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Powstanie Warszawskie. Refleksje w 60. rocznicę

,,B ędzie rzeczą najw ażniejszą, aby bolszewicy w kraczając do  Polski zastali nas 
zorganizow anych. W  m om encie  załam ania się n iem ieckiego fron tu  w schodniego 
oddziały nasze pow inny w ystąpić z b ron ią  w ręku , aby rozbro ić  N iem ców , objąć 
służbę bezpieczeństw a i zapew nić pracę  czynników  adm inistracyjnych, m ianow a
nych przez D eleg a ta  R ząd u ” .

G en . W. S ikorski do gen. S. R ow eckiego, 8 m arca 1942 r.

„a  m y będziem y się bili,
i my, i nasze dzieci.
[...]
b o  m y zrobim y pow stanie 
w roku  dw utysięcznym ” .

W. B roniew ski, P rzepis na poezję , 1945.

Kolejna okrągła rocznica Powstania, najtragiczniejszego wydarzenia naszej 
najnowszej historii, stanowi zawsze traumatyczną datę określającą stan polskiej 
świadomości narodowej. Bohaterski, samotny bój Warszawy, tragizm losów 
miasta i jego mieszkańców, pozostawił, po sobie -  od pierwszych dni po klęsce 
po dzień dzisiejszy -  spór nieustannie odnawiany, o przyczyny i motywy de
cyzji, o odpowiedzialność decydentów, skutki i konsekwencje przegranej, 
a zwłaszcza o przyczyny, które do klęski doprowadziły.

Pod rządami komunistycznymi w Polsce sprawy podstawowe dla genezy 
Powstanie Warszawskiego były czas długi, niemal do końca, zafałszowane 
tendencyjnymi pobudkami wyrażającymi interes Związku Radzieckiego. Stąd 
zwłaszcza kombatanci i mieszkańcy Warszawy, którym nawet przez długie lata 
odmawiano prawa do godnego hołdu dla poległych, odrzucali oskarżenia kie
rowane pod adresem Państwa Podziemnego i Rządu RP na emigracji w Lon
dynie, nie przyjmowali tych oskarżeń do wiadomości. Na emigracji jednak, 
a także i w kraju, rozwijał się nurt krytyczny, daleki od komunistycznej propa
gandy, spojrzenie najczęściej określane jako realistyczne, trzeźwe, antyroman- 
tyczne a szukające odpowiedzi na pytanie: czy decyzje o „Godzinie W ”, ich
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przesłanki militarne czy polityczne, były zasadne i czy można było podjąć inne, 
mniej ryzykowne. Pisali tak Stefan Kisielewski i Stanisław Stoma, Paweł Jasie
nia i Tomasz Łubieński, nie licząc wielu autorów emigracyjnych. Historyk 
literatury, specjalistka syndromu polskiego romantyzmu i kultu powstań naro
dowych -  Maria Janion, poświęciła tej kwestii zbiór studiów o dużym znacze
niu1. Odzyskanie wolności słowa i opinii po roku 1989 zaowocowało przede 
wszystkim publikacjami oddającymi hołd tym, co zginęli, tym, co walczyli. 
Dyskusje fundamentalne nadal jednak toczyli historycy, chociaż raczej w pu
blikacjach nieprzeznaczonych dla masowego czytelnika. W roku rocznicy 1994 
częściej przecież kładziono nacisk na mit Powstania, jego pozytywne skutki. 
Nadal także utrzymywał się nurt krytyczny, niekoniecznie wyłącznie w duchu 
myślenia anglosaskiego, reprezentowanego przez Jana Ciechanowskiego2.

Piszący te słowa w podstawowych sprawach sporu od dawna reprezentuje 
stanowisko pośrednie3, które warto jeszcze raz zaakcentować, a które wynika 
z dążenia (nie zawsze przez innych autorów docenianego), by oceny wydarzeń 
historycznych i protagonistów dram atu dokonywać nie tylko na tle skutków 
bezpośrednich i innych Powstania Warszawskiego, ale także na tle ówcześnie 
znanych decydentom faktów, tych, które określiły motywy działań i decyzji. 
Tak więc w obliczu tragedii, jaką była klęska Powstania Warszawskiego, trzeba 
zachować pewien dystans, zarówno wobec apologetów romantycznej i epickiej 
legendy heroicznej, żywiącej się klęskami4, jak i oddać sprawiedliwość aktorom

1 Por. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998. Rzecz jasna, iż autorka nie 
badała faktów historycznych, lecz ich rolę w romantycznej koncepcji narodowej powstań zbroj
nych. Stąd dodam, iż najnowsze ustalenia naukowe definitywnie grzebią obraz generała Tatara 
jako realisty; w istocie był u boku S. Mikołajczyka głównym protagonistą idei powstania, dla niej 
wstrzymał bezprawnie depeszę Naczelnego Wodza wzywającego do ostrożnos'ci a po klęsce spryt
nie tuszował swoją rolę inspiratora.

