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Zamiast przedmowy

Gdy zapytałem kiedyś ojca, co, jego zdaniem, przyniosło książce 
Na barykadach Warszawy tak wielką popularność, odpowiedział 
bez wahania, że przyczyną był czas, kiedy powstała. Z uwagi na 
blokadę ze strony cenzury pierwsze wydanie pochodzi dopie-
ro z  1964 roku. W  rzeczywistości jednak Stanisław Komornicki 
napisał pierwsze fragmenty Barykad niedługo po wojnie, mając 
zaledwie 22 lata. To spowodowało, że książka była zapisem świe-
żym i autentycznie emocjonalnym. Również dzięki temu stała się 
ona relacją wolną od wszystkich późniejszych sporów i dyskusji, 
wolną od „perspektywy historycznej”, której trudno było uniknąć 
autorom spisującym swe wspomnienia po kilkudziesięciu latach. 
Na barykadach Warszawy to zatem prawdziwa historia młodych 
ludzi opisana niemal na gorąco przez jednego z nich, to, jak są-
dzę, jeden z  najwcześniejszych i  chyba najbardziej klasycznych 
pamiętników powstańczych.

Realistyczny opis spowodował, że dla wielu czytelników pierw-
szych wydań książki postacie opisane w  Na barykadach War-
szawy stały się bohaterami kojarzonymi niemal automatycznie 
z historią powstańczej Starówki. Do dziś zdarza mi się spotykać 
osoby, które po przywołaniu tytułu odtwarzają z  pamięci pseu-
donimy i powstańcze losy Tarzana lub Małego Henia. Dla mnie 
jako syna autora ci spośród bohaterów, którzy przeżyli wojnę, byli 
również realnymi ludźmi, których znałem od dzieciństwa. Repre-
zentowali bardzo różne światy, często odległe od tego, w jakim się 
wychowywałem, a jednocześnie nigdy nie miałem wątpliwości, że 
dla ojca stanowią oni jakby drugą rodzinę. Tak ich traktował i tak 
oni traktowali jego. Zdarzało się, że przychodzili niespodziewanie 



po pomoc. Kiedy indziej, jako przedstawiciele najróżniejszych 
zawodów, to oni udzielali naszej rodzinie pomocy w wyzwaniach 
PRL-owskiej codzienności. Ich, niewielka już, grupa pod sztan-
darem zgrupowania „Róg” odprowadzała ojca na warszawskie 
Powązki po tym, gdy 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie 
pod Smoleńskiem. Myślę, że to właśnie tym najbliższym, żyjącym 
i nieżyjącym przyjaciołom z powstania, chciałby on zadedykować 
kolejne wydanie Na barykadach Warszawy.

Obecna, ósma już edycja książki zbiega się z 70. rocznicą po-
wstania warszawskiego. Jest zarazem pierwszą, jaka ma miejsce 
po tragicznej śmierci autora. Wspólnie z Wydawcą zdecydowałem, 
aby w  tekście nie dokonywać żadnych zmian. Dotyczy to także 
posłowia zatytułowanego „Od autora”, w  którym ojciec opisuje 
dalsze losy niektórych bohaterów z perspektywy lat 60. ubiegłego 
wieku. Do uzupełniania tych historii nie czułem się kompetentny. 
Do książki dodano natomiast krótką notę biograficzną Stanisła-
wa Komornickiego. Lektura tego biogramu uzmysławia nam, jak 
bardzo i jak długo powstanie warszawskie ciążyło na życiorysach 
jego uczestników...

Tomasz Komornicki
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...przybrzeżny wir pochwycił mnie, obrócił kilka razy i  cisnął 
w sam środek rozmigotanego łunami nurtu. Usta napełnił mdły 
smak wody. Terkot karabinów maszynowych i wybuchy pocisków 
stały się dalekim, nieważnym wspomnieniem. 

