SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 6
Compunere a elevului Viricorci, în vârstă de 9 ani, martie 1916
„Dragă duamnă învățătuare. Ce ași vrea eu să fiu. Și de ce. Eu ași vrea să fiu soldat francez clasa 17.
De ce, ca săl omor pe neamț, ași vrea să fac asta pentru FRANȚA și pentru PATRIA MEA. Ași vrea să
fiu în tranșee și să le da-u cu baioneta pînă le dă borșu. ași vrea să fiu erou și în ifanteria colonială,
pen că acolo se bate cu baioneta sau dacă nu în recunoștere dea bușilea ca să le iau tărtăcuța la
nemțălăi...”
Sursa: Citat din M. Pignot, Allons enfants de la patrie, op. cit., p. 143; publicat de Biblioteca Națională
a Franței pe pagina sa de internet cu expoziții online dedicate perioadei 1914-1918
Pasaj dintr-un manual de citire din 1941 pentru școala primară
„Vrum, vrum, înainte, marș! Uraaa! Muzica! Muzica! Ei sunt soldați. Mărșăluiesc încolonați câte trei
și au coifuri de oțel și arme. Căpitanul îi conduce călare. El poartă Crucea de Fier în partea stângă și
are o cicatrice pe față. În ce țară fost rănit de glonț? În Norvegia, Franța, Grecia, Africa sau în Rusia?
El știe să vorbească despre război. Soldații tineri sunt murdari de praf. De unde vin? Încotro
mărșăluiesc? În urma lor vin mitralierele și un tun de artilerie. Muzica încetează. Soldații cântă: «În
luncă e o mică floricică ce se cheamă...»”
Sursa: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), Arhivele propagandei germane
Pasaj dintr-un articol publicat într-o revistă săptămânală pentru copiii de școală primară din RDG
„Izbânzile socialismului și faima lui tot mai mare între popoare au făcut să sporească considerabil
dușmănia imperialismului față de RDG, mai ales în Germania de Vest. Aceasta a încercat să ne
pricinuiască pagube ori de câte ori a avut prilejul. Dușmanii noștri se foloseau mai ales de granița
deschisă cu Berlinul de Vest, însă asta nu le-a fost de ajuns. Imperialismul urzea un război, dar
planurile i-au fost descoperite la timp. În înțelegere cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări din
Pactul de la Varșovia, la 13 august 1961 am zădărnicit planurile vesticilor. Ne-am închis granițele.”
Sursa: Trommel („Toba”), revistă săptămânală pentru copiii de școală primară din RDG, Arhiva
propagandei germane
Multe dintre materiale sunt scrise de copiii de școală. Acest pasaj care face parte dintr-un articol
publicat cu ocazia aniversării a 25 de ani de la semnarea pactului de la Varșovia apare la pagina 5
din numărul #16/1980. El include o hartă care indică bazele militare ale SUA din jurul Uniunii
Sovietice și remarcă avantajele aduse de Zidul Berlinului.




Ce conflict este prezentat în fiecare dintre aceste pasaje?
Cum ați descrie tipul de limbaj utilizat?
Care sunt deosebirile și asemănările dintre diferitele texte?
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