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CYFROWE RE-WIZJE PRZESZŁOŚCI: 
JAK WYGRAĆ KAMPANIĘ WRZEŚNIOWĄ 

Dyskusja wokół przyczyn polskiej przegranej w jesiennej kampanii 1939 roku, 
w tym pytania, czy poniesiona wówczas klęska była nieuchronna, rozpoczęła się, gdy 
jeszcze rozbrzmiewały wystrzały ostatnich walk. Toczona szczególnie zajadle przez 
wojskowych czy polityków – i jednym, i drugim służąc nierzadko jako oręż we włas-
nych rozgrywkach – od początku poruszała znacznie szersze kręgi społeczne. Wobec 
narodowej tragedii obojętni nie pozostali również i twórcy – często jej uczestnicy, 
a zarazem ofi ary. Teksty takie, jak Pieśń o żołnierzach z Westerplatte Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego czy Do Generała Mariana Hemara, pisane niemal na gorą-
co, w obliczu klęski, na trwałe wpisały się w wrześniowy dyskurs. W miarę upływu 
czasu był on kształtowany przez inne dzieła. Stopniowo, zgodnie z ogólnym kierun-
kiem ewolucji prowadzącej z wolna w kierunku prymatu audiowizualności kultury 
drugiej połowy stulecia, coraz wyraźniej zaznaczało się oddziaływanie twórczości 
fi lmowej. Fakt ten nie pozostawał bez wpływu na kształt samego dyskursu, który 
w swej najszerszej, niejako ogólnospołecznej wersji ulegał swoistym deformacjom. 
Twórcy fi lmowi bowiem, jak słusznie zauważył Piotr Witek, „nie tylko opowiadają 
o społecznej rzeczywistości, ale współtworzą ją w ramach swoich praktyk audiowi-
zualnych, swoistych gier kulturowych, przy użyciu […] subtelnych narzędzi, jakimi 
są audiowizualne metafory”. Te zaś z kolei, w ramach zjawiska określonego przez 
wspomnianego badacza mianem kulturowego zwrotu audiowizualnego „biorą udział 
we współtworzeniu audiowizualnego wymiaru kultury […] nowego rodzaju społecz-
nej rzeczywistości myślowej”1.

Wypada dodać, że wzmiankowany proces zachodził w dużej mierze niezależnie 
od czysto artystycznych walorów poszczególnych dzieł fi lmowych, czego przykła-
dem – szczególnie użytecznym z punktu widzenia rozważanej w niniejszym szkicu 
problematyki – jest „nieudane arcydzieło” Andrzeja Wajdy – Lotna (1959). W fi l-
mie tym, przez krytykę przyjętym z dystansem, reżyser zaprezentował rzeczywi-
stość września 1939 roku w postaci serii ekspresyjnych, audiowizualnych metafor. 
Te ostatnie zaś – często odczytywane wprost – stały się zarzewiem gwałtownych 

1 P. Witek, Kultura, fi lm, historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 
2005, s. 117–118; M. Hopfi nger, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985, s. 58.
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nierzadko sporów, w mniejszym stopniu dotyczących samego dzieła, w większym 
zaś – zawartej w nim wizji przeszłości2.

Polemikę z ową wizją podjęli niebawem także i inni polscy twórcy fi lmowi, np. 
Bohdan Poręba, po 1989 roku zaś – autorzy fi lmów dokumentalnych, z Bogusławem 
Wołoszańskim na czele. W dziele pierwszego z wymienionych reżyserów (Hubal, 
1973) szarża polskiej kawalerii na oddział niemiecki kończyła się nie spektakularną 
masakrą (jak w jednej z najsłynniejszych – i najbardziej kontrowersyjnych – sek-
wencji fi lmu Wajdy), lecz spektakularnym sukcesem. Drugi z wymienionych podjął 
wprost próbę rewizji uznawanej często za odzwierciedlenie wrześniowej rzeczywi-
stości metafory, uzasadniając swój zamysł dobitnie i jednoznacznie: 

We wrześniowej kampanii 1939 roku symbolem bohaterstwa Polski […] stała się ka-
waleria. Może dlatego przez pół wieku z taką zaciekłością symbol ten niszczono i znie-
sławiano. Odwagę, patriotyzm, najwyższe walory bojowe uznano za przejaw słabości II 
Rzeczypospolitej3.

O społecznej nośności takiego założenia oraz ciągłym zainteresowaniu obecnoś-
cią tematyki kampanii wrześniowej w polskiej kulturze audiowizualnej przekonują 
liczne i niekiedy bardzo emocjonalne komentarze pod dostępnymi w serwisie You 
Tube poszczególnymi częściami owego widowiska4.

