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Robēra Lūsa stāsts par elzasieša identitāti 
 
Avots: Institut National de l’Audiovisuel (Ina), Francija 
 
Intervijā R. Lūss atsaucas gan uz Pirmo pasaules karu, gan Otro pasaules karu ("pēdējais karš", 
"dīvainais karš"— tā nodēvējot Otrā pasaules kara sākumposmu). Turklāt viņš norāda, ka abu karu 
starplaikā 45 gadus ir bijis francūzis, taču faktiski šis periods ilga 21 gadu (no 1919. līdz 
1940. gadam). Teikums "Un beidzot, tagad šajā pēdējā karā, beidzot viss izdevās" būtu jāsaprot šādi 
"Un beidzot pēc šī pēdējā kara, beidzot viss izdevās". 
 
"Nu, kā elzasietis, kas dzimis 1896. gadā— un tagad ir 1988. gads —, es teiktu, ka esmu izturējis visus 
iespējamos laikposmus, ko vien kāds elzasietis var izturēt. Līdz 22 gadu vecumam, kad atgriezos no 
kara, biju vācietis. Visa mana skološanās bija veltīga. Visu vajadzēja sākt no nulles. Un skaidri zinu, ka 
biju francūzis 45 gadus. Un tad, kad beidzot viss pie mums, Elzasā, bija labi, sākās jauns karš. Kā jūs 
zināt, nacisti mūs okupēja un nekas vairs nebija lāgā. "Jūs esat vācieši!", tā viņi mums teica. Taču mēs 
tam nepiekritām. Pats galvenais, kas mums, elzasiešiem, sarežģīja dzīvi, bija tas, ka no morāles 
principu un valstspiederības viedokļa mēs nezinājām, kurus dievus pielūgt! Tas, ko citi uzskatīja esam 
par labu, bija slikts, un otrādi. It īpaši jaunu cilvēku gadījumā tas bija ētisks konflikts. Mēs tik tiešām 
nezinājām, ko darīt. Un beidzot, tagad šajā pēdējā karā, beidzot viss izdevās. Taču mums — man — ir 
bijušas četras dažādas nacionalitātes, četrreiz esmu mainījis formastērpu! 1915. gadā man vajadzēja 
karot Krievijā un tad man bija vācu formastērps. Pēdējā kara laikā man bija franču formastērps un es 
cīnījos tepat pie Reinas. Taču tam nebija nekādas nozīmes, tas bija "dīvainais karš". Tagad dzīvojam 
mierā. Tā kā man ir iespēja uzrunāt cilvēkus, vēlos teikt, ka esam laimīgi, beidzot būdami savā īstajā 
vietā. Un ka Reinas abos krastos mēs redzam divas puses, divus kaimiņus, ja tā var teikt, kas sadzīvo 
itin labi. Ka tagad varam dzīvot mierā un ka varam dzīvot tāpat, kā to darīja citi. Taču mēs tā 
nevarējām. Es esmu piedzīvojis to, ka manu Elzasu izposta divreiz. [...]"  
 
 
 


