SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 3
Propagandă: tentative de a convinge și de a manipula opiniile populației prin utilizarea înșelătoare,
falsă sau selectivă a unor informații care au adeseori o încărcătură emoțională
Întrebări
•
Ce asemănare vedeți între aceste afișe?
•
Ce efect credeți că sunt menite să producă și de ce?

1

„La atac împotriva monstrului!”, coperta ediției din 20 septembrie 2014 a publicației Le Petit
Journal

Sursa: Gallica, biblioteca digitală din cadrul Bibliotecii Naționale a Franței © Bibliothèque nationale
de France
Le Petit Journal a fost un cotidian francez conservator implicat în propaganda antigermană în
timpul Primului Război Mondial. A circulat între 1863 și 1944.

2

„Atenție! Șarpele german a fost prins!”, Luciano Ramo, 1919
„Atenție! Șarpele german a fost prins! Acum trebuie să-i smulgem colții veninoși!“

Sursa: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, în cadrul Europeana Collections 1914-1918
© Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Italia a intrat în război în 1915, inițial împotriva Imperiului Austro-Ungar. În 1916, Italia a declarat
război Germaniei.

3

„Comunismul, dușmanul Franței”, afiș al Partidului Popular Francez (Parti Populaire Français),
1942

Sursa: Secțiunea online a Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Biblioteca
de documentare internațională contemporană) (BDIC)
© Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Partidul Popular Francez a fost un partid anticomunist de inspirație fascistă. A fost înființat în 1936 și
dizolvat în 1945.

4

„Moarte fascismului”, de T.I. Pevzner, T. Șișmareva și V.A. Vlasov, 1941

Sursa: The Art Institute of Chicago (Institutul de Artă din Chicago), Windows on the War, Afișe de
propagandă ale agenției de presă sovietice TASS din perioada 1941-1945 (a se vedea
https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute Chicago

5

Afiș de propagandă împotriva culacilor, Uniunea Sovietică, 1933

Sursa: Hoover Institution, Stanford, Statele Unite ale Americii
Potrivit teoriei politice marxist-leniniste de la începutul secolului al XX-lea, culacii (țărani care aveau
pământ în proprietate) erau dușmani de clasă ai țărănimii sărace. Ulterior, această etichetare a fost
extinsă pentru a-i include pe toți țăranii care refuzau să își cedeze recolta de cereale la solicitarea
Moscovei.

6

„Caracatița roșie”, Londra, Regatul Unit, 1950

Sursa: University of Warwick, Regatul Unit
Aceasta este coperta unei broșuri publicate de Liga Economică, o organizație înființată în Regatul
Unit în 1920. Printre obiectivele principale ale Ligii se numărau promovarea punctului de vedere al
industriașilor și al oamenilor de afaceri și ținerea unei evidențe a organizațiilor și persoanelor
comuniste și de stânga.

7

