AINEISTO 6
Viricorci-nimisen 9-vuotiaan koululaisen aine, maaliskuu 1916
”Rakas opettaja. Mitä haluaisin olla. Miksi. Sotamies rintamalla. Jotta voisin tappaa saksalaisia ja
haluaisin tehdä niin Ranskan ja ISÄNMAANI puolesta. Haluaisin olla juoksuhaudassa ja käyttää
pistintä niin että niiltä hapankaali lentäisi. Haluaisin sankaritaruihin ja siirtomaajoukkoihin, koska
siellä pistin heiluu ja tiedustelijat ryömii nelin kontin katkomaan sakemannien kauloja...”
Lähde: Teksti sisältyy M. Pignot’n teokseen Allons enfants de la patrie, s. 143, ja sen on julkaissut
Bibliothèque Nationale de France vuosien 1914–1918 sotaa käsittelevän näyttelynsä
verkkosivustolla.

Ote alakoulun lukukirjasta, 1941
”Vasen, vasen, vasen, mars, mars, mars! Hurraa! Musiikkia! Musiikkia! Nämä ovat sotilaita. He
marssivat jonossa kolme rinnakkain teräskypärineen ja aseineen. Kapteeni ratsastaa heidän
edellään. Hänellä on vasemmalla puolella rinnassaan rautaristi, ja hänen kasvoissaan on arpi. Missä
luoti osui häneen? Norjassa, Ranskassa, Kreikassa, Afrikassa vai Venäjällä? Hän voi kertoa sodasta.
Nuoret sotilaat ovat tomun peitossa. Mistä he tulevat? Minne he ovat marssimassa? Heidän
perässään tulee konekiväärejä ja tykki. Musiikki päättyy. Sotilaat laulavat: ”Kankahalla kasvaa kaunis
kukkanen, nimeltään...”
Lähde: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), Saksan propaganda-arkisto

Ote DDR:ssä alakoululaisille julkaistun viikkolehden artikkelista
”Sosialismin menestyksen ja sen kasvavan kansainvälisen maineen vuoksi imperialistien viha DDR:ää
kohti lisääntyi suunnattomasti erityisesti Länsi-Saksassa. He yrittivät vahingoittaa meitä aina kun se
oli mahdollista. Vihollisemme käyttivät erityisesti Länsi-Berliinin avointa rajaa. Tämä ei kuitenkaan
riittänyt heille, vaan he suunnittelivat sotaa. Heidän suunnitelmansa paljastuivat ajoissa. Yhdessä
Neuvostoliiton ja muiden Varsovan liiton maiden kanssa teimme tyhjiksi lännen suunnitelmat
13. elokuuta 1961. Suljimme rajamme.”
Lähde: Trommel (Rumpu), DDR:ssä julkaistu lehti alakoululaisille, Saksan propaganda-arkisto
Lehden aineisto oli paljolti koululaisten kirjoittamaa. Tämä Varsovan liiton 25. vuosipäivänä julkaistu
artikkeli ilmestyi lehden numerossa 16/1980, s. 5. Siihen sisältyy kartta, jossa kuvataan
Neuvostoliitto Yhdysvaltojen tukikohtien ympäröimänä, ja korostetaan Berliinin muurin
hyödyllisyyttä.




Mistä konfliktista kussakin katkelmassa puhutaan?
Miten määrittelisitte käytetyn tekstilajin?
Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia eri teksteillä on?
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