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Polski Wrzesień, taki, jakim go widziały kamery hitlerowskich fil
mowców, to zagadnienie, które interesować może - i powinno - re
prezentantów różnych dyscyplin nauk społecznych. A przecież cho
ciaż mamy tu do czynienia z problematyką wartą głębszej analizy, to 
trzeba 

I 

stwierdzić, że literatura na ten temat jest nader uboga. Brak 
nawet pełnego rozeznania na temat tego, co w gotowym kształcie hi
tlerowskiego filmu dokumentalnego czy fabularnego - nie mówiąc już 
o tej części tzw. materiałów wyjściowych, które zostały odrzucone pod
czas montażu - obrazować miało ten tragiczny okres w dziejach Pol
ski 1.

Również poniższe uwagi są dość dalekie od pełnego omówienia na
zna�zonego tytułem tematu. Wprawdzie wychodzą w pewnych kwestiach 

szczegółowych poza dotychczasowe, opublikowane ustalenia, pozostają 
jednak nadal tylko próbą charakterystyki zagadnienia. Decydują o tym 
zarówno ramy artykułu, jak i istniejące jeszcze nadal luki w badaniach 
podstawowych. 

Pierwsz·e hitlerowskie materiały filmowe związane z agresją na Pol
skę powstawały j�o rezultat działania licznych, zorganizowanych ekip 
operatorów filmowych, towarzyszących niemieckim jednostkom fronto
wym. Część z tych materiałów, po selekcji, bardzo sprawnie wykorzy
stywano do produkcji wojennych kronik filmowych - Deutsche Wo
chenschau od nru 470/1939. Do widza więc docierał obraz skażony ten
dencyjnym montażem. Filmowy materiał wyjściowy do kronik, bądź 
też gotowe kroniki, stanowił główne tworzywo przy produkcji tzw. do
kumentalnych filmów wojennych. Filmy te, mające pewne walory do
kumentu źródłowego, służyły jednak przede wszystkim propagandzie. 
Mając te względy na uwadze, nie apelowały do intelektu widza. W za-

1 B. Drew n i a k, Film niemiecki okresu Trzeciej Rzeszy jako źródło hi

storyczne (Gdańskie Zesi:yty Humanistycme, Seria Historyczna, Gdańsk 1.979); 

tam również cytowana literatura i:agadnienia. 

I 
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kresie efektów wizualnych - przy lapidarnnym komentarzu i suge
stywnie dobranym podkładzie muzycznym - nadużywano tu możliwoś
ci bezpośredniego oddziaływania obrazu na podświadomość i system ner
wowy widzów. 

Pierwszy dokumentalny - przy wszystkich, podanych wyżej za
strzeżeniach, od.noszących .się do pojęcia dokumentalny - film poświę
cony w całości wybranym niemieckim operacjom wojskowym na fron
cie polskim w okresie kampanii wrześniowej wszedł na ekrany tuż po 
jej zakończeniu. Był to krótkometrażowy film Von Danzig bis W arschau 

(Od Gdańska do Warszawy), wyświetlany w kinach jako dodatek. Z kolei 
pierwszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym, poświęconym tej 
problematyce, był Feldzug in Polen (Kampania w Polsce). W fachowej 
literaturze informacje na temat tego filmu są nader skąpe. 

