
Mit czołgu-pułapki. Sprawcy i ofiary.1

Śmierć ofar wybuchu czołgu-pułapki - kucharki, gimnazjalisty, marynarza 

czy aktora nie nastąpiła w wyniku działania jakiejś potężnej, metafzycznej siły, a 

jeśli  już ktoś chce w to wierzyć, to musi przyznać, iż jej sprawstwo miało co 

najwyżej  pośredni  charakter.  Ludzie  ci  zginęli  od  Borgwarda -  w  eksplozji 

potężnego  ładunku  wybuchowego,  zdetonowanego  w  określonym  miejscu  i 

czasie na skutek określonych działań i decyzji, w kontekście tragicznego fnału 

niewątpliwie  złych,  podjętych  przez  konkretne,  choć  w  większości 

niezidentyfkowane, osoby. Naturalna  jest  pokusa  znalezienia  kozła  ofarnego, 

jednego człowieka, którego można by obciążyć winą za wszystko, lepiej jednak 

jest  się  owej  skłonności  oprzeć.  Ze  statystyk  amerykańskiego  Biura 

Bezpieczeństwa Transportu wynika, iż aby doszło do katastrofy lotniczej, załoga 

samolotu musi popełnić co najmniej siedem błędów. Na wojnie, której celem 

jest w końcu naumyślne i ciągłe sprowadzanie katastrof, niezbędna liczba jest 

prawdopodobnie  mniejsza.  W  przypadku  wybuchu  na  Kilińskiego  fatalnych 

decyzji nie brakowało i tak, krąg podejrzanych może być zatem bardzo szeroki.

Najprościej jest oczywiście oskarżyć Niemców. Tak zrobili ocaleni, w akcie 

psychicznej i ideologicznej samoobrony błyskawicznie przekuwając wydarzenie 

w  mit.  Mimo  zaakceptowania  odkryć  i  ustaleń  historyków,  weteranów  i 

dziennikarzy, wersja, w której główną odpowiedzialność za tragedię ponosi wróg, 

trzyma się mocno. Witold Piasecki, który w sprawę wyjaśnienia przyczyn tragedii 

1 Tekst jest zredagowanym fragmentem Rekonstrukcji - trzeciego rozdziału pracy magisterskiej.



włożył  bardzo  dużo  wysiłku,  doszedł  do  zaskakujących,  nieco  ową  pracę 

dyskredytujących wniosków - początkowo czołg pułapką nie był, Niemcy celowo 

zmienili go w nią dopiero później, dopuszczając do wprowadzenia pojazdu za 

barykadę,  zamiast  spróbować  zniszczyć  go  ogniem  z  dział.  Przeciwnie,  by 

zachęcić  powstańców  do  przejęcia  pojazdu,  specjalnie  zawiesili  wszelką 

aktywność bojową w tym rejonie. Po pierwsze, trudno odnieść się do tezy, wedle 

której  okupant,  od  lat  prowadzący  politykę  terroru,  nagle  miałby  się  stać 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi, których z determinacją mordował. Po 

drugie, nawet  jeśli nieprzyjaciel postanowił intencjonalnie zmienić  Borgwarda 

w trojańskiego konia, to pomysł ten przecież nie udał się. Z chwilą utknięcia na 

barykadzie, odpowiedzialność za los maszyny, a przede wszystkim potężnej miny 

tkwiącej na jego pancerzu, spadła na barki strony polskiej, a ta, przynajmniej 

początkowo,  zachowywała  się  prawidłowo,  podejmując  próbę  identyfkacji 

potencjalnych zagrożeń i zysków, zgodnie z rutyną wojska, które ogromną część 

swojego wyposażenia brało na wrogu. Zdobycznych granatów czy broni palnej 

powstańcy  nie  rozdawali  przecież  dzieciom,  oskarżając  potem  Niemców  o 

opłakane skutki zabawy z ich użyciem. Tak samo było z tajemniczym pojazdem - 

od razu uznano, iż  jest  on niebezpieczny, i  podjęto działania, które  miały  to 

zneutralizować. Gdyby Piaseckiemu, lub innemu saperowi, udało się wypełnić 

swoją misję, incydent stałby się dużym sukcesem - zdobycie pół tony materiały 

wybuchowego pierwszorzędnej jakości pozwoliłoby wyprodukować kilka tysięcy 

granatów. (Oczywiście nie zmieniło by to ostatecznego wyniku bitwy, pozwoliłyby 

natomiast przedłużyć walkę, na przykład o jeden dodatkowy dzień, przez który 

żołnierze i ludność cywilna dalej byłaby poddana bombardowaniu lotniczemu i 



artyleryjskiemu, podczas którego mogłoby zginąć tyle samo, lub więcej osób, co 

w  wybuchu.)  Zatem jeśli  Niemcy  ponoszą  odpowiedzialność, to, parafrazując 

terminologię katastrof lotniczych, tylko za pierwszy błąd z długiej serii.

