnych armii i korpusów niemieckich przeciwko wycofującym się 
armiom polskim. Autor eksponuje przy tym w szczególności szybkie po
stępy 14 armii niemieckiej, która po złamaniu początkowo silnego oporu 
Armii „Kraków" dnia 10 IX 1939 r. przekroczyła San, a w dwa dni 
później znalazła się już pod. Lwowem, uniemożliwiając przegrupowanie 
i koncentrację polskich sił w Małopolsce. Główną zasługę całkowitego 
lub częściowego okrążenia wojsk na zachód od Wisły przypisuje się 
10 armii niemieckiej. W tym kontekście Roos nadmienia, że energiczny 
atak armii „Poznań" i „Pomorze", o co prosił już w dniach 3-4 IX 
1939 r. gen. T. Kutrzeba, mógł stworzyć „bardzo poważną sytuację" dla 
północnego skrzydła południowej grupy wojsk niemieckich, a zwłaszcza 
dla 8 i 1 O armii niemieckiej. 

Polska decyzja wycofania wszystkich armii za Wisłę, wydana przez 
marszałka Rydza-Śmigłego wieczorem 5 IX 1939 r., podjęta została zbyt 
późno, ponieważ naczelne dowództwo niemieckie w dniu 6 IX 1939 r. 
wydało rozkaz okrążenia głównych polskich sił na wschód od Wisły. 
Podstawę do tego dawały postępy wspomnianej już 14 armii niemieckiej, 
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która przekroczyła San i Wisłokę na południu, a na północy 3 armii i sa
modzielnej grupy pancernej gen. Guderiana, która sforsowała Narew, 
10 IX 1939 r. zaś przekroczyła Bug, zagrażając Warszawie od wschodu. 
Wycofujące się armie „Poznań" i „Pomorze" - stwierdza Roos - wpra
wiły wprawdzie armię niemiecką w sytuację krytyczną, ale nie osiąg
nęły operacyjnych sukcesów. 

W dalszej kÓlejności Roos relacjonuje walki wokół Warszawy, Modli
na, Brześcia Litewskiego i Lwowa, a następnie w okolicach Lublina, gdzie 
gen. Kleeberg zebrał grupę około 16 tys. żołnierzy i walczył do 6 X 
1939 r., którą to datą Roos zamyka rozdział traktujący o zorganizowanym 
oporze regularnych oddziałów armii polskiej w 1939 r. 

W ogólnych wnioskach stwierdza, że kampania wrześniowa otworzyła 
w historii wojen epokę charakteryzującą się zerwaniem z konwencjonal
nymi zasadami ich prowadzenia. Za czynniki decydujące o niemieckim 
sukcesie uznał materiałową· przewagę niemiecką oraz sztukę planowania 
i dowodzenia, a także „dzielność i umiejętność niemieckich żołnierzy, 
którym przeciwstawiała się odwaga polskich żołnierzy, uznawana rów
nież przez stronę niemiecką. Jednocześnie jednak - konkluduje Roos -
liczne dowody polskiego bohaterstwa jak i taktyczna zręczność średnie
go polskiego dowództwa nie mogły zapobiec szybkiej klęsce". Przyczyn 
tej klęski upatruje nie tylko jednak w błędach dowodzenia marszałka 
Rydza-Śmigłego i niedostatkach wyposażenia polskiej armii, ale przede 
wszystkim w niewybaczalnym zawodzie, jaki sprawiła Francja, co poz
bawiło polski opór wszelkich realnych perspektyw. 

W ostatnich zdaniach swych ogólnych wniosków końcowych Roos 
nie ukrywa pretensji wobec Hitlera o to, że jego polityka zemściła się 
pod koniec II wojny światowej na samych Niemcach. Zarzuca mu nad
użycie zaufania, oddania i ofiarności żołnierzy niemieckich. W związku 
z tym sformułował wniosek, że kampania wrześniowa była również dla 
strony niemieckiej „katastrofą wrześniową" 2s. 

