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W obecnym numerze w dzia-

le Faldy i Komentarzp przedsta-

wiamy wywiad z Joanną i An-
drzejem Gwiaz;dami pt. GWLzrz,-

dym!bwrąprzeprowadzonyprzez
Piotra Lisiewicza, przedstawia-

ją:cy  poglqdy  legendarnych
twórców Solidarnoś ci na genezę

Okrągłego Stołu i obecną sytu-

ację Polski.

Artykuły w  dziale   Historia
Najnowsz;a poświęcone są okre-

sowi stalinowskiemu w  historii

PRL.  Artykuł  Sławomiry Mróz
Powstanie i rozwój młodzieżowej

organizacjipodziemejOrzełp#ed-
stawia mało znaną historię mło-
dzieżowej  organizacji  „Orzeł"

działajqcej w Kaliszu, artykuł zaś

Krzysz±ofiaBrzechczynapLer;sHB

pęknięciesyste"przypominapod-
łoże  i  przebieg  Poznańskiego

Czerwca '56.

Koriec kwi,etnia to czas rozli-

czeń  z  Urzędem  Podatkowym.

ZtegowzględuwdzialeAmeryka,

lwDflluNl(TW0 UJis

poaca:

DOBROCHNA  DABER
Zbuntowane wiersze.

Ojęzykupoezjistanuwojennego.

Książka  omawia  wiersze  powstałe  w  okresie  stanu
woj ennego, które były sposobem przeciwstawiania się
ówczesnej  nowomowie  oraz zawiera refleksję nad ich
wartością artystyczną.  Autorka  zebrała  także  bogaty
mate,riał źródłowy: około 600 wierszy różnych poetów
- zarówno  tych profesjonalnych,  o uznanym  dorobku
artystycznym, j ak i debiutantów, amatorów, tworzących
nieraz anonimowo.

Zamówiprzeczytaj
Wydawnictwo Wis, ul. Gromadzka 23

61-655  Poznań
tel./fax (0-61 ) 826-77-52

Amerykaprzedstawian;j)artykuł
Charlesa Adamsa TŁWŁehiiowe
idy,czyliotym,jakwszędziepo-

datkidoprowadziłydoruinyprak-
tyczniekażdego.N%merzam);ka

dział Recentie  i Omówienia,
wJtiórymprezentujerąyrecenzję.

Kłopotyzagentamipg.ó7uOJjźer-

da Żmuddtiego.

Życzęprzyjemnejlektury

kBdtĄtl
REDAKTORNACZEI.NY

lwDflluNl(TUIO UJis

pohca,

KRZYSZI`OF  GAJDA
Poza państwowym monopolem

-Jan KrzysztofKelus

Autor  książki  opisuje  twórczość  Jana  Krzysztofa
Kelusa -przedstawiciela Pokolenia ' 68, debiutuj ącego
w czasie, gdy do głosu doszli poeci nazywani Pokole-
niem '76 -na tlejego biografii.
Cennymuzupełnieniemksiążkijestinteresującarozmowa
z jej  bohaterem,  poprzedzona  archiwalnymi  zdjęciami
autora.

Zamówiprzeczytaj
Wydawnictwo Wis, ul. Gromadzka 23

61-655  Poznań
tel./fax (0-61) 826-77-52

STAŁE  PUNKTY  SPRZEDAŻY „Solidarności walczącej"

„Solidarność  Walczącą"
można zamawiać w punktach

sprzedaźy prasy wspólpracujących
z firmą ko]portażową

ROLKON
(60-801   Poznań,   ul.   Marcelińska   18,

tel./fax   865-65-59)

Poznań
Księgamiauniwersytecka,

FiliawcolledumHistoricum,ul.Św.Marcin78
DDD

Lubin
Księgamia„Spotkania"

ul. Mickiewicza 1 02
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GĘmóti
• Rozmowa z Joanną i Andizejem Gwiazdami

0   Aleksander Kwaśniewski wystawia w.swoim palacu do
oglądariadlazwiedzającejgawiedzimebel-okrąglystól,
jakbybyltocomjmniejmieczspodGrunwaldualbobula-
wa Sobiesldego„.

Wcale mu się nie dziwię. Obrady prowadzone pizy t)m stole
w 1989 roku to było wielkie zwycięstwo komunistów. Kwa-
śniewski wystawia swoj e trofeum, zdobycz.

0   Kto z kim robil interesy przy tym stole?
Myślę, że da się to wytłumaczyć w sposób zrozumiały nawet
dlaczłowieka,którynapolitycekompletniesięniezna.Zjed-
nejstronybyłakomunistycznawładza,któramiaławszystkie
argumenty-wojsko,milicję,wprowadzałalubznosiłagodzi-
nępolicyjną,aresztowałaiwypuszczaładowolneprawo,mia-
ła  nieograniczoną  ilość  pieniędzy  i  oparcie  w  Związku
Radzieckim.Byłatowięcwładzatotalnazwszystkimijejprzy-
wilejami,zprzemocąfizycznąwłącznie,wt)mtakżemożLiwo-
ścią zabijania  swoich  przeciwników.  Brakowało jej  tylko
j ednego -zaufanego społeczeństwa.
Krążyłwtedytakiświetnykawał-Jaruzelskipopadłwdewo-
cję,leżałwkościelekrzyżemcałymidniami.WkońcupanBóg
sięzdenerwował,przychodzidoJaruzelskiegoimówi:„Synu,
czegochcesz?"„Boże,ucz)ńcud!"-mówiJaruzelski.,Jaki
cud?" - pyta zdziwiony Pan Bóg. „Ucz)ń tak, żeby naród
uwierzył,żejachcędobrze".PanBógpomyślałimówi:,Ądo-
bra, niech ci będzie, Jaruzelski. Dostaniesz 10 minut chodze-
nia po wodzie w to wasze święto 22 lipca, o godz. 12.00".
Zesżysię22lipcatłimy,tiybunaustawiona,Janizelskistoiipize-
mawia,ao12.00schodziztrybunyiidziepoWiśle.Tymczasem
nabrzegusiedzidwóchobywateLiipiwopopija.Komentują:,Zo-
bacz,tapierdolonawronanawetpływaćnieumie".
Taka właśnie była wtedy sytuacja ekipy Jaruzelskiego i jego
młodszego współpracownika, Kwaśniewskiego -nawet cud
niebyłimwstaniedaćpoparciazwykłychludzi.
Comiaładrugastrona?Nic,aniwładzy,anipieniędzy,anisiły.
Miała tylko j edno -zaufanie i poparcie społeczeństwa, zwy-
kłychludzi.Naczymwięcpolegałhandel?Nawymanietowa-
rów, które jedni mieli, a drugim brakowało. Opozycja dała
komunistom zaufanie społeczeństwa (kiedyś nie pomogłoby
im nawet chodzenie po wodzie, dziś mają Kwaśniewskiego,
który w 1 turze wygrywa wybory prezydenckie). Komuniści
dali drugiej stronie trochę tego, co mieli - swoich stanowisk,
pieniędzy.wpływówitp.Oczywiściedlaspołeczeństwaztego
handlu nic dobrego nie wynikało. Mówiąc o godzących się na
ten handel ludziach z dawnej „Solidamości", warto dodać, że
przy okrągłym stole zasiadało zaledwie czterech członków
władz„Solidamości"z1981roku.NiemielinatozgodyKomi-
sjiKrajowej.Zresztąpójścienatakihandelwymagałobyzgo-
dy  załóg  zakładów  pracy,  które  wypowiedziałyby  się
wreferendum.Możnapowiedzieć,żeprzyOkrągłymStolespo-
tkalisiękapusiezeswoimioficeramiprowadzącymi.Oczywi-
ście,żejesttopewnieprzesada,alenietakaznowuwielka.

g   Wlaśnie, dlaczego gdywzeszUm roku odbyv`rab sięwiel-
kie akademie w 20. rocznicę powstania „Solidarności",
wyjechalpanwDolomity?

Botosąchybajednaknajbardziejmalowniczegóry,jakiedo-
tychczaswidziałem.

g   Czy aby mi tu pan kitów nie wciska troszeczkę?
Nic, ale nawet gdybym był w kraju, to na pewno z ludźmi
odpowiedzialnymizaokrągłystółniepojawiłbymsięnajed-
nychuroczystościach.Booniwciązwalcząoto,żebyprzyp.i-
saćsobiekontynuację„Solidamości"z1980roku.Pojawienie
się tam ludzi, którzy „Solidamość" zakładali, np. Anny Wa-
lentynowiczczymoje,potwierdzałoby,żeonisąspadkobier-
camitamtej„Solidamości".Atonieprawda,onisątymi,którzy
tamtą„Solidamość"zniszczyli.ZekipamirządzącymiPolską
po 1989 roku zgadzamy się tylko w jednym - w tym, że nie
chcemy mieć ze sobą nic wspólnego.

D   Kiedy powstal pomys] Okrągłego stołu?
OkrągłystółbyłczęściązaplanowanejwMoskwiepierestroj-
ki. Zgadzam się z profesor Jadwigą Staniszkis, że początek
sterowanianapierestrojkętorokl968iinwazjanaczechosło-
wację.Byłojasne,żenajazdywojskradzieckichnabuntujące
się kraje i używanie czołgów przez władze będą musiały się
powtarzać.Wówczastoobózmoskiewskistraciłzachodnich
euokomunistów. Intelektualne osadzenie komunizmu, j ego
myśliciele stanęli przeciwko partii. Teraz czekało ich trudne
zadanie.Trzebabyłoprzestawićpartięnanowezadanie:likwi-
dacjikomunizmuisamejpartii,abyutrzymaćswojąwładzę-
poprzeztzw.uwłaszczenienomenklatury,czylito,costałosię
teraz-gdydawnisekretarzepartiisąnajwiększymiwpolsce
bimesmenaini.
Aprzecieżbyłyjeszczetakieinstytucje,jakKGB,gdzieawans
uzyskiwałosiępoprzezzadenuncjowanieirozstrzelanieswoje-
goszefa.PrzestawićKGBiwywiadnalikwidacjękomunimu
ipartii-tomusiałabyćdługaicierpliwadroga.

D   A tu nagle wyskoczyla „Solidarność"...

„Solidamość" miała być elementem tej pierestrojki, istnieje
mnóstwodowodów,żenaszstrajkwsierpniu'80byłprzezich
służbyprowokowany.Tylkożeludzie,owszem,wdobrejwie-
rze, dali się sprowokować, ale potem nie dali sięjuż ze sceny
spędzić.Wrozgrywceowładzęrefomatorzykomunizmuużyli
społeczeństwa,alew1980rokuwprzeciwieństwiedopoprzed-
nichpodobnychsytuacjiokazałosię,żejesttojużfigurazwła-
snym napędem. Spontanic2ne zorganizowanie się zwykłych
ludzi w ciągu jednego miesiąca, dzięki ich odwadze i niesły-
chanej mądrości oraz wyczuciu chwili, spowodowało, że ko-
muniści  nie  mogli już  wtedy  zrealizować  swych  planów,
przeprowadzićpierestrojki,któramiałapolegaćwpierwszym
rzędzienawspomnianymuwłaszczeniunomenklatury.
Stanwojemybyłdlamnieprzypieczętowaniemsukcesu.Oka-
zało się, że profesjonalny aparat agenturalny, partia mająca
wszędzie swoich ludzi nie były w stanie poradzić sobie z dy-
namikąspołeczeństwa,znomalnymidemokratyc2mymime-
chanizmami.Znówmusieliużyćczołgów.

D   Pan poszedl siedzieć na trzy lata z małą przerwą...
Pointemowaniupoczułemsięjaknaulopie-tizyrazydzien-
niejedzenie,nicnietrzebaorganizować,porazpierwszygd
1976rokusięwyspałem.Intemowaniezamienilimipóźniej
na aresztowanie. W więzieniu usiłowali mnie wsadzić do celi
zmałolatami,liczącnakonflikt.Tosięszybkoskończyło,bopo
trzech dniach małolaci byli zapalonymi solidamościowcami.
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„Kurwa,myśmyniewiedzieLi,myśmyzwyczajniekradli,atu
istniała taka wspaniała działalność,  mogLiśmy się sprzeci-
wiaćwładzy,ryzykowaćibyćbohaterami,aniewyizutkami"
-mówili.
Gdywzamianzawypuszczenieproponowanomipodpisanie
„lojala"(czyligwarancji,żeniebędęwalczyłzwładzą),odpo-
wiedziałem,żeprzypominamitosytuacjęzzakładaniemtele-
fonu u nas w Gdańsku, za co płaciło się wtedy słone łapówki.
WGdańskupomieszkaniachchodzilipanowiezofertą,żeoni
mogą założyć telefon bo już są kable, ale jest ich za mało -
imogąspowodować,żetelefondostanąci,którzywpłacączte-
ry i pół tysiąca, a reszta będzie czekać. Ludzie zaczęli płacić.
Następnego dnia przyszła ekipa i zakładała telefony. Jak się
okazało,tym,coniezapłacili,też.Takteżbyłoznimi-plano-
wali  nas puścić, to przy okazji chcielijeszcze „lojala".

E   Jak bylo,jak.Pan wyszedl?
Pierwszymwrażeniemponiemaltrzechlatachbyłoto,żeoko-
licznekrzakiidrzewanaglezrobiłysięjakieśduże,niepo2na-
wało się okolicy. Do więzienia wróciłem bardzo szybko na
dodatkowe pięć miesięcy.  Szliśmy w pochodzie, ja szedłem
wczołówce.Poprzerwaniukordonuzobaczyłem,żezomowcy
ciągnąj akiegoś leżącego człowieka. Wyskoczyłem z szeregu,
zomowcówpotraktowałembarkiem,jedensięprzewrócił,dru-
giodskoczył.Milicjancibilizatąsukąjakiegośchłopaka,więc
chwyciłem jednego z nich i łbem o ziemię. Brali się do bicia
mnie w suce, ale dwóch umiej ętnie kopniętych w kostkę kan-
temzelówkijużzostałowycofanych.Onibylipodnarkotyka-
mi,nieczulibólu.Facetdostałwścięgno,tak,żeniemógłjuż
natejnodzestanąć.Niebyłownimwściekłości,tylkozasko-
czenie, że nie może stać na nodze.
Naprocesieze2nawalijakoświadkowieinni,podstawieni,opo-
wiadali historie wzaj emnie sprzeczne, pomyliło im się i miej-
sce, i czas, ale mimo to wyrok był skazujący. Sędzina, która go
wydała,dostałamieszkanieiawans.Podobniebyłonadrugim
podobnymmoimprocesie-tamjużkazdyświadekzeznawał
co innego. To już nie był Kaflca, to było coś zdecydowanie
bardziej absurdalnego. Po 1989 roku, po Okrągł)m Stole sę-
dzia, który mnie skazał, został prezesem sądu. Taka to była
„nowa rzeczywistość".

B   A więcwracamy do naszego ulubionego mebla. Dwa lata
temu, w 10. rocznicę obrad Okrągłego Stolu, zwolano
wielką fetę, a jego uczestnicy oglosili go już wydarze-
niemhistorycznym,asamisiebie-postaciamihistorycz-
nymi.A„Naszość"zorganizowalanarynkuwPoznaniu
happening,wysylającjajkanadomoweadresytwórców
OkrąglegoStolu:JaruzeLskiego,Walęsy,Michnika,Ma-
zowieckiego i Kwaśniewskiego -z dopiskiem „Już nam
się znudzilo to rzucanie, tym razem sami się obrzućcie''.

