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„ 

Mărturia lui Robert Loos despre identitatea alsaciană 
 
Sursa: Institut National de l’Audiovisuel (Ina), Franța 
 
Intervievatul face referire atât la Primul Război Mondial, cât și la al Doilea Război Mondial („dernière 
guerre”- „ultimul război”, „drôle de guerre”- „războiul ciudat”, nume date la începutul celui de-al 
Doilea Război Mondial ). De asemenea, face referire la faptul că a fost francez timp de 45 de ani între 
cele două războaie. În realitate a fost vorba de o perioadă de 21 de ani (1919 - 1940). În propoziția: 
„Et enfin, maintenant, à cette dernière guerre, enfin heureusement tout allait bien” , ‘à’ ar trebui 
înțeles cu sensul de „după”. 
 
 „Ce pot să vă spun, ca alsacian, născut în 1896, acum fiind în anul 1988, e că am trecut prin toate 
etapele posibile pe care le poate suporta un alsacian. Până la 22 de ani, când m-am întors din război, 
am fost neamț. Toate studiile pe care le făcusem au devenit, ca să spun așa, egale cu zero. Trebuia să 
reîncepem de la zero. Apoi am fost francez timp de 45 de ani, cred. Ei bine, abia începuse să le 
meargă bine și alsacienilor, că a început un nou război. Și, după cum știți, ne-a invadat regimul nazist 
și nimic totul s-a dus pe apa sâmbetei. „Sunteți nemți”, ne-au spus! Dar nu am acceptat! Și, mai ales, 
ce ne durea pe noi, alsacienii, (...) erau principiile morale, naționalitatea, nu știam la ce zei să ne 
închinăm! Ce spuneau unii că e bine era greșit și viceversa. Mai ales pentru tineri era un conflict 
moral. Chiar nu știam încotro să ne îndreptăm. Dar acum, în sfârșit, după ultimul război, totul merge 
bine. Dar am trăit acea situație, eu am trecut de patru ori de la o naționalitate la alta, am schimbat 
de patru ori uniforma! A trebuit să lupt în Rusia în 1915, unde am fost îmbrăcat în uniformă 
nemțească. În ultimul război am purtat uniforma franceză și am luptat aici, la Rin. Dar asta nu era 
important, a fost „războiul ciudat”. Dar acum suntem în sfârșit liniștiți. Și dacă tot am ocazia să mă 
adresez tuturor, vreau să spun că eu cred că suntem fericiți că ne-am găsit în sfârșit un cămin și că-i 
vedem pe cei doi vecini ai noștri, dacă pot să spun așa, de pe cele două maluri ale Rinului, că se 
înțeleg bine în sfârșit. Că suntem liniștiți acum, că putem trăi așa cum și-au trăit și alții viața.. dar noi 
n-am putut. Eu am văzut Alsacia noastră (...) devastată de două ori (...)”.  
 
 
 
 
 
 