Film Feldzug in Polen wspierać miał główne tezy niemieckiej pro
pagandy, które sprowadzały się do stwierdzeń, że to Polska i jej za
chodni sojusznicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wybuch wojny 
i że bezcelowe oraz katastrofalne w skutkach jest przeciwstawianie się 
,,pokojowym, słusznym żądaniom niemieckim". Tak więc problem Gdań
ska oraz „martyrologia" niemieckiej mniejszości w Polsce - dwa głów
ne hasła antypolskiej propagandy poprzedzającej napaść na Polskę -
wyeksponowano już w pierwszych sekwencjach filmu. Dalsze ukazują 
wydarzenia w polityce międzynarodowej w przededniu agresji i fiasko 
tzw. polityki okrążania Niemiec. Zasadnicza część filmu poświęcona zo
stała wypadkom na froncie, poczynając od ostrzału Westerplatte i bitwy 
w Borach Tucholskich, triumfalnego wjazdu Hitlera do Gdańska, en
tuzjastycznego witania oddziałów Wehrmachtu przez mntejszość niemiec
ką w innych miastach (sceny kręcone głównie w Grudziądzu), aż po dal
sze działania w kierunku wschodnim, zakończone obsadzaniem przez woj
ska niemieckie obszarów do wyznaczonej „linii demarkacyjnej". Wiele 
miejsca - szczególnie eksponując walory niemieckiej strategii - prze
znaczono na przedstawienie „największej bitwy wyniszczającej wszyst
kich czasów w łuku Wisły" i niemieckich ataków przeciwko stolicy Pol
ski - ,,twierdzy" Warszawie, zakończone scenami z podpisania aktu ka
pitulacji. Zniszczenia, niemieckie zdobycze wojenne i kolumny polskich 
jeńców stały się ceną, jaką Polska musiała zapłacić za swą politykę 
przeciwstawiania się żądaniom Rzeszy i za swe sojusznicze związki 
z Zachodem. Polacy ukazani są jak<l naród niegodziwy - m. in. dwu

krotnie pokazano sceny, ze zbliżeniami kamery, które przedstawiały 
osoby „strzelające do Niemców zza węgła" - a więc w pełni zasługu
jący na totalną klęskę. Film służyć miał oczywiście również apoteozie 
Wehrmachtu, walczącego z silnym - co przesadnie podkreślano -
przeciwnikiem, z tym że realizatorzy mniej więcej równo rozłożyli ak
centy w gloryfikacji poszczególnych rodzajów broni. Po raz pierwszy 
w historii niemieckiego filmu pokazano też osobisty udział Hitlera w ak-
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cji dowodzenia i jego osobiste kontakty z żołnierzami jednostek fron
towych. 

Jako twórca filmu Feldzug in Polen figurował Fritz .Hippler (ur.
1909) 2, od 25 VIII 1939 r. do końca maja 1943 r. kierownik departa
mentu filmowego .(Abteilung Filz) w ministerstwie propagandy. Hippler 
jeszcze przed 1933 r. związany był z NSDAP (nr członk. 62133) i SS 
(nr członk. 284122) i należał do tzw. lewicowego nurtu w partii hitle
rowskiej i kręgu Goebbelsa. W 1933 r. był _współorganizatorem akcji pa
lenia książek na stosach. Z wykształcenia filolog - w 1934 r. promował 
się w Heidelbergu u prof. Arnolda Bergstrassera, który wkrótce musiał 
emigrować - zwrócił się potem w kierunku filmu jako teoretyk 3, 

a także realizator i organizator produkcji filmowej. Z jego nazwiskiem 
wiąże się film krótkometrażowy Westwall (1939), ukazujący „gigantycz
ny wysiłek Niemiec" w celu stworzenia systemu umocn_ień na granicy 
z Francją, oraz osławiony propagandowy film antysemicki Der ewige

Jude (1940). Przede wszystkim był jednak Hippler twórcą nowego kształ
tu hitlerowskich kronik filmowych, przystosowanych do warunków wo
jennnych (Kriegswochenschau). Wśród ich twórców znajdował się rów
nież fachowiec wysokiej rangi Sepp Algeier, po propagandowych fil
mach Leni Riefenstahl, z którą współpracował, jeden z najbardziej 
w Trzeciej Rzeszy popularyzowanych kamerzystów. 

Pierwsza wersja Kampanii w Polsce była gotowa już w początkach 
października 1939 r. i film ten wszedł na krótko do eksploatacji. Rych
ło jednak, jak na to wskazują źródła, ,,oddano go do przeróbki" 4• Nie 
jest wykluczone, że przeróbki miały istotnie miejsce i że jednym z po
wodów mogła tu być potrzeba liczenia się z opinią zagranicy w związku 
z planowanymi przez Hitlera „rozmowami pokojowymi" z państwami 
zachodnimi. Film wszedł na ekrany kin Rzeszy ponownie dopiero 6 II 
1940 r. i dzień ten określano jako termin. jego prapremiery. Przedsta
wieniom towarzyszyła szeroka akcja propagandowa prasy hitlerowskiej. 
W Generalnym Gubernatorstwie premierowe przedstawienie odbyło się 
20 II 1940 r. na zamku wawelskim w obecności Hansa Franka i jego 
najbliższych współpracowników. Niżsi rangą funkcjonariusze aparatu 
okupacyjnego mogli go zobaczyć w zaanektowanym na potrzeby Niem
ców krakowskim kinie „Scala". Projekcje tego filmu miały miejsce 