2 W książce pt. Powstanie Warszawskie, Warszawa 1984 (akceptowana przez cenzurę komu
nistyczną a uprzednio wydana po angielsku) autor zdecydowanie krytykował tylko polskich mier
nych polityków i dowódców, unikał wypowiedzi o Stalinie czy Roosevelcie. Styl swoich ocen 
złagodził po latach, por. J. Ciechanowski, Geneza powstania: proces podejmowania decyzji oraz 
cele strony polskiej, w: Powstanie Warszawskie 1944, pod red. S. Lewandowskiej, B. Martina, 
Warszawa 1999, s. 82-96. Notabene niesłusznie cały ciężar procesu decyzyjnego przenosi do sztabu 
KG AK, pomijając rolę gen. Tatara, Mikołajczyka, jak i wahania Sosnkowskiego.

3 Por. moją książkę pt. Powstanie Warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy
i oceny ogólnej (1 wyd. w drugim obiegu pod pseudonimem A. Nowosielski, wyd. Krąg, 1981), 2 
wyd., Toruń 1990. Por. także mój referat pt. Polityczna geneza Powstania Warszawskiego, w: 
Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza. Studia i materiały z sesji naukowej na Zam ku  
Królewskim w Warszawie (14-15 czerwca 1994), Warszawa 1995, s. 29-42. Ostatnio A. Cubała (Ku 
wolności. Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty Powstania War
szawskiego, Warszawa 2003), w kwestii przyczyn politycznych i genezy decyzji, jak i skutków 
Powstania Warszawskiego nie wyszła poza moje stwierdzenia z 1981 r. Szkoda tylko, że ani razu 
mojej książki nie raczyła zacytować... .

4 To jeszcze J. Conrad -  Korzeniowski pisał u progu XX w. ,,My Polacy, chodzimy w bój bez 
iluzji. To wy Brytyjczycy, chodzicie tylko po zwycięstwo...” (motto mojej książki z 1981 r.).
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narodowego proscenium roku złowróżbnego 1944, jeżeli patrzymy na nich 
wyłącznie przez pryzmat klęski i wedle naszej dzisiejszej gorzkiej wiedzy
0 przeszłości, tej wiedzy, którą ówcześnie w pełni ani w Londynie, ani w W ar
szawie, nie dysponowano.

Tak więc historyk musi zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście tylko roman
tyczna tradycja jednoznacznie w naszej historii rozstrzygniętego dylematu -  
„bić się czy nie bić” -  rzeczywiście kierowała Mikołajczykiem i kierownictwem 
Państwa Podziemnego a zwłaszcza generałami i pułkownikami w sztabie Armii 
Krajowej, na barkach których spoczął definitywnie ciężar decyzji.

Przypomnijmy suchym wyliczeniem, iż ryzykowna decyzja boju o Warszawę, 
ale nie bez ewentualnej konieczności stawienia czoła „aliantowi naszych alian
tów” -  Związkowi Radzieckiemu, opierała się w ocenie decydentów polskiego 
Londynu i Warszawy na przyjmowaniu (w całości lub w części) następujących 
głównych przesłanek -  motywów, uzasadniających podejmowane ryzyko:

1. Przekonaniu, że armia niemiecka po panicznym odwrocie z Białorusi
1 opuszczeniu linii Bugu a zwłaszcza po zamachu na Hitlera nie będzie zdolna 
do poważnego oporu na linii Wisły, tym bardziej iż armie alianckie wkroczyły 
w głąb Francji i maszerują na Paryż.

2. Konieczności politycznej najwyższego rzędu: zagrożona była przez 
ZSRR nie tylko terytorialna integralność II RP zanegowana działaniami A r
mii Czerwonej w Wilnie i we Lwowie, ale i niepodległość kraju. Powołanie 22 
lipca 1944 PKWN i ogłoszenie jego Manifestu przez radio moskiewskie było tej 
sytuacji niezbitym dowodem.

Istniała niemal pełna zgodność poglądów najważniejszych polskich czynni
ków politycznych i wojskowych, iż ostatnią być może deską ratunku jest opa
nowanie stolicy własnymi siłami Państwa Podziemnego i uniemożliwienie ko
munistom polskim objęcia władzy w kraju. Liczono na to, że po pierwsze, taka 
sytuacja wymusi na Stalinie rezygnację z planów uczynienie Polski tylko sate
litą ZSRR (czy nawet siedemnastą republiką), a po drugie, iż wpłynie na 
usztywnienie stanowiska aliantów zachodnich w sprawie polskiej.

