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Cuntas Robert Loos ar an gCéannacht Alsáiseach 
 
Foinse: Institut National de l’Audiovisuel (Ina), An Fhrainc 
 
Déanann an té atá faoi agallamh tagairt don Chéad Chogadh Domhanda agus don Dara Cogadh 
Domhanda. Sa bhuntéacs Fraincise úsáideann sé ‘dernière guerre’ (an cogadh deiridh) mar thagairt 
don Dara Cogadh Domhanda agus ‘drôle de guerre’ (an cogadh bréige) mar thagairt don tréimhse 
chiúin ó fógraíodh an cogadh nó gur cuireadh tús dáiríre leis an bhfeachtas. Deir sé freisin gurbh 
Fhrancach é ar feadh 45 bliana idir an dá chogaidh, ach i ndáiríre is tréimhse 21 bhliain a bhí ann 
(1919 go 1940). San abairt: ‘Et enfin, maintenant, à cette dernière guerre, enfin heureusement tout 
allait bien’, tuigtear gur ‘après’ (i ndiaidh) atá i gceist le ‘à’ (ag). 
 
 ‘Bhuel, is é a déarfainn mar Alsáiseach – a rugadh in 1896 agus sinn anois i mbliain 1988 – go bhfaca 
mé gach uile chás a d’fhéadfadh duine as an Alsáis dul a sheasamh. Nó go raibh mé 22 bhliain d’aois, 
nuair a thosaigh an cogadh arís, ba Ghearmánach mé sin.  D’fhéadfá a rá go raibh na seirbhísí poiblí 
ar fad ag tosú ó bhonn. B’éigean tosú ó bhonn. Ba Fhrancaigh muid ar feadh sílim 45 bliana go 
díreach. Agus ní raibh ann ach go raibh rudaí ag imeacht go maith dúinn, muintir na hAlsáise, nuair a 
thosaigh an cogadh arís. Mar a chonacthas don saol mór, rinne na Naitsithe forghabháil orainn agus 
cuireadh gach rud as a riocht. ‘Gearmánaigh sibh’, a dúirt siad linn. Ach níor ghlacamar leis sin! Agus 
thar aon rud eile, is é an rud a chuir as go mór dúinne, muintir na hAlsáise, ná na prionsabail 
mhorálta agus an dearcadh náisiúnach; ní raibh a fhios againn cé acu dia a bhí le hadhradh! An rud a 
déarfadh dream amháin a bhí ceart, bhí sé mícheart; agus a mhalairt go cruinn. Coimhlint mhorálta a 
bhí ann, go háirithe don dream óg. I ndáiríre, ní raibh a fhios againn cá raibh ár dtriall. Ach ansin, i 
ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda, is méanar dúinn go raibh cúrsaí go maith ar deireadh. Ceithre 
huaire a d’athraigh mise ó náisiúntacht amháin go náisiúntacht eile; ceithre huaire a bhí orm an éide 
a athrú. Bhí orm dul sa chogadh sa Rúis i 1915, agus is in éide na Gearmáine a bhí mé an uair sin. Le 
linn an chogaidh deiridh, is in éide na Fraince a bhí mé agus mé sa chogadh ar bhruach na Réine. Ach 
níor géilleadh faic, ba é tréimhse ‘an chogaidh bréige’ é. Ach ar deireadh anois, tá cúrsaí ciúin. Maidir 
liomsa, ó tá deis anois agam beagán a rá leis an saol mór, táimid sásta go bhfuaireamar ar deireadh 
ár mbaile féin. Agus ní leasc liom a rá go bhfuil na comharsana – an dá dhream atá ina gcomharsana 
ag a chéile ar bhruach na Réine – ag réiteach go maith lena chéile faoi dheireadh. Tá cúrsaí 
suaimhneach anois dúinn agus táimid ábalta maireachtáil ar an gcaoi chéanna a bhí daoine eile in 
ann a saol a chaitheamh ... ach ní rabhamarna in ann é sin a dhéanamh roimhe seo. Chonaic mise an 
ceantar sin againne, an Alsáis, scriosta faoi dhó.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