z M. Si e g er t, F. Hip p Ie r, Goebbds' Reichfilmintendant (Propaganda
und Gcgenpropaganda im Film 1933-1945, Wien 1972, s. 51 i n.). Po 1952 r. Hip

pler, jako specjalista od filmów wojennych, znalazł znó\V pole działania w RFN. 
8 Był autorem kilkakrotnie wznawianego „dzieła" Betrachtungen zum Film

schaffen, przyjętego przez bardziej niezależnych filmowców szczególnie krytycz
nie. 

' B. Drew n i a k, Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hit!erowskiej pro

pagandy, Gdańsk 1972, s. 270. 
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również w innych miastach GG, a także w państwach zaprzyjaźnionych 
z Trzecią Rzeszą oraz w niektórych krajach neutralnych. 

Jeszcze większy rozgłos towarzyszył innemu filmowi dokumentalne
mu o kampanii wrześniowej w Polsce, który zrealizował lotnik-filmo
wiec, ,,Australienflieger" Hans Bertram s. Został on przygotowany na 
osobiste polecenie „Gorińga i miał na celu szczególne wyeksponowanie 
roli niemieckiego lotnictwa'' 6

• Bertram otrzymał do dyspozycji specjalny 
oddział wojennych sprawozdawców filmowych Luftwaffe (Sondertrupp
-Bertram) oraz czternastu innych operatorów 7; sam był też współauto
rem scenariusza 8• Różnojęzyczne wersje, o zróżnicowanej długości - od 
1578 do 1470 mb 9 - i w miarę potrzeby odmiennym komentarzu wy
produkowała wytwórnia TOBIS. Niemiecka wersja otrzymała tytuł Feu

ertaufe ,(Chrzest ogniowy), z kolei wersja polska, bardzo znaczący, bo 
odpowiadający propagandowym tendencjom filmu tytuł Szlakiem sza

leństwa. 

Pierwsze sekwencje tego filmu miały uzasadniać konieczność nie
mieckiej akcji militarnej. Pokazano w nich, jak Hitler od wielu miesięcy 
zabiegał o utrzymanie pokoju, czemu miała służyć likwidacja „krzywd 
Wersalu" - znów bardzo mocne wyeksponowanie sprawy Gdańska, któ
re to miasto, jak podkreślał wstępny komentarz, ,,już w czasach tem
plariuszy było niemieckim bastionem przeciwko Wschodowi", a jego 
budowle i mieszkańcy „świadczą o niemieckim charakterze" - oraz ak
cje, jakie w tym celu podejmował. Głównym tworzywem tej części fil-

1 Ur. w 1906 r., niemiecki reżyser i scenarzysta filmowy, z zawodu lotnik; 
w 1. 1927-1933 pracował jako ekspert lotniczy w Chinach, od 1938 r. współpra
cował z niemieckim przemysłem filmowym; w I. 1939-1941 zrealizował w Rze
szy jako reżyser 3 filmy. Po wojnie w RFN uprawiał działalność pisarską i re
żyserował 2 filmy. 

• Analizując powstałe z materiałów filmowych hitlerowskich kronik filmy
dokumentalne poświęcone wydarzeniom wojennym z lat 1939-1940, Siegfried 
Cracauer (Od Caiigariego do Hitlera. Z psychologii filmu. niemieckiego. Doda

tek: Hitlerowski film wojenny w służbie propagandy, Warszawa 1958, s. 304 i n.} 
nie znajduje odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną szczególnego wyekspono
wania w różnych filmach określonych rodzajów broni. Tymczasem odpowiedź 
jest prosta: decydowali o tym zleceniodawcy filmu, w wypadku filmu Feuertaufe 
H. Goring. Znajdująca swoje odbicie w filmie rywalizacją pomiędzy poszczegól
nymi rodzajami broni trwała, jak na to wskazuje dokumentacja źródłowa, nie
mal do końca istnienia Trzeciej Rzeszy.

