
Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec  (pogranicze literatury) 

 

• Geneza utworu 

Aleksander Kamiński, organizator przedwojennego harcerstwa, współtwórca Szarych 

Szeregów (podziemnej organizacji harcerskiej) napisał Kamienie na szaniec wkrótce po 

akcji pod Arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 r.  

Duży wpływ na powstanie utworu miały wspomnienia Tadeusza Zawadzkiego (Zośki). 

Autor chciał przede wszystkim oddać hołd warszawskim harcerzom – Alkowi, Rudemu  

i Zośce, młodym uczestnikom walki konspiracyjnej, upamiętnić ich męstwo  

i poświęcenie. 

• Tytuł utworu 

Tytuł Kamienie na szaniec nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego 

Testament mój, który tuż przed śmiercią powtarza Rudy: „Lecz zaklinam: niech żywi nie 

tracą nadziei […]/ A kiedy trzeba, na śmierci idą po kolei,/ Jak kamienie, przez Boga 

rzucane na szaniec!” 

„Kamienie” to młodzi chłopcy, którzy od pierwszych dni okupacji podjęli nierówną 

walkę z wrogiem w obronie ojczyzny, pełni poświęcenia i gotowości poniesienia 

najwyższej ofiary. 

• Temat 

Utwór przedstawia wojenne losy grupy warszawskich harcerzy. Ukazuje patriotyzm 

młodych ludzi, którzy w obliczu wojny gotowi byli do walki i najwyższego poświęcenia 

dla ojczyzny. 

• Czas i miejsce akcji 

Wydarzenia rozgrywają się w czasie II wojny światowej. Obejmują okres od czerwca 

1939 r. do końca sierpnia 1943 r. 

Miejscem akcji jest głównie okupowana Warszawa, a także miejscowości związane  

z akcjami  dywersyjnymi -  Celestynów, Czarnocin, Sieczychy oraz Beskidy - miejsce 
wakacyjnych wędrówek harcerzy przed wybuchem wojny. 

• Główni bohaterowie 

Głównymi bohaterami są autentyczne postacie, które wyróżniły się bohaterskimi 

czynami w czasie II wojny światowej: Jan Bytnar – Rudy, Aleksy Dawidowski – Alek, 
Tadeusz Zawadzki – Zośka 

• Gatunek literacki 

Utwór Kamienie na szaniec  to powieść, która należy do literatury faktu. Jest to 

współczesna literatura narracyjna o charakterze dokumentalnym, częściowo 
sfabularyzowana, mająca na celu wiarygodną relację o prawdziwych wydarzeniach. 

 

 



 

 

• Najważniejsze motywy 

Walka z okupantem 

Bohaterowie w chwili wybuchu wojny bez wahania podejmują walkę w obronie kraju. 

Angażują się w działalność konspiracyjną – w okupowanej Warszawie przeprowadzają 

liczne akcje w ramach małego sabotażu. Z czasem biorą udział w zadaniach dywersyjnych 

przeciwko Niemcom.  Działalność podziemia jest dla nich nie tylko obowiązkiem, lecz 

także trudnym sprawdzianem odwagi i szkołą charakterów. Rudy, Alek i Zośka muszą 

przezwyciężyć swoje lęki i słabości. Wszystkie zadania wymagają od nich 

odpowiedzialności, umiejętności przewidywania i opanowania. Dla bohaterów Kamieni 

na szaniec służba ojczyźnie i społeczeństwu jest najwyższą wartością. 

Przyjaźń 

Rudego, Alka i Zośkę łączyła silna więź przyjacielska, która opierała się na zaufaniu,  

oddaniu, wzajemnej pomocy i wsparciu. Chłopcy byli wobec siebie lojalni  

i odpowiedzialni. Każdy z nich był gotów poświęcić dla przyjaciół wszystko, nawet życie.  

Po aresztowaniu Rudego Zośka i Alek bez wahania organizowali ryzykowną akcję 

uwolnienia przyjaciela z rąk Niemców, Rudy mimo straszliwych tortur nie zdradził 

kolegów, Alek umarł wskutek ran odniesionych podczas ratowania Rudego. 

 

Młodość 

Bohaterami utworu są zwykli młodzi ludzie, którym przyszło żyć w okrutnych czasach. 

Cechowała ich energia, fantazja, chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, tak jak  

w większości młodych ludzi. Doświadczenia wojenne sprawiły jednak, że bohaterowie 

szybciej dorośli. Angażując się w działania sabotażowe i dywersyjne, niemal codziennie 

narażali swoje życie. Żyli w ciągłym zagrożeniu. Musieli przewidywać konsekwencje 

swoich działań, panować nad sobą i swoim strachem, nauczyć się odpowiedzialności za 

siebie i innych. 


