MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 6
Deviņus gadus vecā franču skolēna Virikorsī sacerējums, kas rakstīts 1916. gada martā
„Mīļā skolotāj. Par ko es gribu kļūt. Kāpēc. Par 17. pulka zaldātu. Kāpēc. Tāpēc lai nogalinātu vāciešus
un es to gribu izdarīt Francijas un savas DZIMTENES labā. Es gribu iet uz tranšejām un ar durkli
uzšķērst viņiem vēderus. es gribu būt pie varoņiem, gribu būt koloniālās armijas kājniekos, tāpēc ka
tur var cīnīties ar durkli, vai būt par izlūku, kas lien uz visām četrām, lai fričiem ripotu galvas...”
Avots: M. Pignot, Allons enfants de la patrie, op. cit., 143. lpp.; publicēts Francijas Nacionālās
bibliotēkas tiešsaistes izstādes „La guerre 14–18” tīmekļa vietnē

Fragments no 1941. gadā izdotas pamatskolas mācību grāmatas.

„Soļos, marš! Viens, divi, trīs! Urrā! Lai skan mūzika! Lai skan! Tie ir kareivji. Viņi soļo kolonnās pa
trim, viņiem ir tērauda ķiveres un šautenes. Pa priekšu zirgā jāj komandieris. Pie viņa krūtīm mirdz
Dzelzs Krusts, un pār seju stiepjas rēta. Kur viņu ķēra lode? Norvēģijā, Francijā, Grieķijā, Āfrikā vai
Krievijā? Viņš gan zina, kas ir karš. Jaunos kareivjus klāj putekļi. No kurienes viņi nāk? Kurp soļo? Aiz
kareivjiem nāk ložmetēji un artilērija. Mūzika apklust. Kareivji dzied: „Zied puķīt’, pļavā puķīt’ zied, un
vārdā tai...”.”
Avots: „Ābece Virtembergas tautas skolām”, izdevniecība „Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft”, Štutgarte, 1941. gads, German Propaganda Archive

Fragments no raksta, kas publicēts Vācijas Demokrātiskās Republikas (VDR) nedēļas laikrakstā
pamatskolas vecuma bērniem
„Sociālisma panākumu un augošās starptautiskās reputācijas rezultātā spēcīgi palielinājās
imperiālistu naids pret VDR, īpaši Rietumvācijā. Imperiālisti centās kaitēt mums, kā vien iespējams.
Ienaidnieki it sevišķi izmantoja brīvo robežu ar Rietumberlīni. Taču ar to vien nepietika. Imperiālisti
plānoja karu. Viņu plānus izdevās laikus atklāt. Vienojoties ar Padomju Savienību un pārējām
Varšavas pakta valstīm, mēs 1961. gada 13. augustā pielikām punktu Rietumu plāniem. Mēs slēdzām
savas robežas.”
Avots: VDR laikraksts pamatskolas vecuma bērniem „Trommel” („Bungas”), German Propaganda
Archive
Liela daļa publicētā materiāla ir pašu skolēnu sarakstīta. Raksts, no kura ņemts šis fragments, veltīts
Varšavas pakta 25. gadadienai un publicēts 1980. gada izdevumā Nr. 16, 5. lpp. Raksts ilustrēts ar
karti, kurā attēlotas ASV karabāzes visapkārt Padomju Savienībai un uzskaitītas Berlīnes mūra
nodrošinātās priekšrocības.





Par kādu konfliktu ir runa katrā no šiem teksta fragmentiem?
Kā jūs raksturotu tekstos izmantoto valodu?
Kādas līdzības un kādas atšķirības saskatāt starp aplūkotajiem tekstiem?
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