7 M. in. Erwin Bleeck Wagner, Walter Conz, Heinz Jaworsky (Luftkamera
mann, także w filmie D III 88), Albert Kling, Heinz Witte. 

' Drugim współautorem scenariusza był Wilhelm Stoeppler, autor sceniczny 
oraz scenarzysta i reżyser filmowy. 

• Zróżnicowanie długości wynikało m. in. z potrzeby uwzględniania specyfiki
zagranicznych odbiorców oraz liczenia się z formalnymi przepisami, obowiązu
jącymi w niektórych państwach neutralnych. Przepisy te umożliwiały dopuszcza
nie na ekrany tylko tych filmów dokumentalno-wojennych, które dało się zakwa
lifikować jako kroniki filmowe. 
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mu były hitlerowskie kroniki filmowe 10. Odpowiedzią Polski na te „po
kojowe" zabiegi było m. in. artyleryjskie ostrzeliwanie Bytomia, a ko
mentarz stwierdzał, że to „Polska wszczęła wojnę zagrażając sprawied
liwej sprawie narodu niemieckiego". Potem następowały obrazy ukazu
jące parcie na Wschód niemieckiej machiny wojennej i towarzyszące te
mu straszliwe spustoszenia. Dłuższe fragmenty pokazywały „piekło po
żarów w Warszawie", a komentarz wyjaśniał, że Polacy są sami temu 
winni, bo niepotrzebnie zamienili swoją stolicę w twierdzę. Kapitulacja 
Warszawy, niemieckie zdobycze wojenne i długie kolumny polskich jeń
ców, humanitarnie przez Niemców traktowanych, stanowiły uzupełnie
nie. Dla przeciwwagi, z największą perfidią zamieszczono w filmie sceny 
mające świadczyć o tym, iż Polacy poniewierali godność Niemców, tor
turowali ich i mordowali. Niektóre wersje filmu - ale np. z wyłącze
_niem wersji angielskojęzycznej - zawierały podobne sceny odnoszące 
się również do ludności żydowskiej. 

Ponieważ film Feuertauf e produkowany by1 przede wszystkim z myślą 
o pokazywaniu go, celem zastraszania, za granicą 11, starano się bez że
nady ukazać w nim, jak straszliwe skutki przyniosły Polsce i jej lud
ności próby przeciwstawienia się militarnej potędze Rzeszy. bk. 120/o
całości materiału filmowego pokazywało same tylko zniszczenia._ Mając
na uwadze szersze cele propagandowe film uzupełniono też specjalnym
zakończeniem z przemówieniem Goringa, w którym znalazła się zapo
wiedź, że podobny los spotka Wielką Brytanię i Francję. Towarzyszyła
temu wojskowa pieśń Bomben auf England, skomponowana, podobnie
jak cała ilustracja muzyczna do filmu, przez Norberta Schultzego 12• 

Przed przystąpieniem do produkcji kopii film oglądał w swojej sie
dzibie w Karinhall Goring wraz z reżyserem. Był w pełni zadowolony, 
podobnie jak w kilka dni później Hitler, który po obejrzeniu filmu ka
zał mu przyznać najwyższe oznaki kwalifikacyjne cenzury, a Bertra
mowi przekazał telegraficznie specjalne podziękowania. Film rozpoczął 
swoją wędrówkę po ekranach kin niemieckich 6 IV 1940 r. W tym sa
mym miesiącu rozpoczęto go również wyświetlać w kinach Generalnego 
Gubernatorstwa. Towarzyszyła temu, tak w prasie hitlerowskiej, jak 
i w radiu, niezwykle żywa akcja propagandowa. Podkreślano, że w do-

tD Głównie Wochenschau 469/1939, relacjonująca posunięcia dyplomacji hitle
rowskiej, podejmującej akcje przeciwko tzw. polityce okrążania Niemiec. Całość 
filmu zmontowano z ok. 69 km tzw. materiału wyjściowego do Wochenschau 
i filmów dokumentalnych. 

11 Szczegóły: Dr e w n i a k, Teatr. i film ... , s. 272 i n., oraz S. O zi m e k, 
Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa 1974, s. 57 i n.

n Norbert Schultze (ur. 1911), znany kompozytor niemiecki, twórca muzyki
scenicznej i filmowej; skomponował muzykę do licznych propagandowych filmów 
wojennych oraz wiele w latach wojny bardzo popularnych pieśni żołnierskich 
m. in. Lili Marlen - 1938).
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tychczasowych dziejach kinematografii nikt jeszcze dotąd nie stworzył 
tak realistycznego filmu wojennego. 

