
Jego  historia  nie  ko czy  si   happy  endem  (jak  i  inne  w  tym  zbiorze).  Tym  jednym  zdaniem
móg bym  zako czy   wst p  do  opowiadania  o  Emilu  Barcha skim,  najm odszej  ofierze  stanu
wojennego. Jednak kiedy czyta em o Emilu (przede wszystkim fragment jego wspomnie  oraz relacj
jego matki, Krystyny Barcha skiej, opublikowane w kwartalniku „Karta” 51/2001), przypomnia a mi
si  jedna z ostatnich scen „Roku 1984” Orwella.

„– Czy wierzysz w Boga, Winston?
– Nie.
– Wi c co to za si a nas pokona?
– Nie wiem. Duch ludzki.
– Czy uwa asz si  za cz owieka, Winston?
– Tak.
– Je li  jeste  cz owiekiem, Winston,  to ostatnim. Twój gatunek wymiera, a za spadkobierców ma

nas. Czy nie pojmujesz,  e zosta  sam jak palec? Wypad  ju  poza nawias historii; nie istniejesz. –
Zachowanie O’Briena zmieni o si ; szorstkim tonem zapyta :

– Czy uwa asz si  za lepszego od nas, dlatego,  e k amiemy i umiemy by  okrutni?
– Tak. Jestem lepszy od was”4.
Emil by  lepszy od was (tak, do was pisz ), bali cie si  go tak,  e najpierw torturowali cie go na

ile  tam sposobów, a nast pnie zamordowali cie. Czy wiedz  o tym wasze matki, ojcowie,  ony, córki,
dzieci, wnuki, kochanki? W tpi . Zastanawiam si   tylko,  jak  ze spokojnym sumieniem wy oraz  tylu
innych spokojnie siadacie do kolacji wigilijnej, chodzicie z nimi na spacery, do kina, idziecie spa .
Dochodz  do wniosku,  e jest to mo liwe, bo ludzie bez sumienia s  do tego zdolni.

Gdy  czyta em  opis  tortur,  jakie  stosowali cie  wobec  Emila,  przyszed   mi  na  my l  Kazimierz
Moczarski  ( nierz  Armii  Krajowej,  szef  Biura  Informacji  i  Propagandy  ZWZAK,  skazany
pocz tkowo na kar mierci za dzia alno  w AK), który odnotowa  w pi mie do S du Najwy szego,
e podczas  ledztwa prowadzonego przez oficera by ego MBP poddany zosta  (od 9 stycznia 1949 r.

do 6 czerwca 1951 r.) czterdziestu dziewi ciu (sic!) rodzajom maltretowania i tortur, w ród których
wyró nia y  si   m.in.:  bicie  pa   gumow   najbardziej  wra liwych  miejsc  cia a  (np.  nasady  nosa,
podbródka  i  gruczo ów  luzowych,  wystaj cych cz ci  opatek  itp.);  bicie  batem  obci gni tym  tzw.
lepk  gum  wierzchniej cz ci nagich stóp w okolicach palców; bicie pa  gumow  w pi ty (seria po
dziesi   uderze   na  pi   –  kilka  razy  dziennie);  wyrywanie  w osów  ze  skroni  i  karku  (tzw.
podskubywanie g si), z brody, z piersi oraz krocza i narz dów p ciowych; mia enie  roz arzonym
papierosem  okolic  ust  i  oczu;  przypalanie  p omieniem  palców  obu  d oni;  zmuszanie  do  niespania
przez okres siedmiu do dziewi ciu dni.

Tych  oraz  dziesi tków  innych  tortur  do wiadczy   czterdziestoletni  m czyzna,  nierz.  Wy
torturowali cie  jeszcze  dziecko!  Okazuje  si ,  e  chocia   lata  pi dziesi te  i  osiemdziesi te  dziel
dwie dekady, jednak metody policji politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej by y zawsze takie
same, zarówno za Bieruta, jak i za Jaruzelskiego.

–  Jest,  mam  go!  Wracaj,  bo  zastrzel   jak  psa!  –  krzycza   m czyzna  stoj cy  na  balkonie,
wychylaj c si  przez barierk . – Wracaj albo skacz! Jedna sztuczka i jeste  na dole!

Ch opak, który próbowa  ucieka ,  zacz  si  ostro nie cofa . Gdy dotar  do balkonu, na którym
czeka  na niego m czyzna z pistoletem, czu ,  e pomimo niskiej temperatury jest ca y spocony.

Wci gni ty  za  barierk ,  upad   twarz   na  posadzk .  Tamten  z apa   go  za  koszul
i wepchn  do mieszkania. Ch opak zd  zauwa ,  e Szymon le y na pod odze, gdy tamci zacz li
go bi . Od tego dnia musia  przyzwyczai  si  do bólu…

Bili przez minut , mo e d ej. W ko cu, gdy le  twarz  do pod ogi, z szeroko rozstawionymi
kami i nogami, zostawili go przez chwil  w spokoju. O czym  rozmawiali. Emil próbowa  ogarn

my lami to, co si  sta o w ci gu ostatnich minut. Nie trwa o to d ugo, bo zaraz przypomnieli sobie o
nim.

–  apy na kark, gnojku! – rozkaza  jeden z nich.
Emil nie zrozumia , dociera y do niego s owa, ale ich sens…  nie móg  go poj . Jego wzrok pad

na d , a na niej…  but, który rozgniata  palce.
–  apy na g ow , szczeniaku!
Z  perspektywy  pod ogi  tamci  wydawali  si   ogromni.  O  tym,  e  s   silni  i  potrafi   bi , Emil  ju

wiedzia , teraz przysz a kolej na Szymona.



Gdy  kolejny  ból  zacz   mija ,  nadszed   nast pny,  niespodziewanie,  z  podbrzusza,  i  pytanie,
odwieczny znak zapytania i gro ba tajnych s b.

