MATERIÁL č. 12
Mostar, Bosna a Hercegovina

Pohlednice z dob Rakouska-Uherska ilustrující multikulturní charakter Mostaru obrázky významných
budov muslimské a křesťanské architektury, kolem roku 1900
Zdroj: IKC Mostar, z publikace Postwar images and Identities of Mostar, Emily Makas

Mostar a okolí, 2006: mapa současné podoby Mostaru z turistického průvodce, která ukazuje, že
jsou stále využívány architektonické památky různých vyznání (muslimského, pravoslavného,
katolického a židovského), a dokládá tak multikulturní tvář města
Zdroj: Srpska Knjižarnidža B.M. Radovina, Mostar, z publikace Postwar images and Identities of
Mostar, Emily Makas

1

Rakousko-uherská monarchie

Korespondenční lístek z doby první světové války v devíti jazycích rakousko-uherské monarchie, který
posílali vojáci svým blízkým, aby jim dali vědět, že jsou stále živí a v pořádku
V devíti jazycích se na něm píše:
„Jsem zdráv a daří se mně dobře.“
„Na tomto lístku nesmí se nic jiného sděliti.“
Zdroj: Vojenské muzeum, Budapešť, Maďarsko
Rakousko-Uherská monarchie (1867–1918), v níž žila řada různých národů, byla na počátku 20.
století nahrazena novými národními státy. Jaké druhy kulturní a etnické rozmanitosti jsou
zřetelně vidět na třech obrázcích výše?

2

Sovětský svaz

Sovětský propagační plakát od B. Bilotlského s názvem „S.R.S.R.“ (Mládež v boji za leninskou
věc)
V bývalém Sovětském svazu se k vytvoření představy o svazu všech národností, které spojuje
společná sovětská identita, využívala propaganda. Tento plakát ukazuje mladé občany
Sovětského svazu zcela různého etnického původu.
Zdroj: Corbis




Co se tento plakát snaží sdělit?
Myslíte si, že politický režim může dodat státu novou identitu a přimět veškeré
obyvatelstvo, aby se s ní ztotožnilo?

3

Alsasko

Zdroj: Institut National de l’Audiovisuel (Ina), Francie
http://www.ina.fr/video/I00012267/temoignage-de-robert-loos-sur-l-identite-alsaciennevideo.html
Alsasko je region, který leží v samém srdci Evropy – mezi Francií a Německem. Pro svou
strategickou polohu mezi těmito dvěma mocnostmi zažilo v minulosti bouřlivá a často tragická
období. Alsasané změnili během posledních 150 let státní příslušnost čtyřikrát.
Podívejte se na videozáznam, na němž starší muž hovoří o historii Alsaska, a zamyslete se nad
tím, jak se jednotlivé změny odrazily v životě místních obyvatel a jak ovlivňovaly jejich pocit
přináležitosti.
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