Wybrane filmowe sceny z walk wrześniowych w Polsce znalazły się 
również w innych niemieckich filmach dokumentalnych. Wymienić tu 
trzeba przede wszystkim głośny pełnometrażowy film Sieg im Westen 

(Zwycięstwo na Zachodzie), poświęcony niemieckim sukcesom w wojnie 
z Francją 13

• Krótsze lub dłuższe sceny z walk w Polsce można znaleźć 
również w filmach krótkometrażowych poświęconych niemieckim sukce
som militarnym, a nawet w filmach określanych jako dokumentalno
-oświatowe. W tym ostatnim wypadku jako przykład można podać film 
poświęcony propagandzie Luftwaffe - Himmelstiirmer - Geburt und

Geschichte des FLiegens 14. 
Osobny rozdział to problematyka Września w hitlerowskich filmach 

fabularnych. 
Twórcą jedynego filmu poświęconego w całości kampanii wrześniowej, 

utrzymanego w konwencji filmu fabularnego, był wspominany już Ber
tram. Film ten, zrealizowany Kampfgeschwader Liitzow (Eskadra bojo

wa Liltzow), zrealizowany w wytwórni TOBIS przy współpracy z do
wództwami wszystkich rodzajów broni, poświęcony był jednak przede 
wszystkim działalności lotnictwa, na tle losów jednej z eskadr lotniczych 
biorących udział w agresji na Polskę. W swojej fabule stanowił konty
nuację jednego z wcześniejszych filmów lotniczych Bertrama 15, Reży
ser wystąpił tu również w roli współautora scenariusza, mając do współ
pracy tak popularnych w Trzeciej Rzeszy publicystów z branży propa
gandy lotnictwa, jak Wolf (Wolfgang} Neumeister i Heinz Orlovius (szef 
prasowy Reichsluftfahrtministerium). W filmie tym w wysokim stopn.iu 
wykorzystano materiały zdjęciowe z kronik filmowych, a niektóre ze 
scen plenerowych nakręcano na polach dawnych bitew w Generalnym 
Gubernatorstwie - m. in. w pobliżu Radomia - zmuszając polskich 
mieszkańców do statystowania. Fabułę filmu wzbogacono o dodatkowe 
akcenty antypolskiej propagandy, pokazując prześladowanie niemieckiej 
mniejszości w Polsce, którą dopiero wkraczające wojska niemieckie ura
towały od niechybnej zagłady. Pewne sekwencje filmu poświęcone zo
stały również wojnie powietrznej przeciwko Wielkiej Brytanii. Do fil
mu reżyser zaangażował szesnastu zawodowych aktorów, główną rolę po-

u Drew n i a k, Teatr i fi[m ... , s. 272. 
14 Prod. TOBIS, 1941 r.; reż. Walter Jerven. 
is Mowa tu o pierwszym wielkim filmie fabularnym posw1ęconym hitlerow

skiej Luftwaffe pt. D III 88, zrealizowanym w wytwórni TOBIS na kilka miesięcy 

przed wybuchem wojny. Film ten, z udziałem licznej grupy czołowych aktorów 
reżyserowali Herbert Maisch i Hans Bertram. Scenariusz opracowali Bertram 

i Wolf Neumeister. 
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wierzając Christianowi Kaysslerowi 16. Podobnie jak to miało m1eJsce
w wypadku filmu Feuertaufe, muzykę skomponował N. Schultze. Film 
uzyskał najwyższe oceny goebbelsowskiej cenzury filmowej 11. Jego 
prapremiera odbyła się 20 II 1941 r. 