– Kto tu przychodzi ? Mów, bo jak ci przypierdol  w jaja, to si  ju  nie podniesiesz!
Uderzenie  dosi o,  ale  nie  podbrzusza,  tylko  karku.  Emil  w  yciu  tak  nie  p aka ,  nigdy  nie

do wiadczy  takiego bólu, dlatego w odruchu obrony wyst ka :
– Powiem, powiem, wszystko wam powiem – teraz dopiero poczu , jak grube ma wargi. Spuch y,

dlatego s owa, które wypluwa  razem ze  lin  zmieszan  z krwi , brzmia y tak dziwnie.
Nad  nim  sta   m czyzna  mo e  dwudziestopi cioletni.  Jak  pozostali,  by   wysoki  i  dobrze

zbudowany,  ubrany  w  spodnie  „ogrodniczki”  ze  zw anymi  nogawkami.  Zgodnie  z  dyskotekow
mod  mia  w osy zaczesane do ty u, a twarz okala a przerzedzona bródka. Takich jak on mo na by o
spotka  w okolicach klubu studenckiego „Hybrydy”. Pozostali byli ubrani w garnitury lub marynarki,
a ko nierzyki koszul spina y im szerokie krawaty.

– Czekaj, pami  gnojkowi wróci a, chce gada  –  jeden z m czyzn powstrzyma  Hybrydowca,
który przymierza  si  do kolejnego ciosu.

– Marek, tutaj przychodzi Marek – wysepleni  ch opak.
– Dobra, o szczegó ach pogadamy sobie gdzie indziej. Wstawaj – tym razem kopniak wyl dowa

na plecach Emila.
–  apy!
Skr powali go paskiem od spodni.
– Niech szczeniak we mie sweter.
– A po choler  mu sweter? – zapyta  Hybrydowiec.
Kumpel zignorowa  jego pytanie, mówi c:
– Ty, on jest twój, to twoja w asno , zrób z nim co , ale tak,  eby dojecha ywy do nas.
Hybrydowiec  cynicznie  u miechn   si   do  kumpla.  Emil  wyszed   z  mieszkania  w  jego

towarzystwie  oraz  dwóch  innych  funkcjonariuszy.  Doszli  do  windy.  Przy  jej  drzwiach  stali  jaka
kobieta i starszy m czyzna.

– Pa stwo pozwol ,  e sami zjedziemy?
– Tak, oczywi cie – odpar a kobieta.
– Taki element mieszka przez  cian . Wywrotowcy, jak ten tutaj.
Spojrzeli na Emila. Wygl da  strasznie. Spuchni te wargi, nabrzmia a twarz, a do tego pobrudzony

krwi  oraz drukarsk  farb .
Winda. Ciasno. Ciemno. Uderzenie w  dek. Potem nast pny cios w twarz.
– To na dobry pocz tek. Teraz czekaj  ci  takie niespodzianki. Ca y czas, a wiesz za co? Za to,  e

spierdala .
– Przed nami si  nie ucieka – doda  drugi g os w ciemno ciach i za mia  si  g no.
Wojskowym  gazikiem  zawie li  go  do  Pa acu  Mostowskich.  Po  drodze  ca y  czas  bi   go

Hybrydowiec.  Cia o  ch opaka  sta o  si   jednym  strz pem  mi sa  z  nerwami  na  wierzchu.  Ka de
uderzenie powodowa o brak oddechu, plamy przed oczami, t py ból g owy.

–  Zapierdala   skurwiel  po  balkonach  jak ma pa  jaka ! –  tymi  s owami  przywitali  si   koledzy  z
kolegami na komendzie.

– Tylko nie bij po g bie, b lady, a to, co ju  ma, szybko mu zejdzie.
– Za co, panowie, za co?!!
– Za nico.
–  Za  to,  e  masz  szesna cie  lat  i  bawisz  si   w  polityk .  Michnika  bzdety  zachcia o  ci  si

drukowa !
– Chudy jeste  jak o wi cimska szkapa.
– Przepraszam, tylko nie bijcie – prosi . – Ja tego ju  d ej nie znios .
–  Patrzcie,  jaki  grzeczny,  daj  mu  Heniu  po  nerkach,  bo  jakby  móg ,  to  powywiesza by  nas

wszystkich na drzewach…
– Ta, razem z rodzinami. A na drzewach zamiast li ci b  wisie  komuni ci. Jeszcze zobaczysz,

gnojku, kto tu, kurwa, zawi nie!
–  Co  tak  si   przewracasz,  papiery  mi  z  biurka  zrzucasz  i  ba agan  robisz?!  –  podbity  blach

zimowy trzewik wyl dowa  na  ebrach Emila.
Tak w nie wygl da  pierwszy dzie  zatrzymania siedemnastoletniego Emila.
Czym  zas   sobie  na  takie  traktowanie?  Ogie   nie  spali   kamienia.  Za  to  wywo   ogromny

gniew b kartów krwawego Feliksa.



Emil by  jednym z tych, których tamci chcieli upodli , ale oni s  zbyt mali, dlatego nie zabrali mu
godno ci pomimo swych perfidnych i cynicznych sposobów. Musia  przecie  zna  te s owa, wyj te z
poematu Tebaida napisanego przez rzymskiego poet  Stacjusza: Macte animo iuvenis! Medios paret
ire  per  enses  nudaque  pro  cares  opponere  pectore  muris5.  To  motto  jego  szko y  –  XI  Liceum
Ogólnokszta cego im. Reja w Warszawie.

Poszed  z nimi na miecze, z obna on  piersi , poszed  po s ce. Mamie zostawi  list…
Krystyna mia a dwadzie cia jeden lat, gdy urodzi a Emila. Odk d syn poszed  do liceum, zacz a

si  o niego powa nie ba . Dzia o si  tak dlatego,  e szybko zorientowa a si , i  razem z kolegami i
kole ankami Emil du o rozmawia o historii, o tym, co dzieje si  w kraju, o „Solidarno ci”. Nie by y
to bezpieczne rozmowy. Potem za  jeszcze t  szkoln  gazet  i kabaret.

Teraz p aka a. Przed ni  na stole le a kartka wyrwana z zeszytu, któr  Emil zostawi , wychodz c
z psem nad Wis . Jeszcze raz przez  zy przeczyta a tych kilka zda  nakre lonych d ugopisem:

„Poszed em po s ce z psem i przysposobieniem obronnym. Niech przy Tobie b dzie Mahariszi,
lecz  przy  mnie,  jako  kontrast  w  stosunku  do  intruza,  który  bez  mojej  woli  we  mnie  jest,  czyli
Podsiad y – nauczyciela PO. B my czujni i zjedzmy razem obiad po moim powrocie, a b dzie to
godzina s ca takiego, które niepotrzebne mi b dzie, i wróci  b  móg  na  ono Bonifraterskiej 16
m. 27. Emiliszczek”.