Zagłada  setek  osób  na  Kilińskiego,  tak  jak  kilkudziesięciu  tysięcy  na 

Starówce  i  setek  tysięcy  w całym mieście, dowodzi  nie  tylko  okrucieństwa i 

zezwierzęcenia  Niemców oraz  ich sojuszników, lecz  też  politycznej  naiwności 

oraz  militarnej  niekompetencji  niektórych  wojskowych  i  cywilnych  liderów 

Państwa  Polskiego.  Nie  ma  tu  miejsca  na  omawianie  kulisów  wybuchu  i 

przebiegu Powstania, znakiem czasu i  zmieniającej się oceny tego wydarzenia 

przez współczesnych jest fakt, iż sformułowania zawarte w poprzednim zdaniu 

nie  są  już  traktowane  tylko  jako  polityczna  prowokacja,  lecz,  powoli,  jak 

uprawniony głos w dyskusji - czego dobrym przykładem jest reakcja publicystów 

i  czytelników na  prowokacyjny esej  Piotra  Zychowicza  Obłęd  '44. Obarczanie 

odpowiedzialnością za masakrę z 13 sierpnia tych z przywódców AK, którzy nie 

bacząc  na  fakty, zdrowy rozsądek i  poczucie  odpowiedzialności  przeforsowali 

decyzję o rozpoczęciu walki, jest z pewnością równie słuszne, co demagogiczne, 

lecz, i to jest najistotniejsze, obnaża stereotyp sposobu prowadzenia dyskusji o 

Powstaniu.  Wśród  tych  z  autorów,  którzy,  wolni  od  ideologicznego  bądź 

biografcznego balastu są w stanie zająć postawę krytyczną, utrwalił się pewien 

konsensus - można potępiać przywódców i podjęte przez nich decyzje, obciążać 

ich  odpowiedzialnością  za  zagładę  miasta  i  jego  mieszkańców,  natomiast 

zwykłych żołnierzy traktować należy jak bohaterów. Pytanie, na które trudno jest 

odpowiedzieć,  dotyczy  miejsca,  w  którym  przebiega  granica.  Do  panteonu 

narodowych  szwarccharakterów bez  wahania  można  już  zaliczać  ofcerów 



Komendy Głównej  -  Komorowskiego, demonizowanego wręcz, oskarżanego o 

szpiegostwo na  rzecz  Sowietów Okulickiego, dowódcę  Powstania  Chruściela. 

Obciąża  ich  najcięższy  z  grzechów  -  podjęcie  błędnej  decyzji  o  wznieceniu 

Powstania.  Jednak  nawet  najzagorzalszy  krytycy  przyznają,  że,  może  poza 

ostatnim  z  nich,  ich  rola  w  późniejszych  wydarzeniach  była  marginalna. 

Faktycznie  dowodzili  ofcerowie  niższego  szczebla  -  autorami  najbardziej 

krwawych,  zakończonych  porażką  akcji  -  ataków  na  obiekty  niemieckie  w 

godzinie W, próby zdobycia Dworca Gdańskiego czy przebicia do Śródmieścia, 

w  których  życie  straciło  tysiące  żołnierzy, byli, poza  szefem sztabu Komendy 

Głównej  Pełczyńskim, ofcerowie  poszczególnych  obwodów  i  zgrupowań, zaś 

dowódcy  batalionów, kompanii  i  plutonów zwykle  bez  szemrania  prowadzili 

swoich ludzi do wyczerpujących i krwawych walk obronnych, przedłużających 

tylko agonię miasta i jego mieszkańców. Do której grupy należałoby ich zaliczyć, 

którędy przebiega linia rozgraniczająca oskarżonych od bohaterów, czy wydający 

samobójcze  rozkazy  pułkownicy  i  majorowie  byli  jeszcze  sprawcami,  a 

wykonujący  je  kapitanowie  i  porucznicy  już  ofarami?  Ludzie  wychowani  w 

duchu  legendy  Powstania,  nierozerwalnie,  jak  się  do  niedawna  wydawało, 

związanym z tradycją niepodległościową, instynktownie opierają się przesuwaniu 

granicy  odpowiedzialności  w  dół  szeregów  i  stopni  powstańczego  wojska. 

