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Listy do Polaków Rosy Bailly jako odbicie losów polskich
¿o³nierzy internowanych we Francji po czerwcu 1940 roku
Lettres aux Polonais de Rosa Bailly en tant que reflet des destinées des soldats polonais
internés en France après le juin 1940

Poród niezliczonej iloci dokumentów, papierów, tysiêcy listów, wiadectw
ró¿norodnej aktywnoci, które pozostawi³a po sobie Rosa Bailly, francuska spo³eczniczka, poetka, za³o¿ycielka i g³ówna animatorka stowarzyszenia Les Amis de la
Pologne dzia³aj¹cego we Francji w latach 191919401, odnaleæ mo¿na niezwyk³¹
korespondencjê, której zbiorowym bohaterem byli polscy ¿o³nierze, uczestnicy
kampanii 1940 roku, po klêsce Francji pozostali na jej terytorium. Jest to przejmuj¹ce wiadectwo dramatu ¿o³nierzy pozbawianych mo¿liwoci walki, borykaj¹cych siê z trudnociami codziennego ¿ycia, ale jeszcze bardziej z trudn¹ do
opanowania apati¹ i zw¹tpieniem, z wyciekaj¹c¹ w¹skim strumyczkiem z ich
serc nadziej¹. To równie¿ wspania³e wiadectwo si³y ludzkiego ducha, heroiczO dzia³alnoci Les Amis de la Pologne zob.: ulotka o stowarzyszeniu Les Amis de la Pologne
(bez daty), Biblioteka Polska w Pary¿u (dalej: BPP), Archiwum Rosy Bailly (dalej: ARB), akc.
2842; A. £ o n g i e w s k a, Francuzi w obronie prawa Polski do Górnego l¹ska, Kwartalnik
Opolski 1971, nr 3, s. 3354; i d e m, Korespondencja Rosy Bailly z Felicj¹ Skarbkow¹ z lat
19461959, Ze skarbca kultury 1970, z. 21, s. 83170; M. P a s z t o r, O polsko-francuskiej
wspó³pracy kulturalnej i naukowej na przyk³adzie stowarzyszenia Les Amis de la Pologne w latach 19191924, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1992, t. 37, nr 2; A. P y t l a r z, Rosa
Bailly  sa vie et ses liens damitié tissés avec la Pologne, Synergies Pologne 2003, nr 3; S. R o s p o n d, Les Amis de la Pologne za polskim Górnym l¹skiem, Kwartalnik Opolski 1971, nr 3,
s. 5461; T. D o m a ñ s k i, Rosa Bailly: wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin 2003.
1
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nej walki nie tylko z g³odem, z fizycznymi niedogodnociami, ale te¿ z atakuj¹cym ka¿dego dnia zw¹tpieniem, z najbardziej niebezpieczn¹ i podstêpn¹ ze wszystkich jenieckich chorób, z rezygnacj¹.
Rosa Bailly od pierwszych chwil trwania II wojny wiatowej aktywnie zaanga¿owana, tak jak w ci¹gu ca³ego niemal¿e ¿ycia, w polskie sprawy, w sposób
szczególny potraktowa³a swoj¹ misjê i dzia³alnoæ wtedy, kiedy po raz drugi
w ci¹gu niespe³na roku rozpad³ siê polskim ¿o³nierzom i uchodcom z takim
trudem odbudowany wiat, po klêsce Francji w czerwcu 1940 roku. Rozwijaj¹c
szerok¹ dzia³alnoæ charytatywn¹2, organizuj¹c realn¹ pomoc dla polskich jeñców i tysiêcy tu³aczy, troszcz¹c siê o paczki ze skarpetami, papierosami i myd³em, by³a pewna, ¿e najwa¿niejszy, wa¿niejszy ni¿ bytowe niedogodnoci, jest
stan ducha i nadziei oraz podtrzymanie wród polskich ¿o³nierzy pewnoci, i¿ s¹
nadal poród przyjaznego im francuskiego narodu, którego los nie jest bardzo
ró¿ny od ich w³asnego losu. 15 padziernika 1940 roku rozpoczê³a swoist¹ rozmowê, pisz¹c Pierwszy list do ¿o³nierzy polskich internowanych we francuskich
obozach i do jesieni 1942 roku publikuj¹c ich ³¹cznie 41.3
¯o³nierze, do których zwraca³a siê w swoich listach Rosa Bailly, byli w trudnej