Programy Wołoszańskiego były przygotowywane wedle formuły, którą dziś moż-
na określić mianem „klasycznej”: montowano fi lmy dokumentale z epoki oraz sceny 
odegrane przez żołnierzy Wojska Polskiego i rekonstruktorów historycznych, odtwa-
rzających (rzeczywiste lub wyimaginowane, acz prawdopodobne) wydarzenia z prze-
szłości, łącząc je autorskim komentarzem. W późniejszych, pochodzących z 1996 
roku odcinkach wykorzystano jednak także możliwości oferowane przez rozwija-
jącą się coraz szybciej technikę cyfrową, prezentując walory i słabości używanych 
w trakcie działań przez obie strony wozów bojowych za pomocą przygotowanych 
komputerowo modeli 3D. Było to jedynie zasygnalizowanie nowych, otwierających 

2 E. Nurczyńska-Fidelska. Historia i romantyzm. Szkic o tożsamości Andrzeja Wajdy, [w:] Kino 
polskie w dziesięciu sekwencjach, taż (red.), Łódź 1996, s. 11; A. Helman, Starszy brat Andrzeja Wajdy, 
[w:] Filmowy świat Andrzeja Wajdy, E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski (red.), Kraków 2003, s. 44–45; 
P. Coates, Wajdowska wyobraźnia katastrofi czna. Trauma wojenna, surrealizm i kicz, [w:] Filmowy świat..., 
s. 110–118; A. Kotliński, Kawaleria Wajdy, [w:] Filmowy świat..., s. 122–139; Ch. Caes, Widowiska kata-
strofi czne: trauma historyczna i męska podmiotowość we wczesnych fi lmach Andrzeja Wajdy, [w:] Filmowy 
świat..., s. 145–154. Por też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotna_(fi lm) (dostęp: 24.11.2011); http://www.
youtube.com/watch?v=_LFltL9Zr5Q (dostęp: 24.11.2011).

3 Poręba chce zmartwychwstać. Z reżyserem Bohdanem Porębą rozmawia Grzegorz Sroczyński, 
„Gazeta Wyborcza” nr 54 (4.03.2008), dodatek „Duży Format” nr 9, s. 12–15. Do kawaleryjskich wątków 
kampanii wrześniowej B. Wołoszański powracał kilkakrotnie, poczynając od 1996 roku. Cytat pochodzi 
z fi lmu z cyklu „Sensacje XX wieku”: Bitwa pod Mokrą. Siła kawalerii, Agencja Produkcji Audycji Te-
lewizyjnych TVP S.A. dla Programu 1 TVP S.A., 2004.

4 http://www.youtube.com/watch?v=l5_8-JAfcwQ (dostęp: 26.11.2011). Pierwsza z pięciu dostępnych 
części została obejrzana do 26 listopada 2011 roku 98 864 razy. Internauci pozostawili 198 komentarzy, 
przy czym – co warto podkreślić – wszystkie te opinie zostały oznaczone jako pozytywnie oceniające 
prezentowany materiał fi lmowy. Ogółem pozostawiono 648 komentarzy, w tym jedynie 5 określonych 
jako negatywne.
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się przed kulturą audiowizualną możliwości rekonstrukcji przeszłości, niebawem zaś 
także – kreacji „rzeczywiście nierzeczywistych”, alternatywnych jej postaci. 

Niebawem okazało się, że owa kreacja niekoniecznie musi być dziełem boga-
to wyposażonych w środki techniczne i fundusze profesjonalistów. Świadczy o tym 
twórczość braci Wojciecha i Bogdana Dudziaków, działających w ramach fi rmy 
BDF Film. Wykorzystując wykształcenie plastyczne, studia w uczelniach wojsko-
wych oraz umiejętności grafi ka i programisty komputerowego, bracia Dudziakowie 
od 2006 roku wyprodukowali przy użyciu stosunkowo prostych środków serię fi l-
mów na temat żołnierzy i sprzętu wojskowego ze schyłkowego okresu II RP, głównie 
kampanii wrześniowej. W dziełach tych w jedną spójną całość zostały połączone 
wykonane szczegółowo wedle historycznych wzorców animowane komputerowo 
obiekty 3D, współcześnie zrealizowane ujęcia fi lmowe krajobrazów, w których nie-
gdyś rozgrywały się przedstawiane wydarzenia, sceny odtwarzane przez rekonstruk-
torów oraz sztuczne, wykreowane w komputerze środowiska. Działania te złożyły 
się (i nadal składają) na cykl przedsięwzięć, których myślą przewodnią stało się, jak 
zadeklarowali autorzy, „przedstawianie interesujących wydarzeń wojennych, przy-
pomnienie bohaterskich czynów Żołnierza Polskiego w sposób atrakcyjny i przystęp-
ny dla szerszego grona odbiorców”5.