Stawką, poza doraźnymi celami politycznymi, jest pamięć poległych i zmarłych, 

dobre imię żyjących, no i,  last  but  not  least,  wiarygodność integrującej  pewne 

grupy  społeczne  legendy.  Również  weterani,  funkcjonujący  pomiędzy 

zrozumiałym, należnym ludziom starszym szacunkiem, a niekiedy fanatycznym 

wręcz  uwielbieniem,  nie  zawsze  wykazują  chęć  do  rozmowy  o  sprawach 



trudnych, kwestionujących  sensowność  ich  młodzieńczych wyborów. Wybuch 

czołgu-pułapki jest w tej dyskusji kluczowy, albowiem wydarzenie to ma wielki 

potencjał  symboliczny  -  i  być  może  właśnie  w  taki  sposób  należy  poruszyć 

problem odpowiedzialności.

Jeśli  epizod  z  13  sierpnia  potraktować  metaforycznie,  odrzeć  ze 

wszystkich, skrupulatnie tu wymienionych detali, to jego ogólny obraz nabiera 

bardzo  uniwersalnego  znaczenia. Oto  mieszkańcy  miasta,  toczący  od  dawna 

walkę z okrutnym, stale grożącym im całkowitą zagładą nieprzyjacielem, dzięki 

swojej  odwadze i  zdolnościom organizacyjnym, stanęli  przed szansą  podjęcia 

wyboru  dwóch  dróg  działania.  Pierwsza,  z  pozoru  oczywista,  odpowiadała 

powszechnym oczekiwaniom, niosła  w  sobie  zapowiedź  ogromnych  korzyści, 

zarówno  materialnych,  jak  i  moralnych.  Zawierała  jednak  ogromne  ryzyko, 

niebezpieczeństwo,  które,  gdyby  się  ziściło,  pogrzebałoby  kompletnie 

potencjalne  zyski. Co niektóre  tęższe  głowy dostrzegały  zagrożenie, i  podjęły 

starania,  by  mu  zapobiec.  Wolały  wybrać  rozwiązanie  mniej  oczywiste, 

prowadzące  nie  do  natychmiastowego sukcesu  lub  porażki, lecz  w  nieznane, 

dłuższą, za  to  bezpieczniejszą  drogą, w  bardziej  rozważny  sposób. Na  skutek 

trudnych  do  wyjaśnienia  powodów  -  histerycznej,  ryzykanckiej  atmosfery, 

strachu,  niedbalstwa,  osobistych  ambicji  i  fobii,  wybrano  drogę  pierwszą. 

Zgodnie z oczekiwaniami przyniosła ona natychmiastowy sukces, które równie 

szybko przerodził się w katastrofę, i to nie jedną z wielu, jakie w poprzednich 

latach nawiedziły miasto, a które mieszkańcy jakoś zdołali znieść, lecz zupełnie 

nową,  niespotykaną  dotąd  w  skali  i  brutalności,  tak  straszną,  że  przyćmiła 

wszystkie poprzednie i na długie lata przepełniła ocalonych przerażeniem, apatią 



i poczuciem winy - tym większym, że winnymi tragedii byli niemal wszyscy jej 

aktorzy  -  od  postaci  pierwszoplanowych,  po  statystów. Pomiędzy  ocalonymi 

zawiązała  się  niepisana  umowa,  wedle  której  o  podjętym  wyborze  i  jego 

konsekwencjach mówiło się w sposób spreparowany, zaciemniający prawdziwy 

obraz  wydarzeń,  lecz  pozwalający  zachować  spokój  sumienia.  Narzędziem 

ukrycia  współodpowiedzialności  stała  się  powszechna  zgoda  na  mit. 