sytuacji. Mo¿e pod pewnymi wzglêdami szczególnie trudnej, poniewa¿ dotychczasowi sojusznicy i przyjaciele znaleli siê na dwuznacznej pozycji stra¿ników
obozowych. Po klêsce francuskiej w czerwcu 1940 roku z oko³o 84-tysiêcznej
armii polskiej odtworzonej we Francji na jej terytorium pozosta³o oko³o 15 tysiêcy ¿o³nierzy i oficerów.4 Ci nale¿¹cy do starej emigracji wrócili do domów,
2
Od pierwszej chwili pobytu w Tuluzie, w strefie nieokupowanej, gdzie znalaz³a siê pónym
latem 1940 roku po ewakuacji z Pary¿a i klêsce Francji, we wspó³pracy z polskim w³adzami
emigracyjnymi i organizacjami charytatywnymi, przede wszystkim PCK, prowadzi³a bardzo aktywn¹
dzia³alnoæ na rzecz pomocy polskim uchodcom i ¿o³nierzom.
3
19 w serii pierwszej, 10 w drugiej i 12 w trzeciej. Dane na podstawie rêkopisów i maszynopisów zachowanych w papierach Rosy Bailly w Bibliotece Polskiej w Pary¿u. BPP, ARB, akc.
2817. Wiêkszoci listów znajduje siê równie¿ w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,
seria pierwsza: listy 217, seria druga: 110, seria trzecia: 58.
4
Na stworzon¹ z polskich uchodców i ¿o³nierzy wrzenia oraz ochotników wywodz¹cych siê
z francuskiej Polonii Armiê Polsk¹ we Francji sk³ada³a siê: 1. Dywizja Grenadierów, 2. Dywizja
Strzelców Pieszych, 3. i 4. Dywizja Piechoty, 10. Brygada Kawalerii Pancernej p³k. Stanis³awa
Maczka w samej Francji oraz, poza Francj¹, formowana na terenie podleg³ej Francuzom Syrii
Brygada Strzelców Karpackich gen. Stanis³awa Kopañskiego, a ze sformowanych ju¿ oddzia³ów
wydzielono czêæ si³ i utworzono Samodzieln¹ Brygadê Strzelców Podhalañskich gen. Zygmunta
Szyszko-Bohusza. W walkach w kampanii francuskiej wziê³o udzia³ oko³o 50 tysiêcy ¿o³nierzy
polskich. Po klêsce Francji do Wielkiej Brytanii ewakuowa³o siê oko³o 20 tysiêcy ¿o³nierzy, 2. DSP
zosta³a internowana w Szwajcarii po przekroczeniu jej granicy 19 czerwca 1940 roku, czêæ ¿o³nierzy z pozosta³ych jednostek dosta³o siê do niewoli niemieckiej, oko³o 15 tysiêcy ¿o³nierzy pozosta³o na terytorium Francji. Por.: W. B i e g a ñ s k i, Wstêp, [do:] J. K l e e b e r g, Sprawozdanie
z dzia³alnoci dowództwa wojsk polskich we Francji w okresie 19401943 (maj), oprac. W. Bie-
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czêæ na w³asn¹ rêkê podjê³a próbê przedostania siê do Wielkiej Brytanii, tych
którym uda³o siê unikn¹æ niewoli niemieckiej (oko³o 8 tysiêcy ¿o³nierzy), rz¹d
francuski zdemobilizowa³. Wszystkich ¿o³nierzy ujêto w spisy i skupiono w specjalnych obozach, oficerów i podoficerów umieszczono w orodkach i schroniskach,
chorych i inwalidów w szpitalach i sanatoriach, czêæ szeregowców wcielono do
kilkunastu nowo utworzonych kompanii pracy, przez które przewinê³o siê 810 tysiêcy ¿o³nierzy.5
Swoje listy Rosa Bailly zaczê³a pisaæ w³anie z myl¹ o tych kilku tysi¹cach
polskich ¿o³nierzy, którym nie dane by³o wydostaæ siê z ogarniêtej wojn¹ Francji, o tych którzy na skutek rozmaitych zbiegów okolicznoci pozostali, koñcz¹c
swoj¹ wojenn¹ epopejê w obozach jenieckich, obozach dla internowanych, w kompaniach pracy. Adresowa³a je do wszystkich Polaków, ale w szczególny sposób
do ¿o³nierzy pozbawionych mo¿liwoci dalszej walki, z nadziej¹, ¿e pomog¹ im
odnaleæ siê w nowych okolicznociach i przetrwaæ bez utraty si³ duchowych.