Niemal wszystkie przygotowane dotychczas fi lmy dotyczyły jesiennej kampa-
nii 1939 roku. Ich autorzy starali się przeciwstawić – by użyć ich własnych słów 
– „zadziwiającej zgodności propagandy hitlerowskiej czasów wojny, jak i […] ro-
dzimych autorytetów doby PRL”6, wpisując się tym samym, choć w bardziej rady-
kalnej wersji, w nurt audiowizualnego odkłamywania historii, zapoczątkowany m.in. 
przez Wołoszańskiego. Wyraźna jest też w ich dziełach tendencja do skupiania się 
na epizodach pomyślnych dla strony polskiej, przy szkicowym jedynie sygnalizowa-
niu ewentualnych niepowodzeń. Odmiennie jednak niż w przypadku wspomnianego 
wyżej twórcy, fi lmy braci Dudziaków zostały zdominowane przez obraz. Część krót-
kich fi lmów, oparta wyłącznie na komputerowych animacjach, została całkowicie 
pozbawiona słownego, odautorskiego komentarza, operując jedynie udźwiękowio-
nym obrazem7.

W swych fi lmach bracia Dudziakowie nie poprzestali jedynie na przedstawieniu 
własnej, lecz znanej skądinąd, właściwej im przestrzeni, osadzonej w realiach histo-
rycznych wydarzeń oraz wizji minionej rzeczywistości. Posunęli się jeszcze krok 
dalej, wskrzeszając niemal ex nihilo skrawki przeszłości, o której wiadomo jedynie, 
że była. Na przygotowanych przez nich krótkich fi lmach animowanych unoszą się 

5 http://bdf2005.republika.pl/html/o_nas.html (dostęp: 26.11.2011).
6 Zacytowana kwestia pada z ust twórców w fi lmie Eksperyment Nowy Wiśnicz, http://fi lm.zso14.pl/

enw.avi (dostęp: 26.11. 2011).
7 A. Nowaczewski, Polski Wrzesień w monitorze, „Gość Niedzielny” 36 (2008), s. 44–45; http://

bdf2005.republika.pl/html/o_nas.html (dostęp: 26.11.2011); fi lm Eksperyment Nowy Wiśnicz, http://fi lm.
zso14.pl/enw.avi (dostęp: 26.11.2011); http://www.youtube.com/user/BDFilms2005#p/u/3/Nr4ky-UGTm4 
(dostęp: 26.11.2011). Do 28 listopada 2011 roku łączna liczba wyświetleń przesłanych fi lmów dla kanału 
BDF Film YouTube wyniosła 551 240. Ponadto fi lmy braci Dudziaków były prezentowane w TVP3 
Kraków oraz Telewizji Trwam.
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więc w powietrze polskie samoloty wojskowe, których do momentu wybuchu II woj-
ny światowej nie zdążono dopracować – nigdy więc nie znalazły się w jednostkach 
bojowych i nie wzięły udziału we wrześniowych walkach. Mamy więc do czynienia 
ze swoistą wersją cyfrowo wykreowanej historii alternatywnej – nawiązującej do 
historycznych faktów, ale niedostępnej zmysłowemu poznaniu w żaden inny spo-
sób. A równocześnie – dzięki zaklęciu w dopracowanym grafi cznie ruchomym obra-
zie – łudząco realnej, czy nawet – hiperrzeczywistej w Baudrillardowskim niemalże 
sensie8. Niemalże, bo jednak nie w pełni. Choć bowiem rzeczywistość dzieł braci 
Dudziaków jest istotnie generowana za pomocą modeli, to jednak trudno ją uznać za 
„pozbawioną źródła i realności, mapę poprzedzającą terytorium”9. Istotnie – mamy 
do czynienia ze swoistą symulacją, a nawet, by posłużyć się frazą Jeana Baudrillarda 
– „odzwierciedleniem głębokiej rzeczywistości”10. Nie zostaje jednak przekroczona 
granica simulacrum – przedstawiany obraz tej „głębokiej rzeczywistości” nie „skry-
wa” i nie „wypacza”, Bóg zaś nie „zniknął”, lecz wciąż stanowi nadzieję na przywró-
cenie zagubionego w przeszłości III Rzeszy czy PRL elementarnego ładu, „prawa 
i sprawiedliwości” – w sensie bliskim temu, które pojęciom tym nadał Psalmista (Ps 
33,5). Na rzecz takiej interpretacji świadczą zarówno wypowiedzi samych autorów, 
jak i wpisy komentujących ich twórcze dokonania internautów11. 

