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Ilustracja 3. Pierwsze plany budowy Kanału
Białomorskiego powstały jeszcze w XIX wieku,
jednak realizacji plan doczekał się dopiero za
czasów Stalina. Budowa zajęła 20 miesięcy,
co było efektem przymusowej pracy więźniów,
eksploatowanych w sposób urągający podstawowym prawom człowieka. W trakcie prowadzenia
budowy zginęły tysiące robotników – głównie ze
względu na bardzo złe wyżywienie (racje uzależniano od wyrobienia normy), brak zachowania
podstawowych warunków pracy i wycieńczenie.
Więźniowie to przede wszystkim chłopi, którzy
sprzeciwili się kolektywizacji, osoby z warstw
uznanych przez władze sowieckie za wrogie –
czyli dawna szlachta, inteligencja i „biali” oficerowie – oraz więźniowie polityczni. Wśród
budowniczych znaleźli się też wybitni uczeni
i artyści, którzy narazili się władzy. Praca była
dodatkowo niezwykle ciężka, bo bez planu, bez
odpowiedniego sprzętu i wystarczającej ilości
materiałów. W efekcie powstał kanał zbyt płytki i mimo późniejszego pogłębiania, nienadający się do eksploatacji przez okręty wojenne.
Niezależnie od tego został uznany za niezwykły
triumf radzieckiej myśli technicznej. Więźniowie
byli skoszarowani w całym zespole łagrów.
Ubocznym skutkiem udanego eksperymentu
prowadzenia budowy przy wykorzystaniu pracy więźniów był szybki wzrost liczby więźniów
w latach 50. − odkryto bowiem, że stanowią niezwykle tanią siłę roboczą.
Na zdjęciu widać, że mimo rozległych i trudnych prac na terenie budowy nie ma żadnej
ciężkiej maszyny – niemal wszystko odbywało

się pracą ludzkich rąk, przy wyśrubowanych
normach (ich niewykonanie skutkowało obcięciem racji żywnościowych), w morderczych warunkach (zimno, często praca w wodzie przez
kilkanaście godzin, bez stosownego ubrania
i z najprymitywniejszymi narzędziami), działania często były nieskoordynowane, chaotyczne,
przez co szczególnie niebezpieczne, a więźniowie zamiast współdziałać, raczej starali się
oszczędzać siły, a jeśli to tylko było możliwe
– pozorować pracę kosztem innych. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania:
◊ zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej,
◊ prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (tu: przetrzymywanie w więzieniach
osób skazanych ze względu na poglądy
i pochodzenie społeczne),
◊ prawa do pracy, swobodnego wyboru pracy, odpowiednich i zadowalających warunków pracy,
◊ obowiązku humanitarnego traktowania
więźniów.
Więźniowie zesłani do łagrów pozbawieni
byli właściwie jakichkolwiek praw człowieka,
w tym narażano najważniejsze z nich, czyli
prawo do życia.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

3. Lata 1931–33, budowa Kanału Białomorskiego, ZSRR. Fot. z kolekcji Tomasza Kiznego, zbiory Ośrodka KARTA