Powielane w³asnym sumptem w nak³adzie kilkuset (dok³adny ich nak³ad trudny
jest do okrelenia) egzemplarzy, do adresatów dociera³y rozprowadzane ca³kowicie prywatnymi kana³ami, choæ wtórnie niejako korzysta³a Rosa z zaprzyjanionej pomocy instytucji, z którymi wspó³pracowa³a, organizuj¹c swoj¹ pomoc
dla Polaków. Zachowa³y siê6 sporz¹dzane przez Rosê listy osób, bêd¹ce swego
rodzaju ksi¹¿k¹ adresow¹  wykazem adresatów, którzy otrzymywali po kilka
czy kilkanacie egzemplarzy listów i mieli za zadanie rozprowadziæ je w rodowiskach polskich uchodców. Przede wszystkim byli to pracownicy Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz Centre ïAccueil, swoistych centrów opieki i informacji dla
b³¹kaj¹cych siê po Francji Polaków, ale obok nich znajdowa³y siê tam osoby prywatne, znane Rosie, wp³ywowe, takie którym ufa³a i które zna³a z przedwojennej
pracy Les Amis de la Pologne. Otrzymywali je polscy komendanci obozów internowanych, jej zaprzyjanieni w tych obozach korespondenci; listy by³y odczytywane publicznie i wyk³adane w miejscach spotkañ Polaków, w Centre ïAccueil
w³anie, w czytelniach i jad³odajniach, trafiaj¹c do zdumiewaj¹co du¿ego  zwa¿ywszy na doæ partyzancki sposób dystrybucji  krêgu odbiorców.
Trudne do streszczenia w kilku zdaniach poprzez bogactwo treci i doæ
swoisty, emocjonalny, uduchowiony i poetycki jêzyk, wszystkie listy s³u¿y³y
jednemu celowi: przywróceniu i podtrzymaniu nadziei na ostateczne zwyciêstwo, przetrwaniu w obozowej rzeczywistoci z nienaruszonym duchem. Przepe³gañski, Najnowsze Dzieje Polski, t. IX, 1965, s. 143. Jan E. Zamojski podaje, ¿e na terytoriom
Francji pozosta³o oko³o 1012 tysiêcy uchodców wrzeniowych, ¿o³nierzy, ich rodzin, urzêdników cywilnych. J. E. Z a m o j s k i, Polacy w ruchu oporu we Francji 19401945, Wroc³aw 1975,
s. 19.
5
W. B i e g a ñ s k i, op. cit., s. 143; J. E. Z a m o j s k i, op. cit., s. 7980.
6
BPP, ARB, akc. 2942.
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nione pewnoci¹, ¿e teraniejsza tragedia jest jedynie stanem przejciowym, zawiera³y praktyczne rady, których wykorzystanie pozwoli³oby lepiej odnaleæ siê
w tych nieprzyjaznych okolicznociach, zorganizowaæ sobie tymczasowe ¿ycie,
lepiej zrozumieæ wiat i ludzi ¿yj¹cych dooko³a, przystosowaæ siê tak, ¿eby przetrwaæ i nie straciæ tego co najcenniejsze: wewnêtrznej si³y ducha. Zawiera³y te¿
czysto ludzkie, ¿yczliwe s³owa solidarnoci, ciep³a, wsparcia, podbudowuj¹c¹ morale
¿o³nierzy pewnoæ, ¿e nie s¹ sami, ¿e nie zapomniano o nich, zmarginalizowanych w tocz¹cej siê wojnie. ¯e maj¹ na kogo liczyæ i od kogo wygl¹daæ pomocy.