MatematykaoOkrągłymStolemówitylkotyle,żemarieskoń-
czenie wiele kantów. Jednym z kantów było to, że mieli go
wymyślićwswojejmądrościjegouczestnicy.Jakabyłazależ-
ność pomiędzy polskimi komunistami a Moskwą, pokazują
dwa listy radzieckiej partii komunistycmej do polskiej z 1980
roku,gdywybuchła„Solidamość".Pierwszystreszczasiętak:
„Towarzysze,zrozumcie,niemożemywampomóc"(znaczysię
wprowadzić radzieckich czołgów do Polski, o co zabiegał Ja-
ruzelski). Drugi można wytłumaczyć tak: „Towarzysze, na co
dojasnejcholeryczekacie,macietozałatwićwewłasnymza-
kresie, i tojuż". Pierestrojka i Okrągły Stółjakojej część prze-
prowadzane  były  na  rozkaz  moskiewskiej   centrali.
W Czechosłowacji komunizm „upadł" sam, nie było żadnej
demokratycznej  opozycji,  nie  licząc  kilku  intelektualistów

i studentów, więc tam żaden Okrągły Stół nie był potrzebny -
komunizm, wprowadzony niegdyś odgómie, teraz odgómie
odwołano i już. Podobnie było w NRD czy Bułgarii.
NiecodramatyczniejprzebiegałapierestrojkawRumunii.Tam
Ceausescuzostałwbardzodziwnymmomencierozstrzelany.
Nie mówię,  sowicie sobie na tę kulkę zasłużył, jednak tego
morderstwa dokonano po to, by Ceausescu nie stanął przed
sądem, postawiony pod ścianą nie zaczął mówić rzeczy nie
wygodnychnatematprawdziwegomechanizmupierestrojki.
0   A w naszej telewizji straszono wówczas „rozwiązaniem

rumuńskim"...

::żrg:ł#łż:Uffng:?#gps#=i:Śdmp::epomfiec:Łiej=
pież powiedział: „Tępcie ich, nie przelewając krwi", dlatego
palono żywcem na stosie. Twierdzę, że przyjęty u nas ro-dzaj
przemianwmyślmodelupierestrojkiiuwłaszczenianomen-
klaturyprzyniósłwiększeofiary.WPolscewpierwszymroku
pookrągłymstoleliczbasamobójstwwzrosłao2800.Miesz-
kankanaszegoblokurzuciłasiępodkolejkęizostawiłakartkę,
że poniewaz nie może zdobyć pożywienia dla swych dzieci,
zdecydowała się popełnić  samobójstwo,  gdyż wtedy może
dobrzyludziejejdziecinakamią.
No,toporównajmyterazśmierćbohaterskiegogómika,który
zkilofemidzienakarabinmaszynowyiginie,poświęcającży-
cie w słusznej  sprawie, ze śmiercią kobiety, która nie miała
dzieciom dać cojeść. Tu nie ma symetrii.

D   Spróbujmy to przełoźyć na dzisiejszą sytuację mlodych
ludzi. Jest rok 2001. Tomek próbuje rozkręcić wlasną
niedużąfirmę.Marekjestrobotnikiemwjednymzpo-
znańskimzakladów.Wddekstudiujejakiśhumanistycz-
nykierunek,jestprzedstawicielemmlodejinteLigencji.
Jakto,źejedenaścielattemubylwpolsceokrąglystól,
wplywanażyciekaźdegoznich?

Tomka znam chyba najmniej , chociaż go widziałem. Koj arzę
takich młodych ludzi z przerażeniem w oczach, biegnących
wdługimpłaszczu,ztelefonemkomórkowymwręce.
Sporomoichznajomychpróbowałozakładaćwłasnefimy.Jed-
nizaczynaliodtłumaczeńzangielskiegonapolski,potemro-
bili filmy reklamowe, zresztąbardzo fajne. Mimo to padli, bo
przegralikonkurencjęzespółkamipracownikówTVP,którzy
dopracprywatnychużywalitelewizyjnegosprzętu,kamer,sto-
łumontażowego.Wtymsamymczasiemójkolegamógłzarobić
tylkonawyposazeniekamery.
Imy przykład, trochę podobny. Biuro konstrukcyjne Stoczni
Gdańskiej przez dłuższy czas nie robiło nic dla stoczni. Nato-
miast żerowały na nim spółki mające do dyspozycji jego naj-
droższewyposażenie,komputery,niezwyklekosztownezbiory
norm i przepisów. I mogły przebić ludzi startujących na wła-
snych nogach. Niepowodzenie początkuj ących przedsiębior-
cówwynikłotuwięcniezichbrakuinwencji,aleznieuczciwej
konkurencjispółekstworzonychprzezdawnychkomunistów,
żerującychnamieniunarodowym,ogólnospołecznym.
Takabyłaogólnazasada,bezpośredniskuteksposobuzmian
poOkrągłymStole-dobrzerozwijałsiębiznesmającyopar-
cie w zamówieniach rządowych, mający stosunki polityczne
z ludźmi decydującymi o wydawaniu pieniędzy ogólnospo-
łecznych, okradającymi fabiyki itp.
D   l tu docliodzimy do sytuacji Marka, robotnika...
Tu wystarczy spojrzeć w rocznik statystyczny - robotnicy są
naprzedostatnimmiejscu,gdychodziozarobki.Zarabiają2,5
raza mniej niż urzędnicy, za nimi są tylko ludzie pozbawieri
środkówutrzymania.
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Ć]   Pozostaje nam waldek, student, Iubi pisać...
Waldek w rzeczywistości po Okrągł)m Stole może zrobić ka-
rierę, j eśli wstąpi do Unii Wolności, partii opozycyjnej strony
Okrągłego Stołu. Koniec, szlaban. Jeśli nie, to okaże się zupeł-
niedemympisarzem,kretyńskimpoetą.
D   Powiedzia] Pan kiedyś zdarie, że po l989 roku wprowa-

dzono w Polsce wolność slowa, która dotyczyla wszyst-
kich  tematów  oprócz jednego  -  mówienia  prawdy
oOkrągbmStole.Aponieważbylatojedynaważnadla
ludziprawda,towolnościslowaniewprowadzonowogóle..

W  1980 wśród 21 postulatów zażądaliśmy prasy jako środka
komunikacji społecznej, pizy pomocy którego różne gnipy
interesu mogą te swoj e interesy ariykułować i uzgadniać.
Po Okrągłym  Stole prasa nie stała się środkiem społecznej
komunikacj i, bo nie mogła pisać o izeczach najważniej szych,
chociażzniesionocenzurę.Tylkożejednocześniewłaściciela-
mi mediów zostali niemal wyłącznie ludzie Okrągłego Stołu.
Pamiętam, jak przed kamerą poseł Ryszard Bugaj mówił do
posła Leszka Moczulskiego o podziale prasy przy Okrągł)m
Stole,dostaliściedwatytułyiniejestnasząwiną,żeobazmar-
nowaliście.Właśnie-onirozdzieliligazetypomiędzysiebie,

pomiędzyuczestnikówOkrągłegoStołu.Komunaniedopusz-
czałainnychgłosówniżwłasne.LudzieOkrągłegoStohiprzy-
jęli tę samą zasadę.
D   Jak wyglądalo zwalczanie ludzi przeciwnycli okrągle-

mu Stolowi?
Podsłuchy fimkcj onowały na dobre także w okresie Okrągłe-
go Stołu. Pewnego dnia około godz.  10.00 przyszedł kolega
i dyskutowaliśmy. W pewnym momencie mówię: „Słuchaj, Ka-
rol,myzamykamysięwewłasnejskorupie,trzebaspojrzećna
to od drugiej strony, rozpatrzyć Okrągły Stół także od strony
pozytywów, w imię analizy, żeby nie zatruć się własną propa-
gandą".Wypiliśmyherbatę,nierozmawialiśmywięcejwdomu
na ten temat. Poszliśmy na działki, by o t)m pogadać.
0godz.16.00miałemspotkanienauczelni.Naspotkaniupod-
chodzidomniepewienpanimówi:„PanieAndrzeju,podobno
zinieniłpanzdanieoOkrągłymStole".„Tak?Askądpanwie?"
-zdziwiłem się. ,A w radiu mówili". „O której?". „Cztemasta
trzydzieści". Potrzebowali tylko trzech godzin, by rozmowę
zmojegomieszkaniaprzekazaćdowarszawyinadaćwradiu.

D   Część dawnej opozycji podzie]ila się na nowych warun-
kach z komunistami. Ale istnialy też inne ośrodki, np.
Kościól. Jak ocenia Pan postawę Kościola przy Okrą-
glym Stole?

W stanie woj ennym w Polsce wybudowano więcej koścjołów
niż przez całe poprzednie tysiąclecie, to są informacje z Ko-
ścioła.Byłowięc,jakwidać,jegougłaskiwanie,towielewyja-
śnia. Kościół był stroną przy Okrągłym Stole. Jak dotychczas,
nikomunieprzyszłodogłowy;byzrobićmniePrymasem,więc
nie mnie Kościół oceniać. Mogę tylko powiedzieć, że Kościół
miał najwyższą pozycję wtedy, gdy był prześladowany. Ale
jeśliktośwoliwładzęfomalnąodwładzyduchowej...Bopo-
stawa Kościoła w tamtym czasie to był właśnie taki wybór.
Kościół zyskał wpływ na władzę formalną, świecką, biskupi
obsadzali w praktyce wojewodów. Ale gdy chodzi o wpływy
duchowe, Kościół stracił bardzo wiele, tyle, że nawet trudno
było to wówczas przewidzieć.

D   Kościól się nie stawiaŁ, a na dodatek d]a wlasnego święte-
gospokoi.u„pokojoweprzemiany"zaakceptowalzachód„.

I wspierał ten scenariusz.  W  1988 pojechaliśmy z żoną do
Stanówzjednoczonych,główniepoto,bypoloniipowiedzieć

prawdęoszykującymsięokrągłymstole.WNowymJorkuspo-
tkaliśmysięznaszymprzyjacielem,dziemikarzem,NewYork
Timesa",  którego pozmaliśmy podczas strajku w  1980 roku.
Mówiłemotym,cosięszykuje.Onwpewnymmomencieprze-
rwał mi i powiedział: „Słuchaj, gdyby była szansa, że wywiad
z Tobą się ukaże, aja wylecę z pracy, to bym się zgodził. Ale
sytuacjajest taka, żeja z pracy wylecę, a wywiad i tak się nie
ukaże".Tomówipoważnydziennikarz,szefogromnegodziału
„NewYorkTimesa".Niewolnomubyłonawetumieścićnotat-
ki, żejesteśmy w mieście.

A radio „Wolna Europa"? W czasie gdy decydowały się
losypolskiiEuopy,nadawałoinfomację,jakąwałęsazłowił
rybę.Imilczałootymcosiędzieje,żewporsceistniejejeszcze
jakaś inna opozycja, inne poglądy i koncepcje.
0   Ale jak doszło do tego, że obecność komunistycżnych

zbrodriarzynapolskiejscenie,jakonor[naLnejpartiim-
zywaj ącej siebie lewicą, zaakceptowalo spo]eczeństwo?
Iktoponosizatowwiększymstopniuwinę-inteligencja
czy robotnicy?

Oczywiście zawiniło całe społeczeństwo. Naród j est organi-
zmem z daleko posuniętą specjalizacją, są ręce, nogi i głowa.
Jeśli sportowca w walce zawiedziejeden z tych organów, to
niemówimy„głowazawiniła",tylkocałysportowiec,odktó-
rego, w szczególności w grach zespołowych, wymaga się za-
równointeligencji,jakisiłymięśni.
Jednak w Polsce nie chodziło o to, kto mocniej bije lub biega,
tylko o rozeznanie sytuacj i, więc najbardziej zawiniła inteli-
gencja, bo robotnicy mają prawo, a nawet powinni oglądać
się na ludzi z wyższym wykształceniem. Tu inteligencja nie
spełniłaswojejfimkcjiwobecnarodu,resztamożetrochętłu-
maczyćsiębrakiemkompetencji.

0   Czyjest sens się w ogóle szarpać, skoro wszystkie obec-
nepotęgitenstanzaakceptowaly?

No cóż, kiedy pisałem o spółkach nomenklaturowych wtedy
gdyonepowstawały,czyliwroku1987,kiedytworzyłsięobec-
ny wielki bimes, mówiono, że Gwiazda straszy. Dzisiaj wszy-
scyprzymają,żetakbyło.Kiedywl989rokumówiłemotym,
że w Magdalence odbywa się prawdziwe dogadywanie z ko-
munistami, to niemal na każdym spotkaniu wstawałj akiś czło-
wiek i krzyczał: „Ja nigdy nie uwierzę w żadną Magdalenkę,
w to, żeby Wałęsa tak rozmawiał z komunistami". Póżniej ge-
nerałKiszczakwydałksiążkęKł.szczakmówz.prawj.ć'wsz)/sf-
Ao, w której te rzeczy potwierdził, i ludzie mu uwierzyli. Gdy
mówiłemtoja,wiceprzewodniczący„Solidamości"zl980rola+
nie było to wiarygodne. Gdy to samo mówi były szef zbrodni-
czejkomunistycznejbezpieki,ludziewierzą.Ot,rzeczywistość
Okrągłego Stohi.
Wtakimrazieijapowołamsięnatakwiarygodneźródło.Na
końcusłymegowywiaduw„Gazeciewyborczej"(radzęprzed
jegoprzeczytaniemłyknąćdwiebutelkiAviomarinu)generał
KjszczakwliściedoAdamaMichnikapisze,cytujęzpamięci:
„Jestemdumny,żemójresortutorowałdrogędopokojowych
przemian w Polsce i do Okrągłego Stołu. No to i mamy odpo-
wiedźnapytanie,ktozaOkrągł)mStołemstałiczyjeinteresy
zostałyprzynimzreaLizowane.Tuwpehizgadzamsięzgene-
rałemKiszczakiem.

Rozmawiał Piotr Lisiewicz

Przedruk za: „Naszość" 2001, nr 29.
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sTRZEŻSIĘIDÓwKwlETNlowvcH,czyLloTyM,łAKwvsolnEpoDATKI
DOPROWADZIŁYD0UPADKUPRAKTYCZNIEKAŻDEGO

Jedna z pierwszych cywilizacji,  o której  coś wiemy,  naro-
dziła się 6 tysięcy lat temu w Sumerze, w żyznej dolinie pomię-
dzy  Tygrysem a Eufi.atem,  w miejscu,  gdzie dzisiaj jest lrak.
Brzask historii  oraz  podatków jest  zapisany  na  glinianych
tabliczkach odnalezionych w Lagesz w Sumerze.  Przywódz-
two  miasta-państwa  Lageszu  narzuciło  wysokie  podatki
w trakcie  długotrwałej  wojny.  Kiedy  wojna  zakończyła  się,
ci, którzy je wprowadzili, odmówili zreżygnowania ze swojej
władzy podatkowej. W rezultacie powstało powtarzane przy-
słowie,  zapisane  na  glinianych  tabliczkach:  Możesz  mieć
Pana, możesz mieć króla, ale człowiekiem, którego naprawdę
powinieneś  się  obawiać,  jest  poborca  podatkowy".