Nieporównanie większy od specjalistycznych opracowań historiogra
fii zachodnioniemieckiej wpływ na utrwalanie utartych w RFN poglą
dów na temat września 1939 r. mają wydawnictwa popularnonaukowe 
i leksykalne, opracowywane również przez historyków, bogato ilustro
wane, o dużych nakładach i stosunkowo tanie. Do takich wydawnictw 
należy np. albumowe wydanie pt. Der zweite W eltkrżeg 29. Część doty
czącą kampanii wrześniowej opracował w nim Walther Hubatsch, pro
fesor Uniwersytetu w Bonn. O sposobie pisania przez niego historii 
kampanii wrześniowej świadczą niektóre sformułowania, wykazujące 
niedwuznaczną tendencję do odciążenia strony niemieckiej i rozkłada
nia winy za wybuch wojny także na inne państwa europejskie. Czy-

2s Tamże, s. 512.

eg Der zweitc Weltkrieo, Gutcrsloh 1968. 
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telnikowi sugeruje się również rzekomo agresywne i ofensywne zamia
ry strony polskiej, wyolbrzymiając jej siły. Tak np. porównanie sił obu 
stron Hubatsch przedstawił dosłownie w sposób następujący: ,,Do ata
ku na Polskę wystawionych zostało 39 dywizji piechoty oraz wszyst
kich 13 dywizji pancernych i zmotoryzowanych i jedna brygada kawa
lerii. Prawie równie silna armia polska z czterdziestoma dywizjami pie
choty, 11 brygadami kawalerii i dwoma brygadami zmotoryzowanymi 
wyszła na pozycje wyjściowe w dwóch grupach: na Śląsku i w rejonie 
Poznania-Gniezna, do koncentrycznego uderzenia na Berlin, a w oko
licach Bydgoszczy-Grudziądza oraz Mławy, ukryta za umocnieniami po
lowymi, do włamania się do Prus Wschodnich" se. 

Hubatsch p
1

isze wprawdzie o przygotowaniu ataku na Polskę i o pro
wokacji gliwickiej, ale szerzej jeszcze się rozpisuje o rzekomych krzyw
dach spowodowanych traktatem wersalskim, zwłaszcza polskim „kory
tarzem", wytyczonym przez „środek Prus Zachodnich" bez przeprowa
dzenia plebiscytu, a także o Gdańsku, którego portu Polacy rzekomo nie 
mogli w pełni wykorzystać, ponadto zaś wybudowali konkurencyjny 
port w Gdyni. Oskarża też polską opinię publiczną „o pełne namięt
ności i nieopanowania reakcje", a na dowód osiągających „punkt wrze
nia uczuć nienawiści" wobec „ludzi prześladowanych tylko z powodu 
ich przynależności narodowej" Hubatsch powołuje się na rzekomą wy
powiedź wojewody ślqskiego Grażyńskiego: ,,Wypalimy Niemcom oczy 
i wyrwiemy języki, zanim przepędzimy ich przez granicę". A dalej pisze 
Hubatsch: ,,Strach i nienawiść prowadziły do nieprzemyślanych działań, 
które osiągnęły swój szczyt w rozstrzeliwaniu cywilów niemieckiej na
rodowości" 31. 

Dla opisu działań wojskowych w trakcie kampanii wrześniowej cha
rakterystyczne są u Hubatscha m. in. następujące sformułowania: ,,Mi
mo rozczłonkowania stanowisk wyjściowych i braku wsparcia lotniczego 
sytuacja polskich wojsk nie była od samego początku beznadziejna, co 
wykazane zostało nad Bzurą, gdzie nie tknięte duże ich ugrupowania 
osiągnęły częściowe powodzenie. Do dnia 6 września doszło jedynie 
w bitwie pod Grudziądzem do okrążenia dwóch polskich dywizji i jed
nej brygady kawalerii. Dopiero bitwy pod Radomiem i nad Bzurą, jak 
również okrążenie Warszawy uczyniły polskie wojska niezdolnymi do 
podjęcia operacji w większym stylu. Niemieckiej broni pancernej, przy 
cał�j dziarskości swych elitarnych brygad kawalerii, Polacy nie przeciw
stawili nic równorzędnego. Tak więc armiom polskim nie pozostało nic 
innego jak przebijanie się na wschód. Znaczne ich części osiągnęły ru
muńskie terytorium i uformowane na nowo brały po stronie alianckiej

dalszy udział w wojnie" s2. 