Jak każdy słaby pływak na próżno staram się opanować ruchy 
gwałtowne i chaotyczne. Serce wali młotem, a w uszach zamiast 
trzasków detonacji huczą teraz dzwony.

Uwiązana na pasie kabura ciąży dokuczliwie. Wreszcie biorę 
się w karby. Spokojnie, powtarzam sobie, spokojnie! Raz – dwa, 
raz – dwa...

Na warszawskim brzegu łuny pożarów – praski (wtłoczony 
w czerń nocy) błyska wybuchami. Chcę płynąć w tę czerń. Nada-
remnie. Nurt niesie mnie jak resztkę rozmytej powodzią zagrody. 
Jestem już tylko bezwolnym, zmieszanym z brudną pianą, żało-
snym świadectwom tragedii.

Ciemne filary mostu Poniatowskiego są teraz o  wiele bliżej. 
Choć z trudem, utrzymuję się na powierzchni – i to napełnia na-
dzieją. Wiem, że pod praskim brzegiem jest mielizna. Byle tylko 
wydostać się z nurtu. Kilka gwałtowniejszych zrywów, zapadam 
w głębię, kropelki wody przenikają do płuc, rozsadzają je. Ryt-
miczne ruchy zamieniły się znowu w  rozpaczliwe szamotanie. 
Utrzymać się na powierzchni, nie dać się pogrążyć falom. Ręce 
i nogi kostnieją, wzdłuż grzbietu czuję jakby iskry elektryczne. 
Narasta uczucie rezygnacji...

Nagle tuż przy mnie plaśnięcie... drugie, trzecie – zupełnie jak-
by ktoś puszczał kaczki.

Spokojnie, spokojnie... Strach rozprzęgający nerwy to pod-
stępny wróg. Tuż obok czyha jednak drugi, groźniejszy – apatia 
i załamanie. Jakże ciąży kabura z pistoletem. Jak szybko ucieka 
czas. Znów te plaśnięcia. Strzelają. Czy to ma jakieś znaczenie?

...
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Woda jest coraz cieplejsza. Zimno przestało dokuczać. Poru-
szam się wolno, jak w gęstej, kleistej mazi. Nogi coraz bardziej 
ciążą do dna. Pogrążam się. Jeszcze tylko ostatni haust powietrza. 
Powierzchnia wody zamknęła się nade mną. W płucach ucisk. Gło-
wa pęka z bólu, w skroniach okropny szum. Za chwilę to wszystko 
skończy się. Za chwilę będę topielcem wleczonym wśród mułu po 
dnie Wisły. Tak więc wygląda koniec...

Dno. Dotknąłem nogami dna.
Nie! Muszę żyć! Trzeba płynąć, trzeba walczyć. Mocne odbicie 

i znów jestem na powierzchni.
Czy to już praski brzeg, czy przypadkowa płycizna? Nogi mam 

chyba z ołowiu. Znów idę na dno. Rozpaczliwe ruchy rękami. Sto-
py dotykają dna, a głowa jest przecież na powierzchni. To przy-
brzeżna mielizna. Staram się iść po dnie. Prąd wody wyrywa spod 
palców piasek. Nurt znosi znów na głębię...

Jeszcze kilka rozpaczliwych ruchów. Woda sięga tylko do ra-
mion. Coraz pewniej opieram się stopami o stały grunt, stawiam 
coraz większe kroki. Brzeg. Jest przeraźliwie zimno. Czuję ogar-
niający mnie bezwład i przemożne pragnienie choć chwili odpo-
czynku. Zachwiałem się i upadłem na ziemię. Przylgnąłem twarzą 
do powierzchni miałkiego żwiru, który wydał mi się ciepły i przy-
tulny jak aksamit. Fontanna piasku obsypuje mnie i znów wyraź-
nie słyszę suchy warkot karabinów maszynowych. Tu nie można 
leżeć – strzelają. Trzeba iść, trzeba zejść z plaży. Jakże ciąży ten 
pistolet. Wybuchy są coraz bliżej. Zmuszam się do biegu. Kamyki 
ranią stopy. O, tu lepiej, gładki asfalt jezdni, jeszcze parę kroków... 
Przede mną otworzyła się nagle bezkresna jasność, w której pły-
nąłem bez żadnego wysiłku. Świadomość tej jasności i  jakiejś 
wielkiej ulgi sprawiła, że moim ostatnim podświadomym uczuciem 
było zdumienie...