To  powiedzenie  pozostało  prawdą przez  tysiąclecia.  Po-
datki  pomagały  zbudować  potężne  cywilizacje  i  utorować
drogę do ekonomicznej siły i bezpieczeństwa. W tym samym
czasie hamowały rozwój  ekonomiczny, były przyczyną krwa-
wych,  konfliktów  i prowadziły  do  społecznego  upadku.

Chwała Rzymu
Historycy  sądzą,  że  okres  200  lat od  Augustyna  (30 rok

przed Chrystusem) do Marka Aureliusza (do  180 po Chrystu-
sie) był szczytowym okresem rzymskiej  potęgi.  Edward Gib-
bon,  autor  Upadkw  Cesći#snĄ/a  Rą/mSk!.ćJgo,  twierdzi,  iż  był to
najwspanialszy  okres  pokoju  i  dobrobytu, jaki kiedykolwiek
przeżyła ludzka rasa. Co było podstawą Pax Romana?

Częściąodpowiedzimożebyćprześledzenieskromnego,jed-
nolitego  i przebaczającego  systemu podatkowego.  Odmiennie
od systemu podatkowego Ameryki,  w najlepszych  dniach  im-
perium rzymskiego interesy podatników były w centmm uwa-
gi rządzących.  W 35 roku po Chrystusie cesarz Tyberiusz był
poproszony  o  podwyższenie  prowincjonalnych  podatków.
Cesarz  odpowiedział,  źe  gubematorzy powinni  „strzyc  owce,
a nie obdzierać je żywcem ze skóry".  W 1 wieku po Chrystusie
presja Rzymu nie  tolerowała nadużyć  urzędników aparatu  fi-
skalnego:  raz ukarano naw6t mig.skich notabli za zatrudnienie
„najbardziej  bezlitosnych poborców  podatkowych,  pozbawio-
nych  ludzkich  uczuć".  W  tym  samym  czasie  podjęto  kroki,
aby odwrócić bunt podatników, „kara za zbyt wysokie podat-
ki  była  dziesięciokrotnie  wyższa  niż  sam  podatek".  Kiedy
żniwa były  niewielkie,  stosowano  często moratoria podatko-
we.  W  11  wieku  po  Chrystusie  żarówno  Hadrian, jak i  Marek
Aureliusz  zadecydowali  umorzyć  zaległe  podatki  i  rozkazali
pretorianom  spalić  spisy  poda.tkowe.

Wrażliwość  na  zbyt  wysokie  podatki była ważnym  zawo-
rem bezpieczeństwa  dla  utrzymywania zadowolenia podatni-
ka i budowania oraz podtrzymywania imperium.  Rewolty po-
datkowe  prowadzone  przez  Mi.trydatesa  Wielkiego  w  1  wieku
przed  Chrystusem  nauczyły  Rzymian,  że  wściekli  podatnicy
byli większym zagrożeniem dla pokoju niż barbarzyńcy z pół-
nocy.  Nigdy w historii - i  na pewno nie w najnowszej  historii
USA - rząd nie czynił tak świadomych wysiłki, źeby zbyt uczy-
nić  system  podatkowy  znośnym  dla  podatnika.  Pax  Romana
w znacznym stopniu była podatkowym Pax  Romana.

Wyblakla chwala
Wcześniej  czy  później,'  wydaje  się,  że  rzymska  chwała

zaczęła  chylić  się  ku  upądkowi.  Zapoczątkowały  to  rządy
Dioklecjana  i jego  rozbudowanej  wojskowej  i  cywilnej  biu-
rokracji pod koniec  111 wieku. Podobnie jak Augustyn, zreor-
ganizował  on  imperium  i  przywrócił  porządek  w  Rzymie  -
lecz  inaczej  niż  Augustyn,  scentralizował  i  znacjonalizował
państwo. Augustyn osiągnął pokój przez zmniejszenie armii,

decentralizację  państwa  i  redukcję  podatków.  Dioklecjan
poszedł  w  odwrotnym kierunku - dokonał centralizacji  wła-
dzy,  podwyższył podatki i macjonalizował wszystko  i wszyst-
kich. Walczył z inflacją za pomocą rozkazów wojskowych, kazał
cenom  pozostać  stabilnym  pod  groźbą kary  śmierci.  Ku jego
zaskoczeniu  ceny ciągle  wzrastały.  Rozpoczął żmudny proces
szacowania rolniczej  działalności na podstawie tego,  co rolnicy
powinni produkować, niż co faktycznie wytwarzali - zmusza-
jąc wielu chłopów do porzucenia swojej  ziemi.

Liczne dokumenty źródłowe  potwierdzają tezę,  że Diokle-
cj an rozpoczął budowę monstrualnej biuokracji z większąJicz-
bą poborców  podatkowych  na  państwowej  liście  płac  niż  rze-
czywistych  podatników.  U  Laktancjusza,  chrześcijańskiego
apologety czytamy:  .,Liczba tych,  którzy otrzymywali pensję,
przewyższyła  tych,  którzy płacili  podatki  z powodu  wielkiej
liczby  opodatkowania.  Zasoby  dzierżawców  były wyczerpa-
ne,  pola  opuszczone,  a  rolnicze  tereny  zamieniły  się  w  nie-
użytki".

Nowy  system podatkowy  Dioklecjana mógł  działać  tylko
wtedy,  gdy  wszyscy  obywatele,  szczególnie  rolnicy,  pozo-
stawali  na  swojej  ziemi.  Rolnicy,  którzy  ostatecznie  zostali
opodatkowani  na podstawie  liczby  zatrudnianych  przez  sie-
bie  robotników,  zaczęli  porzucać  swoje  gospodarstwa.
Spowodowało to reakcję imperium: wszyscy rolnicy, icli dzie-
ci i dzieci ich dzieci zostaLi raz na zawsze przypisani do ziemi.
W  ten  sposób  fundamentalne  prawo  wszystkich  rzymskich
obywateli do podróżowania po całym imperium zostało zlikwi-
dowane. Po 800 latach obywatele rzymscy utracili swoją wol-
ność  -  nie  na  rzecz  obcej  potęgi,  ale  na  rzecz  rozrośniętego
rządu,  który miał  ich chronić.  Podobnie jak we współczesnej
Ameryce,  wolności  obywatelskie w Rzymie wyrastały  z  sys-
temu  podatkowego,  a  nie  odwrotnie:  system podatkowy  był
wynikiem  wolności  obywatelskich.

W  ten  sposób  rozpoczął  się  stopniowy  upadek  Rzymu,
wywołany przez  arbitralny  system podatkowy.  W  rzeczywi-
stości  nie  można  tylko  powiedzieć,  że  opresywny  system
podatkowy doprowadził do upadku Rzymu, który uległ napo-
rowi  barbarzyńców.  Jak  to  się  stało?  We  wczesnym  okresie
republiki  drobni  rolnicy-obywatele  służyli  ochotniczo  w ar-
mii,  traktując  służbę wojskową jako patnotyczny  obowiązek.
Była to  najlepsza amia  w świecie.  Jednakże  w ostatnim  stu-
leciu  istnienia  imperium  niekontrolowane  omijanie  płacenia
podatków  stało  się tak  powszechne,  że  nastąpiła  zmiana -
pogorszenie  stanu  legionów.  Nadgraniczne  gamizony,  wypo-
sażone  w  drogie,  złej  jakości  ubranie  i  obuwie  sprowadzane
z ltalii, zatrudniały barbarzyńców, któi.zy na własną rękę szu-
kali zapłabJ. Rekwizycj e były sposobem pobierania pensj i. W re-
zultacie miasto Rzym upadło dlatego, że nie mogło się obronić
przez4agg:ci::zid:fe:!Lgj?s|ieł;iejniebezpieczeństwaniepo-

hamowanego opodatkowania niż imperialna Hiszpania.  Kiedy
Karol  V  połączył  tron hiszpański  z  habsburskim,  stał  się na
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niąc go częścią imperium.  Przez ponad stulecie Hiszpania była
najpotężniejszym  krajem  Europy  od  czasów  imperium  rzym-
skiego.  Jej  zamorskie  imperium  było  największe  ze  wszyst-
kich,  kiedykolwiek powstały  na  świecie.

Panowanie Hiszpanii
W  XVIl  wieku rozpoczęła  się dezintegracja tego  rozległe-
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bogactwa przybywające  co  miesiąc  z Nowego  Świata  i  kon-
trolowało  większość  ówcześnie  znanego  świata,  upadło  bez
żadnej  widocznej  przyczyny.

I  znów,  podatki  dostarczają wskazówki.  Jeden  z  najbar-
dziej znienawidzonych podatków nazywał się a/caz)cr/a -10%
akcyza nakładana na sprzedaż wszelkiej  rzeczywistej  i  osobi-
stej  własności,  włączając  w  to  żywność.  Co  gorsza,  podatek
ten musiał być płacony wiele razy, za kazdym razem, gdy dobra
zmieniały  właściciela,  podnosząc  ceny  hiszpańskich  wyrobów
ponad cenę rynkową w kraju i za granicą.  Kiedy stopa podat-
ku podniosła się - stało  się to za panowania Karola V - Ćr/ca-
ba/cr wywierała niszczący wpływ na przemysł  i  gospodarkę.

Niszcząca nierównowaga cen rozwinęła się wtedy, gdy za-
granicznetowary®rzeważnieszmuglowane)zaniżałycenyhisz-
pańskich produktów  na  lokalnych  rynkach.  W konsekwencji
hiszpańscy  kupcy  rozwinęli  najlepszy  system  oszustw  i krę-
tactw podatkowych, jaki kiedykolwiek znała historia - dziesię-
ciokrotnie  zmniejszając to,  co rząd mógł zebrać.  Aby uniknąć
płacenia  g%i.nfo,  20%  królewskiego  podatku  celnego  nakłada-
nego  na  srebro  i towary  sprowadzane  z kolonii,  hiszpańscy
kupcy przekształcili atlantycki handel w jeden wielki przemyt.

Kastylia - polityczne i gospodarcze serce Hiszpanii - była
szczególnie mocno  dotknięta przez  setki cesarskich podatków,
z których wiele  dochodziło  do  wysokości  20%  opodatkowanej
sumy.  Przez  dziesięciolecia  dziesiątki  tysię.ęy  chłopów  i  pra-
cowników  dosłownie uciekło z tej  prowmcji  w poszukiwaniu
pracy  i  krajów  wolnych  od podatków.  Migracje  podatkowe

i:S=i:J:Pł#knół#łsłżydd°ódw:P#Uł:Ccjź;Kństyx`#ZtE:afiłj]eg=
z hiszpańskich pisarzy zauważył:  „Dziwne jest,  iż ktokolwiek
z nich  pozostał".

Pomimo kryzysu w Kastylii gabinet rządowy w  1619 roku
zadecydował, że zewnętrzne hiszpańskie prowincje -włącza-
jąc w to Katalonię, Neapol, Sycylię i Portugalię -muszą płacić
wyższe podatki i łożyć nie tylko na cele obronne ale utrzymy-
wać takze biuokratyczne imperium Hiszpanii. Prowincj e przy-
jęły tę wiadomość z przerażeniem.

Korona  używała bagnetów,  aby wprowadzić  nowe podat-
ki,  wywołując  w  ten  sposób  wojnę  w  Katalonii,  która -jak
sądzi wielu historyków - śmiertelnie raniła imperium. Dziesię-
cioletnia  wojna  domowa  wybuchła  wtedy,  kiedy  Hiszpania
skierowała  wszystkie  swoje  rezerwy  na  kluczowe  militame
kampanie przeciw Niderlandom, Francji i Anglii i w rezultacie
została  zmuszona  do  użycia  ostatnich  zasobów  w  celu  stłu-
mienia  podatkowej  rebelii.  Podatki  były  główną przyczyną
upadku  Hiszpanii,  ale  to  zbuntowani  podatnicy  -  którzy
zrezygnowali  z  migracji  podatkowych,  stosowania  oszustw
i przemocy - spowodowali upadek tego potężnego mocarstwa.

NiedołężnaFrancja
Francuski pisarz żyjący w okresie wojny stuletniej powie-

dział,  że  gdyby  diabeł  miał  wolną rękę w  wyborze  sposobu
doprowadzenia  Francji  do  ruiny,  nie  mógłby wymyślić  urzą-
dzenia bardziej przydatnego do osiągnięcia tego celu, niż dzia-
łający  wtedy  system podatkowy.

Faktycznie,  system  skarbowy,  który  wyewoluował  z wła-
dzy podatkowej nadanej  fi.ancuskiemu królowi, był wszystkim,
czym dobry system podatkowy być nie mógł. Po pierwsze, Fran-
cuzi znali fai.//e -roczny podatek ziemski i majątkowy, którego
wysokośćzależałaodpotrzebmilitamychkróla.Problemwtym,
że nie było  nim objęte  całe królestwo - szlachta oraz ducho-
wieństwo wraz z pewnymi miastami i prowincjami były od nie-
go zwolnione bądź płaciły mniejsze stawki. Do XVIIl wieku /cz-
i./Je  nazywany  był  „podatkiem  chłopskim",  ponieważ  prawie
każdy  znalazł  sposób  aby  uniknąć jego  płacenia.  W  ten  spo-
sób !az.J/ć' stał się corocznym ćwiczeniem w wywoływaniu nie-
pokoju  podatników  nalezących  do  najliczniejszej  społecznej
klasy  w  społeczeństwie  francuskim.

Następnym  podatkiem  była  akcyza,  gaz)e//e,  nakładana
na prawie  wszystko - wlączając  w to  żywność.  Na przykład
wino  było  opodatkowane  pięciokrotnie - przy  zbiorze  wino-
gron, ich przewozie, wyrobie wina, jego transporcie i sprzeda-
ży.  Biedni pili  więc  c[.der -napój  z jabłek.  Wysokość gczbć>//e
dochodziła  nawet  do  60%  wartości  danego  wyrobu.  Jego  po-
bór wywoływal  społeczną złość,  która  kierowała  się w  stronę
poborców  zwanych gczć)e/ć>#r§.  Pewien  świadek  opisuje  chłop-
ską rewoltę antypodatkową w  Blanzac w  1636  roku,  podczas
której  rozzłoszczony tłum „rozniósł na strzępy nieszczęsnego
lekarza,  którego  podejrzewano  o bycie  gabć>/€z#.  Po  rozebra-
niu  go  do  naga  i  obcięciu  gómych kończyn  zmuszono  go  do
spacerowania wokół targu,  po  czym zabito".

Obok  podatków  indywidualnych  narodowy  system  po-
datkowy znał instytucj ę wydzierżawiania poborów podatków,
która była  głównym  elementem w  systematycznym  łupieniu
kraju.  Po  i.az  pierwszy  pojawiający  się w średniowieczu  pry-
watni  poborcy podatkowi  stworzyli  ogólnonarodową korpo-
rację,  w  ramach której  płacili panom  ustaloną sumę  gotówki
zbieraną od  różnych podatków,  obiecując wypłacanie  stałych
sun pieniędzy przez ponad sześć  lat w formie obligacji.  Fran-
cuska korona mogła używać tych obligacji do spłacania swo-
ich  długów;  były  one  gwarantowane  przez przyszłe  wpływy
podatkowe,  tak jak  dzisiejsze  współczesne  obligacje  skarbo-
we  i  rachunki.  Tak więc  chłopscy  podatnicy pełnili  tę  samą
rolę  wobec  o#cz.e7!  rćgi.7ne 'zł,  co  Rada  Rezerw  Federalnych
czy Bank Anglii w swoich krajach. Ponieważ nasz rząd działa
na tych  samych  zasadach,  co  może  pójść  źle?

