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Udzielający wywiadu nawiązuje zarówno do I, jak i II wojny światowej („ostatnia wojna”, „dziwna 
wojna”, którą to nazwą określano początek II wojny światowej). Ponadto mówi on o byciu Francuzem 
przez 45 lat w okresie międzywojennym, chociaż w rzeczywistości był to okres 21 lat (od 1919 do 
1940). W zdaniu „I w końcu, podczas tej ostatniej wojny, na szczęści wszystko poszło dobrze”, 
„podczas” należy rozumieć jako „po”. 
 
 „No więc powiem panu, że jako Alzatczyk, urodzony w 1896 r., do dzisiaj, a mamy rok 1988, 
przeżyłem wszystkie możliwe etapy, jakie może przeżyć Alzatczyk. Do wieku 22 lat, po powrocie z 
wojny, było się Niemcem. Cała nauka, wszystko poszło na marne. Trzeba było zaczynać od zera. 
Potem było się Francuzem przez, jeżeli się nie mylę, 45 lat. I ledwo wszystko zaczęło się u nas, 
Alzatczyków, układać, znowu zaczęła się wojna. I widział Pan, naziści na nas najechali i wszystko się 
pomieszało. Mówią do nas: «Jesteście Niemcami!» A my mówimy: «Nie!» A to, co nas, Alzatczyków, 
szczególnie bolało, (...), zasady moralne, z punktu widzenia narodowości, nie wiedzieliśmy kogo 
mamy słuchać!. To, co inni mówili, że jest dobre, było nieprawdą i odwrotnie. Szczególnie dla 
młodych był to konflikt moralny. Naprawdę nie wiadomo było, po czyjej stronie stanąć. I w końcu, 
podczas tej ostatniej wojny, na szczęści wszystko poszło dobrze. Ale my, ja zmieniałem narodowość 
cztery razy, cztery razy zmieniałem mundur! W 1915 musiałem się bić w Rosji, gdzie mnie wysłali w 
mundurze niemieckim. A podczas ostatniej wojny nosiłem mundur francuski i walczyłem tam, nad 
Renem. Ale to i tak nie miało znaczenia, bo to była dziwna wojna. A teraz w końcu mamy spokój. A 
jeżeli chodzi o mnie, to skoro już mam możliwość zabrać głos, to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy 
szczęśliwi, że w końcu znaleźliśmy swój dom. Również dlatego, że widać, że nasi dwaj sąsiedzi – że 
się ośmielę ich tak nazwać – po obu stronach Renu w końcu żyją ze sobą w zgodzie. I że żyjemy 
spokojnie, możemy żyć, jak inni… a wcześniej nie mogliśmy. Bo widziałem, jak nasza Alzacja została 
dwa razy spustoszona wojną. (...)’  
 
 
 