3. Akcja zbrojna w Warszawie wedle stanowiska głównych czynników 
Państwa Podziemnego miała zapobiec oblężeniu miasta i jego zniszczeniu 
w toku walk niemiccko-rosyjskich, ewentualnym zniszczeniom miasta i ludnoś
ci przez wycofujące się wojska niemieckie.

4. Decydenci warszawscy zdawali sobie także sprawę lepiej niż to było 
widać w Londynie, iż wybuch powstania dla rzeszy żołnierzy Armii Krajowej 
wydawał się niezbitą polityczną, psychologiczną koniecznością: istniała więc 
obawa, że walki o stolicę wybuchną spontanicznie bądź zostaną sprowokowa
ne przez jedną ze stron -  Niemców czy komunistów5. Fakty te rodziły jednak

5 Jerzy Kłoczowski, historyk i żołnierz Powstania, w dyskusji w 1994 r. powiedział: „Czy 
w atmosferze rosnących w ciągu roku 1943/1944 represji, przy jednoczesnej woli walki, możliwe
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konieczność takiego wyboru momentu wystąpienia zbrojnego, by skorelowany 
z postępami radzieckiej ofensywy (a z przyczyn politycznych nie było żadnej 
współpracy wojskowej między Armia Czerwoną a Armią Krajową) uniemożli
wił Niemcom utrzymanie linii Wisły z jednej strony, a zapewnił równocześnie 
wyprzedzenie polską akcją momentu wkroczenia Armii Czerwonej do W ar
szawy. Tu władze Państwa Podziemnego wysunęły pod adresem KG AK żą
danie okresu 12 godzin dla opanowania Warszawy przez polskie struktury 
legalne, uprzedzające ewentualne akcje komunistów.

Takie były założenia, które w różnej mierze, ale generalnie, przyjmowali 
zarówno prem ier Mikołajczyk, Naczelny Wódz generał Sosnkowski (tenże nie 
szczędzi! także obaw, nie zajmując przecież do momentu wybuchu Powstania 
stanowiska jednoznacznego), gremia polityczne londyńskie i warszawskie. Po 
klęsce odżegnywano się od decyzji bitwy o Warszawę, ale faktem jest, iż 
Delegat Rządu RP na Kraj Jan Stanisław Jankowski, podobnie jak i Kazimierz 
Pużak i gros polityków w Radzie Jedności Narodowej poprali ideę walki
0 Warszawę. Dziś wiemy, iż większość przedstawionych powyżej założeń czy 
motywów akcji powstańczej była oparta na błędnej ocenie sytuacji. Ta błędna 
ocena wynikała przecież z różnych przyczyn, niekiedy subiektywnych, najczęś
ciej obiektywnych, co określić miało ogromny stopień ryzyka całej decyzji.

Po pierwsze, sztab KG Armii Krajowej, w którym fundamentalna decyzja 
(bez jedynie terminu wystąpienia) zapadła w dniach 21-22 lipca w gronie trzech 
generałów -  T. Komorowskiego, G. Pełczyńskiego i L. Okulickiego, pozosta
wał pod ogromnym wrażeniem zamachu na Hitlera i puczu w Berlinie. N ad
miernie odwoływano się do precedensu załamania się niemieckiego w 1918 r.
1 uważano, że Wermacht, którego oddziały wycofywały się w chaosie ulicami 
Warszawy, nie będzie zdolny do powstrzymania Rosjan na Wiśle. Dziś wiemy, 
że wbrew pozorom reżim nazistowski potrafił do wiosny 1945 r. utrzymać 
dyscyplinę armii i stawiać zacięty opór aliantom.

Po drugie, w sprawie najważniejszej politycznie, tj. roli bitwy o Warszawę 
w walce o obronę polskiej suwerenności, decyzje Rządu RP w Londynie, jak 
i czynników krajowych, opierały się -  błędnie -  na nadziei na silne poparcie 
Roosevelta, jak i generalnie na przekonaniu, iż przejęcie władzy w Warszawie 
przez legalny rząd spowoduje, iż alianci zachodni nie dopuszczą do narzucenia 
Polsce rządów komunistycznych. Dziś wiemy, że polityka amerykańska świa
domie wprowadzała w błąd polskie władze w Londynie a dalszy bieg wydarzeń 
wykazał, iż w istocie Zachód nie miał żadnego zamiaru przeciwstawienia się 
planom Stalina. Osobiście od dawna uważam -  kiedy już znamy dokumenty 
tajne epoki II Wojny Światowej (Teheran -  Jałta), iż pośrednio głównym