Wiążąca się z agresją na Polskę oszczercza kampania propagandowa, 
mówiąca o rzekomych prześladowaniach mniejszości niemieckiej . w Pol
.sce przed wrześniem 1939 r., kontynuowana była również w latach woj
ny. Utrzymywanie, czy też nawet wzmaganie antypolskich nastrojów słu
żyło bowiem nadal niemieckim celom politycznym, szczególnie na obsza
rach okupowanych. Temat „martyrologii" Volksdeutschów, w powiąza
niu z niemiecką akcją militarną przeciwko Polsce, wszedł również do 
trzech filmów fabularnych. Pierwszy z nich, pod wiele mówiącym ty
tułem Feinde (Wrogowie), nakręcono w koncernie BA VARIA-FILM {zdję
cia plenerowe w Polsce) wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej. 
Prapremierowe przedstawienie filmu miało miejsce 7 XI 1940 r. Fabu
ła filmu 18 mówiła o tragicznych losach grupy Volksdeutschów, miesz
kającej w jednej z nadgranicznych miejscowości przedwrześniowej Pol
ski. W filmie tym Polacy ukazani zostali jako zgraja nierobów, pijaków 
i podpalaczy, patologicznie nienawidzący Niemców - jak napisano 
w prospekcie reklamowym: ,,eine Bande der Deutschenhasser" - nato
miast Niemcy jako uczciwi, skromni, pracowici i spokojni obywatele. 
W tym reżyserskim dziele V. Tourjansky'ego 19 postacie głównych bo
haterów, którzy w ucieczce do pobliskich Niemiec musieli szukać dla 
siebie ocalenia, kreowali bardzo znani aktorzy - Brigitte Horney 20 

i Willy Birgel !H_ Pokrewny temat, rozszerzony w pewnych szczegółach 

1• Ch. Kayssler (1898-1944), jeden z wybitnych aktorów dramatycznych 
w teatrach Berlina, występował ta�że w licznych filmach propagandowych. Zginął 
jako ofiara wojny. 

17 „Staatspolitisch und kiinstlerisch besonders wertvoll, volkstiimlich wertvoll, 
jugendwert". 

1s Scenariusz: V. Tourjansky, Emil Burri i Arthur Luethy. Muzyka: Lothar 
Brilhne. 

10 Viktor (Wiaczesław) Tourjansky (1891-1976), reżyser niemiecki pochodzenia
ukraińskiego, do r. 1917 w Rosji, gdi:ie debiutował w teatrze (uczeń Stanisławskiego) 
i w filmie niemym; w l. 1935-1945 jako reżyser zrealizował w Trzeciej Rzeszy 14 

filmów, od 1940 r. również autor scenariuszy filmowych. Film Feinde był w zasa
dzie jedynym typowo propagandowym filmem zrealizowanym przez tego reżysera. 

20 Brigitte Horney {ur. 1911), znana aktorka dramatyczna, która swoją szcze
gólną popularność zawdzięczała filmowi; w filmie niemieckim (występowała także 
w filmach innych krajów) od 1931 r; w l. 1933-1943 role w 24 niemieckich fil

mach, w tym 6 u reż. Tourjansky'ego; w 1950 r. wyszła za mąż za amerykańskiego 
historyka sztuki i wyjechała do USA, występując jedynie gościnnie w teatrze 
w RFN. 

u Willy Birgel (,1891-1953), bardzo znany aktor teatralny, od 1934 r. ·· jeden 
z gwiazdorów niemieckiego kina. Debiutował w filmie w 1934 r., do 1945 r. role 
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i na inne kraje, zaprezentowany został też w filmie K. Rittera 22 Ober 
alles in der Welt, zrealizowany w koncernię UF A przy udziale znanych 
aktorów 23

• Prapremierę tego filmu prowokacyjnie zorganizowano w oku
powanym Poznaniu {19 III 1941). Oba te filmy, wysoko ocenione za poli

tyczne i artystyczne (!) wartości, uznano również za nadające się do sze
rokiego rozpowszechniania wśród młodzieży. 

