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4. Lata 1931−1933, budowa Kanału Białomorskiego, ZSRR. Robotnicy w kolejce do obozowego kiosku z gazetami.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA
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Ilustracja 4. Budowa Kanału Białomorskiego
w latach 30. była nie tylko jedną z wielkich budów socjalizmu, ale też bardzo specyficzną –
kanał budowali przede wszystkim więźniowie
polityczni. Było to także miejsce, gdzie władze
sowieckie eksperymentowały z reedukacją więźniów politycznych. Oprócz ciężkiej pracy fizycznej więźniów zmuszano do częstego składania
publicznej samokrytyki, część z nich zajmowała się pisaniem i wydawaniem propagandowych
materiałów dla współwięźniów. Chciano wskazać, że poprzez ciężką pracę można człowieka
„zresocjalizować”, stworzyć komunistycznego
robotnika, który będzie posłuszny i pracowity.
Budowa Kanału była eksperymentem systemu łagrów, to tutaj wypracowywano metody
„motywacji”, które następnie przenoszono do
innych obozów w całym Związku Radzieckim.
Jednocześnie z rozpoczęciem drążenia Kanału
w ZSRR zaczęto wielką akcję propagandową,
w trakcie której przekonywano, że droga do socjalizmu i przemian wiedzie przez ciężką pracę
oraz wysiłek narodu. Zatrudniono pisarzy i artystów, których zadaniem było krzewienie prawidłowego wizerunku budowy. Swoistą kwintesencją tego rodzaju działania nazwać można
książkę pod redakcją Maksyma Gorkiego Kanał
Białomorsko-Bałtycki imienia Stalina, opisującą
budowę − od technicznych zagadnień po portrety poszczególnych postaci i grup społecznych. Także inni pisarze włączyli się w sławienie budowy i użytych przy tym metod pracy
przymusowej.

Interpretacja źródeł ikonograficznych

Na zdjęciu widać więźniów stojących w kolejce do niezwykle bogato zaopatrzonego obozowego kiosku z gazetami. Zdjęcie propagandowe,
mające na celu pokazanie opinii publicznej, że
akcja reedukacji przeprowadzana jest z sukcesem, a dobrze odziani, swobodni więźniowie
garną się do kultury łatwo dostępnej nawet
w obozie i „mądrego słowa” przekazywanego
im przez państwo. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania:
◊ prawa do wolności myśli, sumienia
i wyznania,
◊ prawa do wolności słowa,
◊ 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.

