ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 3
Propaganda: Pokusy o presviedčanie a manipuláciu názorov ľudí zavádzajúcim, nepravdivým alebo
selektívnym používaním zväčša emocionálne podfarbených informácií
Otázky
•
Čím sú si tieto plagáty podobné?
•
Aký bol ich zamýšľaný účinok a prečo?

1

„Sus au Monstre!“(Hor sa na netvora!) titulná stránka vydania denníka Le Petit Journal z 20.
septembra 1914

Zdroj: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France © Bibliothèque
nationale de France
Le Petit Journal bol konzervatívny francúzsky denník, ktorý sa angažoval v protinemeckej propagande
počas prvej svetovej vojny. Vychádzal v rokoch 1863 až 1944.

2

„Attenti! il serpente tedesco è preso!“, Luciano Ramo, 1919
„Pozor! Nemecký had sa blíži! Treba mu vyraziť zuby!“

Zdroj: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, part of Europeana Collections 1914-1918
© Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Taliansko vstúpilo do vojny v roku 1915, spočiatku proti Rakúsko-uhorskej monarchii. V roku 1916
vyhlásilo Taliansko vojnu Nemecku.

3

„Communisme Ennemi de la France“ (Komunizmus nepriateľ Francúzska), plagát strany Parti
Populaire Français, 1942

Zdroj: internetová knižnica Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
© Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Francúzska ľudová strana bola antikomunistická strana inšpirovaná fašizmom. Bola založená v roku
1936 a zanikla v roku 1945.

4

Smrť fašizmu, autor T. I. Pevzner, T. Šišmarevová a V. A. Vlasov, 1941

Zdroj: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Soviet Tass propaganda posters 1941-1945
(Okná do vojny, Propagandistické plagáty sovietskej tlačovej agentúry TASS) (pozri
https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute Chicago

5

Propagandistický plagát proti kulakom, Sovietsky zväz, 1933

Zdroj: Hoover Institution, Stanford, Spojené štáty americké
Podľa marxisticko-leninskej politickej teórie zo začiatku 20. storočia boli kulaci (poľnohospodári,
ktorým patrila ich vlastná pôda) triednymi nepriateľmi chudobnejšieho vidieckeho obyvateľstva.
Rozsah tohto pojmu neskôr v Sovietskom zväze rozšírili tak, že zahŕňal aj všetkých roľníkov, ktorí sa
zdráhali odovzdať svoje obilie na žiadosť Moskvy.

6

„Red Octopus“ (Červená chobotnica), Londýn, Veľká Británia, 1950

Zdroj: University of Warwick, Veľká Británia
Toto je titulná stránka brožúry, ktorú vydala Economic League (Hospodárska liga) – organizácia
založená vo Veľkej Británii v roku 1920. Medzi hlavné ciele tejto ligy patrilo presadzovanie názorov
priemyselníkov a obchodníkov a sledovanie komunistov a ľavicovo orientovaných organizácií a
jednotlivcov.
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