Rekonstrukcja  prawdziwego  sensu  -  i  tu  powrócić  trzeba  na  płaszczyznę 

konkretu - eksplozji pojazdu jest więc poszukiwaniem odpowiedzi nie tylko na 

pytanie  o to, kto  ponosi  za nią  odpowiedzialność. Epizod ten, jak  zostało to 

opisane powyżej, sprawdza się jako metafora narracji, której z pozoru jest tylko 

elementem.  W  tym,  znacznie  szerszym  znaczeniu,  może  być  pomocny  w 

wyjaśnieniu  ważniejszej  kwestii  -  faktycznego  przebiegu  granicy  pomiędzy 

ofarami, a sprawcami Powstania Warszawskiego.

Określenie  sprawcy,  używane  w  kontekście  uczestników  zrywu,  i,  co 

oczywiste,  nie  mające  żadnego  związku  z  Niemcami,  jest  szokujące  i 

obrazoburcze.  W  całym  rozdziale  padło  sporo  nazwisk  wielu  znanych  i 

nieznanych  bohaterów,  współautorów  heroicznej  epopei  Starego  Miasta, 

zamieszanych jednocześnie w spowodowanie masakry. Zakreślaniu tego kręgu 

towarzyszyła  analiza  faktów,  lecz  również  spora  doza  spekulacji  i  hipotez 

dotyczących  intencji,  motywacji,  dobrych,  albo  złych  chęci.  Na  takich 

podstawach nie wypada formułować oskarżeń, żeby ferować poważne wyroki, 

trzeba  mieć  mocne  dowody, a  tych  brak. Można natomiast  opisać  konkretne 

działania  i  ich  efekt.  Wtedy  wątpliwości  jest  mniej, a  wnioski  nasuwają  się 

łatwiej i mają mniej personalny, denuncjatorski wydźwięk. Zamiast listy nazwisk, 



podsumowaniem rekonstrukcji będzie zatem rejestr błędów.

Wedle standardów amerykańskiej agencji, by doszło do katastrofy, trzeba 

ich  popełnić  minimum  siedem. Pierwszy  z  pewnością  popełnili  Niemcy.  To 

awaria  nieprzyjacielskiego  sprzętu  sprowokowała  całą  sekwencję  zdarzeń, 

oczywiście  jeśli  przyjmie  się, iż  podjęcie  zaplanowanej, systematycznej  próby 

zniszczenia miasta, wraz z wszystkimi mieszkańcami nie jest najkoszmarniejszym 

z błędów, lecz mieści się w normie działań II Wojny Światowej.2 Gdyby radiowy 

mechanizm  odpalania  ładunku  zadziałał  zgodnie  z  planem,  częściowemu 

zniszczeniu uległaby barykada, a kilkunastu żołnierzy poległoby na polu chwały - 

ich tragedia miałaby charakter indywidualny, i choć brzmi to cynicznie, zapewne 

nie  weszłaby do annałów Powstania. Kolejne błędy  popełnił  kapitan  Gustaw, 

który  -  o  ironio!  -  wraz  ze  swoimi  ofcerami  najprawdopodobniej  dostrzegł 

niebezpieczeństwo  kryjące  się  w  potencjalnym trofeum. Podjęte  przez  niego 

środki zapobiegawcze okazały się jednak niewystarczające. Zamiast natychmiast 

zdać  się  na  pomoc  specjalistów,  choćby  dowodzącego  na  Nowym  Mieście 

pułkownika  Jan Szypowskiego  -  Leśnika, sapera  i  szefa  uzbrojenia  całej  AK, 

zadanie  rozpoznania  maszyny  powierzył  żołnierzowi  z  pewnością  mniej 

doświadczonemu, za  to  ze  swojego  oddziału, zaufanemu, licząc  być  może  na 

2 Warszawa nie była ani jedynym miastem, ani pierwszym miastem, które podczas II wojny 

światowej usiłowano całkowicie unicestwić. Wystarczy przypomnieć dwie akcje lotnictwa 

brytyjskiego i amerykańskiego. W ostatnim tygodniu lipca 1943 r. w ciągu oznaczonego 

kryptonimem Gomorrah kilkudniowego, nieprzerwanego bombardowaniu Hamburga zginęło ponad 

