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CARICATURI- 

Declanşarea  



1 septembrie 1939-Germania atacă Polonia 

17 septembrie 1939- URSS atacă Polonia 

Întâlnirea 

Sângerosul ucigaş 

al muncitorilor, 

presupun? 

Gunoiul 

pământului, cred? 

David Low 

Evening Standard, 20 

septembrie 1939 



Analiza caricaturii-Nivelul 1 

 Elemente vizuale:   

Enumeraţi obiectele şi/sau fiinţele pe care le vedeţi în 

caricatură. 

 



Răspunsuri  

Doi bărbaţi în 

uniformă 

Un om în 

uniformă căzut la 

pământ 

Resturi şi nori  ca 

după explozie 

 



Analiza caricaturii-Nivelul 1 

 Elemente de limbaj scris 

 1. Care este legenda/titlul caricaturii? 

 2. Identificaţi unu-trei cuvinte sau expresii folosite de 

autor pentru identificarea obiectelor sau fiinţelor din 

caricatură  

 3. Scrieţi datele sau numerele importante care apar în 
caricatură (inclusiv în afara caricaturii propriu-zise). 

 



Răspunsuri  

1. Întâlnirea 

2. „Sângerosul 

ucigaş al 

muncitorilor” 

       „Gunoiul      

pământului” 

3. 20 septembrie 

1939 



Analiza caricaturii-Nivelul 2 

 Elemente vizuale:  

1. Care dintre obiectele şi/sau fiinţele identificate mai sus 

sunt simboluri?  

2. Ce credeţi că înseamnă fiecare simbol? 

 



Răspunsuri 
 Un om în uniformă căzut la pământ=Polonia învinsă 

 Resturi şi nori  ca după explozie=distrugerile provocate de 

invazia germană şi sovietică în Polonia  

 

 



Analiza caricaturii-Nivelul 2 

 Elemente de limbaj scris 

 1. Care dintre cuvintele sau expresiile identificate mai 

sus sunt cele mai semnificative? Motivaţi răspunsul. 

 2. Realizaţi o listă de adjective care descriu 
emoţiile/stările portretizate de caricatură.  

 



Răspunsuri 
  „Sângerosul ucigaş al muncitorilor”- ideologia 

comunistă considera că munictorii sunt exploataţi de 

capitalişti şi persecutaţi de fascişti (aşa erau numiţi şi 

naziştii)  

  „Gunoiul      pământului”-Hitler considera că celelalte 

popoare în afara germanilor (arienii) sunt inferiori 

(popoarele slave) sau chiar sub-oameni (evreii, ţiganii) 

 



Analiza caricaturii-Nivelul 3 

 1. Descrieţi pe scurt (aproximativ 3 rânduri) acţiunea 

care are loc în caricatură. 

 2. Explicaţi pe scurt (aproximativ 3 rânduri) cum ne 

ajută cuvintele din caricatură să înţelegem simbolurile 

acesteia. 

 3. Explicaţi pe scurt (aproximativ 3 rânduri) mesajul 

caricaturii. 

 



Analiza caricaturii-Nivelul 3 

 4. Ce grupuri credeţi că ar fi de acord/nu ar fi de 

acord cu această caricatură? Explicaţi de ce (pe scurt, 

aproximativ 3 rânduri pentru fiecare grup)? 

 5. Cine a realizat caricatura? Când şi unde a fost 
publicată?  

 

 



Analiza caricaturii-Nivelul 4 

 1. Desenaţi o caricatură care să exprime un punct de 

vedere opus celui al autorului (nu uitaţi, nu sunt 
evaluate calităţile artistice ale caricaturii!). 



Informaţii suplimentare 

David Low 

 Caricaturist din Noua Zeelandă, care a trăit în Marea 

Britanie 

 A colaborat cu publicaţia de orientare conservatoare 

„Evening Standard”, condiţionând colaborarea de libertatea 

absolută de expresie 

 Goebbels a considerat, în 1937,  că lucrările sale dăunează 

relaţiilor germano-britanice 

 Este unul dintre cei mai importanţi caricaturişti ai secolului 

XX. 



Harta Poloniei semnată de Stalin şi 

Ribbentrop 28 septembrie 1939 

Zona sovietică 

Zona germană 