Rozpoczê³a Rosa od w³asnego portretu7, swoj¹ dzia³alnoci¹, przypomnieniem zaanga¿owania i zas³ug przedwojennych, legitymizuj¹c prawo zwrócenia
siê do nich ze s³owami wsparcia, pomocy i wyjanienia. Przywo³a³a zimê 1916
roku, kiedy przeczyta³a przypadkiem artyku³ Georgesa Bienaimé Delaissée, powiêcony Polsce i zarzucaj¹cy Francuzom, ¿e j¹ porzucili. Mimo ¿e sama Francja by³a wtedy w niezwykle trudnym po³o¿eniu (luty 1916 roku to pocz¹tek zmagañ pod Verdun), co zdaniem Rosy mog³o usprawiedliwiaæ obojêtnoæ dla losów
innych, artyku³ ten sprawi³, i¿ od razu zainteresowa³a siê polsk¹ spraw¹. Choæ,
jak sama pisa³a: nie zna³am wówczas ani jednego Polaka, ani jednej Polki, nie
wiedzia³am niemal nic o polskiej historii, obudzi³o siê w jej sercu uczucie, które
nie wygas³o do dzi.
Uczucie mocne i szczere, skoro wszystko powiêci³am dla Polski: najpierw piêkn¹ posadê profesora pañstwowego, z d³ugimi wakacjami, potem moje ¿ycie osobiste, szczêcie rodzinne, moje zdrowie, nawet moje powo³anie poetyckie.8

Rozpoczê³o to 25 lat jej pracy na rzecz Polski, której wartoæ doceni³y w³adze niepodleg³ej Rzeczypospolitej, obdarowuj¹c j¹ zaszczytami, odznaczeniami
i honorami. Ale nade wszystko doceni³y j¹ miliony Polaków, ofiarowuj¹c jej
swoj¹ mi³oæ i przywi¹zanie. Uzna³a to za wystarczaj¹c¹ rekomendacjê pozwalaj¹c¹ jej zwróciæ siê bez obaw do polskich uchodców, rozwiewaj¹c¹ istniej¹ce
byæ mo¿e obawy o nieszczeroæ czy protekcjonalny ton.
Rozumia³a, ¿e szczególnie trudne w sytuacji internowanych ¿o³nierzy by³o
znalezienie siê w obozach stworzonych i strze¿onych przez niedawnych jeszcze
sojuszników i towarzyszy broni. Dlatego te¿ wiele miejsca powiêci³a zapewnieniom, ¿e prawdziwa przyjañ polsko-francuska trwa niezale¿nie od nieszczêsnych okolicznoci, ¿e prawdziwym odzwierciedleniem stosunku Francuzów do
7
Pierwszy list do ¿o³nierzy polskich internowanych we francuskich obozach, 15 padziernika
1940; Drugi list do Polaków internowanych we Francji, 25 padziernika 1940; Nowe listy do
Polaków we Francji, list 8, bd.
8
Pierwszy list do ¿o³nierzy polskich internowanych we francuskich obozach, 15 padziernika
1940.
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Polaków by³o ich zaanga¿owanie w dzia³alnoæ Les Amis de la Pologne oraz
pomoc, jakiej udzielili jeñcom i uchodcom od pocz¹tku trwania wojny. Pisa³a:
Gdy zobaczycie Francuza, nie dajcie siê zwieæ podejrzeniom i nieufnoci, b³agam was!
Gdy bêd¹ was nachodziæ z³e myli, wspomnijcie wasz¹ Ró¿yczkê i tych wszystkich Francuzów bezimiennych, którzy pracowali z ni¹. Dla nich to podchodcie do ka¿dego, nieznanego Francuza jak do przyjaciela.9

T³umaczy³a, ¿e Francuzi sami przygnieceni s¹ hañb¹ klêski, ¿e ograniczenia, choæ mo¿e nie tak drastyczne, i trudy ¿ycia codziennego dotykaj¹ równie¿
ich. I ¿e najwa¿niejsza jest solidarnoæ oraz pamiêæ o morzu dobrych uczuæ
³¹cz¹cych Polaków i Francuzów, Francjê i Polskê.