było inne rozwiązanie aniżeli Powstanie? [...] Czy daleko idące ustępstwa wobec Moskwy mogły 
przynieść choćby i doraźne skutki, na przykład: by uratować Warszawę przed zniszczeniami?”; 
cyt. za: Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza , s. 145.
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winowajcą ryzykownej decyzji powstańczej był Prezydent USA: gdyby nie 
wprowadzał wielokrotnie premiera Mikołajczyka w błąd, to Polacy, przynajm
niej od lutego 1944 r., wiedzieliby, że na Anglików nie można liczyć. W tej 
sytuacji musiałoby zwyciężyć ostrożniejsze stanowisko gen. Sosnkowskiego, 
jednakże decydenci warszawscy, generalnie otrzymawszy pełnomocnictwa od 
rządu S. Mikołajczyka, sądzili, że pozycja Polski w obozie aliantów jest silniej
sza niż w rzeczywistości i że zajęcie stolicy uniemożliwi Rosjanom podeptanie 
polskiej suwerenności. Dziś wiemy, że żadne gwałty rosyjskie (Proces 16 -  jako 
argument koronny) nie zmieniły polityki ustępstw wobec Stalina.

Po trzecie, Powstanie zakończyło się klęską miasta i ludności. Trudno dziś 
sądzić hipotetycznie, jaki byłby los miasta bez wybuchu Powstania. Czy Niemcy 
zgodziliby się w strefie frontowej tolerować miasto -  stolicę Państwa Podziem
nego? Można przypuszczać, iż generalnie straty Warszawy i jej ludności byłyby 
mniejsze niż w toku 63 dni walki i zniszczeń, kontynuowanych aż po styczeń 
1945 r.

Po czwarte, nie sposób przewidzieć biegu wydarzeń w stolicy, gdyby KG AK 
nie podjęła decyzji o „Godzinie W ”: istniała możliwość wybuchu spontaniczne
go, prowokacji komunistycznej czy niemieckiej. Natomiast faktem niezbitym 
jest to, iż niezwykle napięta atmosfera w Warszawie od 21 lipca do 1 sierpnia 
spowodowała, iż ostatecznie decyzja o terminie wybuchu, jaka zapadła, była 
prawdopodobnie najgorszą z możliwych: Powstanie być może miało większą 
szansę kilka dni wcześniej bądź później, w każdym razie -  zgodnie z dawniej
szymi planami powstania powszechnego -  winno wybuchnąć w godzinach noc- 
no-rannych a nie o godzinie 17, co generalnie likwidowało moment zaskoczenia 
po stronie niemieckiej. Zabrakło lepszej orientacji w możliwościach niemieckiej 
obrony z jednej strony a planach Armii Czerwonej z drugiej strony.

Czy powyższy, siłą rzeczy zwięźle ujęty, obraz przyczyn, które doprowadzi
ły do decyzji o wybuchu Powstania, pozwala nam na jednoznaczną ocenę 
krytyczną ówczesnych polityków i dowódców? Od lat zajmuję się dziejami 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W moim głębokim przekonaniu ani 
generałowie Komorowski i Pełczyński, ani gros oficerów sztabu nie byli nie
odpowiedzialnymi romantykami, żaden z nich nie kalkulował klęski jako re
zultatu decyzji. Jedyny może wyjątek stanowił generał Leopold Okulicki, on 
jeden odpowiada typowi romantycznego, tragicznego bohatera naszej historii 
narodowej, o czym świadczą świetne uwagi Marii Janion. Romantykiem prze
cież nie był Stanisław Mikołajczyk, solidny chłop wielkopolski, który zapewniał 
Warszawę o pełnym poparciu dla idei walki o Warszawę. Zapewne niedosta
tecznie znał Rosję, Józefa Stalina, nazbyt ufał pięknym słowom prezydenta 
USA... Romantykiem także nie był niezwykle trzeźwy i wybitny analityk szta
bowy, jakim był całe życie generał Kazimierz Sosnkowski. On miał wiele 
wątpliwości co do postawy aliantów, ale zdecydowanego stanowiska do końca 
nie zajął, o co można mieć do niego pretensję. Tragizm przecież polskiej
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sytuacji polegał na tym, iż ówcześnie nie było dobrego wyjścia: każdy z możli
wych scenariuszy wiązał się z dużym ryzykiem, wieloma niewiadomymi. Co 
gorsza, polscy decydenci nie mieli pełnego obrazu sytuacji, która nakazywała 
szybkie podejmowanie decyzji, mogących odwrócić niekorzystny dla kraju bieg 
wydarzeń. Zabójcza nade wszystko dla Polaków była anglosaska taktyka prze
milczania spraw niewygodnych, informowania półsłówkami, jednym słowem 
użyjmy banalnego określenia: winna była hipokryzja naszych sojuszników, do 
których mieliśmy nadmierną, zwłaszcza w kraju, ufność.