Ka da tragedia ma swój pocz tek. W przypadku Emila mia  on miejsce 10 lutego 1982 roku.
Zima prze omu lat 1981/1982 by a ostra  i  nie na. Do  tego stan wojenny spowodowa ,  e przez

kilka  dni na ulice nie  wyje y  p ugi.  W  wielu miastach na  chodnikach potworzy y  si   zaspy,  a
ulice  sta y  nieprzejezdne.  Zreszt   ludzie  w  tamtym  czasie  wychodzili  z  regu y  na  dwór  tylko  z
konieczno ci.

To sprzyja o spotkaniom Emila i Artura nad Wis .
– Szeroki zamach i rzuuut – butelka wype niona wod  i zatkana papierowym korkiem wyl dowa a

z trzaskiem na  asze piasku, która wyros a jakie  pi  metrów od brzegu.
– Dobrze, bardzo dobrze – Artur pochwali  Emila.
– Teraz ty.
Artur  si gn   do  szkolnej  torby.  Ka dy  z  nich  przyniós   ze  sob   po  kilka  pustych  szklanych

butelek, które teraz nape niali w rzece i rzucali do celu.
– Jak my lisz? Uda si  nam?
Artur przykucn  i chroni c ogie  zapa ki w d oniach, odpali  papierosa.
–  Co  ma  si   nie uda ?  Jak  wszystko  dok adnie  przygotujemy,  ustalimy  plan  ewakuacji,  dobrze

wyznaczymy godzin , b dzie dobrze.
– Ma o nas. Pomnik musi zapali  si  jak pochodnia.
– Te  o  tym my la em.  eby  bezpiecznie uciec z placu, musimy rzuci  na dziada po góra dwie

butelki i spada .
– Masz kogo  na oku?
– Dwóch kumpli mog  spyta . Trzeciego jako  si  zwerbuje do akcji.
– Wiesz, ten kto  musi by  pewny.
– Wiem, nie musisz mi przypomina . Nape niaj butelk  i wal, musimy obrzuca  Feliksa bez pud a.
Trzask, butelka w celu.
– Pi knie – taki niepozorniak z ciebie, ale cela to ty masz.
Emil u miechn  si  z zadowoleniem.
– Pocz stujesz papierosem?
– Jasne, chcesz zapali ?
– A daj.
– Tylko sam sobie odpal, bo na tym wietrze zapa ki gasn  jak cholera.
–  eby tylko pomnik nam szybko nie zgas  – ch opcy za miali si  g no.
Emil zaci gn  si   i  szybko opanowa  oddech, by nie zakaszle . Papierosy mo e  i nie by y zbyt

dobre,  ale  jako   tak  dziwnie  dodawa y  mu  m sko ci.  Wiedzia ,  e  gdyby  urodzi   si   pod  koniec
ubieg ego  wieku,  to  z  pewno ci   zaci gn by  si   do  legionów  Pi sudskiego.  Dlatego  mo e  tak

nie nazwali siebie – „Pi sudczycy”.
– Mam nadziej ,  e tak sko cz  – stwierdzi  Artur, patrz c na peta wgniecionego podeszw  buta w

ziemi .



– Co sko cz ? – zapyta  Emil, wydmuchuj c dym przez pó otwarte usta.
– Nie „co sko cz ”, tylko „kto sko czy” – oni. Teraz s  wszystkim, a w przysz ci b  nikim.

Nie podnios  si  ju  z kolan.
– Wierzysz w to?
– A dlaczego nie? Ty te  wierzysz, to po co pytasz?
–  eby si  upewni .
– Tak, nie jeste  w tym osamotniony, je eli nas dwóch w to wierzy i tylu innych, to nie mo emy

by  wariatami.
–  Jeste my  wariatami,  tylko  e  nie  psychicznymi,  a  politycznymi.  Kiedy   z  Tomkiem

rozmawia em o tym, co robimy. Zacytowa  mi wtedy s owa Rafa a Leszczy skiego, który   w XV
wieku  i  powiedzia :  „Milsza  mi  niebezpieczna  wolno   ni   bezpieczna  niewola”.  Takiego  ycia
nienawidzi  równie  Pi sudski,  zreszt  w pozytywnym rozumieniu  tego s owa on  te  by   wariatem,
biedakiem o jednych portkach, który doprowadzi  do tego,  e Polska powsta a z kolan.

– Pope ni  jeden b d.
– Niby jaki?
–  Ano  taki,  e nie dobi   bolszewików  w  1920  roku,  gdyby  to  zrobi ,  to  dzisiaj nie by oby  tego

ca ego komunistycznego syfu.
– A Warszawa by aby dalej stolic  prywi la skiej guberni. Przecie  „biali”, tak jak i „czerwoni”,

byli przeciwni niepodleg ej Polsce.
–  Ale  przynajmniej  Ko czak,  Denikin  i  Wrangel  dobiliby  Lenina,  Trockiego,  Stalina  i

Dzier skiego.
– Nie Pi sudski,  to my dobijemy  tego  ostatniego bolszewika. Spalimy go, a mo e w przysz ci

kto  pod y pod cokó  dynamit i wysadzi go w powietrze.
Emil nie móg  przewidzie ,  e stanie si  to ju  za siedem lat, a pomnik, który ods oni to w lipcu

1951 roku, przestanie istnie . Ods oni to go w dwudziest  pi  rocznic mierci Dzier skiego, a
Plac  Bankowy,  na  którym  stan   twórca  CzeKa,  przemianowano  na  plac  jego  imienia.  Napis  na
cokole by  zdaniem wyg oszonym przez Boles awa Bieruta: „Feliks Dzier ski to duma polskiego
ruchu  rewolucyjnego”.  Emil  i  jego  koledzy  byli  drugimi,  którzy  odwa yli  si   podnie   r ce  na
towarzysza Feliksa. Pierwszymi byli ci, którzy w  latach pi dziesi tych oblali mu d onie czerwon
farb .

„Pi sudczycy” nie  tylko  obrzucili go butelkami z  farb , ale  równie  z benzyn .  wiadkiem  tego
wydarzenia  by   mi dzy  innymi  starszy  m czyzna,  który  z  nastoletni   wnuczk   szed   wtedy  na
umówion  prywatn  wizyt  lekarsk .