40 tys. ludzi, połowa z 500 tys. domów legła w gruzach. Operacja Meetinghouse - atak na Tokio -  

przeprowadzony w nocy z 9 na 10 marca 1945 r., najbardziej niszczycielski nalot w historii, 

spowodował śmierć ponad 100 tys. ludzi. Podczas wojny oba miasta bombardowane były łącznie 

blisko 100 razy. Max Hastings Armageddon. The Battle for Germany 1944-45, London 2005, s. 368-378; 

Max Hastings, Nemesis. The Battle for Japan, 1944-45, London 2007, s. 318-328.



przejęcie maszyny. To drugi błąd. Trzecim, wobec zapewne rozsądnej decyzji o 

rozpoczęciu inspekcji po zapadnięciu zmroku, było zlekceważenie panujących w 

dzielnicy  nastrojów,  niedostrzeżenie  zagrożenia  samowolnego  wprowadzenia 

pojazdu. Przez wiele następnych godzin stał on na barykadzie, a Gustaw, ufny w 

skuteczność wydanych dyspozycji, najwyraźniej nie interesował się jego losem. 

Jest  bardzo  prawdopodobne,  że  w  pierwszych  chwilach  przejmowania 

Borgwarda na barykadzie w ogóle nie było żadnego ofcera. Czwarty błąd należy 

zapisać na konto Roga - z powodów, których można się jedynie domyślać, zataił 

przed swoim przełożonym,  Wachnowskim, najistotniejsze informacje dotyczące 

charakteru  pojazdu, czyli  podejrzenia  Gustawa, sprawiał  też  wrażenie,  że  w 

zasadzie  ich nie  podzielał, jego  ocena rzeczywistości  była  zatem mylna. Błąd 

piąty  mógł  być  dwojakiej  natury  -  któryś  z  ofcerów  starszych  -  Róg albo 

Wachnowski,  kierowany  chęcią  odniesienia  sukcesu,  podniesienia  morale  i 

pochwalenia się tym przed przełożonym, być może przed samym komendantem 

podziemnej armii, wydał rozkaz wprowadzenia pojazdu. Mogło być też wprost 

przeciwnie  -  decyzja  ta  zapadła  wśród  żołnierzy  najniższych  rangą  i 

najmłodszych  wiekiem,  którzy  -  rozczarowani  brakiem  broni  i  zniechęceni 

warunkami pełnienia służby - zdecydowali się działać bez rozkazu, samowolnie. 

Gdyby  tak  było,  szósty  błąd  przypadłby  w  udziale  obsadzie  barykady  - 

powstańcom  z  kompanii  harcerskiej,  którzy,  wbrew  obowiązującym  ich 

poleceniom  dowódcy,  dali  się  przekonać  młodocianym  zmotoryzowanym  i 

wydali  im  pojazd.  Im  bliżej  tragicznego  fnału,  tym  -  zgodnie  z  dynamiką 

katastrof  -  liczba  pomyłek  wzrasta. Kierowcy, zamiast  natychmiast  jechać  na 

swoją kwaterę, zdecydowali się na tryumfalny objazd dzielnicy.  Róg, choć miał 



taką szansę, tych popisów nie zakończył, wprost  przeciwnie, być może wydał 

czołgistom dodatkowe dyspozycje. Cywile, tak jak i wojskowi, również zachowali 

się  niewłaściwie  -  utracili  instynkt  samozachowawczy,  a  ulegli  grupowemu, 

zbierając  się  w  wielki  tłum  na  ulicach  będących  praktycznie  pod  ciągłą 

obserwacją i bombardowaniem. Jak wspominali niektórzy świadkowie, sam ten 

fakt  wystarczył, by  prędzej  czy  później  doszło  do  masakry. Wreszcie  ostatni, 

fnalny  błąd  popełnił  niefortunny  operator  pojazdu,  zwalniając  skrzynię  z 

ładunkiem wybuchowym i uruchamiając zapalnik czasowy. Każdy z dziesięciu 

kroków, które  doprowadziły  do tragedii, poza  pierwszym, popełnionym przez 

Niemców, był dziełem przedstawicieli innej warstwy powstańczej społeczności - 

głównodowodzących,  ofcerów,  szeregowców  i  podchorążych,  nastoletnich 

strzelców, oraz cywilów - zwykłych warszawianek i warszawiaków. Czarno-biały 

obraz gwałtownie poszarzał, granica, oddzielająca sprawców i ofary, pękła.

Łukasz Mieszkowski