I tak w rezultacie splotu wydarzeń, które trudno określić inaczej niż tra
giczne, zapadła decyzja o Powstaniu w Warszawie, którą nadal uważam za 
niemal niemożliwą do uniknięcia, choć okazała się także tragiczną w skut
kach. Na odmianę trudno historykowi ocenić ewentualne skutki braku decyzji
0 Powstaniu dla sprawy polskiej, dla Warszawy.

Jakie były skutki bezpośrednie i pośrednie Powstania Warszawskiego, jego 
klęski po heroicznym samotnym boju? Dziś już wiemy dobrze, że Powstanie 
Warszawskie, a nawet brutalna reakcja Stalina nie wywarły, niestety, żadnego 
wpływu na postępowanie aliantów wobec Stalina, czego koronnym dowodem 
była polityka Roosevełta (w istocie nigdy Polski nie lubił) na konferencji 
jałtańskiej. Swego rodzaju smutnym przyczynkiem jest tu fakt, iż po dzień 
dzisiejszy Powstanie Warszawskie pozostaje w świecie zachodnich mediów 
(w tym i wielu encyklopedii) zjawiskiem przemilczanym, niemal nieznanym. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, iż na bieg spraw polskich tragedia Powstania 
wywarła wieloraki wpływ, tyle że był to wpływ niejednoznaczny: z jednej strony 
klęska Powstania ułatwiła zwycięstwo reżimowi komunistycznemu, przekreśli
ła siłę Państwa Podziemnego, w kraju dopuściła do głosu tzw. realistów, którzy 
pod wrażeniem klęski poszli na współpracę z nowym reżimem. Ta sama prze
cież klęska i jej okoliczności, poczucie powszechne w kraju, iż Armia Czerwona
1 komuniści nie chcieli udzielić pomocy Warszawie, ukazywały raz jeszcze 
nieludzkie oblicze ustroju totalitarnego, nie pozostawały bez wpływu na naro
dziny i trwanie wielkiego mitu Powstania i Armii Krajowej. 63 dni walki 
Warszawy także nie pozostało bez wpływu na politykę Stalina i jego następ
ców, jak i na postawy społeczeństwa polskiego w latach wielkich wydarzeń 
1956-1970, 1980-1981. Społeczeństwo polskie, jego elity, miało zwiększoną 
pamięć ryzyka wystąpień przeciw władzy totalitarnej i zależności od Związku 
Radzieckiego, ale i decydenci sowieccy, pomni wagi polskich imponderabiliów, 
rezygnowali parokrotnie z prostego rozwiązywania polskich problemów inter
wencją Armii Czerwonej.

Tak więc lekcja Powstania Warszawskiego dla polskiej świadomości histo
rycznej jest jakby dwojaka: z jednej strony poucza nas o konieczności chłodnej 
polityki, bez złudzeń wobec otaczającego nas świata, z drugiej -  pozostaje także 
świadectwem siły ducha narodowego, zdolności do heroizmu w obronie sprawy 
bez względu na ponoszone ofiary.
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Zakończę ciągle mało znanym cytatem z mowy premiera Wielkiej Brytanii, 
Churchilla, która wyrażała postawę naszych aliantów. Świadczy to o sytuacji, 
w jakiej znalazła się sprawa polskiej niepodległości na wiosnę 1944; o wyborze 
jakże trudnym między decyzją o kapitulacji z narodowych aspiracji bądź decyzją
o podjęciu walki w obronie niepodległości, walki, która była nieodwołalnie zwią
zana z największym ryzykiem najwyższej miary. Churchill 2 sierpnia 1944 r. 
powiedział w Izbie Gmin: „Armie rosyjskie stoją obecnie u wrót Warszawy. 
Przynoszą one za sobą oswobodzenie Polski. Ofiarują Polakom wolność, suwe
renność niepodległość. Domagają się, by Polska w przyszłości była przyjazna 
wobec Rosji. Wydaje się to uzasadnione, gdy się widzi, jak wiele Rosja ucierpiała 
ze strony Niemiec maszerujących poprzez Polskę do jej zaatakowania [...]”6.

6 Cyt. za: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. 3, Londyn
1960, s. 597.