Wyszli  z  domu  o  godzinie  szesnastej  pi dziesi t,  kilka  minut  pó niej  byli  ju   na  Placu
Bankowym  (dziadek  Tadeusz  by   upartym  staruszkiem,  który  nie  móg   przyzwyczai   si   do
powojennych nazw ulic i placów w stolicy). Zosia uwa nie patrzy a pod nogi, uwa a, by dziadziu ,
którego prowadzi a pod rami , nie potkn  si . Nagle stan li. Starszy m czyzna  ci gn  czapk .

– Co si  sta o?
– Nie widzisz tego?
Dwóch lub trzech zamaskowanych m czyzn w kominiarkach, a mo e by o ich wi cej, rzuca o w

pomnik  butelkami.  Wszyscy  mieli  bia oczerwone  opaski  naci gni te  na  r kawy  kurtek.  „Jak
powsta cy” – pomy la a Zosia.

Nagle  w  d oni  jednego  z  nich  zab ys a  zapalniczka,  p omie   szybko  obj   szmat   nas czon
benzyn , która s a za korek oraz zapalnik. Feliks stan  w p omieniach.

Kilka  minut  po  godzinie  siedemnastej  ycie  zamar o  na  Placu  Bankowym.  To  by o  co
niesamowitego. W czasie stanu wojennego, w pobli u komendy Milicji Obywatelskiej, kto  odwa
si   to  zrobi .  Pomnik  zaj   si   ogniem,  a  m czy ni  zacz li  ucieka .  Za  jednym  z  nich  ruszy   w
po cig samochód, Zosia poprosi a w my lach Pana Boga o szcz liw  ucieczk  tych ch opców.

– Dziadziu , ty p aczesz? – zapyta a, widz c  zy w jego oczach.
– Naprawd ? – zapyta  zdziwiony m czyzna, wnuczka pokiwa a g ow . – Oby im si  uda o.
– Chod my ju , tutaj mo e by  zaraz gor co – poprosi a.
–  Nie  bój  si   ich.  Przetrwa em  w  tym  mie cie  okupacj   niemieck   i  stalinizm,  w  ich  wieku

grzeba em w warszawskich gruzach kolegów i tapla em si  w gównie kana ów.  adnych cymba ów,
którym szefuje pryncypa  Dzier ski, nie boj  si !

apali wtedy Marka, który jako ostatni zosta  zwerbowany do akcji w lokalu „Igloo” na Nowym
wiecie.  Emil  razem  z  Arturem  uciekli  do  mieszkania  przy  ul.  Bonifraterskiej.  W  drzwiach



przywita a  ich  Krystyna.  Ch opcy  szybko  i  g no  oddychali,  prze uwaj c  w  ustach  g st   od
zm czenia  lin . Artur sta , opar szy d onie na kolanach, Emil przykucn  przy  cianie.

– Ch opaki, co  si  sta o, biegli cie?
Tamci zacz li si  g no  mia .
– Wchod cie, nie zachowujcie si  tak g no.
W przedpokoju matka Emila jeszcze raz powtórzy a pytanie:
– Co si  sta o?
Syn przeszed  do kuchni, odkr ci  kran i nala  wody do szklanki, któr  nast pnie szybko wychyli ,

po czym jeszcze raz j  nape ni  i poda  koledze.
– Mama si  nie martwi. Po prostu odezwa a si  w nas szczeniacka krew i zacz li my si ciga .
Matka usiad a na krze le  stoj cym przy szafce z butami, g no westchn a.
– Czy wy, dzieci, wyobra ni nie macie? Przecie  móg  was widzie  jaki  nadgorliwy mundurowy,

który, ma o my c, wzi by was za bandytów.
– E, tam, mama to martwi si  na zapas. Nic si  nie sta o,  jeste my cali i zdrowi – Emil roz

lekko r ce i okr ci  si  woko o. Artur widz c to,  te  si  u miechn . Gdy Emil odprowadzi  go cia
przed klatk   schodow   i  wróci   do  domu,  usiad   w  kuchni.  Mama  stawia a  w nie na gazie zup ,
która mia a by  obiadem na nast pny dzie .

– Co b dziemy jutro je ?
– Ogórkow  – odpar a zdawkowo Krystyna.
– Mama si  gniewa czy co?
– Nie, dlaczego mia abym si  gniewa ?
– Przecie  widz ,  e mama jest obra ona.
–  Bo  nie  mówisz  mi  prawdy.  Wiesz,  jak  bardzo  nienawidz   k amstwa,  zreszt   nie  tak  ci

wychowa am, przecie  zawsze trzeba mówi  prawd .
– Niestety, nie zawsze, mamo.
– Nie rozumiem, a siódme przykazanie?
– Czasami, mamo, trzeba sk ama , dla dobra…
– Czy syn mo e ok ama  w asn  matk , czy by  zapomnia  równie  o czwartym przykazaniu?
– Nie zapomnia em, przecie  mama wie…
– O co chodzi? Jak mi powiesz, b  spokojniejsza.
Emil  ukl kn   przy  mamie,  która usiad a na  kuchennym  taborecie.  Jej  d onie  o  d ugich  palcach

cisn  w swoich i poca owa .
–  Przepraszam  –  powiedzia   i  po   g ow   na  jej  kolanach.  Matka  zacz a  go  g aska   po
osach.
–  Nie  mog em  wygada   si   przy  Arturze,  tak   mamy  umow ,  e  nikomu  nie  mo emy  o  tym

powiedzie .
– Ale mnie mo esz.
– Wiem, mamo.
– O co chodzi?
– Razem z kolegami podpalili my pomnik Dzier skiego.
– Co zrobili cie?! – Krystyna gwa townie wsta a.
– Obrzucili my butelkami z farb  i koktajlami Mo otowa pomnik Czerwonego Feliksa.
– Bo e mój, nie mów o tym nikomu!
Po kilku dniach Krystyna przeczyta a w „Trybunie Ludu” o chuliga skim napadzie oraz o tym,  e

zatrzymano sprawców podpalenia pomnika. Oczywi cie by o to k amstwo, bo Emil wpad  dok adnie
trzy  tygodnie  pó niej,  gdy  drukowa   z  kolegami  „bibu ”  Adama  Michnika,  zatytu owan
krzycza .

