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Ilustracja 13. Chociaż w Manifeście Polskie
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca
1944 r. zastrzeżono, że „inicjatywa prywatna,
wzmagająca tętno życia gospodarczego, również
znajdzie poparcie państwa”, to wiosną 1947 r.
rozpoczęła się tzw. bitwa o handel, skierowana
przeciwko drobnym kupcom, rzemieślnikom
i producentom. Represjami, agresywną propagandą, dokuczliwą polityką podatkową doprowadzano do zamykania sklepów, restauracji czy
warsztatów. Jeżeli w 1947 r. sektor prywatny
zatrudniał (poza rolnictwem) 884,8 tys. ludzi,
to w 1955 r. – kiedy zrobiono to zdjęcie – tylko 237,4 tys. Represje z jednej, zaś chroniczne
niedobory z drugiej strony przyczyniały się do
rozwoju nielegalnej produkcji, a zwłaszcza nielegalnego handlu. Ich zwalczaniem zajmowała
się istniejąca w latach 1945–1954 Nadzwyczajna
Komisja do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem
Gospodarczym (posiadała jednocześnie prerogatywy wykrywania, ścigania, oskarżania,
orzekania winy i następnie jej wykonywania we
własnych obozach!), potem zaś przede wszystkim Milicja Obywatelska. Zapadające wyroki
(zazwyczaj grzywny, ale również ograniczenia
wolności) często podawano do publicznej wiadomości. Nie można jednak zapominać, że niemała część społeczeństwa popierała „antyspekulacyjne” działania władz, a znowu niektórzy
przedstawiciele tej ostatniej rozumieli konieczność nieoficjalnej działalności ekonomicznej
obywateli.
Tę ambiwalencję pokazuje również omawiane zdjęcie, zrobione w 1955 r. O ile jeden

z zatrzymujących handlarkę milicjantów jest bezwzględnym służbistą, to stojący za nim kolega
sprawia już inne wrażenie. Może też czuje presję zgromadzonych, stojących raczej po stronie
zatrzymanej, a nie zatrzymujących? Wydaje się
bowiem, że gesty i mimika świadków zdarzenia
są zwrócone w kierunku milicjantów i bynajmniej
nie są akceptujące. Jedyna uśmiechnięta osoba,
to kobieta po prawej stronie. Uśmiech można
jednak interpretować dwojako: jest skierowany
do handlarki lub do zatrzymujących ją milicjantów (może uważa się za pokrzywdzoną?).
Należy zwrócić również uwagę na zachowanie
zatrzymanej, niezamierzającej bynajmniej poddać się rewizji (charakterystyczny gest chroniący
teczkę). Inne pytania rodzą się, gdy zdamy sobie
sprawę, że sytuacja mogła mieć charakter propagandowy. – J.K.–
Fotografia dotyczy łamania praw do:
◊ wolności gospodarczej i do zarabiania
na życie swobodnie wybraną pracą,
◊ pracy, swobodnego wyboru pracy,
odpowiednich i zadowalających warunków
pracy,
◊ rzetelnego sądu i zachowania niewinności
do chwili legalnego skazania.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

13. Rok 1955, Wrocław. Zatrzymanie handlarki przez funkcjonariuszy MO w ramach walki ze spekulacją. Fot. WFDIF