Nie w pełni więc można się zgodzić z efektowną (i skądinąd – ciekawą) tezą 
Piotra Witka, że 

audiowizualne symulacje formują i wykorzystują wyobraźnię społeczną w nowy sposób, 
[…] uświadamiają historykom […], iż w dobie ekranów osiągalne jest konstruowanie kul-
turowej rzeczywistości, nowych wersji historycznych światów możliwych, które dotąd 
były nie tylko niewidzialne i niewyobrażalne, ale i niemożliwe do pomyślenia przez […] 
historyków. […] Nasuwa się […] wniosek, iż medialne praktyki symulacyjne delegują ak-
tywność badawczą historyków i myślenie o historii w sferę swoistej wirtualności. Oznacza 
to niezaktualizowaną możliwość istnienia przeszłości bez jej obecności. Przeszłość […] 
jest tu audiowizualnym simulacrum myśli, wytworem współczesnej audiowizualnej kul-

8 http://www.youtube.com/user/BDFilms2005#p/u/3/Nr4ky-UGTm4 (dostęp: 26.11.2011). Interesu-
jącą analizę przykładu tzw. historii wirtualnej, stanowiącej inną próbę medialnego przetworzenia (i rów-
nocześnie – odtworzenia) przeszłości przy użyciu techniki cyfrowej przedstawiła Monika Brzóstowicz-
-Klajn w szkicu Wehikuł czasu? Uwagi o wirtualnej historii. Tajemnica zamachu na Hitlera (program 
dokumentalny produkcji Discovery Channel), „Kultura Współczesna” 3 (2007), s. 163–177. Wypada 
jednak zauważyć istotne cechy odróżniające stanowiący przedmiot tej analizy program od dzieł BDF 
Film, w szczególności zaś komercyjny charakter tego pierwszego oraz nieosiągalny w polskich realiach 
poziom zaangażowanych w jego realizację środków fi nansowych i technicznych.

9 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 6, 11; tenże, Pakt jasności. 
O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Kraków 1998, s. 7–14.

10 Tenże, Symulakry i symulacja, s. 6–9.
11 Sami autorzy, komentując w serwisie You Tube postępy prac nad swym nowym fi lmem Pułkownik 

Maczek, stwierdzili: „Już wiemy, że ukończenie Płk. Maczka w 2010 jest nierealne. Niestety trudno podać 
dokładnie nową datę, bo jest zależna od domknięcia budżetu. Niemniej jednak zapewniam, że prace nie 
ustają, w tym roku planujemy zdjęcia w plenerze polskich żołnierzy, jest jeszcze ogrom pracy przy mode-
lach i efektach specjalnych. Z Bożą  pomocą  będz ie  szybc ie j  n iż  późnie j” (wyróżnienie W.M.).
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tury, wirtualnym poligonem historyka, gdzie dokonuje się niematerialnej „reprodukcji”, 
symulacji i aktualizacji przeszłości jako wszelkiego nieobecnego bycia12.

To jednak nie twórcy fi lmów, nawet tak chętnie odwołujący się do cyfrowej sy-
mulacji jak bracia Dudziakowie, najpełniej zdołali zrealizować wspomnianą wyżej 
koncepcję przeszłości jako „audiowizualnego simulacrum myśli”. W tej sferze pry-
mat należy do twórców gier komputerowych13. 

