Strategie despotycznych władców i podstawy ich reżimów. „Wiek dyktatorów” w maju na
kanale National Geographic
Dyktatura odcisnęła swoje piętno na całym XX wieku, a władcy stojący na czele reżimów uczyli się od siebie
wzajemnie. Choć każdy z nich był inny, używali tej samej taktyki. Terror, propaganda, kreowanie się na
półboga, kontrola elit, wykreowanie wroga, przemoc – to tylko część narzędzi, które utrzymują dyktatorów
u władzy. Seria „Wiek dyktatorów” w sześciu godzinnych odcinkach pokaże, czym kierowali się przywódcy i
twórcy największych, najbardziej opresyjnych światowych reżimów.

„Wiek dyktatorów” – premiery w piątki od 18 maja o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Nie ma obecnie społeczeństwa i kraju pozostającego pod większą kontrolą władcy niż Korea Północna. Dynastia
Kimów zapisała się w historii świata w sposób jednoznaczny, nie pozostawiając wątpliwości co do
autorytarności swoich rządów i reżimu. Do dziś możemy być świadkami tego festiwalu propagandy, który na
co dzień trwa na Półwyspie. Skandujące imię władcy tłumy z uwielbieniem patrzące na Słońce Narodu, telewizja
sławiąca przywódcę i jego działania – to codzienność w Korei Północnej. Jak to wszystko się zaczęło?
Kolejni przywódcy Korei Północnej nie są jedynymi, którzy odcisnęli swoje piętno na historii współczesnej. W
serii „Wiek dyktatorów” przyjrzymy się bliżej reżimowi stworzonemu w Iraku przez Saddama Husajna,
krwawym rządom Idi Amina w Ugandzie oraz początkom faszyzmu za czasów Benito Mussoliniego. Odkryjemy,
jakie cechy łączą wszystkich dyktatorów i na kim się wzorowali, tworząc swoje reżimy.

Odcinek 1 – premiera w piątek 18 maja o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Jesteśmy w Korei Północnej, gdzie właśnie rozpoczyna się żałoba po śmierci Kim Ir Sena. Społeczeństwo jest w
rozpaczy po stracie kogoś, kto był niczym bóg. I choć ulice Pjongjangu zalane są łzami, prawda o ukochanym
władcy jest dużo bardziej mroczna niż mogłoby się zdawać, patrząc na północnokoreańską stolicę. Ludzie
opłakują brutalnego władcę, który był odpowiedzialny za wtrącenie do więzień, tortury i śmierć dziesiątek
tysięcy ludzi.
Kim Ir Sen potrafił zbudować atmosferę strachu i terroru, dlatego Koreańczycy wiedzieli, że muszą postępować
zgodnie z wyznaczonymi zasadami i nie ma tu miejsca na indywidualizm, wyrażanie własnych poglądów i

dyskusję. Nawet dzieci musiały się tu mieć na baczności, bo wystarczyło jedno nieroztropne sformułowanie, by
narazić życie. Władca musiał mieć pełną kontrolę nad społeczeństwem – musiał wiedzieć dokładnie, co
obywatele myślą, gdzie pracują, co robią, a nawet co jedzą. Jak na ironię, człowiek który zmienił swój kraj w
więzienie, spędził większość swego młodego życia walcząc o koreańską niepodległość. Poznajcie historię
człowieka, który najpierw ryzykował swoje życie w walce o wolność, a potem stał się ciemiężycielem swojego
narodu.

Odcinek 2 – premiera w piątek 25 maja o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Jeden z najbardziej brutalnych reżimów XX wieku – Irak pod rządami Saddama Husajna zwanego rzeźnikiem z
Bagdadu. To przywódca, który ma na sumieniu niemal najwięcej ludzkich istnień w całej historii. Rządził żelazną
pięścią przez kilkadziesiąt lat. Żeby utrzymać władzę tak długo, zastraszał i używał siły. Już od dziecka znał wagę
przemocy i wiedział, że pomoże mu ona pokazać władzę i kontrolę. W połączeniu z wykreowanym mitem o
swojej niezwykłości – który pozwalał urosnąć w oczach społeczeństwa do rangi herosa i boga – dało to w
efekcie krwawy reżim, który pochłonął tysiące ludzkich istnień.

„Wiek dyktatorów” – premiery w piątki od 18 maja o godz. 22:00 na kanale National Geographic

###
National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę
o otaczającym świecie. National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo. Dzięki współpracy z Towarzystwem National Geographic,
znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografowani, nasze programy są interesujące, wiarygodne, pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają
na długo w pamięci. National Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy
dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię oraz psychologię. Programy na antenie National Geographic to mądra, oparta na faktach
rozrywka. Pokazujemy prawdziwe historie, wielkie przedsięwzięcia i wyjątkowe odkrycia. Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.
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