W istocie, cokolwiek. Ryzykiem w tym elementamym na-
rodowym systemie bankowym były rewolty podatników, woj-
ny, susze, plagi, cokolwiek, co mogło spowodować klęskę żniw
podatkowych.  Najbardziej  niebezpieczny  dla  tego  systemu
był brak kontroli:  czasami, kiedy rządowi brakowało gotówki,
bez  wiedzy  chłopskich  podatników  emitował  obligacje  pod-.
kopujące jego  wpływy  podatkowe.  Ta  fiskalna  nieodpowie-
dzialność  drenowała  system  aż  do  skraju  bankructwa.

Ten  połączony  efekt  francuskiego  systemu  podatkoweg,o
skierował naród w  stronę rewolucji.  Podatkowym celem pan-
stwa było ustalenie takiej  sumy podatków, która mogła zostać
wydobytabezwywoływaniawielkiejrewolucji.Naturalnierząd
ciągle się mylił. Dziesięć lat po rewolcie podatkowej w pobliżu
Bordeaux  minister finansów  wyznał królowej,  że  dla  francu-
skiego  żołnierza  byłoby  bezpieczniej  spacerować  w  hiszpań-
skiej wiosce - Francja była w wojnie z Hiszpanią - niż francu-
SkjeBour3=:°łr;#zpaddać=óp:bsopr.::e5::aatcióutfcngŁyĘ°brg%a,re:.zny

w jakiejkolwiek prowincji. Liczne rewolty podatkowe w XVII
stuleciu,  które  nie  były  generalnie  skierowane przeciwko  sys-
temowi,  stały się coraz bardziej  intensywne pod koniec XVIII
wieku.  Rebelie podatkowe,  które zawsze wybuchały lokalnie,
związane  z konkretnymi  podatkami,  nagle  przekształciły  się
w ogólnonarodowe  wystąpienie.

Stało  się to, jak na ironię, wtedy, gdy Ludwik Xvl wezwał
wszystkie  stany Francji  do  Wersalu,  aby  zrefomować  system
podatkowy.  To zgromadziło płacących za duże podatki podatni-
ków po raz pierwszy razem. Przejęli oni kontrolę nad państwem
iwkrótcekrólewscypoborcypodatkowizostalizatrzymani,osl(ar-
żeni ć># mczssć. o zdradę i straceni. Zostali oskarzeni o pozbawienie
ludu fi.ancuskiego 300 mln liwrów, czyli ok.  1  mld dolarów z 1994
roku. Największą ironią losu było to,  że królewscy poborcy po-
datkowi nie mogli zbierać więcej, niż pozwalało na to prawo. Pro-
blem tkwił w tym, że prawo podatkowe było tak skoiumpowane
i tak niesprawiedliwe, iż rozzłoszczeni podatnicy wyżywali się
na każdym poborcy znajdującym się w zasięgu ich wzroku.

Kupowanie czasu
Wielka  szkoda,  że  francuska  arystokracja  nie  wyciągnęła

wniosków  z  lekcji  historii  -  szczególnie  starożytnego  Egiptu.
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W 111 wieku przed Chrystusem kraj ten był bliski całkowitego
załamania  w  wyniku  konsekwentnego  forsowania  wysokich
podatków.  Egipscy władcy,  nakładali  podatki praktycznie  na
wszystko, które dochodziły do 20%, doprowadzając do konfi-
skaty ziemi, migracji podatkowych, represji i wojny domowej.

Wgląd w ten  stan  chaosu dostarcza nam  kamień z Roset-
ty,  najważniejsze  archeologiczne  odkrycie  w  historii  Egiptu,
gdyż  stanowi  ono  klucz  do  odczytania  wymarłych języków
Egiptu.  Jednakże  historia  zapisana  na  kamieniu  z  Rosetty
sama w sobie ma wielkie znaczenie, gdyż maluje obraz umie-
rającego  Egiptu,  dotkniętego  społecznymi  niepokojami  wy-
wołanymi podatkami.  Do czasu powstania kamienia z Roset-
ty  królewskie  rozkazy  kontrolujące  działalność  instytucji
podatkowych  pozostawały  nieodkryte.  Rozkazy  te  bowiem
były  spisywane  na  papirusie.

W końcu faraon podjął jeszcze jeden wysiłek, aby podpo-
rządkować  sobie  działalność  urzędów  podatkowych  i  zakoń-
czyć konflikt  społeczny.  Ogłosił  obszemy dekret zatytułowa-
ny Pro*/amac/.a  Poko/.c/.  Dokument  ten  umarzał  wszystkie
długi  podatkowe,  zwracał  całą skonfiskowaną ziemię3  uwal-
niał  podatników  z więzienia  oraz  zachęcał  podatkowych
uchodźców  do  powrotu  do  swoich ziem  i  miejsc  pracy.  Aby
upewnić  się,  że  informacja  ta  dotarła  do  urzędów  podatko-
wych,  dekret został wyrzeźbiony  w  kamieniu  w  trzech języ-
kach.  Jednym  z  nich była  znana współczesnym  naukowcom
greka.  Odniosło  to  widoczny  skutek,  przynosząc  pokój  na
więcej  niż jedno  stulecie.

Jeżeli  Francji  można byłoby wybaczyć  zapomnienie po-
uczającej  lekcji Egiptu, to trudno znaleźć dla niej  usprawiedli-
wienie  za  zignorowanie  przykładu  swojego  współczesnego
rywala na póhocy - Wielkiej Brytanii. XVIII-wieczny brytyjski
rząd parlamentamy ze  swoim podejściem  do podatków  pozo-
stajedodniadzisiejszegoidealnymmodelem.Podatkibyłyprzede
wszystkim  zajęciem  zwykłych  ludzi.  Oni  z  kolei  powierzyli
pokojowe zajmowanie się nimi lzbie Gmin, a gdy Korona pro-
testowała, uczynili to mniej pokojowo -przez rebelię.

Wydatki rządu były ograniczane przez ścisłą kontrolę, która
bardziej  wynikała  z postawy niechętnych  do  współpracy po-
datników  i unikania podatków niż z życzeń  oświeconego par-
lamentu  i korony.  Na  przykład  przez  wiek  XVIl  i  większość
wieku  XVIII  Brytania  była jedynym  dużym  krajem  europej-
skim bez wysokich akcyz. Brytyjczycy odrzucilije razem z ideą
opodatkowania  kominków  w  domach  (oznaczałoby  to  inge-
rencję  poborców  podatkowych  w  prywatność  ludzi),  podat-
kiem pogłównym  i wysokim  podatkiem  od nieruchomości.

Anglicy  akceptowali  system wielu podatków,  który jako
całość  był  rozsądny  i  uczciwy.  Każdy  wziął  na  siebie  ciężar
utrzymywaniapaństwa.Właścicielepłacilipodatkiziemskie,Lecz
byli  chronieni  przez  tradycję  niskich  należności.  Właściciele
domów płacili  podatki  od  nieruchomości,  z  których  zwolnieni
byli biedni. Kupcy płacili cła i akcyzę, ale mogli zmniejszać swo-
je obciążenia podatkowe popizez przemyt i oszustwa podatko-
we.  Najbardziej  zauważalną cechą  systemu  była  nieobecność
zwolnień podatkowych  dla bogatych - lekcja wyraźnie zapo-
mniana we Francji.

W  tym  samym  czasie  angielscy  twórcy  systemu  podat-
kowego uwzględniali krytyczny aspekt ekonomicznego zdro-
wego  rozsądku.  Gdyby  angielscy  pracownicy  najemni  byli
zmuszeni  do płacenia wysokich podatków, brytyjscy kapitali-
ści  zostaliby  zmuszeni  do  płacenia  im  wysokiej  płacy.  Spo-
wodowałoby  to  wzrost cen brytyjskich  towarów  na rynkach
zagranicznych i zaszkodziłoby handlowi. Poprzez zwolnienie
pracowników  najemnych  od  płacenia  podatków  brytyjssy
kupcy  mogli  pokonać  swoich  konkurentów  na  kontynencie.
Tak  w  rzeczywistości  stało  się,  dzięki  czemu  Brytania  przez
200  lat była przodującym krajem handlowym na świecie.

W  wyniku gorzkich  re[acji z  amerykańskimi  koloniami  rząd
brytyjski  nauczył  się,  że ustalanie  podatków  na  drodze  konsen-
susu jest bardziej  skuteczne niż uchwalanie ustaw podatkowych

w wyniku oddziaływania na lzbę Gmin.  Henry Fox, który za-
stąpił Roberta Walpole' a na stanowisku premiera, ostrzegł lzbę
Gmin, że „wszystkie rządy muszą uwzględniać nie tylko to, co
ludzie są zdolni wytrzymać,  ale także to, co  są oni cńęfn;. za-
płacić oraz spo§Óćp, w jaki chcą płacić bez ulegania prowokacji
prowadzącej  do rebelii".

Podatkowa mądrość ojców-załoźycieli
Chociaż wiele lekcji z historii podatków może zostać zapo-

mnianych przez nasze polityczne przywództwo, były one żyw.o
obecne w umysłach  Ojców-Załoźycieli Ameryki.  Jedną z nai-
bardziej charakterystycznych cech XVIII-wiecznych myślicieli
było to, że nie ulegali oni iluzjom na temat do roli rządu. „Rząd
- pisał  Thomas  Paine w swoim  słynnym pamflecie  Common
Se#sćJ - nawet w najlepszym swoim  stanie jest złem komecz-
nym,  a w najgorszym - złem,  którego  nie  można tolerować".
Jerzy Waszyngton  rozprowadzał  pamflet  Paine'a wśród  swo-
ich żołnierzy na początku wojny o Niepod[egłość. Warto przy-
pomnieć jedną z tez  Paine'a,  mówiącą,  że  podatki prowadzą
do tyranii.  Korzeniem problemu,  dowodził Paine, jest naiwna
wiara  w  rząd:  kiedy  to  się  dzieje,  „dochodzi  do  nakładania
wysokich  podatków".

Ojcowie-Założyciele  nałożyli  konstytucyjną kontrolę za-
równo na nakładanie podatków, jak i na ich wydawanie. Zgro-
madzeni w 1787 roku w Filadelfii delegaci, którzy walczyli o za-
twierdzenie  Konstytucji,  znali  niebezpieczeństwa  w udziele-
niu  rządowi  federalnemu władzy podatkowej.  Wszyscy  zga-
dzali  się z tym,  że  standardy,  limity  i  kontrole  są absolutnie
niezbędne.  Nikt  nawet nie  sugerował,  aby  Kongres  posiadał
władzę nakładania podatków  wedle  własnego  uznania.  Bez
ścisłych  i jasnych  konstytucyjnych  reguł  nakładania  federal-
nych  podatków  ratyfikacja  konstytucji  byłaby  tylko  poboż-
nym życzeniem.

Podatnicy byli również chronieni przez dziewiątą i dziesią-
tą poprawkę do konstytucji, która stanowiła, że rząd federalny
może  robić jedynie  to,  do  czego  wyraźnie jest upoważniony
w konstytucji. Wszelkie inne polityczne kompetencje były za-
rezerwowane  dla  stanów  i  dla  ludu.  Faktycznie,  patrząc  całą
historię  Zachodu  -  od  średniowiecznej  Mag#a  C%arra  do
czasów współczesnych - widzimy  dramatyczne próby utrzy-
mania kontroli  nad nakładaniem podatków poprzez  wydawa-
nie  fimdamentalnych  praw,  ustaw  i  konstytucji.

Niestety na poziomie federalnym żyjemy w okresie pozba-
wionym  ochrony.  Najnowsza  histona pi.awa  konstytuc.yjneęo
jest  histoną tego,  w jaki  sposób  można  obejść  ogramczenia
nałożone na nieograniczoną władzę federalną. Kiedy Waszyng-
ton powiększył zasięg swojej  troski, powiększył wielkość  swo-
jego budżetu - a tym  samym liczbę oraz wysokość podatków.
Podatki  federalne - wynoszące na jednego podatnika poniżej
2% w 1948 roku -wzrosły do 24% w  1993  roku.  Taki wzrost
byłby niepojęty dla ludzi, którzy z obawą patrzyli na przyzna-
wanie  Kongresowi  prawa  do  nakładania podatków.

Strategia refo rmy podatkowej
Obecnej  administracji  w  sposób  widoczny brakuje jakie-

gokolwiek respektu  dla podatników.  Laura  D'Andrea  Tyson,
przewodnicząca prezydenckiej rady ekonomicznych doradców,
rok temu oświadczyła komisji lzby Reprezentantów, że Ame-
ryka jest „słabo opodatkowanym krajem". Stwierdzenie to wy-
daje się być założeniem roboczym naszej natrętnej  i monstru-
alnie  rozrośniętej  podatkowej  biurokracji  -  Biura  Zasobów
Wewnętrznych  (Intemal  Revenue  Service).  Podwojona po-
przez masywny, kompleksowy i uciążliwy system podatkowy,
BZW  co  roku  zagraża  każdemu  z nas  sprawdzeniem  podat-
ków, grzywnami i wyrokami więzienia.

Jakie środki należy przedsięwziąć, aby można było ukrócić
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Być  może  potrzebujemy  zrównoważyć  postawę  naszego
rządu wobec urzędu skarbowego pi.zez przyjęcie średniowiecz-
nego  poglądu,  zgodnie  z  którym  pobieranie  zbyt  wysokich
podatków uznawane było  za grzech popełniony wobec  Boga.
Pracownicy BZW powinni zapamiętać : William Dobry, władca
Holandii, został nazwany „dobrym", ponieważ skazywał złych
poborców  podatkowych.

Bądźwrażliwywobecniepokojupodatników:dekryminaLi-
zacja prawa podatkowego. Kary, które Kongres nakłada każde-
go roku, aby złapać podatników, winnych bądź niewinnych, za
naruszenie wątpliwych  i nieostrych reguł,  zakrawają na barba-
rzyństwo.  Przypomina to  królewnę z A/j.c/.!.  w Krai.n!.e  Czczrów,
która za każde przewinienie oznajmiała: „zetnijcie mu głowę! ".

Nasze prawo podatkowejest tak zawiłe, tak niezrozumiałe,
że w najbardziej skomplikowanych finansowych umowach gra-
nica pomiędzy uchylaniem  się od płacenia podatków  (co jest
legalne)  a obchodzeniem prawa podatkowego  (co jest ńi-ćlegal-
ne) jest trudna do ustalenia nawet dla ekspertów. Hariy Margo-
lis, prawnik podatkowy z Kalifomii, był oskarżany przez 10 lat
o popełnienie  34  różnych  nadużyć  podatkowych.  Po  długich
i  kosztownych  procesach  został uznany  za niewinnego.

