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Przekuwanie dusz

7 maja 2004 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim uroczyście 
otwarto wystawę „Pierekowka duszy". Książki totalitaryzmu (1944-1989), której or

ganizatorami były: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podla
skim, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim oraz 
Instytut Badawczy „Libra", działający przy Radzyńskim Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Lokalnych.

Aby wprowadzić uczestników spotkania w klimat PRL-u, uczniowie Gimna
zjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim zaprezentowali wiersze znanych polskich poetów 
tworzących w duchu tej epoki. Recytowano m.in. utwory W. Broniewskiego, A. Wa
żyka, J. Brzechwy, S. J. Leca. Gimnazjaliści, chcąc pełniej oddać klimat tamtych cza
sów, zaprezentowali się w białych bluzkach i czerwonych chustach na szyjach -  stro
jach jakby żywcem wyjętych z pereelowskich akademii. Pomiędzy wierszami sławią
cymi ustrój socjalistyczny, Kraj Rad i wolność (w ujęciu komunistycznym) a dekla
mowanymi przez nich z żarliwością i patosem, rozbrzmiewała muzyka zagrzewająca 
„do pracy i walki o lepsze jutro". Uczestnicy spotkania z rozbawieniem oklaskiwali 
młodzież za doskonałe wykonawstwo. Duże brawa otrzymała również pani Urszuli 
Pietras za przygotowanie młodzieży.

Po zakończeniu części artystycznej, rozpoczęła się sesja naukowa. Wykłady wy
głosili dr Grzegorz Joniec z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, który przedsta
wił temat „Historia jako narzędzie legitymizacji władzy w latach 1944-1956" oraz dr 
Piotr Boroń, który zmierzył się z próbą oceny literatury okresu PRL-u. Prelegenci 
wykazywali, w jaki sposób władza komunistyczna usiłowała kształtować społeczeń
stwo. Z jednej strony, poprzez swoistą interpretację historii, „naginanie" faktów histo
rycznych do potrzeb komunistycznego systemu, z drugiej strony poprzez wydawanie 
literatury popierającej rządzących i aktualny ustrój. Efektem tych działań powstał w 
Polsce ów (używając określenia ks. J. Tischnera) „homo sovieticus". Całość spotkania 
zakończył poczęstunek w socrealistycznej scenerii. W „socbufecie" podawano chleb 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem. A na „deser" chleb z marmoladą i kawę zbożową w 
metalowych kubkach, zapewne pamiętających tamte czasy.

Po zakończeniu otwarcia uczestnicy spotkania mogli dalej trwać w klimacie 
pereelowskiej rzeczywistości, a to za sprawą wyeksponowanych materiałów. Wśród 
zebranych eksponatów tryumf święciły pożółkłe książki autorów polskich i zagra
nicznych -  głównie radzieckich, chociaż nie zabrakło przedstawiciela Francji -  L. 
Aragona i jego dzieła Komuniści.

Polską literaturę propagandową reprezentowały m. in. książki T. Konwic
kiego Władza („Czytelnik" 1954 r.), M .Ostrowskiego Jak hartowała się stal (MON 1954), 
W. Wasilewskiej Pokój na poddaszu ( „Czytelnik" 1949 r.), H. Bobińskiej Soso. Dziecięce i
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szkolne lata Stalina („Nasza Księgarnia" -  1953 r.), A. Ścibora-Rylskiego Węgiel 
(„Książka i Wiedza" -1952 r.) i wielu innych autorów tworzących w tym duchu.

Wśród przedstawionych materiałów, znalazły się również dzieła naukowe o 
ostrym zabarwieniu propagandowym oraz podręczniki szkolne do nauczania róż
nych przedmiotów, które z największym zainteresowaniem wertowali zwiedzający.

Oprócz wydawnictw książkowych, na wystawie znalazły swoje miejsce pla
katy, fragmenty przemówień, a także wycinki prasowe.

Tło ekspozycji stanowiły czerwone tkaniny i szary papier pakowy (jedno
znacznie kojarzące się z tamtą epoką), całość dopełniały czerwone goździki (tzw. 
„ósmomarcowe") stanowiące nieodłączny element wszelkich ważnych lub mniej 
ważnych uroczystości peerelowskich.

Wystawa miała za zadanie pokazać, jak władza poprzez literaturę indoktryno- 
wała społeczeństwo, jak słowo pisane stało się narzędziem budowania „nowego po
rządku", a następnie jego utrzymania. Celem całego przedsięwzięcia miało być poka
zanie młodszej społeczności fragmentu najnowszej historii, starszej zaś przypomnie
nie i uzmysłowienie całego absurdu tamtych czasów.

Tytuł wystawy zaczerpnięty został z książki Aleksandra Wata Mój wiek. „Pie- 
rekowka duszy" to przekuwanie społeczeństwa na modłę sowiecką, poprzez odry
wanie od rodzimych korzeni i kultury, a w oparciu o propagandę dążenie do stwo
rzenia „nowego ładu" społecznego w Polsce. Czas pokazał, że nie przyniosła wiel
kich efektów, ale czy pozostała bez echa...?

Zgromadzone na wystawie materiały stanowią własność Biblioteki Pedago
gicznej w Radzyniu Podlaskim, Archiwum Państwowego oraz zaprzyjaźnionych z 
tymi instytucjami bibliotek i osób.

Ekspozycja poprzez to, że została zainaugurowana w niebanalnej scenerii i 
atmosferze, wzbudziła żywy oddźwięk w środowisku, co znalazło wyraz w później
szym zainteresowaniu. Duża w tym zasługa mediów, a wśród nich lokalnych pism, 
regionalnej telewizji i radia. Każdego dnia odwiedzali siedzibę biblioteki liczni zainte
resowani. Bardzo istotne jest to, iż najliczniejszą grupę zwiedzających stanowili 
uczniowie różnych szkół, którzy wraz z nauczycielami mogli odbyć nietypową lekcję 
historii najnowszej. Odzwierciedleniem tego zainteresowania są liczne wpisy do księ
gi pamiątkowej i artykuły w czasopismach na ten temat.

Wystawa czynna była przez miesiąc.
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