Trzecim i najgłośniejszym filmem z tej serii był Heimkehr (Powrót 
do d(:)mu), zrealizowany w koncernie WIEN-FILM na podstawie scena
riusza Gerharda Menzla (1894-1966) 24 przez reżysera Ucicky'ego. Gu
stav Ucicky ,(1899-1961), z urodzenia Wiede11czyk, należał w Trzeciej 

Rzesz)' do bardzo znanych i przez władze hitlerowskie cenionych reżyse

rów filmowych. Z piętnastu filmów, które stworzył w okresie rządów 
hitlerowskich w Niemczech - od r. 1938 w Wiedniu - aż sześć miało 

charakter obrazów typowo propagandowych 2s. Film H eimkehr 2s, mó
wiący o „martyrologii" mniejszości niemieckiej na Wołyniu pod rząda

mi polskimi, czemu kres kładą wkraczające oddziały Wehrmachtu, prze
wyższał swoją antypolską napastliwością wszystkie pozostałe 27• 

Uroczystą prapremierę filmu Heimkehr przygotowywano w Berli-

w 34 filmach, w tym wiele o charakterze wybitnie propagandowym. Po wojnie 
w teatrze i w filmie w Szwajcnrii i RFN. 

zi Karl Ritter (1888-1977), od 1925 r- w przemy�le kinematograficznym, w I.

1932-1945 pracownik Ufy, od 1936 r. jako reżyser. Jeden z najbardziej aktywnych 
twórców hitlerowskiego filmu propagandowego, głównie o tematyce wojennej. 
Szczególnie ceniony przez Hitlera i Goebbelsa, wielokrotnie nagradzany, otrzymał 
tytuły senatora kulturalnego Rzeszy i profesora. Po wojnie wyemigrował do Ar
gentyny, gdzie zmnrł. 

28 Autorami scenariusza byli K. Ritter i Felix Liltzkendorf, literat szczególnie 
blisko współpracujący z·hitlerowską propagandą, za co po wojnie ukarany został ok
resowym zakazem publikowania. Muzykę do tego filmu stworzył Herbert Windt, 
którego związki z hitlerowskim filmem propagandowym były również bliskie. 
Główną rolę kreował znany aktor Carl Raddatz, także bardzo aktywny w hitlerow
skiej propagandzie filmowej, a po wojnie jeden z najpopularniejszych aktorów 
w RFN. 

24 Pisarz niemiecki, autor sztuk scenicznych i scenariuszy filmowych; jego 
pisarstwo w najwyższym stopniu służyło celom propagandowym Trzeciej Rzeszy. 

n Kiedy w listopadzie 1940 r. Goebbels nagradzał w ściśle poufnej formie 
wysokimi premiami pieniężnymi najbardziej zasłużonych dla propagandy czter
nastu filmowców, Ucicky, obok F. Hipplera, K. Rittera, E. Janningsa i K. Froelicha, 
należał do tych, którzy otrzymali najwyższą gratyfikację. Bundesarchiv Koblenz, 
(dalej BA-K), Reichsministerium filr Volksaufklarung und Propaganda (dalej R 
55), nr 377, Pismo Goebbelsa do ministra finansów Rzeszy z dn. 4 XI 1940 r. 

18 Kierownikiem zespołu roboczego, który wyprodukował Heimkehr, był Erich 
von Neusser (1902-1957), austriacki filmowiec, wychowanek Ufy, od 1938 r. pono
wnie w Wiedniu. 

n Szczegóły na temat fabuły filmu i jego obsady w: Drewnia k, Teatr i film ... ,

s. 289 i n., oraz w: R. Mars z ale k, Polska wojna w obcym filmie, Wrocław-War
szawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 31 in.
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nie. Na skutek interwencji gauleitera Baldura von Schiracha, który do
magał się, aby wszystkie filmy wyprodukowane przez WIEN-FIL.M 
miały swoje prapremiery w · Wiedniu, zmieniono jednak decyzję 28.

W efekcie miała ona miejsce IO X 1941 r. w reprezentacyjnym kino
teatrze wiedeńskim „Scala", a uświetnił ją występ Wiedeńskich Fil
harmoników, którzy odegrali uwerturę Coriolan Beethovena. W luksu
sowo wydanym programie reżyser Ucicky napisał o swym dziele: ,,Ich 
habe fur den Film Heimkehr mein Bestens gegeben, und hoffe, dass 
es mir gelungen ist". Goebbels kazał dać temu dziełu najwyźsze oznaki 
kwalifikacyjne cenzury - politycznie i artystycznie szczególnie wartoś
ciowy, zalecony do r-0zpowszechniania wśród ml-Odzieży - a nadto ty
tuł ,,filmu narodu" 29. Na weneckim Biennale w 1941 r. przyznano mu 
puchar włoskiego ministra kultury. Strona niemiecka czyniła zresztą 
usilne starania, aby film ten szeroko propagować w krajach sprzymie
rzonych z Trzecią Rzeszą. Dotarł on nawet do Japonii, gdzie 28 IX 1944 r. 
jednocześnie w trzech reprezentacyjnych kinoteatrach stolicy tego kra
ju odbyła _się jego japońska prapremiera, której niemieckie przedstawi
cielstwo dyplomatyczne starało się nadać jak największy rozgłos pro
pagandowy so. Wyświetlano go oczywiście również na obszarach okupo
wanych, także na ziemiach polskich, gdzie widownię stanowiła przede 
wszystkim publiczność niemiecka. Zdając sobie z tego sprawę, że Po
lacy będą musieli poczytać film Heimkehr za prowokację s1, podjęto 
środki ostrożności, aby zapobiec aktom sabotażu. 