Z  powodu  rozległości  i skomplikowania  naszego  prawa
podatkowego  błędem jest  kryminalizować  uchylanie  się  od
płacenia  podatków:  linia oddzielająca  legalne  wykorzystanie
przepisów  podatkowych,  aby ukryć  dochody  (uchylenie  się
od  płacenia podatków),  od  ich  nielegalnego  wykorzystania
(obchodzenie  prawa podatkowego) jest po prostu zbyt rozmy-
ta. Już dawno temu przywódcy polityczni rozpoznali kryjące się
w  tym trudności.  Panujący w IV  wieku po  Chrystusie  cesarz
Konstantynzdekryminalizowałrzymskieprawopodatkowe.Rz)m

ogłosił cały szereg amnestii po-
datkowych,  miało  to  miejsce
wlatach:401,411,434,445,450
i 458 po Chiystusie, aby pamięć
„sprzecznych  z  prawem  po-
datków  mogła  zniknąć  z po-
wierzchni  ziemi".  W wielu
krajach  jedynie   oszustwo
podatkowe  (rozmyślne  fałszo-
wanie dokumentów) jest prze-

Ograniczyć wladzę instytucji nadzoru].ących pobór po-
datków:  potraktować spory podatkowe tak jak inne dlugi.
Pora aby znieść specjalne prawa dające nadzwyczajne upraw-
nienia  i władzę instytucjom podatkowym.  Poborca podatków
jest  po  prostu wierzycielem  żądającym  pieniędzy.  Powinien
więc  mieć takie  same  prawa -  i  obowiązki  -jak każdy  inny
wierzycieL, a podatnik powinien mieć takie same prawa i obo-
wiązki jak inny dłużnik. Jeżeli poborca podatków twierdzi, że
jesteś  mu  dłużny  pieniądze,  powinieneś  mieć  prawo  zaskar-
żyć  go jak każda  inną osobę.  Podobnie jeżeli  zapłaciłeś  zbyt
dużo,  powinieneś  być  w  stanie  zaskarżyć  urząd  skarbowy
i mieć taki sam status, jak każdy inny wierzyciel.

W rzeczywistości jednak cały aparat finansowy państwa
żyje  we  własnym  świecie,  oddzielonym  od nomalnych  za-
sad prawnych,  które regulują spory  finansowe.  To  wpędziło
Egipcjan w głębokie kłopoty. Faraon stracił kontrolę nad swo-
imi poborcami podatkowymi - wiemy to, ponieważ zachowały
się do  naszych  czasów wnoszone  na  nich zazalenia,  oskarża-
jące ich o złe zachowanie i nakładanie ciężkich kar. Urzędnicy
podatkowi  faraona  sprawdzali  wszystko  i  wszystkich,  prze-
prowadzając  inspekcje,  zapisując  i aresztTjąc.  Kontrolowali
nawet  gniazda  gołębi,  aby  policzyć jaja  i  upewnić  się,  czy
faraon otrzymuje  swoje 20%.

Chociaż zrezygnowaliśmy z tortur  i  z  innych starożytnych
form przemocy, istniej e jeszcze wiele uciążliyych praw podat-
kowych,  które  nie  respektują  naszej  godności,  a  podleganie
im przynosi nam hańbę.  W  sporach podatkowych np.  podat-
nik,  który  zaskarży wysokość  podatku w  sądzie  federalnyT,
musi najpierw zapłacić  spomą sumę,  a dopiero  później  moze
się  procesować,  aby  otrzymać  te  pieniądze  z  powrotem.
W konsekwencji  nie  możesz
uniknąć  płacenia  nielegalnych
podatków. Jeżeli nie możesz za-
płacić, ponieważ podatek może
zniszczyć twoją fimę czy ode-
brać tobie twój  dom czy doby-
tek,  znajdziesz  się  w poważ-
nych  tarapatach.  Bankructwo
z powodu odprowadzenia nad-
miemych  podatków jest takie
samo jak, banlmctwo z innych
Przyczyn.

Jest  ponad  150  kar,  które
zastawiają na  ciebie  pułapkę
i karzą cię za popełnienie drob-
nego  tylko  błędu  bądź  prze-
oczenia,  nie  bacząc  na to, jak
drobne jest  uchybienie,  które
popełniłeś, obracając się w dżun-
gli praw  i  przepisów podatko-

ffi`   Łpsnt,::::. ukrycłe dochódów

tfl±#d±[Ełj,=
Nadzorcy podatkowi FCLraona

wych.  Kary  często przewyższa-
ją nie  zapłacone podatki,  tworząc  rodzaj  terroryzmu  kontroli.
Federalne Biuro Księgowości` twierdzi, że BZW samo nie może
się połapać  w tym  gąszczu przepisów,  a 44% wszystkich kar
zasądzonych przez BZW jest błędna. Jeżeli to prawda, jak wiele
pieniędzy  niesłusznie  musieli  zapłacić  podatnicy  tylko  dlate-
go, żeby trzymać z dala od siebie urząd  skarbowy?

Uwzględniając  kryminalny  aspekt  egzekwowania  podat-
ków,  oszustwa  podatkowe  powinny  być  traktowane  tak jak
inne oszustwa w prawie cywilnym. W  1987 roku w Kalifomii
pewien  lekarz  został  uznany  za  winnego  p.opełnienia  ciężkie-
go  przestępstwa  -  świadomego  niepłacenia  podatków,  które
świadomie  deklarował  w  swoim  zeznaniu  podatkowym.  Gdy
wyrok został zmieniony w  sądzie  drugiej  instancji,  cały po-
mysł zasądzenia okazał  się  niedorzeczny.  Gdybyśmy  zastoso-
wali tę zasadę do normalnych długów cywilnych,  znaczyłoby
to,  że  jeżeli  świadomie  nie  płacisz  rachunków  American
Express,  popełniasz  ciężkie  przestępstwo.  Jest  to  federalne
nadużycie.

Nasza obecna praktyka lo-
kuje Amerykę w pobliżu byłe-
go Związku Sowieckiego i jego
arbitralnego  stosowania  kar
ekonomicznych jako broni sto-
sowanej  przeciwko  dysyden-
tom.  Tomasz  Paine  powiedział
riiLm  w  Dissertation  on  the

First Principles of Government..
„nadmiema chęć karania jest zawsze grożna dla wohości". Fran-
cuski eseista, Michel de Montaigne napisał w Xvl wieku, że nie
ma człowieka tak uczciwego  lub  tak prawego,  który uważnie
obserwowany w swoich działaniach i myślach „nie mógłby b.yć
dziesiątki  razy  w swoim  życiu prawnie  skazany".  TQ powie-
dzenie znajduje zastosowanie wobec każdego z nas, żyjącego
pod  władzą naszego  kryminalnego  prawa  podatkowego.

Tak  więc,  gdyby  nie  wychwycone  przestępstwa  podat-
kowe  były  ścigane,  większość  podatników  stanęłaby  przed
sądem  po  pobieżnej  kontroli.  Jedynie  oszustwo  podatkowe
powinno  być  uznane  za przestępstwo,  utajanie  dochodów  -
nie. Mądrym krokiem byłaby taka refoma prawa podatkoweg8,
któi.a  sprawiłaby,  że  przekroczenie  prawa  podatkowego  nie
powoduje  naruszenia  jednocześnie  kilku  przępisów.  W ten
sposób  wymiar sprawiedliwości  mógłby  zająć  się prawdziwy-
mi  przestępstwami  podatkowymi.

Zlagodzićbrzemiępodatników:utrzymywaćniskiepodatki
i  uprościć  system  podatkowy.  Pomysł podatku  dochodowego
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powstał w Wielkiej  Brytanii, która musiała finansować wojnę
z Napoleonem.  Pierwotnie  był to jednolity podatek  zbierany
bezpośrednio od podatników.  Odpowiadał on ameiykańskim,
konstytucyjnym zasadom podatkowym  znanym jako  „wymóg
jednolitości",  polegającym na takiej  samej  stawce podatkowej
dla wszystkich.  Począwszy  od początku XX  wieku,  warunek
ten,  w  opinii  ekspertów podatkowych,  stał  się pustym  zwro-
tem,  zastępowanym przez  szaleńczy pęd wprowadzania zwol-
nień  podatkowych,  luk  i  nierównych  stawek podatkowych.

Gdybyśmy,jaksugenijąliczniekonomiści,wprowadzilipo-
datek liniowy w wysokości  10% dla większości  ludzi,  nie by-
łoby  15 kwietnia  [dzień rozliczania  się z urzędem skarbowym
w USA -przyp. tłum.], konfliktów pomiędzy państwem a oby-
watelami oraz całego zastraszenia. Jedynie prowadzący działal-
ność  gospodarczą musieliby  wypełnić  zeznania  podatkowe.
Stawka  10%  została  wybrana
dlatego, że podatek o takiej wy-
sokości  dobrze  służył  starożyt-
nemu lzraelowi, Grecji, Rzymo-      L
wi i Chjnom.

Nie  musimy  zagłębiać  się
w historię podatków,  aby  zoba-
czyć,  że  prostota  systemu  po-
datkowego  popłaca.  Dzisiaj  ja-
pońscy  naukowcy  twierdzą,  że
jedną z  największych  zalet ja-
pońskiego  podatku  dochodo-
wego jest  to,  iż  większość  Ja-
pończyków nie wypełnia zeznań
podatkowych. Jak zauważył Hi-
romitsu lshi, jeden z czołowych
naukowców  specjalizujących
się  w  podatkach,  prostota  sys-
temu  pomaga  uzyskiwać  nad-
zwyczajne  przychody w  posta-
ci  kapitału  i  oszczędności.  Ja-
pończycy  opierają się  głównie
na pośrednim  systemie,  polega-
jącym  na  pobieraniu  zaliczek
przy  wypłacaniu  należności.
„Dobry  system  podatkowy  -
mówi H. Ishi -powinien być tak
prosty, jak  to  tylko  możliwe".
Ten  wzór niskich  i  uproszczo-
nych  podatków  powtarza  się
w krajach azjatyckiego cudu go-
spodarczego:  Korei  Południo-
wej, Hongkongu, Tajwanie i Sin-

imperium,  stanowiące  w  swoim  czasie  supemocarstwo,  za-
mieniło się w n)inę.

Historia ujawnia,  że  inteligentne  podatki  mogą budować
imperia.  Brytyjcżycy  za  panowania królowej  Elżbiety,  która
dała XVI-wiecznej Anglii najniższe podatki w Euopie, wkro-
czyli  na  drogę prowadzącą ich  do  statusu  mocarstwa.  Jak?
Poprzez  dostosowanie  swojego  rządu  do  dochodów  ustala-
nych  przez  Parlament.  Królowa  obniżyła  nawet  podatki  do
bardzo  niskiego  poziomu poprzez  redukcję  stawek  podatko-
wych.  Około  150 lat później  Wielka Brytania wprowadziła ak-
cyzę,  ale  ograniczyła  liczbę  towarów,  na  które  ten  podatek
mógł być  nakładany,  i  ograniczyła jego  wielkość.  W ten  spo-
sób  ceny  brytyjskich towarów  były niskie  na rynkach  świato-
wych.  Rezultatem był  ciągły wzrost  gospodarczy  i  najwcze-
śniejsza  ilustracja  owoców  podażowej  teorii  ekonomicznej.

Pobór podatków we Francji
8apurze.

Porównajmy to  ze  skomplikowaniem amerykańskiego  sys-
temu podatkowego.  Według  gruntownych badań  Jamesa  Pay-
ne'a, Amerykanie spędzają rocznie 5,4 mld godzin nad wypeł-
nianiem  federalnych zeznań podatkowych.  System podatkowy
kosztuje Amerykanów 618 mld dolarów, wliczając w to koszty
obsługi  zeznań podatkowych,  sporów  sądowych  i ograniczeń
nałożonych na rozwój  gospodarki.  Prawo podatkowe jest nie-
zrozumiałe  częściowo  z tego  powodu,  iż  próbujemy  zrealizo-
wać  to,  co jest  poza  naszymi  możliwościami  -  finansować
wydatki  rządowe,  stymulować  wzrost gospodarczy  i podtrzy-
mywać  porządek  światowy.  Aleksander  Hamilton  w  „Federa-
list" nr 35 ostrzegał przed podatkami, które miałyby zaspokajać
wszystkie  potrzeby,  ponieważ  doprowadziłoby  to  do  inwazji
opodatkowania  i  nałożyłoby  pęta  na  rozwój  gospodarczy.

Próbowali  to  uczynić  Holendrzy,  wprowadzając  w  XVIl
i XVIIl wieku akcyzę. Zakończyło się to katastrofą. Złoto w Am-
sterdamie  stało  się  dwa  razy  droższe  od  złota  w  Londynie;
podatki były kilka razy  wyższe,  a podatki  pośrednie nałożone
na  holenderskie  towary  spowodowały,  że  przestały  one  być
konkurencyjne  na  rynkach  światowych.  W  rezultacie  kwitnące

Indeks cywiliza'cj i
Opodatkowanie jest do-

brym barometrem społeczne-
go porządku.  Społeczeństwo
może być najlepiej  oceniane
przez  analizę,  kto  ijak jest
opodatkowany  oraz  w jaki
sposób podatki  są nakłada-
ne,  zbierane  i wydawane.
Niewolnictwo  kiedyś  wol-
nych  obywateli  rzymskich
było  zwycięstwem poborcy
podatkowego  nad  próbami
uchylania  się  od  płacenia
podatków i migracjami, któ-
re  zagrażały  cesarskim  do-
chodom.

Czy my  skończymy jak
zniewoleni     podatnicy
w okresie  późnego  cesar-
stwa  rzymskiego?  Obecny
kierunek  ewolucji  naszego
kamego  prawa podatkowe-
go  i  nadzoru  podatkowego
stwarzatakąmożliwość.Czy
możemy pewnego dnia obu-
dzić  się w neopoddańczym
systemie  współczesnego  fi-
skusa?  JeżeLi  tak  się  stanie,
walka  pomiędzy  demokra-
cj ami i dyktaturami wkroczy
w  nową fazę,  w której  wy-

boru nie będzie pomiędzy wolnością a poddaństwem,  lecz po-
między różnymi rodzajami biurokratycznego poddaństwa.  Na
własne ryzyko ignorujemy werdykt historii:  prawa podatkowe
częściej  pozbawiały  wolności  niż jacykolwiek zewnętrzni  na-
jeźdźcy.

Charles Adams

Tłumaczył
Fłzysztof Brzechczyn
Przedruk za zgodą i wiedzą redakcji z: „Policy Review"  1994,
nr 68, s. 48-54.

Charles  Adams  jest  historykiem  podatków;  powyższy
artykuł jest przerobioną wersją rozdziału  z jego  książki:  For
Góod  a;nd  Evil:  The  lmpact  of T;axes  on  the  Course  of Civili-
zći/!.on  (Madison  Book,   1993).
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System  komunistyczny  narzucony  Polsce  w  latach

1944-47 przez Związek Sowiecki spotkał się z żywioło-

wym i spontanicznym oporem polskiego społeczeństwa,

dotkniętegotragicznymiwypadkami11wojnyświatowej.