Prawie nikt oprócz Krystyny nie krzycza . Ona krzycza a w ciszy, modli a si  i p aka a. W nie
wysz a  z  mieszkania,  gdy  zapukali  do  drzwi,  otworzy   m .  Tamci,  maj c  nakaz,  przeprowadzili
rewizj , wcze niej powiedzieli mu,  e Emil zosta  zatrzymany i przebywa w Pa acu Mostowskich.

– Jak pani mówi?
– Emil Piotr Barcha ski, urodzony szóstego czerwca 1965 roku.
Oficer dy urny jeszcze raz zacz  przegl da  rejestr zatrzyma .
– Przykro mi, ale nikt taki nie przebywa u nas.
–  To  niemo liwe,  panowie,  którzy  przeprowadzili  rewizj ,  powiedzieli  m owi,  e  syn  jest

nie tutaj.



– Droga pani, mo e ma by , bo jak ja nie mam go w papierach, to znaczy,  e w tej komendzie nikt
taki nie jest zatrzymany – milicjant podniós  g os.

– Ale mo e jeszcze raz pan sprawdzi?
– Do widzenia. Ja tutaj pracuj .
– Chod my, nic tu po nas – m  delikatnie z apa  Krystyn  pod r  i wyprowadzi  na ulic . – Nie

acz,  wszystko  b dzie  dobrze.  Mo e  faktycznie  tamci  si   pomylili,  a  mo e  w  nerwach  ja  co
przekr ci em?

– Nie, nic nie przekr ci  – Krystyna wytar a nos w chustk . – To oni co  kr . Czuj ,  e co  jest
nie tak.

– Chod my do domu, tam w spokoju pomy limy, co robi  dalej.
–  Czekaj,  przecie   Emil  jest nieletni,  oni nie  maj   prawa  trzyma   go  w  areszcie  dla doros ych.

Mo e jest w izbie dziecka?
– Gdzie to jest?
– Chyba na Wi niowej.
– To jed my tam, na pewno masz racj .
Niestety, tam równie  nikt nic nie wiedzia  o Emilu. Krystyna zdawa a sobie spraw  z tego,  e jej

mo liwo ci poszukiwania syna wyczerpa y si , dlatego postanowi a zatelefonowa  pod numer, który
przekazano  jej  wraz  z  informacj ,  e  Emil  idzie  na  akcj .  Mia a  dzwoni ,  „gdyby  jednak  co   si
wydarzy o”.

– Halo, dzie  dobry, z tej strony Barcha ska, matka Emila.
– Dzie  dobry, mi o mi.
– Z kim rozmawiam, je li mog  wiedzie ?
– Przepraszam, nie przedstawi am si , Krystyna Pochwalska.
– Mi o mi, syn du o opowiada  mi o pani.
– Pani wie, co si  sta o?
– Nic nie wiem oprócz tego,  e Emil nie wróci  do domu, a w naszym mieszkaniu by a rewizja.
– Otó  Emil i Szymon zostali aresztowani w lokalu przy ulicy Kijowskiej.
– Wiedzia am, ja przeczuwa am,  e to tak si  sko czy…
– Niech pani nie p acze, prosz  do mnie przyj . Porozmawiamy.
Na drugi dzie  Pochwalska zadzwoni a do matki Emila z informacj ,  e Szymek w nie wróci

do  domu.  O a  nadzieja.  Szymon  opowiedzia   o  ucieczce  Emila  na  balkon,  o  tym,  e  ich
poturbowali, a w areszcie trzymali ich oddzielnie.

– Przepraszam, ale musz  zada  to pytanie jako matka.
– Prosz  pyta .
– Dlaczego ty jeste  na wolno ci, a mojego syna trzymaj  Bóg wie gdzie?
– Wed ug mnie tutaj chodzi o pomnik,  ich w ogóle nie  interesowa a nasza drukarnia. By  mo e

kto  sypn  Emila, bo  ten na przyk ad sam si  przed kim  wygada    i  tamci maj  pewno ,  e bra
udzia  w tej akcji.

Szymon zamilk , patrzy  na Krystyn  i zastanawia  si , czy jej to powiedzie . Kobieta zauwa a
jego wahanie.

– Co  jeszcze?
– Tak, prosz  pani.
– B  go bi ?
Szymon pokiwa  g ow , a nast pnie doda :
– Chyba  e od razu zezna, kto by  z nim wtedy na placu Dzier skiego.
– Mój syn nigdy nie zadenuncjuje kolegów dobrowolnie.
– Wi c pani sama sobie odpowiedzia a na swoje pytanie.
– Masz papierosa?
Szymon pocz stowa  matk  Emila, sam równie  zapali .
– Niech pani b dzie dobrej my li.
– Modl  si . Codziennie modl  si  za niego, cho  nawet nie wiem, gdzie jest, czy w ogóle…
– Prosz  tak nie mówi , wszystko b dzie dobrze.
O  Emilu  wci  nikt nic nie  wiedzia ,  zarówno  w  izbie  dziecka,  jak  i  w  Pa acu Mostowskich.  Z

jednego miejsca odsy ali Krystyn  w drugie.
Dopiero pi tego marca wróci a nadzieja. By o wczesne popo udnie, gdy cisz  mieszkania przeszy

dzwonek do drzwi.



– Dzie  dobry, moje nazwisko Rojek, Artur Rojek. Ja i kolega jeste my aplikantami w s dzie dla
nieletnich. Przyjechali my do pa stwa w sprawie Emila.

– Dzi ki Bogu.
Krystyna zaprosi a m czyzn do  rodka.
– Prosz , niech panowie wejd  dalej, nie stójmy tak w przedpokoju.
–  Nie  mamy  czasu,  zreszt   pa stwo  równie .  Emil  za  godzin   stanie  przed  s dem  i  b dzie

przes uchany. Syn jest nieletni, dlatego pa stwa obecno  jest konieczna w tych okoliczno ciach.
Po  tylu  dniach  w  ko cu  spotkali  si   na  s dowym  korytarzu,  matka  i  syn.  Emilowi  uda o  si

podbiec do mamy, która mocno przytuli a go do siebie. Czu a, jak niewidzialna si a  ciska jej gard o.
Musia a  si   powstrzymywa ,  eby  nie  zap aka .  Zdawa a  sobie  spraw   z  tego,  e  to  mo e
spowodowa  rozklejenie si  Emila, a tego nie chcia a.