Walka, niejednokrotnie osadzona w historycznym kontekście (acz często potrak-
towanym jedynie jako pretekst), stanowiła motyw przewodni wielu gier wideo nie-
mal od ich zarania14. Wcześnie też, jeszcze w poprzedzającej ustanowienie dominacji 
komputerów klasy PC (Personal Computer) epoce maszyn ośmiobitowych pojawiły 
się w tych grach odniesienia do rzeczywistości II wojny światowej (np. 1978 – At-
lantic Patrol; 1980 – Computer Bismarck, North Atlantic Convoy Raider, Midway 
Campaign; 1981 – Castle Wolfenstein, Dnieper River Line, Eastern Front (1941), 
The Battle of the Bulge. Tigers in the Snow, Torpedo Fire). Oczywiście technolo-
giczne ograniczenia powodowały, że w produkcjach tego wczesnego okresu element 
mimetyczny był obecny w dużej mierze umownie – odwołując się w znacznie więk-
szym stopniu do wyobraźni gracza niż konkretnych właściwości świata przedsta-
wionego. Już wówczas jednak zaznaczył się podział gier „drugowojennych” na dwie 
podstawowe kategorie: gry akcji, których typowym przedstawicielem jest First Per-
son Shooter, a główną ideą – penetracja wykreowanego cyfrowo świata (w przypad-
ku FPS postrzeganego przez gracza z perspektywy reprezentującej go postaci), oraz 
gry strategiczne – ukierunkowane na intelektualną kreację, tj. zmuszenie gracza do 
znalezienia optymalnej drogi rozwiązania problemu o mniej lub bardziej strategicz-
nym charakterze. Należy dodać, że obie kategorie nie są całkowicie rozłączne, a gry 
jednoznacznie przynależne do jednej z nich znajdują się zapewne w mniejszości. 
Element strategiczny uatrakcyjnia osnute wokół realiów II wojny światowej gry ak-
cji, które bez jego obecności stają się zwykle monotonną i nużącą „grą w zabijanie”, 
z kolei gra postrzegana jako aktywność czysto intelektualna, pozbawiona elementu 
akcji czy obecności dopracowanej grafi ki (charakterystycznej dla action-based ad-
venture games) może zainteresować jedynie ograniczony krąg odbiorców, co rady-
kalnie zmniejsza szansę osiągnięcia przez nią komercyjnego sukcesu15.

12 P. Witek, Oswajanie przeszłości w dobie ekranów. Audiowizualne gry kulturowe jako nowe formy 
konstruowania historycznych światów możliwych, [w:] Worlds in the Making. Constructivism and Post-
modern Knowledge, E. Lorek-Jezińska, T. Siek-Piskozub, K. Więckowska (ed.), Toruń 2006, s. 463–464.

13 E. Kingsepp, Fighting Hyperreality With Hyperreality. History and Death in World War II Digital 
Games, „Games and Culture” 2 (2007), s. 366–375; R. Bomba, Historia w grach komputerowych, „Hi-
storyka” 37–38 (2007–2008), s. 137–138. 

14 E. Halter, From Sun Tzu to Xbox. War and Video Games, New York 2006, passim; R. Smith, The 
Long History of Gaming in Military Training, „Simulation & Gaming” 1 (2010), s 11–13; R. Bomba, dz. 
cyt., s. 127–135.

15 E. Kingsepp, Immersive Historicity in World War II Digital Games, „HUMAN IT. Journal for 
Information Technology Studies as a Human Science” 2 (2006), s. 61. Zaproponowana kategoryzacja nie 
jest bynajmniej jedyną możliwą, wydaje się jednak najbardziej użyteczna z punktu widzenia rozpatry-
wanej w niniejszym tekście problematyki. Por. R. Bomba, dz. cyt., s. 131–136; M. Woźniak, Przeszłość 
jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010, s. 245–246. Autor 



174 Wojciech Mazur

To właśnie najpewniej względy komercyjne sprawiły, że tematyka polska, uznana 
za potencjalnie mało interesującą dla zachodniego odbiorcy, w grach odnoszących 
się do wydarzeń II wojny światowej pojawiła się stosunkowo późno. Jej nieobecność 
na szerszą skalę przełamały w latach 90. strategie turowe (w których ruchy grających 
są wykonywane naprzemiennie) fi rmy Strategic Simulations Inc. (SSI): Panzer Ge-
neral (1994, w 1996 roku nagrodzona jako Best Military or Strategy Computer Game 
of 1995), Steel Panthers (1995), Panzer General II (1997) oraz Steel Panthers III. 
Brigade Command 1939–1999 (1997). W produktach tych zostały też odwzorowane 
walki polskiej kampanii jesiennej 1939 roku, jednakże gracz, kierując działaniami 
strony niemieckiej (poczynania strony polskiej kontrolował komputer) nie miał szans 
na zmianę ostatecznego jej wyniku. Możliwość powstrzymania niemieckiej agresji 
zaistniała w świecie gier komputerowych dopiero w 1998 roku, wraz z pojawieniem 
się opracowanej i wydanej przez polską fi rmę MarkSoft (a przygotowanej przez „The 
Swords”16) turowej strategii Fall Weiss 1939. Opracowana szczegółowo pod wzglę-
dem wierności realiom militarno-historycznym, już w momencie udostępnienia ra-
ziła bardzo uproszczoną grafi ką. Wśród zainteresowanych tematyką graczy szybko 
zyskała status „kultowej” – jest też pamiętana i poszukiwana do dziś. Wyjaśniają to 
komentarze samych zainteresowanych: 

