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Есе от 9-годишен ученик на име Вирикорси, март 1916 г.
„Мила ми учителко. Какъв искам да бъда. Защо. Боец от клас 17. Защо, за да избивам швабите
и искам да направя това за Франция и за моята РОДИНА. Искам да съм в окопа и с щика да ги
правя на пихтия. Искам да съм в геройската войска и в колониалната пехота, защото там
нападаш с щик или пълзиш на четири крака като разузнавач и им режеш главите на швабите
като на пилци … “
Източник: Цитат от M. Pignot, Allons enfants de la patrie, стр. 143; публикуван от Bibliothèque
Nationale de France на нейния уебсайт във връзка с изложбата за войната от 1914 – 1918 г.

Откъс от читанка за основните училища, 1941 г.
„Громол, громол, троп, троп, троп! Ура! Музика! Музика! Това са войници. Те маршируват в
колона по трима със стоманени каски и оръжия. Капитанът язди пред тях. На гърдите си отляво
той е закачил Железен кръст и има белег на лицето. Къде е бил застигнат от куршума? В
Норвегия, Франция, Гърция, Африка или Русия? Той има какво да разкаже за войната. Младите
войници са покрити с прах. Откъде ли идват? Накъде ли маршируват? Следват ги картечници и
оръдие. Музиката спира. Войниците запяват: „В полето цъфти малко цвете и то се нарича ...“.“
Източник: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), архив на германски пропагандни материали

Откъс от статия в седмично списание за децата от основните училища в ГДР
„Успехът на социализма и неговата все по-голяма международна репутация водят до силно
изостряне на империалистическата омраза към ГДР, особено в Западна Германия. При всеки
удобен случай те се опитват да ни навредят. Нашите врагове по-специално използваха
отворената граница със Западен Берлин. Това не беше достатъчно за тях. Империалистите
планираха война. Плановете им бяха разкрити навреме. Със съгласието на Съветския съюз и
другите държави от Варшавския договор на 13 август 1961 г. ние осуетихме плановете на
Запада. Ние затворихме нашите граници.“
Източник: Trommel („Барабанът“), седмично списание за децата от основните училища в
ГДР, архив на германски пропагандни материали
Голяма част от материалите са написани от ученици. Този откъс от статия относно 25ата годишнина от Варшавския договор е отпечатан на стр. 5 от брой 16 от 1980 г.
Статията включва карта, на която са изобразени военните бази на САЩ, заобикалящи
Съветския съюз, и се изтъкват предимствата на Берлинската стена.





За кой конфликт става дума във всеки от тези откъси?
Как бихте определили изразните средства, които са използвани?
Какви са разликите и приликите между тези текстове?
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