– Mamo, nie denerwuj si  i b  dobra dla tego pana po prawej, poniewa  on by  dla mnie dobry.
Wiesz, mamo, chyba go nawróci em na wiar  w Boga.

Emil mówi  o jednym z esbeków, którzy eskortowali go na przes uchanie. Porucznik u miechn
si  do Krystyny, jakby us ysza  szept m odego aresztanta.

– Jeste , synku mój, kocham ci , modl  si  w twojej intencji.
– Dzi kuj , mamo. Musz  ci co  wa nego powiedzie . Mamo, tam w lokalu na ulicy Kijowskiej,

gdzie  nas  zatrzymali,  zostawi em  notes,  nie  mówili  o  nim  w  ledztwie,  wi c  chyba  dalej  le y  za
tapczanem, pojed  tam. Mo e go nie znale li...

Przes uchanie Emila prowadzi y dwie s dziny i dwóch oficerów S by Bezpiecze stwa.
–  Czyli  przyznajesz  si   do  tego,  e  wspólnie  z  innymi  osobami,  w  porozumieniu

z  nimi,  chcia   zniszczy   pomnik  Feliksa  Dzier skiego,  oblewaj c  go  farb ,  a  nast pnie
podpalaj c go?

– Tak, zrobi em to z premedytacj .
– Rozumiem – s dzina znów spojrza a do akt  ledztwa, a po kilku sekundach znów zada a pytanie:

–  Prosz   dok adnie  zastanowi   si   nad  odpowiedz   na  moje  nast pne  pytanie.  Czy  by   to  czyn
chuliga ski, czy ideowy?

Emil bez zastanowienia odpar :
– Oczywi cie,  e jak najbardziej ideowy.
– W jaki sposób przygotowywali cie si  wi c do akcji? Przecie  nie by  to spontaniczny wyczyn.
– Nasze spotkania zawsze odbywa y si  na ulicy, najcz ciej na Starym Mie cie.
Tym razem pytanie zada  oficer SB, który równie  bra  udzia  w przes uchaniu:
–  Podczas  wcze niejszego  przes uchania  zezna ,  e  „mózgiem”  waszej  operacji  by   Tomasz

Sokolewicz – esbek po  przed Emilem protokó  przes uchania. – Podtrzymujesz to?
– Tak.
– Nie s ysza em.
– Tak, podtrzymuj  to zeznanie – Emil podniós  nieco g os.
– Chodzicie do tej samej szko y?
– Jak kilkuset innych uczniów.
– Pani s dzino, nie mam wi cej pyta  do aresztowanego.

dzina jeszcze raz spojrza a w akta.
– Panie poruczniku, widz ,  e Barcha ski mia  pocz tkowo stan  przed trybuna em wojskowym,

zaplanowano rozpraw  w trybie dora nym ju  czwartego marca.
– Tak, pani s dzio.
– Dlaczego do tego nie dosz o? – s dzina zdj a okulary i po a je przed sob

na aktach.
– Mog  odpowiedzie  na to pytanie, ale poza protoko em.
– Niestety, na tej  sali wszystko  jest protoko owane, a  ja nalegam, by odpowiedzia  pan na moje

pytanie.
– S dzia wojskowy, który zapozna  si  z aktami – oficer wskaza  palcem na papiery le ce przed

dzin  – stwierdzi ,  e oskar ony jest nieletni i jako taki mo e odpowiada  przed s dem cywilnym.
– S uszne rozumowanie.

dzina zamkn a teczk  z aktami. Najpierw spojrza a na Krystyn , a potem
na Emila.

– A dlaczego ty to wszystko, synu, robisz?
– Poniewa  taki socjalizm, jaki proponuje ten rz d i ta partia, jest nie do przyj cia.



–  Rozumiem,  mamy  wi c  pierwsz   spraw   polityczn   nieletniego.  Na  dzisiaj  koniec,  termin
rozprawy wyznaczam na siedemnastego marca.

Matka z synem po egnali si  wtedy wzrokiem. Emila zawie li tamtego dnia do poprawczaka na
Ok ciu.

Notes le  tam, gdzie zd  go schowa  Emil, pod tapczanem, za  na tapczanie by a jego torba
ze szkolnymi ksi kami. Nikogo nie zainteresowa a jej zawarto .

W  ko cu  dosz o  do  konfrontacji  Tomka  i  Emila.  Krystyna  by a  za amana  tym,  e  syn  oskar
niewinnego cz owieka. Emil próbowa  jej to wyt umaczy , gdy znów mieli na korytarzu kilka minut
dla siebie.

– Musz  to wytrzyma . Jeszcze troch , mamo. Nie mog em si  odkry . Gdybym si  teraz za ama
i wycofa  swoje zeznania, nie wytoczyliby Tomkowi sprawy. Szukaliby jakiego  innego fa szywego
wiadka. A przecie  tylko ja mog  powiedzie  na jego rozprawie,  e jest niewinny…

– Synku, wierz ,  e wiesz, co robisz.
– Wiem mamo i ufam w Bo ask .
– Emilku, czy tylko mnie powiedzia , czy jeszcze komu  o tym wszystkim?
– O czym?
– O pomniku.
– Andrzejowi.
– Temu samemu?
– Tak, temu, który zwerbowa  mnie do druku.
Dwa lata w zawieszeniu oraz opieka kuratora do czasu osi gni cia pe noletno ci, brzmia  wyrok.
– Wed ug S du by  to czyn nieprzemy lany, b cy jednak czynem politycznym nieletniego, który

w  ten  sposób  chcia   zamanifestowa   swój  krytyczny  stosunek  wobec  stanu  wojennego,  poniewa
marzy mu si , cytuj : „sprawiedliwa Polska” – mówi a s dzina.

Wolno  nie przysz a tego samego dnia. Zamiast do domu, jeszcze raz trafi  do znienawidzonego
Pa acu Mostowskich.