Jednakżezbrojnyopórpolskiegopodziemianiepodległo-

ściowego w wyniku sytuacji międzynarodowej zaapro-

bowanejwJałciebyłbezowocnyinierokowałnadzieina

sukces.Pozostawałopórcywilny,rychłozgniecionyprzez

totalitamąwładzę.
W Polsce budowa zrębów komunistycznego totalita-

ryzmuzakończyłasięwlatach1947-48.Jegofilaramibyły
monopol  PZPR w sferze politycznej, upaństwowienie

gospodarkiorazustanowienieświatopoglądowegomono-

polumarksizmu,któryoznaczałwalkęzKościołemkato-
lickim.Systemtotalitamegokomunizmunajpierwpoczął

się kruszyć w samym Związku Sowieckim. Za oznakę

tego można uznać otwarte powstania i bunty w sowiec-

kich obozach koncentracyj nych: Kołymie, Workucie i in-
nych  miejscach.  Rozszerzające  się  rewolty więźniów

zmusiły, po śmierci Stalina w marcu 1953 roku, rządzące

Związkiem Sowieckim kierownictwo pariyjne do wpro-
wadzenianieśmiałejliberalizacji.Jejwstępembyłafizycz-

nalikwidacjabyłegoszefaNKWD-Beriiorazusunięcie
zaparatuwładzyjegozwolenników.Apogeumliberaliza-

cjiwzwiązkusowieckimprzypadłonaxxzjazdKPZR,

podczas  którego  Chruszczow  odpowiedzialnością za
wszystkie  potwomości  systemu  obciążył  nieżyjącego

J. Stalina, oskarżając go za wprowadzenie „kultujednost-

ki". Trzeba przyznać, że było to posunięcie nadzwyczaj

zręczne,natychmiastkupioneprzezzachodniąlewicęi...

historyków. Kolektywizacja rolnictwa, klęska głodu na

Ukrainie i Powołżu, powstanie systemu obozów koncen-

tracyjnych-słymegoArchipelaguGułag,wprowadzenie
rządów strachu i terroru było konsekwencją fiinkcjono-
wania systemu komunistycznego,  w którym partia po-

większaławładzędlasamejwładzy,anierezultatemtakich

czy  innych  cech  charakteru jednostki,  choćby umoco-

wanej  najwyżej  w  systemie  władzy.  Bez  setek tysięcy

pomagierów, współpracowników i wykonawców Stalin
nie byłby Stalinem.  Można zaryzykować twierdzenie,  że

gdybywrywalizacjioschedępoLeninieStalinazastąpiły
BucharinalboTrocki,systemniezmieniłbysięaninajotę.

Ci dwaj zdobyliby się najwyżej na inne, bardziej wyrafi-
nowaneuzasadnieniezbrodnikomunizmu.Zrzuceniecałej

odpowiedzialnościnajednostkębyłozatempróbąmtovania

systemu  za cenę potępienia jednostki.  Niemniej  r;ferat

ChmszczowazainicjowałodwilzwkrajachEurqpywschod-
niej,podporządkowanychZwiązkowiSowieckiemu.

Tak się składa, że rozwój totalitamego komunizmu
w Polsce i w Związku Sowieckim był nierównomiemy.

Kiedy bowiem w Związku Sowieckim nieśmiało wpro-

wadzonoliberalizację,wPolscenadobretrwałazimako-

munizmu -jesienią  1953  roku  aresztowano  prymasa
Wyszyńskiego.Wkrótcejednakoznakiodwilży-zwłasz-

cza po XX zjeździe KPZR i śmierci Bieruta, dotarły do

Polski.Próbyliberalizacjiwpartiinałożyłysięnaprocesy

przebudzeniaspołecznego,któretympierwszymnadały
dynamikę i nowąj akość.

WPolscedopierwszychobjawówspołecznegobuntu

przeciwko wszechwładzy partii doszło w Poznaniu. Hi-
storycy do dziś głowią się nad wyjaśnieniem tego feno-

menu. Społec2ność wielkopolska, wychowana w tradycj i

zaborupruskiego,zawszesłynęłazposzanowaniadlapra-
waiporządku.Działanianielegalneniespotykałysięzapro-

batąprzyzwyczajonychdolegalimupo2naniaków.Wydaje
się, że ta charakterystyka regionalnej odrębności Poznań-

skiegojestzarazemodpowiedzią,dlaczegotowPoznaniu
doszłodowybuchuotwartegobuntuprzeciwkokomuni-

stycznejwładzy.AlbowiemrządyPZPRprowadziływszę-
dzie w Polsce do bezprawia, a nie prawa, bałaganu, a nie

porządku.WPoznariu,zracjiregionalnejodrębności,kon-
sekwencjekomunizmuodczutonajbardziejdotkliwie.Zło-

żyło  się  na  to  szereg  innych  przyczyn.  Poznań,

w odróżnieniu od Ziem Zachodnich, był miastem o stabil-

nejbazieosadniczej.Więzispołeczneniezostały,jakwin-

nych regionach Polski przerwane ani nie musiały się na

nowo kształtować. Wyróżnić też można ime przyczyny:
w latach 50. miasto w porównaniu z innymi ośrodkami

byłoniedoinwestowane,przeciętnapłacarobotniczabyła

niższa niż w innych miastach Polski.
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BezpośredniąprzyczynąbuntubyłspórzałogiZISPO,

a obecnie zakładów im. Hipolita Cegielskiego, o niepra-

widłowonaliczonypodatekodponadnomatywnychwy-
nagrodzeń  ujawniony  w  listopadzie   1955  roku  -

poszkodowanych było 5 tys. robotników na sumę 11 mln
ówczesnychzłotych.Najbardziejposzkodowanybyłwy-

dział W-3 -późniejsze zarzewie poznańskiego protestu.

Wybranaw1954rokuRadaZakładowaW-3naczelezEd-

mundemTaszerempodjęłasięobronyinteresówpracow-

niczych.  Doprowadziło  to  do jej  częstych  konfliktów

z zakładową organizacjąpartyjną. Wiosną 1956 roku wy-
łoniłasięniefomalnagrupa,działającapozaoficjalnymi

strukturami. Najej czele stanął Stanisław Matyja, który

utrzymywałkontaktyzimymizakładamipracynaterenie
Poznania. W kwietniu 1956 roku doszło do pierwszych,

krótkotrwałych straj ków w Cegielskim. Ponieważ nego-
cjacjeprowadzoneprzezRadęZakładowąW-3wCRZZ

i Ministerstwie Przemysłu Metalowego nie dawały rezul-

tatu, robotnicy zdecydowali się na ostrzejsze fomy pro-
testu.  W  czerwcu,  raz po  raz,  dochodziło  do  krótko-

trwałych strajków. W końcu załoga W-3 w Cegielskim,
niezadowolona z rezultatów negocjacji prowadzonych

wministerstwie,postanowiłazorganizowaćmanifestację

w czwartek 28 czerwca 1956 roku. Akcja była skoordy-

nowanazinnymizakładaripracy.Jakwspominałpo25la-

tachStanisławMatyja:„Ludziebylitakzsolidaryzowani,

że mogłem do imych zakładów przekazać infomacj ę, że
w HCP szykuje się draka. Uważajcie dobrze -jeżeli usły-

szyciekiedykolwieknasząsyrenęfabrycznąpogodzinie

6, to znaczy; że wychodzimy, a więc wychodźcie i wy!"

(cytuję za: Pozncz7ź§4z. Czć>"j.ć>c /9j6 pod red. J. Macie-

jewskiego i Z. Trojanowiczowej, Poznań 1990, s. 235).

„Wypadkipoznańskie"zainicjowalirobotnicyCegiel-
skiego 28 czerwca o 6.00 rano. Demonstracja robotnicza

skierowała się na pl. Adama Mickiewicza (wówczas Jó-

zefa Stalina) w Poznaniu. Do niej dołączali robotnicy in-

nych  zakładów  pracy.  Na  placu  A.  Mickiewicza

zgromadziło się ok. 200 tys. osób. Początkowo domino-

wałyhasłaekonomiczne.Żądanoobniżekcen,podwyżek

zarobków, budowy więcej mieszkań itd. Jednakże lokalne
władze nie reagowały. Stopniowo organizatorzy protestu

tracili kontrolę nad demonstrującymi. Około godz. 10.00

pojawiła się infomacja, kolportowana przez samochód
z radiofonem, o aresztowaniu delegacj i robotniczej . Z tłu-

mu wyłoniła się grupa ochotników postanawiająca odbić

więźniów. W t)m momencie zakończyła się pierwsza eko-

nomiczna i j akoś skoordynowana faza protestu. Poznań-

ski protest przekształcił się w „wypadki" właśnie, które

niebyłyzesobąpowiązaneiprzeznikogokierowane.Wtej

faziewydarzeńpojawiłysięrównieżpostulatypolityczne:

domagano  się wolnych wyborów, przywrócenia religii

w szkołach, usunięcia woj sk rosyjskich z kraju.

Część demonstrantów wkroczyła do Komitetu Woj e-

wódzkiego PZPR, demolując wnętrze i niszcząc zagłu-
szarkę na dachu budynku. Inna grupa opanowała Areszt
Śledczynaul.Młyńskiej,abyuwolnićwięźniówpolitycz-

nych. W tej fazie wydarzeń nie doszło jeszcze do krwa-

wej   konfrontacji.   Ta  miała  miejsce,   gdy  grupa

demonstrantów postanowiła  zdobyć  siedzibę UB  przy

ul.Kochanowskiego.PodgmachemUBwywiązałasięre-

gulamastrzelanina,wwynikuktórejzginął12-letnichło-

pakRomekStrzałkowski.Popołudiiiudomiastawkroczyły

jednostkiwojskoweŚląskiegoOkręguWojskowego,pa-
cyfikując zbuntowane miasto. Ogółem w wydarzeniach

poznańskich śmierć poniosło ok.  100 osób.
ZofiaTrojanowiczowa,redaktorkaopracowaniaopo-

znańskim buncie, wyraziła następuj ącą opinię: „Poznań-

ski Czerwiec [ . . .] stał się przeżyciem ogólnonarodowym,

wyzwolił w całym kraju, na skalę dotąd niespotykaną,

olbrzymiąfalęaktywnościspołecznej".Tęocenępotwier-

dzają badania Pawła Machcewicza, który opierając się
na zachowanych w archiwalnych raportach UB, stwier-

dza, że w wielu miastach Polski pojawiały napisy na mu-

rach czy kolportowane ulotki, w których solidaryzowano

się z poznańskim buntem. Oznaki takiego poparcia UB
odnotowywała w Zbąszyniu, Toruniu, Rzeszowie, Kra-
kowie,  Inowrocławiu,  Warszawie,  Bielsku,  Radomiu,

Krośnie, Świdnicy, Szczecinie, Grudziądzu,  Staracho-

wicach, Ełku i wielu innych miastach Polski. Wydarze-

nia w Poznaniu utorowały władzę W. Gomułce. Aparat

partyjny, zagrożony w podstawach swojego panowania,
oddałwładzękomuś,ktosambędącprześladowanyprzez

Bieruta, był wiarygodny w oczach społeczeństwa. Go-

mułka,  po  wykonaniu  paru  gestów wobec  społeczeń-

stwa,  swoją populamość  wykorzysta  w  rozprawie  ze

swoimikonkurentamipolitycznymiwPolit-Biurze,apóź-

niej w zwalczaniu wszelkich przej awów niezależnego od

partiiżyciaspołecznego.Aletojestjużinnahistoria.

KrzysztofBrzechczyn
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POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ
0RGANIZACJI  PODZIEMNEJ  „ORZEŁ"

Wstęp
Historiaorganizacji„Orzeł"niewzbudziładotychczasza-

interesowaniazawodowychhistoryków.WopracowaniuBiu-
ra „C" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt. J7?/ormćzłor
o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach
zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-
-/9J6  nie  ma  wzmianki  o  tej   organizacji.  Jedyna
informacja,jakaistiiieje,znajdujesięwksiążceEdwardapola-
riows;klegopt.SzkołaKaliska-DziejeILiceumOgólnokształ-
cqcego Ż.m. Adczmcr .4s#}7Ałz, wydanej w Kaliszu w  1993 roku.
Krótki tekst na temat „Orła" na stronie 145 zawiera niewiele
danychostrukturzeidziałalnościorganizacji.Fakttenskłonił
mnie do szukania materiałów źródłowych, aby szczegółowiej
opracowaćdziejetejorganizacji,uzmanejprzezwładzePRL-u
za wybitnie antypaństwową.

WczasieposzukiwaniawiadomościoZwiązkuSłowiań-
skimiHufcachWolnejSłowiańszczyznywielurespondentów
infomowało mnie o działalności „Orła". Dzięki nim dotarłam
dopanówZdzisławaPrusaiJerzegoPawlaka,którzyprzekaza-
LimidokumenbrdotycząceMłodzieżowejorganizacjipodziem-
nę]„Orzer'iudzieliliwieluwyczerpującychinfomaęjiosddiize,
celach,zadaniachizasięgudziałaniatejorganizaęji.

Powstanie i  dziala]ność Mlodzieżowej
Organizacji Podziemnej  „Orzel"

Napoczątku€śnial952rokuzinicjatywyJerzegościeś-
ka,uczniaklasyXaILiceumOgólnokształcącegoim.Adama
Asnyka w Kaliszu i ówczesnego przewodniczącego Zarządu
SzkolnegozMP,utwoizonazostałatajnaorgani2acjamłodzie-
żowa. Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się w połowie
wrześniawmiesżkaniuHenrykaJohna,uczniaklasyXb,wKa-
liszu (ówczesna ul. F. Dzierżyńskiego nr  31), na którym przy-

jętonazwę:Młodzieżowaorganizacjapodziemna„Orzeł"(dalej:
MOP „Orzeł") oraz ustalono fomy organizacyjne. Przyj ęto
strukturę tajnych organizacj i woj skowych w systemie sekcj i
3 4 osobowych.

K]lka dni potem Henryk John zredagował tekst przysięgi,
którąodczłonkówzałożycieliodebrałJerzyściesiek,przysięga-

jącrazemzkolegami.Przyodbieraniuprzysięgi,wmieszkaniu
HenrykaJohnąślubowanonakrzyżzwizerunkiemChrystusa
ipistolet,będącywposiadaniuwłaścicielamieszkania.

W drugiej połowie września odbyło się drugie zebranie
organizacyjnewmieszkaniuzdzisławaprusa(wKaliszuprzy
ul.Konopnickiejnr8),naktórymnastąpiłpodziałfimkcjiiusta-
leniepseudonimów.Naczeleorganizacjistanąłczteroosobo-
wy zespół, tzw. Gremium Przywódcze, któremu podlegały
druzyny, a w ich skład wchodzili: dowódca drużyny i 2 lub 3
członków-żohiierzy-konspiratorów.WskładGremiumPrzy-
wódczego weszli : siedemnastoletni Jerzy Ściesiek, pełniący
fiinkcj ę dowódcy organizacj i, osiemnastoletni Henryk John,

pehiącyfimkcjęzastępcydowódcy,JerzyPawlak,liczącyów-
cześnie  szesnaście  lat,  pełniący  fi]nkcję  dowódcy  oddziału

pierwszegoizdzisławpms,mającytakżewówczasszesnaście
lat,pehiiącyfiinkcjękierownikatechnicznegoorganizacji.

Wceluutajnieriaprawdziwychdanychosobowychczłon-
kowieorganizacjiprzyjęlipseudonimyorazstopniewojsko-
we  stosowne  do  pehionych  fimkcji.  I  tak:  Jerzy  Ściesiek

przyjąłpseudonim„Witek"istopieńkapitana,HenrykJohn-
„Janek", w stopniu porucznika, Jerzy Pawlak - „Gienek",
wstopniupodporuczmkaiZdzisławPrus-„Tolek",bezstop-
niawojskowego,jakokierowniktechniczmy].

