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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 10 

 
Viața în totalitarism 

 
 
 „Pentru tinerii germani, anii '30 au fost pur și simplu minunați. Drapelele roșii cu svasticile, zepelinul 
pe care Hitler l-a trimis să zboare deasupra Germaniei, austriecii dornici să ni se alăture – pentru noi, 
era ca și cum aveam din nou parte de razele soarelui, de pace și de mâncare. Lucrurile se puseseră în 
mișcare!” 
 
Sursa: Frederic C. Tubach, Cum am crescut în Germania nazistă 
 
 
 „ [...] Pentru majoritatea oamenilor, viața de zi cu zi nu a fost cu adevărat afectată. Unele restricții 
[...] erau mai mult sau mai puțin aceleași ca cele impuse de guvernele de dreapta anterioare și au 
fost acceptate cu ușurință de cetățeni. Șmecheria era că aceste restricții oricum nu afectau 
majoritatea populației. [...] Coloneii au reușit chiar să se facă acceptați de către țărani, fiindcă le-au 
șters datoriile...”. 
 
Sursa: un cetățean grec 
 
 
 „Benjamin, măgarul cel bătrân, părea absolut neschimbat, încă de la Revoluție. Își făcea munca în 
același fel, încăpățânat și lent, cum și-o făcuse și pe vremea domnului Jones, fără să se eschiveze, dar 
și fără să se prezinte voluntar la vreo muncă suplimentară. Despre Revoluție și despre rezultatele ei 
nu-și exprima nicio părere. Când îl întreba cineva dacă nu era mai fericit acum, după alungarea 
domnului Jones, Benjamin spunea doar atât: «Măgarii au o viață lungă. Niciunul dintre voi n-a văzut 
vreun măgar murind.» – iar celelalte animale nu aveau de ales, se mulțumeau cu acest răspuns 
enigmatic.” 
 
Sursa: Ferma animalelor de George Orwell, Editura POLIROM, 2011, traducere de Mihnea Gafița 
 
 
 „... Primeam și cartele pentru mâncare și uneori pentru haine. Cartelele se dădeau angajaților 
destoinici, dar și altora. Dar, din cauza acestor avantaje, muncitorii nu aveau voie să intre în grevă. În 
timpul Uniunii Sovietice, muncitorii nu au făcut grevă fiindcă nu aveau de ce. Toți aveau un loc de 
muncă, care includea și unele avantaje.” 
 
Sursa: Gendrik Vartanyan 
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