RESOURCE 6
Spis učenca po imenu Viricorci, 9 let, marec 1916
„Draga učiteljica. Kaj bom, ko bom velik. Zakaj? Vojak nabora 1917. Zato ker hočem pobit nemce in
bi to naredil za Francijo, za našo DOMOVINO. Šel bi v jarke in jim razparal trebuhe z bajonetom. Rad
bi bil heroj. rad bi bil v kolonjalni pehoti ker napadajo z bajoneti ali se plazijo v izvidnici po vseh 4 da
bojo pobili švabe ...“
Vir: Navedek v knjigi Manon Pignot Allons enfants de la patrie (Naprej, sinovi domovine), str. 143;
objava Bibliothèque Nationale de France na spletni strani razstave o prvi svetovni vojnie
Odlomek iz osnovnošolske čitanke iz leta 1941
„Pozor! Naprej, marš: leva, desna! Hura! Trara! Trara! To so vojaki. Korakajo v trojicah. Nosijo
jeklene čelade in orožje. Pred njimi jaha poveljnik. Na prsih ima železni križec. Na obrazu ima
brazgotino. Kje ga je zadela krogla? Na Norveškem, v Franciji, Grčiji, Afriki ali v Rusiji? Pripovedoval
nam bo o vojni. Mladi vojaki so prašni. Od kod prihajajo? Kam korakajo? Za njimi prihajajo mitraljezi
in topniško orožje. Glasba utihne. Vojaki prepevajo: „Na travniku cveti rožica, to je ...“
Vir: Čitanka za osnovne šole v Württembergu (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive
Odlomek članka iz tednika za osnovnošolce v Nemški demokratični republiki (NDR)
„Zaradi dosežkov socializma in njegovega vse večjega mednarodnega slovesa je neverjetno naraslo
imperialistično sovraštvo do NDR, še najbolj v Zahodni Nemčiji. Ta nam je hotela škodovati, kjer je le
mogla. Naši sovražniki so najpogosteje uporabljali odprto mejo z Zahodnim Berlinom. A tudi to jim ni
bilo zadostovalo. Imperializem je naklepal vojno. Njegove nakane smo še pravi čas prepoznali.
Skupaj s Sovjetsko zvezo in drugimi državami Varšavskega pakta smo 13. avgusta 1961 ustavili
načrte Zahoda in zaprli meje.“
Vir: Trommel (Boben), tednik za osnovnošolce v Nemški demokratični republiki (NDR), German
Propaganda Archive
Veliko gradiva so napisali šolarji. Odlomek je iz članka ob 25-letnici Varšavskega pakta, št. 16/1980,
str. 5. Vsebuje zemljevid ameriških vojaških baz, ki obkrožajo Sovjetsko zvezo, in našteva koristi
berlinskega zidu.




O katerem konfliktu govori vsak od odlomkov?
Kako bi opredelili uporabljeno zvrst jezika?
Katere razlike in podobnosti med besedili opazite?

1

