NASZA HISTORIA
Id¹c pod wiatr

Patriotyzm polski, a powstanie warszawskie
refleksje niepoprawne politycznie

Wytrawni historycy mawiaj¹, ¿e "historia jest dziœ tylko
cokolwiek dalej". W³aœnie oddali³em siê od mojej
ukochanej ojczyzny tak w czasie jak i w przestrzeni
ponad 20 lat temu. I przyznam siê szczerze, ¿e musia³em
zmieniæ moje pogl¹dy i os¹dy na niektóre aspekty
naszej najnowszej historii w sposób nieraz diametralny.
Jedyne powstanie narodowe jakie wygraliœmy, to by³o
powstanie wielkopolskie, ale pisze siê o tym niewiele.
Ale o powstaniach tak tragicznie przegranych jak
powstanie listopadowe, powstanie styczniowe czy
najkrwawsze- powstanie warszawskie, które mia³o tak
nieobliczalne skutki - bardzo du¿o. Szczególnie
rocznica powstania warszawskiego w 2009 roku
œwiêci³a swoje apogeum. Mówi siê, a szczególnie
podkreœla to prezydent Lech Kaczyñski, ¿e powstanie
warszawskie by³o bohaterskim zrywem ludu
Warszawy, ¿e mieszkañcy wykazali wielkiego ducha
patriotyzmu. Jednoczeœnie nie wspomina siê o tym, ¿e
w powstaniu warszawskim bra³y udzia³ nie tylko
formacje Armii Krajowej, ale tak¿e Armii Ludowej,
Zwi¹zku Walki M³odych, czwartacy i jednostki 1 Armii
Wojska Polskiego. Owszem, powstanie warszawskie
by³o wspania³ym bohaterskim wyczynem, ale to nie
by³a zwyk³a wojna to by³a po prostu rzeŸ zgotowana
nam przez Niemców przy cichym chichocie Stalina.
Czy ci którzy wywo³ali powstanie, czyli podziemne
w³adze prolondyñskie i ich genera³owie byli dobrze
wyszkolonymi dowódcami?
Wnioski s¹ raczej smutne.
Tadeusz Bór Komorowski- do swoich funkcji nie
posiada³ odpowiednich kwalifikacji i przygotowania,
doœwiadczenia ani nawet koniecznego wojskowego
wykszta³cenia.
Tadeusz Pe³czyñski - jedyny z ca³ej trójki o znacznym
sta¿u dowodzenia, wg jego prze³o¿onego gen.
Stachiewicza pozbawiony by³ wystarczaj¹cej dozy
energii i twardoœci, chwiejny i uciekaj¹cy od
odpowiedzialnoœci.
Leopold Okulicki - spiritus movens powstañczej
decyzji, by³ oficerem dzielnym ale porywczym i
niezrównowa¿onym, fanatyst¹ i nadu¿ywaj¹cym
alkoholu. Na pytania jednego z oficerów AK: "sk¹d
mamy wzi¹æ broñ i amunicjê?" odpowiedzia³: "z
niemieckich arsena³ów". By³o to niedorzecznoœci¹.
Tragedia stolicy w du¿ej mierze spowodowana by³a
polityczn¹ i wojskow¹ nieudolnoœci¹ i nieusprawiedliwionym optymizmem w³adz obozu londyñskiego.
Decyzja podjêcia walki o Warszawê 1-go sierpnia 1944
roku by³a przedwczesna i ca³kowicie nieprzygotowana
pod wzglêdem Politycznym i dyplomatycznym,
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militarnym, strategicznym i taktycznym. Jedynie
aspekt moralny przemawia za tak jak i honor tylko za
ma³o. ¯aden z aspektów politycznych powstania nie
zosta³ osi¹gniêty. By³ to po prostu stracony heroizm.
Warszawa zosta³a zburzona, a w czasie walk zginê³o 18
tys. Powstañców 6 tyœ zosta³o rannych a 17 tyœ dosta³o
Siudo niewoli. Dodajmy do tego 160 tyœ. ofiar cywilnej
ludnoœci stolicy. Fina³ powstania Warszawskiego by³
rozpaczliwy.
Do dzisiejszego dnia podejmuj¹cy decyzjê o rozpoczêciu powstania warszawskiego nie zostali rozliczeni
os¹dzeni b¹dŸ napiêtnowani. Oszukani mieszkañcy
Warszawy, którzy na "stos oddali swój los" niepotrzebnie ginêli za ludzi ³akn¹cych w³adzy.
Przebywaj¹cy w Nowym Jorku w roku 2008 premier
Donald Tusk mia³ spotkanie z czo³owymi dzia³aczami
nowojorskiej polonii w Konsulacie Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej na Manhattanie. Wtedy to
dyrektor polskiego domu narodowego w Greenpoincie
pan Antoni Chróœcielewski zada³ nastêpuj¹ce pytanie:
"Panie premierze dlaczego pan nie uczy patriotyzmu?"
Myœlê, ¿e panu Chróœcielewskiemu chodzi³o o
nauczanie w szko³ach podstawowych, a mo¿e i œrednich
dodatkowego przedmiotu np. Patriotyzm Polski. By³by
to niew¹tpliwie dobry pomys³ poniewa¿ zastanawia
mnie fakt, ¿e polska prawica uwielbia œwiêtowaæ z
pomp¹ rocznice kiedy to Polska i Polacy ponosili klêski.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ narodow¹, ¿e gloryfikujemy
pora¿ki wrêcz zmuszaj¹c do tego myœl¹cych inaczej.
Nawróci³ siê i sta³ siê entuzjast¹, mi³oœnikiem i chwalc¹
powstania warszawskiego nawet brytyjski historyk
Norman Davies rozprawiaj¹cy o "moralnym
zwyciêstwie powstañców”.
Czy na tradycjach klêsk panowie Kaczyñscy, Giertych i
inni chc¹ budowaæ patriotyzm m³odych Polaków?
Patriotyzm buduje siê na sukcesach- zarówno w czasie
walki jak i czasie pokoju. Kiedy w 1971 roku w
uczelnianej gazecie Dylematy wychodz¹cej na
Akademii Rolniczo technicznej w Olsztynie zamieœci³em artyku³ programowy PTT. Patriotyzm naukipatriotyzm pracy zosta³em przez kolegów wyœmiany.
Nikt nie podj¹³ siê ze mn¹ dyskusji i dlatego to do dzisiaj
pamiêtam i bardzo mnie to boli. Ceni siê m¹droœæ
dowódcy na wojnie, ale tak¿e polityka i przywódcy w
czasie pokoju. Nie uczy siê patriotyzmu na g³upocie i
zbrodniczych decyzjach w wyniku których ginêli
m³odzi Polacy, byli bici, wiêzieni i upodleni. Jestem
przeciwny by wpajaæ m³odzie¿y patriotyzm poprzez
gloryfikowanie przez w³adze klêsk narodowych.