Nie chodziło mi o inteligencje AI i inne sprawy ale konkretnie o czas czyli wrzesień 
39 roku, nie ma takiej gry, żaden Close Combat , Total War itd. grałem sobie w nie i nie 
powiem są fajne ale one nie pokazują walk we wrześniu roku pamiętnego! . I niestety 
raczej nie powstanie już nic takiego jak gra Fall Weiss 1939 o takim rozmachu gdzie moż-
na sprawdzić co by było gdyby…” [Historia Wojskowa. Forum Dyskusyjne, użytkownik 
„1939”, wypowiedź z 27.11.2011]; „Tutaj zgoda, praca jaką wykonali autorzy w sensie 
historycznym i przeniesienie tego na grę faktycznie jest niesamowita” [użytkownik „Bar-
tek”, 27.11. 2011]17; „mimo , że ma sporo lat świetna gierka . kiedyś grałem . szukam teraz 
od dłuższego czasu ale nigdzie nie mogę jej znaleźć” [opinia użytkownika „denio”5 pod 
recenzją gry w serwisie Wirtualna Polska – Imperium Gier, 16.03.2010]18; „Gra jest niesa-
mowita” [Forum o Wojnach Światowych dws.org, użytkownik „Sindbad”, 24.09.2007]19.

Najwyraźniej więc twórcy gry nadal uzyskują premię za podjęcie przed laty te-
matyki uznawanej przez rodzimych graczy za ważną oraz staranne jej opracowanie. 

Fall Weiss do dziś pozostała, jak się wydaje, jedyną przygotowaną przez profesjo-
nalne studio w celu komercyjnego rozpowszechniania grą komputerową poświęconą 

pomija w swej analizie gry komputerowe wykorzystywane w szkoleniu wojskowym jako dostępne zwykle 
ze swej istoty jedynie ograniczonej, wyselekcjonowanej grupie odbiorców. Należy jednak wspomnieć, 
że to właśnie do tej kategorii gier należało pierwszeństwo w odwzorowaniu realiów II wojny światowej 
(zob. R. Smith, dz. cyt., s. 12).

16 W 1995 roku grupa ta wydała grę Piotrków 1939. Ta archaiczna pod każdym niemal względem już 
w momencie ukazania się na rynku, a przy tym dość skomplikowana strategia turowa, zgodna w dodatku 
z prawdą historyczną (rozgrywka nieuchronnie prowadziła do klęski strony polskiej), nie zdobyła uznania.

17 http://forum.phw.org.pl/viewtopic.php?f=26&t=3991&start=15 (dostęp: 29.11.2011). Pisownia 
jak w oryginale.

18 http://gry.wp.pl/recenzja/fall-weiss-1939,153,1.html (dostęp: 29.11.2011). Pisownia jak w oryginale.
19 http://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=12&t=117738 (dostęp: 29.11.2011).
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w całości kampanii wrześniowej. W grach, które ukazały się w latach następnych, 
„wrześniowa” tematyka miała się jeszcze wielokrotnie pojawiać, m.in. w symula-
torze lotniczym IL-2 Sturmovik (2001, także dodatek The Forgotten Battles z 2003 
roku), symulatorze czołgu Panzer Elite Action. Pola Chwały (2006); strategie The 
Operational Art of War (1998; także w wydanej w 2006 roku części III), Blitzkrieg 
(2001), Hearts of Iron I–III (2002–2009), Codename. Panzers – Phase One (2004), 
World War II in Europe. The First Blitzkrieg (2005), Theatre of War (2007), Decisive 
Campaigns. The Blitzkrieg from Warsaw to Paris (2010), a ostatnio też – Panzer 
Corps (rozszerzenie Panzer Corps Grand Campaign ‘39 – 2011).

W większości wzmiankowanych gier ruchami strony polskiej kierował komputer, 
co sprowadzało ją do roli statysty, zaś w pozostałych przypadkach była zazwyczaj 
traktowana drugoplanowo20. Ograniczało to poważnie swobodę graczy, szczególnie 
tych, którzy nie byli zainteresowani kolejnym odtworzeniem wrześniowej porażki 
w ramach zaprogramowanych przez twórców gry (i zasadniczo zgodnych z rzeczy-
wistym biegiem wydarzeń) realiów, ale pragnęli uzyskać możliwość „odwrócenia 
biegu historii” poprzez podjęcie scenariuszy z zakresu historii alternatywnej czy 
kontrfaktycznej. 