so Tamże, s. 87-89.
11 Tamże, s. 89-92.
st Tamże, s. 94. 
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O Warszawie - tak jak zalecały to wytyczne hitlerowskiej propa
gandy, udzielane na wspomnianych już konferencjach prasowych PROM! 
- Hubatsch pisze jako o „twierdzy", którą bez przerwy ostrzeliwała ar
ty�eria oraz bombardowało lotnictwo, ponieważ natarcie piechoty kosz
towałoby stronę niemiecką zbyt wiele ofiar. Hubatsch wręcz z entuzjaz
mem sławi wszystkie niemieckie rodzaje broni i skuteczność ich działa
nia, przy czym nie zawsze udaje się mu dobrać odpowiednich do tego
przykładów. Tak np .. nie podając liczby polskich obrońców Westerplatte
pisze, że „przy wsparciu znajdującego się od 25 sierpnia w porcie gdań
skim okrętu szkolnego »Schleswig-Holstein« została ona pokonana już
7 września 1939 r." 33 

Przemilcza więc, że nazywany okrętem szkolnym „Schleswig-Hol
stein" był pancernikiem wyposażonym w działa morskie najcięższego 
kalibru. Przemilcza też udział innych okrętów Kriegsmarine oraz sa
molotów Luftwaffe, której zmasowane ataki „już" po tygodniu zmu
siły garstkę obrońców do kapitulacji. Tego rodzaju opisy działań, a 
zwłaszcza historyczno-polityczne dywagacje, przypomijające co żywo in
synuacje antypolskiej propagandy niemieckiej z okresu międzywojenne
go, nie przyczyniają się do wyrobienia u czytelnika zachodnioniemieckie
go obiektywnego spojrzenia na sprawę wybuchu II wojny światowej 
w ogóle, a kampanii wrześniowej w szczególności. 

O równie masowym nakładzie wydawnictwo albumowe pod iden
tycznym tytułem Der zweite Weltkrieg H wydane zostało w NRD. Roz
poczyna się ono od stwierdzenia, że przygotowywanym od dawna na
padem na Polskę hitlerowcy rozpętali światową pożogę wojenną. Po• 
prZ€dziły ją prowokacje na granicy polsko-niemieckiej i działalność sa
botażowa V kolumny. Wprowadzone masowo do akcji przeciwko Polsce 
oddziały pancerne i lotnictwo nie przebierało w doborze celów, skiero
wując swój ogień również przeciwko ludności cywilnej. Podkreśla się, 
że mocarstwa zachodnie zawiodły sojuszniczą Polskę, której ówczesny 
rząd, nastawiony antyradziecka, całkowicie zawierzył brytyjskim gwa
rancjom. W ten sposób Polska wydana została na pastwę hitlerowców, 
nie doczekawszy się pomocy zachodnich sojuszników. 

W przeciwieństwie do poprzednio cytowanych sformułowań Hubat
scha w zbiorowym dziele historyków NRD stwierdza się, że bez pomocy 
z zewnątrz sytuacja Polski była od samego początku beznadziejna. Zło
żyła się na to liczebna i techniczna przewaga niemiecka, nieumocnio
na, a prawie 3 tysiące kilometrów długości licząca granica do obrony 
przed hitlerowskimi Niemcami, niepodzielne opanowanie przestrzeni po
wietrznej nad Polską przez Luftwaffe i wprowadzenie do walki ponad 

11 Tamże, s. 92. 

u H. Berg s c h i c ker, Der zweite Weltkrieg. Eine Chronik in Bildern, 

Berlin 1967. 
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2 tysięcy czołgów oraz około półtora miliona żołnierzy. Na tle tej liczeb
nej i technicznej przewagi podkreśla się bohaterską walkę na straco
nych pozycjach żołnierzy polskich i robotników, których ofiarności w ob
ronie ojczyzny nie zmniejszył doznany w okresie dwudziestolecia ucisk 
klasowy ze strony obszarników i kapitalistów. 

Odmienność twierdzeń Hubatscha od zawartych w powoływanym wy
dawnictwie NRD-owskim charakteryzuje najlepiej przykład Westerplat
te. Według Hubatscha - jak wiadomo - zostało ono pokonane „już" 
po siedmiu dniach walki. Historycy NRD stwierdzają natomiast, że 
w „przeoranej niemieckimi granatami Westerplatte w porcie gdańskim 
broniło się niespełna dwustu obrońców przez ponad tydzień czasu". Zie
jący ogniem wszystkich dział „Schleswig-Holstein" określony został przy 
tym nie jak przez Hubatscha „okrętem szkolnym", .lecz zmodernizowa
nym okrętem liniowym 35. 

