MOKOMOJI PRIEMONĖ NR. 6
9 metų amžiaus mokinio, vardu Viricorci, rašinys, 1916 m. kovo mėn.
„Miela mokytoja. Kuo aš norėčiau būti? Kodėl? Norėčiau būti 17 metais pašauktas karys. Todėl, kad
galėčiau žudyti vokiškumą ir daryti tai už Prancūziją ir už mano TĖVYNĘ Norėčiau būti tranšėjoje ir
pulti su durtuvu, kad išlįstų jų rauginti kopūstai. Aš norėčiau būti didvyris ir pėstininkas, nes jie ten
eina su durtuvais. Arba norėčiau, kad fricai atsiklauptų prieš mane ant 4, kad nukapočiau jiems
galvas...“
Šaltinis: Citatą panaudojo M. Pignot, „Allons enfants de la patrie“, op. cit., p. 143; paskelbė:
Bibliothèque Nationale de France savo 1914–1918 m. interneto parodų svetainėje

Ištrauka iš pradinės mokyklos skaitinių knygos, 1941
„Viens, du, trys! Marš, marš, marš! Valio! Muzika! Muzika! Tai kariai. Jie žygiuoja kolonomis po tris,
ant galvų plieniniai šalmai, rankose ginklai. Priekyje joja kapitonas. Jo krūtinę kairėje puošia geležinis
kryžius, o ant veido yra randas. Kur jį kliudė kulka? Norvegijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Afrikoje ar
Rusijoje? Jis gali papasakoti apie karą. Jauni kareiviai nukloti dulkėmis. Iš kur jie eina? Kur jie
žygiuoja? Juos seka kulkosvaidžiai ir artilerija. Muzika liaujasi. Kariai dainuoja: „Pievoje žydi gėlelė,
jos vardas...“.“
Šaltinis: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive

Ištrauka iš pradinių mokyklų moksleiviams skirto VDR savaitraščio straipsnio
Dėl socializmo sėkmės ir jo didėjančios tarptautinės šlovės nepaprastai padidėjo imperializmo
neapykanta VDR, visų pirma Vakarų Vokietijoje. Kai tik buvo įmanoma, Vakarų Vokietija stengėsi
mums pakenkti. Mūsų priešai ypač naudojosi atvira siena su Vakarų Berlynu. Jiems to nepakako.
Imperializmo šalininkai planavo karą. Jų planai buvo laiku atskleisti. Susitarę su Sovietų Sąjunga ir
kitomis Varšuvos pakto valstybėmis, 1961 m. rugpjūčio 13 d. mes sužlugdėme Vakarų planus. Mes
uždarėme savo sienas.“
Šaltinis: Trommel („Būgnas“), VDR savaitraštis, skirtas pradinių mokyklų moksleiviams, German
Propaganda Archive
Dauguma medžiagos yra parengta moksleivių. Ištrauka iš 25-ųjų Varšuvos pakto metinių proga
paskelbto straipsnio, leidinys Nr. 16/1980, p. 5. Jame pateiktas žemėlapis, kuriame nurodytos Sovietų
Sąjungą supančios JAV bazės, ir pabrėžti Berlyno sienos privalumai.




Apie kokius konfliktus kalbama šiose ištraukose?
Kaip apibūdintumėte vartotos kalbos pobūdį?
Kuo skiriasi ir kuo panašūs šie įvairūs tekstai?
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