Była to zapewne jedna z przyczyn aktywności środowisk modderów, zajmują-
cych się modyfi kacją oryginalnych gier komputerowych poprzez wyposażanie ich 
w cechy i właściwości nieprzewidziane przez producenta21. Jako punkt wyjścia do 
działań moddingowych posłużyły zarówno gry, w których narracji uwzględnio-
ne zostały walki kampanii wrześniowej (m.in. Fall Weiss i Panzer General 2), jak 
i inne gry o tematyce militarnej – w tym także należące do kategorii gier akcji (np. 
Operation Flashpoint czy mod Forgotten Hope do gry Battlefi eld 1942). Przeana-
lizowany materiał – w tym w szczególności wypowiedzi umieszczane na forach 
internetowych – wskazuje, że proponowana przez Olliego Sotamę lista głównych 
motywacji modderskich poczynań zachowuje aktualność także względem środowisk 

20 Za istotny wyjątek uznać należy gry z serii Hearts of Iron fi rmy Paradox Interactive, które jednak, 
choć mają grono oddanych zwolenników, przez wielu graczy są krytykowane i omijane ze względu na dużą 
złożoność rozgrywki. Charakterystyczna jest tu dotycząca pierwszej z cyklu gier (w Polsce wydanej jako 
Europa Universalis: II Wojna Światowa) opinia użytkownika „Majster” umieszczona na Polskim Forum 
Deus Ex 15 kwietnia 2006 roku: „Od zawsze  marzyłem o  tak ie j  grze ,  w k tóre j  możny zmienić 
b ieg  h is tor i i  na jwiększego konf l ik tu  zbro jnego świa ta .  Jakież moje zdziwienie wywołało to, 
iż taka gra istnieje! Jest to strategiczna gra, w której areną działań jest cały świat […] i można się wcielić 
nie tylko w jedną z potęg okresu II wojny […], ale w każde państwo ówczesnego świata! Czyli możemy 
zagrać np. Brazylią i podbijać kraje Ameryki Płd, możemy Niemcami wygrać wojnę, możemy Polską 
przeżyć dłużej niż wrzesień 1939, możemy praktycznie wszystko… To jes t  zdecydowanie  na jbar-
dz ie j  skompl ikowana  gra ,  w jaką  gra łem w życ iu ,  mnogość  opc j i  wręcz  przy t łacza 
na  począ tku .  Nauczenie się wszystkich ikonek, procesów, jakie rządzą grą, zajmuje sporo czasu, jednak 
po nauczeniu się podstaw – banan nie schodzi z twarzy, dopóki nie wyłączysz gry”. http://www.deusex.
pl/forum/viewtopic.php?t=1401 (dostęp: 29.11.2011). Pisownia jak w oryginale (wyróżnienia W.M.).

21 H. Postigo, Of Mods and Modders. Chasing Down the Value of Fan-Based Digital Game Modifi ca-
tions, „Games and Culture” 2 (2007), s. 300–313; O. Sotamaa, When the Game Is Not Enough. Motivations 
and Practices Among Computer Game Modding Culture, „Games and Culture” 3 (2010), s. 240–254; 
R. Wiśniewski, Empire. Total War. Historycy wychodzą z gry, http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20090321/GRY/500129602 (dostęp: 29.11.2011).
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biorących na warsztat tematykę jesiennej kampanii 1939 roku, obejmując: dążenie do 
„uzupełnienia” gry uznawanej za „niekompletną” i nie dość atrakcyjną, pozbawio-
ną preferowanych przez gracza elementów, pragnienie poznania gry „od wewnątrz”, 
swoistego rozebrania jej na części składowe, udoskonalenie gry poprzez wykorzy-
stanie w jej mechanice lub narracji informacji zebranych w trakcie własnych docie-
kań (w rozpatrywanych tu przypadkach – zwykle dotyczących zagadnień militarno-
-historycznych), chęć dania upustu własnej pasji twórczej oraz realizacja twórczych 
pasji integrujących szerszą społeczność. Co istotne, często podawaną przyczynę po-
dejmowania podobnej aktywności stanowi pragnienie wprowadzenia do danej gry 
możliwości rozgrywek przy wykorzystaniu polskich żołnierzy czy jednostek i pol-
skiego uzbrojenia. Jeśli zaś takowe w producenckiej wersji gry zostały już uwzględ-
nione – wzbogacenie odpowiedniego zasobu, w szczególności o sprzęt najbardziej 
nowoczesny czy wręcz prototypowy (pancerny, przeciwpancerny, lotniczy…), któ-
rego zabrakło w historycznych realiach 1939 roku. Jeden z podstawowych celów 
tych działań lapidarnie, ale jak można sądzić, celnie określił jeden z użytkowników 
modderskiego subforum internetowego: „…fajnie jest pograć Polakami i dokopać 
Niemcom”22.