W licie z czerwca 1941 roku10, pisz¹c o defiladzie, której by³a wiadkiem
w Tuluzie, gdzie mieszka³a do jesieni 1942 roku, defiladzie ¿o³nierzy marsza³ka
Pétaina11 z departamentu Haute-Garonne, pokaza³a obraz weteranów spod Verdun i znad Marny, z Szampanii i znad Sommy, prawdziwy, jak pisa³a, obraz
Francji, któr¹ Polacy pokochali, w której pok³adali nadziejê i która ich nie zawiod³a. Tej Francji, która rozpoczê³a wojnê (Wielk¹ Wojnê) z myl¹: Polska
zmartwychwstanie, a dzisiaj odpowiedzia³a »obecny« na zew Marsza³ka. I ci
starcy ze swym starcem na czele bior¹ siê za odbudowê Francji. Oni i ich
wnukowie nie zapomn¹, nie porzuc¹ idei, które kiedy by³y im tak bliskie:
Prawdziwi Francuzi zawsze byli Waszymi braæmi i zawsze nimi bêd¹. Weterani nigdy
nie zapomn¹, ¿e Polacy walczyli z nimi ju¿ o ¿ycie Francji w Artois i Szampanii. Synowie ich
przypomn¹ sobie, ¿e trwaj¹c do ostatka w obronie Mozeli, uratowalicie nasz honor.

Czêsto wraca³a do tego w¹tku, apeluj¹c o zrozumienie i dobre uczucia
oraz uznaj¹c ten problem za jeden z najwa¿niejszych, bez którego zrozumienia
trudno bêdzie polskim jeñcom przetrwaæ gorycz klêski, internowania, ciê¿ar codziennych ograniczeñ ¿ywnociowych czy odzie¿owych. Przyznawa³a, ¿e niektórzy jej rodacy ulegaj¹ owej kreciej propagandzie przeciw Polsce12, ale przecie¿ nie mo¿na poprzez czarne owce spogl¹daæ na ca³e wielomilionowe spo³eczeñstwo!
19
Ibid., s. 2. Te¿: Drugi, szósty, dziesi¹ty, piêtnasty, osiemnasty list do Polaków we Francji;
Nowe listy do Polaków we Francji, list 6 i 7; Listy do Polaków we Francji, seria III, list 8.
10
Nowe listy do Polaków we Francji, list 6.
11
Stanowi to równie¿ ilustracjê stosunku Rosy Bailly do marsza³ka Pétaina, pe³nego szacunku
i ciep³a, co sta³o siê nawet du¿o póniej powodem (a mo¿e pretekstem), dla którego nie dosz³o do
opublikowania przez Czytelnika Pamiêtników wojennych Rosy: Korespondencja Rosy Bailly
i Marii Skibniewskiej z l. 19661967, BPP, ARB, akc. 2824 i 2857.
12
Pierwszy list do ¿o³nierzy polskich internowanych we francuskich obozach, 15 padziernika 1940.
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B¹dcie wszak przekonani  pisze  ¿e [ ] ¿andarmi rygluj¹cy za wami drzwi waszych
cel lub gwardzici, wartuj¹cy przed drutami kolczastymi obozów, czuj¹ dla was ten szacunek,
jakiego godni jestecie  i dodaje  na pewno byliby dla was pe³ni pob³a¿liwoci i uprzejmoci, gdybymy wszyscy nie byli poddani ci¹¿kiem prawom klêski.13

Radzi³a Polakom, by nie poddaj¹c siê bezczynnoci i nieprzyjaznym mylom, zaanga¿owali siê w ¿ycie miejscowych spo³ecznoci, by pokazali im swoje
najpiêkniejsze oblicze, wspieraj¹c je w pracy, przybli¿aj¹c polsk¹ kulturê, otwieraj¹c serce. Z przekonaniem pisa³a, ¿e jeli uka¿¹ Francuzom piêkno swych
dusz, podbij¹ ich tak, jak to uczynili wygnañcy z 1831 i 1863 roku.14
Opowiada³a w swoich listach o w³asnej pracy dla internowanych ¿o³nierzy,
o wizytach w obozach i refleksjach, które po nich przychodzi³y, o swoich podopiecznych i zabawnych historyjkach, które nawet w tak dramatycznych i trudnych czasach rozjania³y codziennoæ.