– Na sprawie Sokolewicza masz zeznawa  tak, jak si  umawiali my. Rozumiesz?
– Tak.
– Ja wiem,  e masz, gnojku,  swój  rozum i chcesz  ,  a  jeszcze bardziej chcesz,  eby po ziemi

chodzili twoja matka i ojciec.
„Bo e, wybacz, jak ja ich nienawidz !”.
– Jak mnie nie pos uchasz, to wiesz…
– Wiem.
– Mo emy ci  wla wiartk , a pó niej wpadniesz pod  tramwaj albo samochód,  adna sztuka po

pijanemu. W ostateczno ci mo esz te  sko czy  w rzece…
– Nienawidz  wody.
– No i bardzo dobrze, utopi  si  jest bardzo  atwo.
Pewnego  majowego  poranka,  kiedy  w adza  znios a  na  jeden  dzie   godzin   policyjn ,  matka  z

synem oraz Krystyn  Pochwalsk  spacerowali po mie cie, napawaj c si  wolno ci . Gdy robotnicy
wychodzili do pracy na pierwsz  zmian , oni wrócili do domu. Pij c ciep  kaw , rozmawiali.

– Martwi mnie  to  fa szywe  oskar enie Tomka,  jako  nie mo e mi to wyj  z g owy, przecie  to
jest k amstwo, synu.

– Nic si  nie bój, mamo. Tomkowi nic si  nie stanie.
– Ale Tomek siedzi, a ty nie, Szymon te  jest na wolno ci.
– Mamo, irytuje mnie,  e my lisz za mnie. Ja ju  dawno, ju  wtedy, kiedy mnie bili, wiedzia em,

co dalej zrobi . Nie zmieni em zdania i nie zmieni . Nie mam wp ywu na to,  e Tomek teraz siedzi.
Musz  czeka  do jego rozprawy. Zapewniam ci : on wyjdzie z wi zienia. Nawet gdybym mia  za to
zap aci yciem...

Emil odwo  swoje zeznania na rozprawie Tomka. Powiedzia ,  e wymuszono je na nim biciem.
–  Do  bardzo  metodycznych  sposobów  bicia  nale y  pa owanie  po  pi tach  –  relacjonowa .  –

Wk adali mi palce mi dzy drzwi. Straszyli  w eniem  j der w szuflad ; borowaniem z ba, ale nie
tak, jak stomatolog, lecz tu  przy nerwie przednich z bów;  amaniem r k jak  „japo sk  metod ”, o
której nic nie wiem, ale brzmia o to gro nie. By  mo e by  to blef, nie mam poj cia. Bili mnie te
pa  po d oniach i kolanach, ponadto straszyli zgaszeniem papierosa na powiece. Prosz  mi wierzy ,
trudno  mi  to  wszystko  mówi ,  bo  wiem,  e  to  nieprawdopodobne,  i  boj   si ,  e  gdybym  zacz
wylicza   kolejne  ich  metody,  to,  czym  straszyli,  lub  to,  co  wobec  mnie  zastosowali…   wtedy  po



prostu  by  mi  nie  uwierzono,  bo  ja  sam  te   bym  nie  uwierzy .  Jeszcze  raz  powtórz :  moje
bezpodstawne oskar enie Tomka Sokolewicza by o tylko po to, by go „posadzi ”.

– O czym  wiadek mówi? Czy  wiadek zdaje sobie spraw  z tego,  e za fa szywe zeznania grozi
pi  lat pozbawienia wolno ci?! – prokurator wsta a z  awy i krzykn a w stron  Emila.

– Pani prokurator, prosz  nie przerywa wiadkowi.
– Przepraszam, Wysoki S dzie, ale…
–  wiadek  ju   zdaje  sobie  z  tego  spraw .  Prosz   odpowiedzie   mi  na  pytanie  w  zwi zku  z

postawionym na tej sali oskar eniem w stosunku do funkcjonariuszy S by Bezpiecze stwa – s dzia
tym  razem  zwróci   si   do  Emila.  –  Czy  to  Jan  Pol  i  Jerzy  Czemielipski  si   wymusili na  wiadku
fa szywe zeznania?

– Nie, ci panowie mnie nie bili – zaprzeczy  Emil. – Ci panowie byli uprzejmi, zaprzyja niali si
ze mn . Oni ju  tylko zapisywali efekt pracy tamtych panów, tych od bicia.

–  Prosz   to  dok adnie  zaprotoko owa .  W  zwi zku  z  tym  niech  wiadek  wymieni  z  imienia  i
nazwiska funkcjonariuszy, którzy stosowali wobec niego przemoc fizyczn .

–  Wysoki  S dzie.  Ci  panowie,  kiedy  bij ,  nie  przedstawiaj   si ,  ale  jestem  gotów
w ka dej chwili ich rozpozna . Tego by o ju  za du o jak na nerwy pani prokurator.

– Jak  wiadek  mie mówi  takie rzeczy i czy wie, co mu za to grozi?!
dzia znów musia  j  uciszy .

W  yciu  nic  nie  jest  przypadkiem.  Nie  by o  nim  równie   pojawienie  si   w  pobli u  Emila
cz owieka o imieniu Hubert, starszego o pi  lat studenta handlu zagranicznego. Znajomo  szybko
przerodzi a si  w przyja  i zaufanie. Hubert zupe nie przypadkowo zamieszka  w tym samym domu
co Barcha scy, a  e oprócz  ony i syna mia  te  psa, ch opiec i m czyzna razem chodzili na spacery
ze  swoimi  czworonogami.  Te  spacery  przy  domu  zupe nie  przypadkowo  sta y  si   wypadami  nad
Wis , gdzie w spokoju mo na by o porozmawia  i uczy  si .

W czwartek trzeciego czerwca Szymon ostatni raz widzia  Emila. Spotkali si  na ulicy.
–  Szymek,  s uchaj,  bierz  psiaka  i  razem  pojedziemy  nad  Wis   po  s ce,  b dzie  przyjemnie.

Hubert to morowy facet,  wietnie si  z nim rozmawia, zobaczysz.
– Przepraszam, ale akurat dzisiaj nie mam czasu, a zreszt  jest taki upa ,  e mózg mi si  ju  gotuje

i akurat s ca to mam do .
Tamtego dnia Emil nie wróci  do domu…  nie wróci  ju  nigdy.

Major Jó wiak nienawidzi  w swojej pracy jednego: stukania na maszynie. Jego ch opskie d onie
bardziej  pasowa y  do  kosy  ni   maszyny  Paillarda.  Dlatego  wszystkie  swoje  notatki  s bowe
dyktowa  sekretarce, a ta z szybko ci  pistoletu maszynowego wystukiwa a kolejne linijki tekstu.

