
Osvobodilna misel – mnogadej za razlaganje razlag družbenega
1)

zanjo: Jože Kos Grabar ml.
gostuje na naslovu: Infopeka, Ob železnici 16, SI-2000 Maribor
oomm@email.com  /  om@mail.kibla.org  /  http://kid.kibla.org/~om/ 

DEJ 9: POTVORBA PLAKATA KPS IZ LETA 1938
       

Izvorni plakat iz leta 1938. Izdala ga je 
Komunistična partija Slovenije (KPS) po  
Hitlerjevem anšlusu Avstrije.

Potvorjeni plakat, verjetno izdelan v letih 
2010–2012. Anonimni potvorjevalec je na 
desni strani plakata dodal/-a risbo Stalina z 
zvezdo, srpom in kladivom ter bajoneti.

Eden od komentatorjev zgornjega potvorjenega plakata je zanj zapisal: "Plakat je odličen, 
le nakazuje stanje še osem let v prihodnost od same letnice nastanka."

Plakat seveda ni odličen, ampak manipulantski. Zakaj? 

1. Tisti manipulant, ki je na plakat dodal Stalina, se na plakat ni podpisal in tudi ni navedel 
letnice, kdaj je to storil. Bralca oz. ogledovalca plakata s to svojo 'tiho', prikrito podtaknitvijo 
dodatne vsebine na izvorno vsebino plakata zavaja, saj ga napeljuje na misel, da so vse na 
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potvorjenem plakatu prikazane vsebine nastale tik pred drugo svetovno vojno oz. leta 1938,
ko je izvorna različica plakata nastala. Za leto 1938, ko je bila 'avtorica' izvorne različice 
plakata KPS v Kraljevini Jugoslaviji z zakonom prepovedana in policijsko preganjana, je 
jasno, da se na plakat KPS ni podpisala. Piscu pričujoče analize pa ni jasno, zakaj se leta 
2012 (ali 2010 ali 2011?), ko je verjetno potvorjeni plakat nastal, avtor potvorbe (vsaj) pod 
'svoj' dodani del plakata ni podpisal. Ali mar zase in za svoje početje (s tiste nekaj vesti, ki 
jo še premore) meni, da bi ga morali danes zakonsko prepovedati?

2. Na plakatu sta na 'neprebavljivo kakofonični' način prikazani dve zgodovinsko asinhroni 
situaciji (1938 – uvod v 2. svetovno vojno; 1948 – Informbiro in njegove grožnje 'Titovi' 
Jugoslaviji). Ti dve situaciji kronološko-politično-zgodovinsko preprosto ne gresta skupaj. 
Stalin (Sovjetska zveza) leta 1938 seveda ni (vojaško, imperialistično) grozil Kraljevini 
Jugoslaviji in Dravski banovini (Sloveniji) kot njenemu upravnemu delu. Za oceno spornosti 
potvorbe plakata pa je še pomembneje to, da se je Stalin (Rdeča armada) poprej, tj. v letih 
pred 1948, bojeval(-a) s 'Hitlerjem' in 'Mussolinijem' (tj. pred njima se je Stalin branil, saj sta 
ga ta dva poprej napadla njega oz. Sovjetsko zvezo). In zakaj to na potvorjenem plakatu ni 
prikazano? Zakaj torej potvorjevalec plakata briše (zamolčuje, ne prikazuje) razmerja med 
na potvorjenem plakatu prikazanimi personami v vmesnem času, tj. v obdobju 1941–1945? 
In še več: zakaj plakat ne prikazuje za leta kmalu po 2. svetovni vojni italijanske 
'parlamentarno-demokratične' grožnje, ko se je Italija povsem konkretno in resno 
pripravljala, da z vojaškim posegom Jugoslaviji odvzame Slovensko primorje, Istro in 
Kvarner?

3. Osnovni ideološko-politični namen potvorjevalca plakata je jasen: zgodovinsko-
kronološko in družbeno-paradigmatsko izenačiti nacizem, fašizem in stalinizem (zaradi 
prikaza zvezde s srpom in kladivom slednjega seveda enači s komunizmom), pri  tem pa ne
prikazati 'imperialistično-optantskih' vojaških teženj kapitalistične, parlamentarno-
demokratične Italije socialistično-demokratski Jugoslaviji (in z njo Sloveniji) kmalu po 2. 
svetovni vojni.

za Osvobodilno misel:
Jože Kos Grabar ml.

v Mariboru, 13. 5. 2012

Opomba:

1) 'Osvobodilna misel' je dolgoročno naravnan mnogadej oz. multiprojekt, zasnovan na 
spoznanju, da je v družbenem komuniciranju obilno prisotno zainteresirano, 
(pol)pristransko, neredko tudi zavajajoče razlaganje raznolikih družbenih pojavov. Namen 
'Osvobodilne misli' je razčlenjevati, razlagati in razgaljati takšne razlage ter s tem prispevati 
k jasnejši sliki (dandanašnjega) idejnega in nazorskega boja za človeške duše oz. ume (več
informacij na: http://kid.kibla.org/~om/). Vabljeni k sodelovanju!
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