Podtrzymuj¹c nadziejê, wiosn¹ 1941 roku pisa³a:
[...] ¿ycie jest silniejsze ponad wszystko, gdy¿ zosta³o stworzone przez Boga. I by³oby
drog¹ przeciw Woli Boskiej odsuwanie siê od niego. Nie zezwólmy wiêc duszy naszej konaæ
w smutnych mylach, umieraæ i rozk³adaæ siê w nas. Oddajmy siê mocy wiosny, zezwólmy
¿ywotnym sokom wiosennym kr¹¿yæ w nas.15

Wielokrotnie zreszt¹ odwo³ywa³a siê do Boskiej opatrznoci i opieki, szukaj¹c w religii pocieszenia dla siebie i polskich ¿o³nierzy. Sama g³êboko wierz¹ca
i zwi¹zana z Kocio³em katolickim widzia³a w wierze niewyczerpane ród³o si³y,
która pomo¿e nie tylko przetrwaæ najgorszy czas, ale pozwoli te¿ polskim jeñcom wesprzeæ upadaj¹cych na duchu Francuzów z³amanych klêsk¹ 1940 roku,
czemu powiêci³a w ca³oci szósty list pierwszej serii Listów do Polaków. Widzia³a w tym wzajemnym wsparciu jeszcze jeden dowód na bliskie i serdeczne
zwi¹zki pomiêdzy dwoma narodami, zwi¹zki sprawdzaj¹ce sw¹ trwa³oæ w najtrudniejszych, wojennych okolicznociach.
W licie pi¹tym drugiej serii Listów do Polaków, datowanym na 10 czerwca
1941 roku, pojawia³a siê te¿ oryginalna idea, apel, który Ró¿a wystosowa³a do
polskich jeñców. Apel o budowê kapliczek w miejscach, w których przebywaj¹.16 By³yby one dowodem na przyjêcie cierpienia z chrzecijañsk¹ pokor¹, poNowe listy do Polaków we Francji, list 8.
Pi¹ty list do Polaków we Francji; Listy do Polaków we Francji, seria III, list 7.
15
Nowe listy do Polaków we Francji, list 4, Zielone wi¹tki 1941.
16
Jedna z takich kapliczek, powiêcona Matce Boskiej Czêstochowskiej i wzniesiona przez
¿o³nierzy w Idron niedaleko Pau, sta³a siê centrum uroczystoci powiêconych pamiêci polskich
ochotników walcz¹cych o wolnoæ Francji i Polski, które 6 czerwca 1971 roku zorganizowa³o w Idron
Ko³o Polskie z Pau pod przewodnictwem Julii Torley i z honorowym udzia³em Rosy Bailly.
13
14
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wiêcenia go Bogu i odnalezienia w nim sensu g³êbszego, p³yn¹cego z wiary,
sensu, którego mog¹ w pierwszych chwilach rozpaczy nie dostrzegaæ. Kapliczki
by³yby stacjami Kalwarii Narodu Polskiego i jednoczenie wiadectwem przebaczenia dla narodu francuskiego. Skromne pojedynczo, razem stanowi³yby
[...] potê¿ny pomnik historyczny i religijny. Jak marmurowe tablice obrazuj¹ce przeprawy Joanny ïArc od jej wioski rodzinnej, gdzie pas³a trzodê, do katedry w Reims [ ] bêd¹
one jak s³upy przydro¿ne wskazuj¹ce drogê do Verdun, kêdy przeszli ¿o³nierze francuscy,
bohaterowi epopei, jakiej równej nie by³o we historii.