– U góry, tak jak zawsze, mój stopie  i funkcja oraz data.
– Kierownik Komisariatu Rzecznego KSMO.
– Tak jest. Poni ej notka informacyjna.
Sekretarka przesun a wa ek maszyny na nowy akapit.
– Niech pani pisze. W dniu pi tego czerwca 1982 roku funkcjonariusz ORMO patroluj cy Wis

w rejonie pi setnego kilometra zauwa  zw oki m czyzny. Zw oki by y ubrane w krótkie spodnie,
na nogach mia  sanda y. Jak ustalono, by y to zw oki Emila Piotra Barcha skiego, zamieszka ego…
Niech pani spisze zameldowanie z dokumentów.

Sekretarka si gn a po legitymacj  szkoln , z której spisa a adres, po czym major dalej dyktowa .
– Wymieniony wraz z Hubertem… , pani sprawdzi jego nazwisko, bo mi wylecia o z pami ci.
– Wpisa ,  e jest studentem SGPiS?
–  Tak,  tak,  studentem  SGPiS,  s siadem  denata,  udali  si   nad Wis ,  gdzie  bawili  si   ze  swymi

psami. W pewnym momencie Emil Piotr Barcha ski o wiadczy ,  e spróbuje przej  Wis  wzd
ach piasku.

– Czego, panie majorze?
–  ach, to takie wysepki. Hubert Jaki tam.
– Rozumiem,  e mam wpisa  jego nazwisko?
–  Dobrze  pani  rozumie,  odwodzi  go  od  tego  zamiaru,  lecz  Emil  bierze  d ugi  kij  i  idzie.  Po

powrocie do domu okaza o si ,  e Emila nie ma. W dniu pi tego czerwca znaleziono  jego zw oki.
Emil  Barcha ski  by   uczniem  pierwszej  klasy  Liceum  Ogólnokszta cego  numer  jedena cie,
otworzy  nawias – Rej – zamkn  nawias, przy ulicy Królewskiej. Niech pani poczeka, musz  teraz
spojrze  w notatki.



– Mog  zapali , panie majorze?
–  Tak,  niech  pani  pali,  tu  jest  popielniczka.  O,  mam  ju ,  prosz   pisa .  W  szkole  nale   do

nielegalnej organizacji m odzie owej. Razem z kolegami. T. Sokolewiczem i M. Marciniakiem bra
udzia   w  akcji  oblania  farb   pomnika  F.  Dzier skiego,  a  tak e  nielegalnego  druku  publikacji
Michnika   krzycza .  Matka  wymienionego  jest  redaktorem  w  M odzie owej  Agencji
Wydawniczej, ulica Koszykowa 6. Z  ojcem Emila rozwiedziona, obecnie zam na za obywatela…
spiszcie  jego  dane  –  major  chwil   poczeka ,  a   sekretarka  odnajdzie  nazwisko  ojczyma.  –
… obywatela artyst  malarza. Badania zw ok nie wykaza y  adnych obra , a tak e nie ujawniono
alkoholu we krwi. Nale y uzna ,  e Emil Barcha ski, usi uj c znale  przej cie przez Wis , trafi  na

bi   i  uton .  Teraz  b dzie  nowy  akapit.  Ze  wzgl du  na  danie  matki  spraw   prowadzi a
Prokuratura  Rejonowa  za  numer  1  DS.  2917  amane  przez  82.  Dla  informacji  podaj ,  e  grupa
uczniów szko y, do której ucz szcza  Barcha ski, sugerowa a,  e utopi a go Milicja Obywatelska…

–  Bezczelne  –  sekretarka  uda a  albo  faktycznie  wzburzy a  si ,  daj c  temu  wyraz  energicznym
ugaszeniem papierosa.

– … Obywatelska. Matka w szeregu pism do prokuratury sugerowa a,  e…
– „Prokuratury” z du ej litery?
– No przecie ,  e nie z ma ej. Ja mam was uczy  ortografii, do szkó  pani nie chodzi a?
Sekretarka zaczerwieni a si , a d uga grzywka lekko opad a jej na czo o.
– … sugerowa a,  e w spraw  zamieszany jest s siad, jak mu tam?
Sekretarka, nie odzywaj c si , wpisa a jego imi  i nazwisko.
– Spraw  umorzono z braku dowodów zaistnienia przest pstwa. No, niech teraz to pani sprawdzi

jeszcze raz, czy wszystko si  zgadza, i da  mi do podpisu, ale tak migiem, w ci gu pi tnastu minut.
– Tak jest, panie majorze.

Emil Piotr Barcha ski, ur. 6 VI 1965, zm. 3 VI 1982 w Warszawie. 1980–1982 ucze  LO im.
Miko aja Reja w Warszawie.

W  1981  redaktor  szkolnej  gazetki  satyrycznopolitycznej  „Kabel”  i  kabaretu  szkolnego
„Wywrotowiec”. 1981–1982 wspó pracownik RMP, drukarz, kolporter podziemnej prasy i ulotek, 10
II 1982 uczestnik akcji oblania farb  i podpalenia pomnika Feliksa Dzier skiego w Warszawie. 3
III  1982  aresztowany  podczas drukowania  ulotek  i  przetrzymywany  w Zak adzie  Poprawczym  dla
Nieletnich na Ok ciu w Warszawie, bity w czasie przes ucha ; 5 III 1982 przes uchany przed S dem
dla Nieletnich, 17 III 1982 skazany przez ten s d na 2 lata wi zienia w zawieszeniu i opiek  kuratora

dowego  do  czasu  osi gni cia  pe noletno ci,  18  III  1982  zwolniony  z  aresztu;  w  III  1982  spisa
relacj  z okoliczno ci aresztowania, przes ucha  i stosowanych wobec niego  rodków przemocy. 3, 9
i  13  V  1982  uczestnik  manifestacji  patriotycznych  w  Warszawie.  17  V 1982  wiadek  w  sprawie
dzia aczy RMP – odwo  swoje wcze niejsze zeznania jako wymuszone biciem i straszeniem przez
funkcjonariuszy, których mia  wskaza  na  rozprawie 17 VI 1982. 3 VI 1982 zagin ; 5 VI 1983 z
Wis y wy owiono jego cia o.

Odznaczony po miertnie Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).
Anna Gra yna Kister