ZasadniczymcelemMłodzieżowejorganizacjipodziem-
nej „Orzeł" było prowadzenie walki politycznej z utrwalaj ą-
cym się ustroj em socjalistycznym poprzez uświadamianie
szerokiemugronumłodzieżyiLudziomdorosłymjakiezagro-
żeniaprzynosinowyustrój.Przyjętosposóbprowadzeniawal-
kipoprzezkolportażulotek,odezw;wktórychdemaskowane
będąnieprawidłowościwpostępowaniuwładzpaństwowych,
szczególniewograniczaniuwolnościiswobóddemokratycz-
nych,orazprzedstawianeriekorzystnezjawiskapłynąceztzw.
przyjaźnipolsko-radzieckiej.Wulotkachkrytykowanopowia-
towyUrządBezpieczeństwaPublicznegowKaliszu,Ludowe
Wojsko Polskie noszące na czapkach godła państwowe bez
korony, a wojska sowieckie przedstawiane były jako amia
okupacyjna,cozresztąwówczesnychczasachiprzezszereg
lat następnych było prawdą.

ProgramdziałahościMOP„Cheł"niezakładałwalldzbroj-
nej.CzłonkowieGremiumPrzywódczegozgodniedoszlido
wniosku,żewówczesnychczasachwalkazbrojnabyłaby,izu-
caniem się z kuszą na armaty". Planowano natomiast budo-
węsiecinadajnikówradiowych,drukamidosystemabrczmego
drukowania ulotek i gazetek oraz prowadzenie innych form
piętnowaniazłychstronsocjalizmu..

Wpaździemiku1952rokunastąpiłarozbudowaorganiza-
cji.PowstałydwiednżynywLiceumim.AdamaAsnyka,trzy
w Szkole Samochodowej i pojednej w Liceum Mechanic2mym
i Liceum Ekonomicznym. MOP „Orzeł" stał się organizacj ą
międzyszkolnązzachowaniemzasadkonspiracji.Żadnanowo
powstaładruzynaniebyłaznanainnejdnżynie,będącejwtej
samejszkole.Przysięgęorganizacyjnąodposzczególnychdm
żynodbierałJerzyPawlak,któryzchwilązorganizowaniasię
drugiej drużyny w Liceum im. A. Asnyka stał się z ramienia
GremiumPrzywódczegonaczelnikiemwszystkichnowopo-
wstałych drużyn. J. Pawlakj ako naczelnik drużyn poznawał
tylkodowódcędruzyny,natomiastpozostałychczłonkówdru-
żyny poznawał tylko pseudonimy. W ten sposób członkowie
organizacjizabezpieczenibylipizedujawnieniemichprawdzi-
wych danych osobowych szerszemu gremium.

Ogółemwpaździemiku1952rokuMOP„Cmeł"Uczyłdwu-
dziestu  kilku  uczniów  w  sześciu  drużynach.  W Liceum
im. A. Asnyka dowódcą pierwszej dniżyny był w dalszym cią-
gu  Jerzy  Pawlak,  drużyny  drugiej  został  Tomasz  Sikora.
W Szkole Samochodowej dowódcami drużyn zostali: Jerzy
Rutkowski, Leszek Burchacki i Edward Foterek. W Liceum
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Ekonomicznym  i  Liceum  Mechanicznym dnżyny zorga-
nizowali Marian Wypych i Mirosław Wielgosz.

W poszczególnych drużynach znależli się licealiści: Je-
rzy Kamiński, Z. Opszała, Aleksander Wlazło z klasy Xa,
JanuszMączyński,KazimierzBanaszkiewiczzklasyXb,J.Ko-
walskiiJ.MiklikowstrizklasyIXcLiceumim.A.Asnyka,Bazyli
Stasiak z Liceum Mechanicznego, Kazimierz Włodarczyk ze
Szkoły Samochodowej oraz kilkunastu innych z różnych klas
wymienionych szkór.

Odpołowypaździemika1952roku,wzwiązkuzwyborami
do  Sejmu PRL, przystąpiono do kolportażu ulotek o treści
antywyborczej i antypaństwowej. Treść ulotek opracowana

przezJerzegoŚcieśkanawoływaładozbojkotowaniawybo-
rów do Sejmu i do czynów skierowanych przeciwko sojuszo-
wipRL-uzezwiązkiemRadzieckim.Ulotkiwykonanezostały
przez Zdzisława Prusa, posiadaj ącego zestaw czcionek dru-
karskichi2ajmującegosiętechnikądrukarską.Ulotkiantywy-
borczezamierzanoro2Tzucićnatereniemiastaprzedwyborami,

jednak nie doszło do tego wskutek wzmożonej w tym czasie
działahości patroli, organizowanych przez pracowników Po-
wiatowegoUrzęduBezpieczeństwjiPublicznegowKaliszu.

Nowąakcjęulotkowązaplanowanonadzieńlhstopada.Po-
stanowionorozizucićulotkiotreściantyradzieckiejnacmenta-
izachTynieckimiMejskm.Wwyznaczonymdniuwgodzinach
wieczomychcżLonkowieMOP„m'EdwardFoterek,W}pych
MananiMirosławWielgoszrozizuciliulotldnaCmentarzuTy-
nieckm.Sekcjamającawykonaćtakąsamąakcjęnacmentarzu
Miejskimniewykonałazadania.UniemożLiwiłatozbytdużalicz-
ba ludzi znajdujących się tam, wśród których rozpoznano taj-
nychwspóbracownikówurzęduBezpieczeństwa.

Trzeciego listopada 1952 roku w godzinach wieczomych
fimkcjonariuszeuBaresztowaliczłonkówGremiumprzywód-
czegoiEdwardaFoterka.Wc2asierewizjiwmieszkaniuHen-
rykaJohnaznalezionostaryponiemieckipistoletnieustalonej
markiibeznumerówprodukcyjnychoraz4sztukiamunicjido
niego. Pistolet słuzył j ako eksponat do składania ślubowania.
Byłzbytstary,abymożnabyłozniegostrzelać.Wmieszkaniu
Jerzego Pawlaka znaleziono kilkadziesiąt ulotek o treści anty-
socjalistycznej i antyradzieckiej oraz części radiotechniczne
magazynowanenaplanowanąbudowęradiostacjis.

Aresztowanychprzewiezionoczarnymsamcx}hodemosobo-
wym marki Citroćn do budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy
ulicy Jasnej  i osadzono w celach piwnicznych, tych samych,
wktórychprzebywaLiarcsztowaiiiwl948rokucżlonkowiezwiąz-
kuSłowiańskiegoiHufcówWohejSłowiańszczyzny.WŁnmki
bytowaniaaresztowanychnieróżniłysięodczasówsprzedczte-
rechlat."csamocelebyłyzimne,ciemneiwilgotne,aareszto-
waniprzezcałyc2aspob)mniezmenialiubrańibielizny,codz]enna
toaletazaśpolegałanamyciuwzimnejwodzierąkitwarzy.

ŚledztwoprzeciwMłodzieżowejOrganizacjiPodziemnej
„Orzeł" wszczęto 4 listopada 1952 roku i ukończono w dniu
1 s marca 1953 roku. Prowadziłje oficer śledczy Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu chorąży Ma-
rianspalonywrazzgrupą2aufinychwspółpracowrików.Aresz-
towambyliprzeshichiwanicodzienniepopięćdosześciugodzin,
zwyklekażdegodniaprzezinnegofimkcjonanuszauB.Wkaż-
dym  przesłuchaniu zadawano  te  same  pytania,  notowano

odpowiedziikażdyprotokółkończyłsiępodpisaniemgoprzez
aresztowanegoorazfimkcjonariuszaprzesłuchującego.

WczasieśledztwaczłonkowieMOP„Orzeł"do24grudnia
1952 roku przebywali w areszcie piwniczmym UB. Potem zo-
staLi przewiezieni do więzienia w Kaliszu, gdzie osadzono ich
w osobnych celach, w których przebywali do dnia procesu.

Procesodbyłsięwdniu30marca1953roku.Sprawęrozpat-
rywałwojskowysądRejonowywpoznaniunasesjiwyjazdo-
wejwKaliszu.Oskaiżonymprzydzielonoobrońcówzurzędu.
Byli to wytypowani oficerowie Ludowego Wojska Polskiego.

Wdniurozprawymłodzieższkółśrednichmiałarekolek-
cj e, a dowiedziawszy się o rozprawie, przybyła pod budynek
sądu, zajmując prawie całą ulicę, aleję Wolności. Doszło do
tego, że oskarżonych przewieziono do budynku sądu oa za-
plecza, a sędzia prowadzący sprawę zarządził proces przy
drzwiachzamkniętych,chociażplanowanopoczątkowoprze-
prowadzenierozprawypokazowej6.

Prokurator, przedstawiwszy akt oskarżenia, domagał się
wysokich kar, od 5 do 10 lat więzienia, gdyż oskarżeni byli
wyjątkowoniebezpiecznymipmestępcami,pragnącymiprze-
mocą obalić ustrój  Państwa Polskiego i zniszczyć przyjaźń

polsko-radziecką7.
Obrońcy wypowiadali się w granicach ówczesnych swo-

ichmożliwości,abynienarazićsięswoimprzełożonym.Obro-
napolegałanazwróceniuuwagi,żeoskarżenisąmłodziinie
rozumiejąswoje8OPostępowan|a8.

Wgodzinachwieczomych30marca1953rokuWojskowy
SądRejonowywpoznaniunasesjiwyjazdowejwKaliszuwy-
dałwyroknac2łonkówGremiumPrzywódczegoMOP„meł".
Jerzy Ściesiek i Henryk John otrzymali po 6 lat pozbawienia
wolności,JerzyPawlak3,5roln]iZdzisławPrus2lata.Wszyst-
kimskazanymzaliczononapoczetkaiyaresztśledczy.Zdzisław
Pruszostałwarunkowozwolnionyzarazporozprawie.Pozosta-
łychskazanychodwiezionodow]ęzieniakaliskiegoprzywiwa-
tach na ich cześć zebranej młodzieży przed budynkiem sądu.

Wkwietniu1953rokuskazanychJerzegoŚcieśka,Henry-
kaJohnaiJerzegoPawlakapociągiemprzewiezionodowięzie-
nia w Jaworznie na Śląsku, gdzie znajdował się Ówcześnie
centralny zakład kamy dla więźniów politycznych. W 1953
rokuprzebywałotamprzeszłoczterytysiącewięźniówskaza-
nych za działalność polityczną9.

ZdniemskazaniaczłonkówGremiumPrzywódczegoMło-
dzieżowejOrganizacjiPodziemnej„Orzeł"zakończyłasiędzia-
łalnośćdnigiejwKalisz`i,poHufcachWolnejSłowiańszczyzmy,
młodzieżowejmiędzyszkohejorgani2acjiantysocjalisbrcznej.

Sławomira Mróz
Przypisy,

!  Akt oskarżenia sprawy nr Pr.11-115/52 z dnia  1 s marca  1952, k. 2.
2 Wywiad z panem Jerzym Pawlakiem z dnia 28 lutego  1997 roku

spisany przez autora opracowania,  s.  2.
3  Tamże,  s.  2-3.
4  Edwsiid Polamowski, Szkoła  Ka!iska.  Dzieje  I  Liceum  Ogólno-

ksztalcącego  im.  Adama Asnyka w  Kaliszu, Ka;lisz  1993, s.  L4]
oraz wywiad z panem Jerzym Pawlakiem, op.  cz./.,  s.  1.

5 Akt oskarźenia, op.  ci./., k.  3.
6 Wywiad z panem Jerzym Pawlakiem, op.  cJ.f„  s.  3.
7  Tamże,  s.  8.
8  Tamże,  s.  8.
9  Tamże,   s.10-11.
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EHopoty z agentami
Kstąiżk:zL Kłopoty z Polską.  Wybór publicy-

s'O;kż.po/z.O;cz#Ć?/.jestinteresującąanaliząwspół-

czesnej  i przeszłej  sytuacji naszego kraju. Jej
autor,drKrzysztofBrzechczyn,jesthistorykiem
ipublicystąpublikującymzarównowkraju,jak
i za Oceanem. Od 1996 roku pełni fiinkcję re-
daktora naczelnego kwartalnika „Solidamość
Walcząca", przedtem był j ednym z redaktorów
tego pisma. Książka składa się z artykułów pu-
blikowanych  głównie  w  latach  1992-1998
wczasopismach„SolidamośćWdcząca",„Życie
Kalisza",„Wielkopolanih"i,Arcana",awydawcą
tejpozycjijestpoznańskiewydawnictwowis.

Artykułyskładającesięnatępozycjęzostały

przezautorapodzielonenaróżneokresyidziały
o podobnej tematyce. Jest ona bardzo obszema
i obejmuje niemal
wszystkie  istotne
zagadnienia,  z ja-
kimi  mieliśmy  do
czynieniawminio-
nym  dziesięciole-
ciunietylkozresztą

sięnaniezwykleważnychwydarzeniachnaszej
współczesnejhistorii.Przedstawimypoglądyau-
toraomawianejksiążki,anaichmarginesiemoż-
1iwość nieco  innego  rozumienia  i  omawiania
tychproblemów.

We wstępie do książki jej autor określa swo-

jąszczegółowąinterpretacjęwydarzeńwspółcze-
snej historii Polski:

„Rdzeniemprezentowanegoujęciajestprze-
onanie,ze:

-Rozliczenie z peerelowskąprzeszłością nie

jestlitylkosprawąmoralną,leczrzutujeonona
skutecznośćfiinkcjonowaniastrukturpaństwa;

-  Upadek komuni2mu nie o2nacza końca im-

perialnych ambicji Rosji próbującej przy bier-
nejpostawiepolskiwpływaćnapolitykępaństw

postsowieckich;
-  Powstawanie układu faworyzującego byłą

komunistycznąnomenklaturęrzutujenafimkcjo-

•KrzysztofBrzechczyn,jKZopoOJzPo/s4Q,

Wybórpublicystykipolitycznej,

Wydawnictwo „Wis", Poznań 1998, ss.167.

w samej Polsce. Jest to swoiste repetytoriuin ze
współczesnego  życia  politycznego.  Z tego
względujesttopozycjacenna.

Autorwartykułachtemab7czniezebranychnie
tylkoprzedstawiato,cosięwżyciupolitycznym
zdarzyłoważnego,aletakżeswojąinteipretację
opisywanychwydarzeń.Asątowydarzenianie-
zwykle dla Polski ważne, których jeszcze dzi-
siaj  nie  możemy  podsumowywać  do  końca
wsposóbobiektymyichłodny.Myciąglewtych
wydarzeniachjesteśmyichaktoramiiniezawsze
nasstaćnawłaściwynaukowcomdystans.

KsiążkęKBizechczynamożemywszystldmin-
teresującymsiępolitycznymżyciemjaknajbardziej

polecić,natomiastwtejrecenzjiskoncentrujemy

nowanie demokra-
cji parlamentamej
i podziały  na pol-
skiej  scenie  poli-
tycznej".

Zzacytowanymi

Wżej twierdzenia-
mi można się zgodzić i w t)m diagnozy autora
dotyczące aktualnej sytuacji politycznej uzna-

jemyzatrafiie.Inaczejnatomiastwyglądasytu-
acjaostatniegozprzedstawianychprzezautora
wniosków:

-  „umowy Okrągłego Stołu oznaczały, że ko-

muniścizrzeklisięwładzypolitycznejwzamian
za władzę ekonomiczną, a zainicjowany proces
zmianwiedziewkienmkunomenklaturowegoka-

pitalizmu,któryfaworyzowaćbędziewłaścicie-
1i powiązanych z układem politycznym (czyli
wywodzącychsięzPZPRlubzSolidarności)".

