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Robert Loos alsacelaisen identiteetistä 
 
 
Lähde: Institut National de l’Audiovisuel (Ina), Ranska 
 
 
Haastateltu viittaa sekä ensimmäiseen että toiseen maailmansotaan (”viime sota”, ”valesota”, joksi 
kutsuttiin toisen maailmansodan alkuvaihetta). Hän mainitsee myös olleensa ranskalainen 45 vuotta 
sotien välisenä aikana, joka kesti itse asiassa vain 21 vuotta (vuodesta 1919 vuoteen 1940). 
Virkkeessä ”Ja sitten, sitten viime sodan, kaikki oli lopulta hyvin” ilmaisu ”sitten viime sodan” 
tarkoittaa ”viime sodan jälkeen”. 
 
”Vuonna 1896 syntyneenä alsacelaisena voin sanoa, nyt kun eletään vuotta 1988, että olen 
läpikäynyt kaikki vaiheet, jotka alsacelainen vain voi kestää. 22-vuotiaaksi asti, sodasta 
kotiuduttuamme, olimme saksalaisia. Kaikki koulut, kaikki se oli yhtä tyhjän kanssa. Ei auttanut kuin 
aloittaa alusta. Sitten me olimme ranskalaisia, ellen erehdy, tasan 45 vuotta. Ja juuri kun kaikki alkoi 
meillä alsacelaisilla mennä hyvin, eiköhän sota taas syttynyt. Ja näittehän itsekin, mikä natsihallinto 
meidät miehitti, ja kaikki oli taas väärin. ”Te olette saksalaisia”, he sanoivat meille. Mutta sitä me 
emme hyväksyneet! Ja se, mikä meitä alsacelaisia varsin loukkasi, oli että moraalisäännöistä 
kansalaisen kannalta ei enää tiennyt, mitä jumalaa piti kumartaa! Se, mitä toiset sanoivat oikeaksi, 
olikin väärin, ja päinvastoin. Varsinkin nuorille se oli moraalinen ristiriita. Ei tosiaankaan tiedetty, 
mihin mennä. Ja sitten, sitten viime sodan, kaikki oli lopulta hyvin. Mutta me vaihdoimme, minä 
itsekin vaihdoin, kansalaisuutta neljä kertaa. Neljä kertaa minä vaihdoin univormua! Kun jouduin 
rintamalle Venäjälle vuonna 1915, ne antoivat minulle saksalaisen univormun. Ja viime sodassa minä 
kannoin ranskalaista univormua, kun taistelin tuolla Reinin suunnalla. Mutta ei siitä mitään tullut, se 
oli valesotaa. Nyt vihdoin me saamme olla rauhassa. Ja voin sanoa, koska nyt saan puhua vähän 
kaikille, että olemme onnellisia, kun olemme vihdoin löytäneet kotimme. Ja kun saamme todistaa, 
että nuo kaksi Reinin rannoilla – meidän kaksi naapuriamme, jos näin saa sanoa – ovat vihdoin 
sovussa. Että me saamme nyt olla rauhassa, saamme elää niin kuin kaikki muutkin ovat saaneet elää 
elämäänsä... koska ennen emme voineet. Minä olen nähnyt meidän Alsacemme hävitettynä kahteen 
kertaan.”  
 
 