Mała salka, dwa rzędy białych łóżek, na nich jacyś ludzie. 
Przez uchylone okno wpadały zmieszane głosy: świergot ptaków, 
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uderzenia młotem, głośny śpiew maszerującego gdzieś wojska. 
Po zielonym kocu, którym byłem okryty, spacerowała wielka 
czarna mucha. Przystawała, grzejąc się w słońcu, czyściła nóżka-
mi skrzydła.

Nie chciało mi się zastanawiać, skąd się tu wziąłem. Było tak 
dobrze, miękko, ciepło. Zamknąłem oczy i biernie poddałem się 
ogarniającemu mnie bezwładowi. Gdy je znów otworzyłem, na 
kocu nie było już muchy i  złotej smugi słońca, dokoła panował 
półmrok.

Następnego ranka obudziłem się z  uczuciem przejmujące-
go głodu. Śniadanie, które przyniosła siostra, jadłem łapczywie 
i przyglądałem się mej opiekunce. Miała niemal dziecinną buzię. 
Gdy się śmiała, na policzkach robiły się dwa dołki. Uśmiechnąłem 
się do niej. Pogroziła palcem i wybiegła z sali.

Po chwili przyniosła mój pas i  kaburę. Otworzyłem ją. Była 
jeszcze wilgotna. Obok pistoletu niewielka paczuszka zawinięta 
w ceratę. Ktoś ją już widocznie rozpakowywał, ale wewnątrz ni-
czego nie brakowało. Ułożyłem na kocu legitymację Armii Kra-
jowej i  ten mały czarny zeszycik, w  którym notowałem moje 
przeżycia od początku powstania. W  legitymacji tekst pisany 
atramentem częściowo się rozmazał. Zeszycik pisany ołówkiem, 
chociaż także wilgotny, zachował się o wiele lepiej. Wszystko moż-
na było odczytać. 

Ten niewielki czarny zeszycik towarzyszył mi potem aż do koń-
ca wojny. Był ze mną w pierwszym pułku piechoty, do którego do-
stałem przydział zaraz po wyjściu ze szpitala, w Szkole Oficerskiej 
1 Armii w Mińsku Mazowieckim, w czasie walk na Wale Pomor-
skim, w  Kołobrzegu, nad Odrą i  Kanałem Hohenzollernów, nad 
Łabą i w Berlinie. Czarna niegdyś okładka stała się szara, a zamo-
kłe kartki pożółkły.

Leży teraz przede mną i  podpowiada szczegóły sprzed lat, 
które zatarły się już w pamięci. Pod niektórymi datami znajdu-
ję opisy całych epizodów, pod innymi zaledwie kilka słów, są to 
jednak słowa, które przenoszą mnie w świat na pozór nierealny. 



Przywołują w pamięci tamte obrazy, wzbudzają na nowo uczucia 
radości i smutku, uniesienia i strachu. Wiele notatek razi dzisiaj 
naiwnością, wiele śmieszy patosem. Niektóre dygresje nie mają 
wartości. Nie chcę jednak naruszać charakteru tych zapisków.

Niech przekażą obraz tamtych dni widziany oczyma dziewięt-
nastoletniego chłopca. Ten może niepełny, nieudolnie oddany, ale 
prawdziwy, wierny w najdrobniejszym szczególe fragment walki 
o  Warszawę. Niech wśród wielu prac i  wspomnień o  powstaniu 
znajdzie się i ta relacja z najniższego szczebla.

Stanisław Komornicki
Podchorąży Nałęcz