Wrześniowi 1939 r. poświęcona została pod takim tytułem w języku 
niemieckim praca zbiorowa historyków NRD pod redakcją Feliksa Hein
richa Gentzena 36. Z pozycji marksistowskich założeń metodologicznych 
F. H. Gentzen wraz z J. Kalischem przedstawił w niej tło historyczne 
i cele hitlerowskiej agresji na Polskę. W przeciwieństwie do historyków 
zachodnioniemieckich, którzy problem winy za wybuch II wojny świa
towej sprowadzają,raczej do samego Hitlera czy nielicznej tylko grupy 
osób z jego najbliższego otoczenia, obaj powoływani autorzy, tak jak 
i inni historycy NRD, w szerszym kontekście międzynarodowym ukazują 
klasowe uwarunkowania niemieckiego imperializmu, militaryzmu i fa
szyzmu. Dowodzą obaj, że spór o Gdańsk czy o „korytarz" był dla nie
mieckich imperialistów tylko okazją do rozpętania pożogi wojennej, 
która po nieudanej próbie\przed 25 lat miała im zapewnić panowanie 
nad światem. 

Krytycznie oceniają politykę zachodnich państw europejskich, a tak
że sanacyjnych rządów polskich, które w antyradzieckim nastawieniu 
nie chciały na czas dostrzegać zajmowania przez imperialistyczne Niem
cy kolejnych pozycji wyjściowych do nowej wojny, przymykając oczy 
na wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej w Niem
czech, na remilitaryzację Nadrenii, aneksję Austrii, a nawet ułatwiając 
im rozbiór Czechosłowacji. Brytyjskie gwarancje wobec Polski history
cy NRD określają jako zwodne od samego początku, ponieważ bez efek
tywnej pomocy radzieckiej okazały się tylko deklaracjami na papierze. 

W przeciwieństwie do publikacji zachodnioniemieckich, w których 
dość często usiłuje .się zaprzeczać polskim dowodom i pracom o wyko-

ss Tamże, s. 40�49. 
aa September 1939, wy�. B. Spiru, Institut fur Geschichte der europaischen

Volksdemokratien Leipzig, Berlin 1959, �- 161. 
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rzystywaniu przez Rzeszę mniejszości niemieckiej w Polsce do celów 
dywersyjnych 37, Gentzen ukazał cały mechanizm wyzyskiwania w znacz

nym stopniu tej mniejszości przez Berlin w charakterze V kolumny dla 
rozsadzania od wewnątrz suwerenności państwa polskiego. Temat ten 
wiąże ściśle z agresją hitlerowską na Polskę, z akcjami dywersantów 
i największą ich prowokacją w Bydgoszczy. Gentzen demaskuje legendę 
o „krwawej niedzieli bydgoskiej" dnia 3 IX 1939 r., a jednocześnie fak
tycznych sprawców w tejże samej Bydgoszczy w kilkanaście godzin
później dokonanych masowych mordów na ludności polskiej.

Sam przebieg kampanii wrześniowej przedstawił w omawianej pra
cy bardzo ogólnie i skrótowo H. Helmert. Obok znanych już ustaleń 

w tym względzie przytoczyć tu warto chociażby tylko jedno z własnych 
wyliczeń autora, ilustrujące wymownie sam tylko stopień mechanizacji 
wojsk obu walczących stron. Wyliczył on mianowicie, że w 1939 r. na 
7 tys. ciężarowych samochodów w Polsce do celów wojskowych nada
wał się tylko 1 tys. Natomiast Wehrmacht na początku wojny dyspo
nował 120 tys. samochodów ciężarowych, z których większość użyta zo
stała podczas kampanii wrześniowej. 

Jak już wspomniano, Helmert omówił przebieg kampanii wrześniowej 
w sposób ogólny tylko. Szerzej i gruntowniej temat ten przedstawiony 
został natomiast w pierwszych rozdziałach fundamentalnego i jak do
tąd najbardziej reprezentatywnego w tym względzie zbiorowego dzieła 
historiografii NRD pt. Deutschland im zweiten Weltkrieg as. Opracował
je zespół autorów z Akademii Nauk NRD, Centralnego Instytutu Mark
sizm\.\-Leninfamu przy KC SED, Hist�ryczncgo Instyt\.\tu Wojskowego 
NRD i Centralnego Instytutu Historii pod redakcją Wolfganga Schu
manna i Gerharda Hassa. 