Spora liczba niemieckich filmów fabularnych z lat 1940-1944 sięga
ła w swej tematyce do wydarzeń związanych z prowadzoną przez Trze
cią Rzeszę wojną. Niektóre z nich, zwłaszcza te sprzed 1942 r., odwo
ływały się w retrospekcji do wydarzeń z września 1939 r. na froncie 
wojny z Polską. Jako przykład wypadnie tu wskazać na film Wunsch

konzert (Koncert życzeń), najgłośniejszy z serii filmów realizowanych 
w ramach hasła „Heimat und Front" 32. Bliższa analiza tych filmów wy
kracza już jednak poza ramy tego ogólnego przeglądu. 

18 BA-K, R 55, nr 1320, s. 43, Pismo pełnomocnika do spraw gospodarczych
filmu M. Winklera do B.v. Schiracha z 13 IX 1941. 

19 „Film der Nation" - najwyższe wyróżnienie dla niemieckiego filmu, usta
nowione w 1939 r. W sumie wyróżnienie to otrzymały tylko cztery filmy. 

80 BA-K, R 55, nr 663, s. 205, Pismo dyrektora dep. filmowego do Goebbelsa
z 7 X 1944 r. 

11 W notatce „Rządu GG" znalazło. się m. in. następujące stwierdzenie: ,,Der 
Film ist politisch von grosster Bedeutung fur das GG und die hier tatigen 
Deutschen. Der Start muss gross und schlagartig sein. Die Polen werden den Film 
ais Provokation empfinden ... " Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Regierung 
des Generalgouvernements, nr 1439, f. ·131. 

11 Dr e w n i a k, Teatr i film ... , s. 275. 
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DER DEUTSCHE ANGRIFF AUF POLEN IM LICHTE DER FILMPRODUKTION 

DES DRITl'EN REICHES 

Die Frnge, wie der September-Feldzug in deutschen Filmen des Dritten Reiches 

dargestellt wurde, findet nur eine blasse Wiederspiegelung im wissenschaftlichen 

Schrifttum. Der Verfasser geht in seinen Ausfuhrungen uber die bestehenden 

Festlegungen hinaus und versucht dieses Problem in einer breiteren Dimension 

zu behandeln. Untersucht werden die Dokumentar- und Spielfilme. Die grosste 

Aufmerksamkeit wurde den wichtigsten Filmen geschenkt, welche den Septem

ber 1939 zum Thema haben. Der allererste ist Feidzv.g in Polen. Bei der Charak

terisierung des Films wird auch sein Regisseur Fritz Hippler dargestellt. Der 

nachste, im Dritten Reich bekannt gewordene Film heisst Feuertav.fe von Hans 

Bertram. Von den Spielfilmen, die sich auf die September-Kampfhandlungen 

beziehen, ist Kampfgeschwader Liitzow zu nennen. Auf die Problematik des 

Septembers wird auch aus der Sicht von mutmasslichen Ursachen des Kriegs

ausbruchs in anderen Spielfilmen eingegangen, die die polnische Nation und 

den polnischen Staat verunglimpfen. Dies sind var allem solche Filme wie Feinde 

(Rcgie V. Tourjansky) und der bekannteste von den antipolnischen Spielfilmen 

Ileimkehr (Regie G. Ucicky). Der Autor versuchte dadurch die allgemeinen Prin
zipien und Ziele der Nazipropaganda zu wiederspiegeln. 