Spektrum postaw, które kryją się za przywołanym stwierdzeniem, rozpościera 
się szeroko – od czysto ludycznych (pragnienie ciekawszej, bardziej atrakcyjnej za-
bawy) przez odreagowanie odległej wojennej traumy, do bardziej współczesnych 
narodowych kompleksów. Równocześnie jednak – co wypada podkreślić – stanowi 
wyraz tendencji, wyraźnie dostrzegalnej w osnutej wokół wydarzeń ze schyłkowe-
go okresu II Rzeczypospolitej polskiej narracji kulturowej z ostatnich lat. W jej ra-
mach coraz częściej pojawiają się dążenia do rewizji utrwalonych, zdawać by się 
mogło, sądów i ocen oraz rehabilitacji minionej rzeczywistości, jako zafałszowanej 
przez propagandę nazistowskich Niemiec, a następnie PRL. Dążenia te znalazły wy-
raz w materiałach fi lmowych i animacjach Wołoszańskiego czy braci Dudziaków, 
a także w pracach niektórych historyków młodszego pokolenia, którzy prawdziwym 
i domniemanym fałszom historiografi i PRL starają się przeciwstawiać odpowiednio 
spreparowaną ich antytezę. Twórcy narracji odwołujących się do fi kcji posuwają się 
na tej drodze dalej, przedstawiając scenariusze z zakresu historii alternatywnej czy 
raczej kontrfaktycznej. Przykładem może tu być wydana w 2008 roku powieść Mar-
cina Ciszewskiego www.1939.com.pl, na której kartach nowocześnie wyposażony 
polski batalion sił NATO po przeniesieniu w czasie włącza się 1 września 1939 roku 
w działania bitwy pod Mokrą23. Wszak jedynie w grze komputerowej możliwe staje 

22 http://spwc.pl/forum/viewtopic.php?t=2324&start=0 (dostęp: 29.11.2011). Por. O. Sotamaa, dz. 
cyt., s. 245–246. Autor When the Game Is Not Enough… formułował swe wnioski na podstawie badań 
społeczności modderów gry Operation Flashpoint, która bywa również wykorzystywana jako podstawa 
modów „wrześniowych”. Także i on zwrócił uwagę na tendencję do przygotowywania „wirtualnych 
reprezentacji lokalnego środowiska i oddziałów oraz skupiania się na konkretnych wydarzeniach […] – 
często ważnych dla danego narodu”. Należy więc podkreślić, że nie ma ona bynajmniej czysto polskiego 
charakteru (tamże, s. 249).

23 M. Ciszewski, www.1939.com.pl, Warszawa–Grójec 2008.
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się osobiste i czynne dokonanie rozrachunku z przeszłością oraz unieważnienie nie-
pożądanej (choć do niedawna jedynej i rzeczywistej) jej wersji. Tu bowiem wreszcie 

nie istnieje już linearność, koniec ani nieodwracalność, których funkcję liniową dałoby się 
określić. […] Nic tutaj nie jest pozostawione statystycznemu prawdopodobieństwu, tylko 
wolnej możliwości zajścia wydarzenia. Wszystko pragnie się wydarzyć, to my stoimy na 
przeszkodzie owej nieskończonej możliwości. […] W rachunku cyfrowym fi kcja nie może 
się już ujawnić. Jeśli chodzi o to, co rzeczywiste, o naszą starą, dobrą rzeczywistość, która 
cieszyła się swym obrazem i odniesieniem do świata, to dawno już znikła. […] Oto koniec 
historii w jej linearnej ciągłości i kres wydarzenia w jego radykalnej nieciągłości24.

24 J. Baudrillard, Pakt jasności..., s. 171–174. Rację ma więc Marek Woźniak, który zauważa: „Obraz 
przeszłości kreowany w grze nie jest imitacją, reprezentacją czy przedstawieniem przeszłej rzeczywisto-
ści, jest konstruktem o charakterze kulturowym, atrakcyjnym przede wszystkim dlatego, że jego twórcą 
jest uczestnik gry. Gracz […] staje się jednocześnie uczestnikiem i twórcą historii, a w niektórych grach 
może historię – opartą na wiedzy akceptowanej przez historiografi ę – zmieniać” (dz. cyt., s. 246). Wiele 
dalszych ogólnych uwag formułuje Radosław Bomba, dz. cyt.