W pracy wyzyskane zostały zespoły dokumentów z archiwów NRD, 
RFN, CSRS, PRL, ZSRR i Anglii, a także międzynarodowa literatura 
przedmiotu, w tym także polska. W przeciwieństwie do zdecydowanej 
większości opracowań zachodnioniemieckich w omawianym dziele histo
ryków NRD w zakresie tematyki kampanii wrześniowej powołuje się 
często autorów polskich. Tym samym czytelnikowi NRD udostępniony 
został dorobek historiografii polskiej, najbardziej w tym zakresie tema
tycznym wyspecjalizowanej, rozbudowanej i autorytatywnej. Uwzględ
nienie w szerszym zakresie polskiej literatury przedmiotu i oparcie się 
na za�adach metodologii marksistowskiej w sposób zasadniczy odróżnia 
w tym wypadku historiografię NRD od zachodnioniemieckiej. 

37 R. Br eye r, Die Septembererreignisse. 1939 in po!nischer Sicht (Jahrbuch 
Weichsel-Warthe, 1969, s. 28-35); t c n że, Die deutsche Volksgruppe in Polen 

und der Kriegsausbruch 1939 (Westpreussen-Jahrbuch, 1969). 
88 Deutsch[and im zweiten Weltkrieg, t. I, Berlin 1974. 
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DER SEPTEMBER·FELDZUG IN POLEN 

IN DER GESICHTSSCHREIBUNG DER DDR UND BRD 

Die meisten deutschen Veroffentlichungen liber die Kampfhandlungen in Polen 
im September 1939 erschienen in den Jahren 1939-1941. In den bibliographischen 
Aufstellungen werden 280 Positionen genannt. Grosstenteils sind es jedoch 
Propaganda·Veroffentlichungen, die keinen wissenschaftlichen Wert besitzen. Eine 
Ausnahme bilden manche darin enthaltenen karto-und ikonographischen Materia
lien. 

Dank den nach 1950 zuganglich gemachten Quellenmaterialien, darunter auch 
den Dokumenten von Oberkommando der Wehrmacht, haben sich auch die 
BRD-Historiker mit diesem Thema befasst. Es war aber in der Regel in die 
inhaltlich breiteren Titel einbezogen, welche den Zweiten Weltkrieg betrafen. Der 
September-Feldzug wird also nur als eine Episode betrachtet. 

Meistens {eine Ausnahme ist hier F. Meinecke) wird die Schuld fur iden 
-Oberfall auf Polen ausschliesslich Hitler und seinen Handlangern zugeschrieben. 
In diesen Arbeiten sind auch Verleumdungen libet die angeblichen Verfolgungen 
der Volksdeutschen in Polen enthalten. Im Chronikstil werden die militarischen 
Operationen von einzelnen deutschen Armeen beschrieben, deren Ausrustung und 
Kampffiihrungskunst die Polen die Opferwilligkeit der Soldaten gegenuberstellen

konnten. In den Arbeiten der westdeutschen Hlstoriker werden die deutschen · 
Soldaten und ihre Fuhrer nicht selten gepriesen. 

Durch die DDR·Historiker wird die Schuld fur den -Oberfall auf Polen nicht 
nur Hitler und seiner nachsten Umgabung b�ig�messen. Es werden aus einer 
breiteren internationalen Sicht die klas.senbedingten Entstehungsursachen des deu
tschen Imperialistnus, Militarismus und Faschismus behandelt. Gezeigt werden 
Wege und Mittel, durch die es dem Dritten Reich gelungen ist, die deutsche 
Minderheit in Polen als eine Provokations-und Diversionsgruppe genannt Filnfte 
Kolonne einzusetzen. Starker hervorgehoben _wurde die deutsche Ausriistungs. 
ilberle.genheit und das Heldentum polnischer Soldaten. Die DDR-Historiker bedie
nen sich dabei der polnischen Geschichtsschreibung und machen sie dadurch dem 
deutschen Leser zuganglich. Auch durch die Anwendung der marxistischen Metho
dologie unterscheidet sich die BRD-Geschichtsschreibung von der aus der BRD. 




