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Na łamach „Do Rzeczy” Sławomir Cen-
ckiewicz przy okazji krytyki decyzji o roz-
poczęciu powstania przypisuje dyrektorowi
Muzeum Powstania Warszawskiego Ja-
nowi Ołdakowskiemu karierowiczostwo.
Idący na odsiecz Ołdakowskiemu Piotr
Gursztyn na stronie internetowej tego ty-
godnika zarzuca krytykom zrywu, że „ich
racja życia polega na odnalezieniu ważnego
elementu narodowej przeszłości oraz toż-
samości i następnie na dekonstrukcji” –
bez konstruktywnego zaproponowania
historycznego symbolu, którym można
by ten zdekonstruowany zastąpić. Odpo-
wiadający mu Piotr Zychowicz ustawia
się w pozycji ofiary złych romantyków,
którzy nie potrafią dyskutować – choć
sam jest autorem książki o powstaniu,
której już sam tytuł („Obłęd ’44”) nie na-
straja do wyważonej refleksji. Portal wPol-
ityce.pl przedrukowuje z kolei napisany
lata temu felieton Macieja Rybińskiego,
któremu nadaje tytuł: „Krytycy powstania
motywowani jak hitlerowcy”.

To tylko kilka przykładów tekstów
opublikowanych z okazji 70. rocznicy wy-

buchu powstania warszawskiego. Prze-
czytałem ich chyba z kilkadziesiąt i więk-
szość z nich była napisana w taki właśnie
sposób. Wygląda na to, że w pogoni za
jednoznacznością publicyści utracili umie-
jętność wyważonego namysłu nad historią.
Głoszą swoje jedynie słuszne poglądy, nie
słuchają drugiej strony, ograniczając wy-
mianę zdań do zarzucania przeciwnikowi
braku patriotyzmu lub bujania w obło-
kach.

Według obrońców decyzji o rozpo-
częciu zrywu dzięki niemu Polacy mogli
w okresie PRL odwoływać się do mitu
stolicy walczącej o niezależność zarówno
od Niemców, jak i od Sowietów, a dziś
młodzi żołnierze AK mogą być wzorem
poświęcenia na rzecz ojczyzny. Z kolei
przeciwnicy widzą w powstaniu narodową
katastrofę (ministrowi Sikorskiemu ob-
rywa się od entuzjastów PW za samo
użycie tego określenia!), rzucenie się z mo-
tyką na słońce, wręcz zbrodnię na mieście
i ludności cywilnej w wykonaniu dowód-
ców AK. Za ofiary można się pomodlić,
walczącym oddać honory, ale nie wynosić
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Sens i bezsens ’44



pod niebiosa samego powstania, które
było bez sensu.

Jedni i drudzy poruszają się na dwóch
różnych płaszczyznach. Jedna z nich to
ocena sensu zrywu pod względem mili-
tarnym i politycznym; druga to ocena
skutków dla naszej świadomości naro-
dowej. Gdy obie płaszczyzny rozpatrujemy
oddzielnie, możemy dojść do wniosku,
że powstanie miało sens i nie miało go
zarazem. By ocenić słuszność decyzji o roz-
poczęciu zrywu, historycy muszą się nie-
jako przenieść w przeszłość i rozważyć,
czy z wiedzy, jaką posiadali przywódcy,
wynikało, że cele zrywu – zarówno mili-
tarne (wyswobodzenie stolicy), jak i poli-
tyczne (zabezpieczenie Polski przed przy-
szłą okupacją sowiecką) – są możliwe do
zrealizowania, a także jakie koszty można
ponieść. Istotne jest również rozważanie
wyobrażeń dowódców na temat „kosztu
alternatywnego”, który przyjdzie zapłacić
w wyniku zaniechania. 

Nie ma to jednak nic wspólnego z opi-
sem korzyści dla świadomości Polaków,
jakie przynosi nawet przegrana walka.
Powstanie warszawskie nie wryłoby się
w naszą świadomość w takim stopniu,
gdyby Niemcy nie zburzyli 90 proc. miasta
i nie wymordowali 200 tys. osób. To dzięki
tej ofierze mamy świadomość konsekwencji
braku odpowiedniego przygotowania po-
wstańców do walki oraz braku pomocy
ze strony Armii Czerwonej, a waleczność
powstańców, którzy broń palną sami mu-
sieli sobie wywalczyć, stanowi dziś dla
młodych ludzi chyba główny wzorzec bo-
haterstwa. Jednak nikt rozsądny nie twier-
dzi, że osiągnięcie takiego stanu umysłu
u przyszłych pokoleń powinno być celem
tego przedsięwzięcia stawianym przed
żołnierzami przez inicjatorów zrywu.

Sam jestem zwolennikiem tezy o sen-
sie i bezsensie powstania. Uważam, że

nie mogło ono zakończyć się zwycięsko –
choć chętnie dam się przekonać, że było
inaczej. Jednocześnie jestem świadom
tego, jak zryw ten przeorał świadomość
Polaków, co nie pozostało bez skutków
podczas nocy komunizmu. Niektórzy
twierdzą, że musiało ono po prostu wy-
buchnąć – tacy jesteśmy, przywiązani do
wolności, o którą chcemy walczyć nawet
wtedy, gdy szanse na jej odzyskanie są
nikłe. Jednak zabawnie wygląda stateczny
konserwatysta mówiący językiem nasto-
latka, że jest dumny z tego, jaki jest, i że
nie zamierza się zmieniać. 

Tak jak każdy człowiek z osobna po-
winien rozwijać swoją inteligencję i cha-
rakter, tak też jako wspólnota powinniśmy
rozwijać swój charakter narodowy – i do
tego potrzebna jest refleksja nad tym, czy
powstanie miało szanse powodzenia. By,
jeśli nie miało, w przyszłości wykorzysty-
wać ofiarność żołnierzy do osiągania tylko
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realnych celów. Refleksja nad powstaniem
warszawskim może pokazać nam, jacy
jesteśmy i jacy powinniśmy być. Wdając

się na jego temat w kłótnię zamiast w dys-
kusję, tracimy okazję, by się tego dowie-
dzieć.
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