Tego typu twierdzenie może być przedmio-
tem dyskusji, która znajdzie oparcie w artyku-
łach przedstawianych w omawianej  książce.
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V\J 8;rt}ilalLe Dlaczego doszło do Okrągłego Stołu
autor przedstawia bardzo ciekawe rozumowanie
AndrzejaGwiazdyoróżnicachmiędzyokrągł)m
aprostokątnymstołemwrokowaniachprzedsta-
wicielispołeczeństwazwładzami.Stółprostokąt-
nytotakiukładnegocjacji,gdyistniejąwyraźnie

przeciwstawneinteresy,któreręprezentujązjed-
nejstronyprzedstawicielewładzy,zdruriejstrony
-przedstawicielespołeczeństwaliczącysięzopi-

niąogółuiprzezniegonadzorowani.
Model natomiast okrągłego stołu jest ukła-

dem,wktórymwładzadogadujesięzprzedsta-
wicielami  społeczeństwa,  nie  licząc  się
zkontroląspołeczną,wrciągająctychżeprzedsta-
wicieli do ewentualnego wspóhządzenia.

Różniceprzedstawionychtumodelipolegają
natyniżewpierwszymwypadkuoostatecznym
kształcie umów społecznych decyduje opinia
mas, a w drugim - elit, które między sobą się
dogadały.

W kolejnym artykule Czy So/z.c7o77eość ć));Za

manipulowana przez agentów SB a:Nhor prz}rt;a-
czacennąopinięAndrzejaGwiazdy,któiymówi
wprost,że„OkrągłyStółtobył,spekaklprzeka-
zywaniastanowiskzrąkjawnychwspółpracow-
ników w ręce  fimkcjonariuszy tajnych".  Tu

pojawia się opinia samego Krzysztofa Brzech-
czyna, który twierdzi: „Prawda to, czy nie, nie
wiadomo". Po czym podejmuje rozważania na
ternatlistyMacierewiczaiagentówSBujawmio-
nychwstmlmiachpaństwaizwiążkuwl992iDku.

Autor zwłaszcza polemizuje z Andrzejem
GwiazdąnatematobronyzwiązlaiSolidamość

przedinfiltracjąagenturalnąprzypomocywy-
korzystywania szeroko rozwiniętych mechani-
zmów demokratycznych. Zauważa poj awienie
się różnych mechanizmów autokratycznych
w Solidamości na długo przed stanem wojen-
nym. Jakoś nie zauważa faktu opisapego przez
autorkę  książki  Gwz.czzdcz  77€z.czźeś  rczc/.ę,  że  to

LechWałęsastarałsiędoSolidamościodniemal

samego początku wprowadzać mechanizmy
autorytamegorządzenia,działającirielokrotnie
w sposób niezgodny z oczekiwaniami szerego-
wychczłonkówzwiązku.Podejmowałdziałania
korzystne dla władz, a niekorzystne dla same-

go związku. Następnie po wprowadzeniu stanu
wojennego starał się odsunąć od kierowania
związkiemwszystkichdziałaczy,którzyniebyli
agentami SB lub na bliskąwspółpracę z komu-
nistami się z góry nie zgadzali. Autor książki,
którątutajomawiamy,jestnatomiastzdania,że
proces  odrywania  się  elit w Solidamości  od
swojegozapleczabyłzjawiskiemniemalnatu-
ralnym,przeznikogoniekierowanym,rokowa-
nia w Magdalence miały być zmianą fi.ontu
działania kierownictwa Solidamości, a nie po-
1icyjną(chybamilicyjną!)prowokacją.Przed-
stawiciele społeczeństwa weszli do elit władzy
iautorksiążkinieuważategozacośbardzonad-
zwyczajnego.  Obecność  w  tych  zjawiskach
agentówSBbyła,jegozdaniem,tylkoswoist)m
katalizatorem zai stniałych przemian, które na-
stąpiłybyitakbezichaktywnychdziałań!

KrzysztofBrzechczyn,autoromawianychtu
artykułówiksiążkijKZopoo;zPo/skemaoczy-
wiścieprawodowłasnejocenywydarzeńnaszej
współczesnej historii. Czy jednak prezentując
opiniebardzoróżneodtych,którenawetdosłow-
niecytuje-naprzykładAndrzejaGwiazdy-nie
mylisięwswoichpodsumowaniachpolitycznej
sytuacji?Przecieżwinteresieelitkomunistycz-
nychbyłoinadaljestbagatelizowanieroliagen-
tu]ySB,któradziałaławSolidamości.Złamanie
demokratycznegoimoralnegokręgosłupaSoli-
damości z lat 1980-1981 właśnie przez uloko-
wanych w tej organizacji agentów SB nie tylko
niezostałoprzezomawianegotuautorazauwa-
żone,alenawetstarasięjeusprawiedliwiaćpro-
cesami naturalnej ewolucji elit!

Ciekawe,żewkolejnychartykułachiczęściach
omawianej tu książki autor zauważa i opisuje
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wiele niepokojących go słusznie zjawisk i wy-

paczeń obecnej demokracji w Polsce. Przyjęte
wcześniej nie najszczęśliwsze i najtrafhiejsze
wyjaśnienietychfaktówprzypomocywciąga-
nia elit do współrządzenia i lekceważenie dzia-
łańagenturalnychzcałąpewnościąutrudniamu
trafiie omówienie różnych wykrzywień życia
społecznego.Przykłademtegojestnieobecność
wtejksiążceproblemuujawnianiadanychagen-
turalnych dotyczących byłych agentów SB , pro-
blemy z lustracją i dekomunizacją. Problemy te
wskazują bowiem na olbrzymią rolę sprawczą
obecnejsytuacjiwPolscedawnychagentówSB.
Gdyrolętęsiępomniejszainiedostrzega,wte-
dytrzebawieleważnychfaktówobecnejrzeczy-
wistościpomijać.

Jak inteipretować  choćby  dwie  znane po-
wszechnie listy Milczanowskiego i Macierewi-
cza, wskazujące jednoznacznie  na obecność
dawnychagentówSBwnajważniejszychfimk-
cjach w państwie w 1992 roku? Jednak nie ko-
niecnatym!Gdybyuchwalonew111RPprawo
brałopoduwagęinteresyspołeczeństwainiedo-

puszczało do najwyższych fimkcji w państwie
ludzi, którzy w aktach SB figurowali jako Tajni
Współpracownicy, to nie widzielibyśmy w ży-
ciupolitycznymobecnie:

-  Aleksandra Kwaśniewskiego, który -jak

dowiodłyniepodważoneprzezsądzapisy-figu-
rowałwaktachSBjakoTajnyWspółpracownik;

-  Lecha Wałęsy,  który także jest  obecny

wróżnychaktach(obecnietylkoskserografowa-
nych)takżejakoTajnywspółpracownik.Wiemy

przecież, że to on w trakcie swojej prezydentury
usundzteczkiagentapodpseudonimem,Bolek"
wszystkieoiyginałydokumentówowspółpracy!

-  Andrzeja Olechowskiego, który w kampa-

nii prezydenckiej stwierdził, że był w przeszło-
ścitajnymwspółpracownikiem;

-  Janusza Tomaszewskiego, do niedawna wi-

cepremiera,którymusiałustąpićzestanowiska,

gdyrzecznikinteresupublicznegowysłałdosądu
lustracyjnegodokumentyojegowspółpracy.Cie-
kawe zresztą, dlaczego proces w tej sprawie nie
maciąglekońca!

-  Premiera Jerzego Buzka, który nie do końca

wytłumaczyłsięzniektórychftgmentówswo-
jego życiorysu, m.in. z okoliczności aresztowa-
niajednego z działaczy śląskiej „Solidamości",

gdySB,zapomniała"wejśćdopokoju,wktórym
sięwt}mczasieznajdował.Awcześniejzfaktu
wielokrotnegowyjeżdżanianazachódwsytuacji,

gdyzwykliobywateleniemoglitamwyjeżdżać
ani razu! Także z ftktu, że Rzecznik lnteresu Pu-
blicznego nie chciał w sprawie Buzka przesłu-
chaćistotnegoświadka,którychciałzeznawać!

Powyższyzestawobecnościdawnychagentów
SBwżyciupolivcznymobecnej,IIIRpmożeszo-
kować,alejesttotylkoprostewyliczeniefaktów.
Achodzioosobyrządzącepaństwemnanajwyż-
szych  z możliwych stanowiskach!  Jak autor
książki Kfopoo; z Po/§Ę wyjaśni tę sytuację,
skorodlaniegoagencibylitylkokatalizatorami

przemian?Kierujemysięwtychrozważaniach
życzliwościądlaniego,bywswoichkolejnych
artykułach i książkach wziąl ten problem pod
uwagę i nie narażał się na ewentualną krytykę
osób wobec niego może mniej życzliwych.

Obserwacje, uwagi i fakty dotyczące współ-
czesnej sytuacji w Polsce przedstawione w in-
nych artykułach i rozdziałach omawianej  tu
książki nie budzą już większych wąq)liwości
imożnacałąksiążkęwszystkimgorącopolecać.
CiekawyjestprzykładoworozdziałPo/skczas'q-
s'!.ecźzz.przedstawiającysytuacjęwinnychkrajach

postkomunistycznych.Wyjątkowotrafiiyjestar-
tykułSdRPc7PRŁprzedstawiającyobłudępoli-
tyków  o  nie  ukrywanej  komunistycznej

przeszłości.Autorwkilkuartykułachprzedsta-
wia też ograniczenia i wypaczenia demokracji
w obecnej Polsce.

0lgierd Żmudzki
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Nowy Jork, 10 marca 2001

Redakcjaczasopisma,Przełom"
204 14th Street, Suite 4
Brooklyn,NY11215

tel.718-788-520l

fax718-369ii270
e-mail: przelom@ol.com

Szanowni  Państwo !

W wyniku świadomych i celowych poczynań Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, uniemożliwiono
zwłokomkatyńskimchrześcijańskiiwojskowypochówek.
Specjalne  wydanie  „PRZEŁOMU"  (nr  54  -  Styczeń
2001)alamująceotejhańbieNaroduPolskiegozostało
przesłane indywidualnie ®ocztą) do wszystkich posłów
i senatorów (560 egz.), uizędów, instytucj i, redakcji dzien-
nikówitygodników,radiaiTV,Przełom"odzymałyoiga-
nizacje i stowarzyszenia społeczne, członkowie Rodzin
Katyńskich, również otrzymali działacze i publicyści zaj -
mującysiętragediąkatyńską.Wysłanopocztą2600egz.

Reakcja władz 111 Rzeczpospolitej Polski była szyb-
kaizdecydowana.Zarządzonościsłąicałkowitąbloka-
dę infomacji -nie tylko o „Przełomie", ale o tragedii
katyńskiej.Wyłamałsiętylkotygodnik„NaszaPolska",
który w dwóch kolejnych numerach przedrukował wy-
j ątki z „Przełomu".

Pozostałe tygodniki, dzienniki, radio i TV - od uka-
zania się „Przełomu" zapomniały nawet, że taki Katyń
istnieje,aprzecieżredakcje„Nie",.,TygodnikaPowszech-
nego",„GazetyPolskiej",,Polityki"byłyproszoneozaję-
cie  stanowiska  odnośnie  zarzutów  zamieszczonych
w „Przełomie".

Jest oczywiste, że bez przełamania tej blokady, bez
nagłośnienia tej naj większej hańby narodowej O. akąj est

profanacj a zwłok „Zamordowanej Amii 11 Rzeczpospo-
litej Polski") niejest możliwe przystąpienie do budowy
„Nekropolii Katyńskiej ". Przełamać blokadę infomacj i
o Katyniu mogąorganizacje, względnie osoby fizyczne
tak w Polsce, jak i za granicą.

Nasze sugestie:
-  spowodować ukazanie się w prasie aftykułów, które oma-
wiałybykoniecznośćzbudowaniaNekropoliiKatyńskiej;
-  jeżeli niejest możliwe opublikowanie takich artyku-

łów, to w dużych dziennikach, na ostatniej stronie, nale-
ży  zamieścić  duże  platne  ogłoszenia  informujące
o blokadzie i o hańbie narodowej , jakąjest umieszczenie
zwłok w foliowych workach i zrzucenie ich do „dołów
śmierci" (gazeta musi zamieścić płatne ogłoszenie, bo
tak mówi prawo prasowe!);

-  wydać ulotkę, w której wzywa się wszystkich człon-
ków Rodzin Katyńskich, wszystkich Polaków do uczest-
nictwa w demonstracji przed starostwem,  wojewódz-
twem, ministerstwem, siedzibą Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa -pod hasłami:

„DOŚĆ  HAŃBY NARODOWEJ",  „DOCZESNE
SZCZĄTKI  NASZYCH  KATYŃSKICH  BOHATE-
RÓW - TO NIE PSIE ŚCIERWA -IM NALEŻY SIĘ
GODNY,  CHRZEŚCIJAŃSKI  I  WOJSKOWY  PO-
CHÓWEK!!!"

Wręcz niezbędne j est złożenie doniesień do prokura-
tury o następuj ących przestępstwach :

a)  Przeprowadzenie przez R.O.P.W.  i M. -w'-Ka-
tyniu, Miednoje i w Charkowie długofalowej akcj i, ma-
jącejnacelulikwidacjęfizycznązwłok.

Uwaga:zwłokizakopanenamiejscuzbrodni,powin-
nybyćekshumowane,czylipowinnybyćodkopane,pod-
daneobdukcjii,poewentualnymichrozpoznaniu,złożone
do tmmny i pochowane na cmentarzu wojskowym.

Nie istnieje podstawa do odstępowania od tej zasa-
dy.Jeżelinieistniejemożliwośćzłożeniazwłokdotrum-
ny  i  pochowania na cmentarzu,  wówczas  nie  wolno
ruszać zwłok aż do czasu, kiedy zaistnieją możliwości
dopełnieniawarunkówwłaściwegoichpochówku.

b)  Profanacja zwłok przez użycie świdrów ręcznych
i samochodowych, w celu ustalenia położenia „dołów
śmierci„,

c)  Profanacja zwłok przez wkładanie ich nie do tru-
mien, lecz do foliowych worków na śmieci i nie grzeba-
nie ich na cmentarzu, lecz wrzucanie do „dołów śmierci".

Dowód: Książka i zawarte w niej zdjęcia: „Śpij męż-
ny"wKatyniu,CharkowieiMiednoje-StanisławMikke
(świadek  i  uczestnik  tych  „wierceń"  i „pochówków").
Wyd. R.O.P.W. i M. Warszawa 1998 rok oraz „Przełom"

(nr 54 -styczeń 2001 r.)
Jest  oczywiste,  że  prokuratura  odmówi  wszczęcia

śledztwa, ale musi wydać uzasadnienie tej odmowy, a pu-
blikacj a treści odmowy wzburzy opinię, co uniemożliwi
władzom dalsze milczenie.

Jest również oczywiste, że tylko energiczne działa-
nie organizacj i, związku, komitetu, względnie poj edyn-
czej  osoby,  umożliwi  wyrwanie  sprawy  katyńskiej
z dotychczasowej stagnacji i milczenia.

Podobnedziałaniejestbezwzględnymobowiązkiem
każdego, kto uważa się za Polaka. Nikt obcy tego za
nas nie zrobi. Działaniejest proste i leźy w zakresie moż-
liwości każdej organizacji społecznej,jak i każdego in-
dywidualnego  Polaka,  żyjącego  w  Polsce  lub  na
Zachodzie.

Taka jest prawda.
Pozostajetylkojedno:życzyćWamRodacy:„Szczęść

Boże"!
Redakcja
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