Interesuj¹cy jest równie¿ poruszony przy tej okazji w¹tek wybaczenia dla
narodu francuskiego oraz jego win i zaniedbañ, które zdaniem Rosy miêdzy
innymi doprowadzi³y do wybuchu wojny i obecnego po³o¿enia Polaków. Kilkakrotnie powraca³a w swoich listach17 do tej myli, t³umacz¹c siê z grzechu zaniechania, z upienia czujnoci i nieuzasadnionego, a silnego przekonania o tym, ¿e
po Wielkiej Wojnie nic ju¿ Europie nie grozi, nic nie grozi wie¿o odzyskanej
polskiej niepodleg³oci, nic nie grozi wolnoci. Jednoczenie ci¹gle zapewnia³a
o dobrej woli i przyjani ³¹cz¹cej obie nacje, o której najprêdzej przekonaj¹ siê
Polacy, jeli poznaj¹ jêzyk swoich francuskich przyjació³.
Propagowa³a wród ¿o³nierzy tê ideê i swoj¹ gramatykê napisan¹ specjalnie
dla Polaków (w której, jak twierdzi³a, zawar³a w³asne dowiadczenia w zmaganiu siê z jêzykiem polskim), t³umacz¹c, ¿e tylko znajomoæ jêzyka pozwoli im
poczuæ siê we Francji jak w domu, pozwoli im zrozumieæ i poznaæ bli¿ej jej
rodaków, zmniejszy poczucie wyobcowania i codzienne, banalne niekiedy, a bardzo dokuczliwe trudnoci.18 Poleca³a gramatykê tym gorêcej, ¿e uk³adaj¹c j¹,
w³o¿y³a w ni¹ wiele serca i ca³¹ swoj¹ przyjañ dla Polaków, a to niezbyt
zabawna rzecz, dla poety, pisaæ gramatykê! Wystarczy, ¿e napisz¹ do niej,
a ka¿demu chêtnemu, mimo trudnoci z drukiem, przyle j¹ jak najszybciej, by
móg³ wejrzeæ w niemiertelne piêkno myli francuskiej19, której wojenna klêska nie mo¿e zabiæ. W nauce jêzyka, podobnie jak w kszta³ceniu siê w innych
dziedzinach oraz w lekturze, widzia³a równie¿ lekarstwo na bezruch i nudê obozowego ¿ycia, na marazm i zniechêcenie, na apatiê, która chêtniej atakuje bezczynnych. I kiedy powróc¹ do swoich domów, bêd¹ mogli z dum¹ powiedzieæ o tym,
17

1941.

Szósty list do Polaków we Francji, b.d.; Nowe listy do Polaków we Francji, list 7, 1 lipca

18
Trzeci list do Polaków we Francji, b.d.; Nowe listy do Polaków we Francji, list 8; Listy do
Polaków we Francji, seria III, list 6, luty 1942.
19
Trzeci list do Polaków we Francji, b.d. Ju¿ znaj¹cym choæby w niewielkim stopniu jêzyk
francuski proponowa³a natomiast przys³anie ksi¹¿ek, które nie tylko pomog¹ jêzyk poznaæ jeszcze
lepiej, ale i umil¹ obozow¹ monotoniê. Te¿: Nowe listy do Polaków we Francji, list 8.
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¿e nie zmarnowali tych nieszczêsnych miesiêcy w niewoli, ¿e wrócili z niej silniejsi i m¹drzejsi, bogatsi wewnêtrznie, bardziej przydatni swej ojczynie.20
Specjalnie ciep³e, pe³ne otuchy, wzruszaj¹ce i emocjonalne by³y listy pisane
z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia.21 Stara³a siê zawrzeæ w nich swoj¹ wiarê
w przysz³e zwyciêstwo, ale równie¿ przekazaæ polskim tu³aczom zapewnienie,
¿e nie s¹ w tym wi¹tecznym, szczególnym czasie sami. ¯e oderwani od swoich
bliskich i wygnani z ojczyzny we Francji znaleli swój drugi dom i wokó³ wigilijnego sto³u nie zasiadaj¹ sami.
Od samego pocz¹tku, od pierwszego spotkania, pragnê³a swoje listy zamieniæ w dialog z ¿o³nierzami. Prosi³a ich o refleksje i opisy obozowego ¿ycia,
o skargi i reakcje na swoje s³owa, odpisywa³a osobicie i odnosi³a siê do nich
w kolejnych Listach do Polaków.22 W licie szóstym pisa³a:
[...] z niepokojem zastanawia³am siê, czy listy moje ujê³y was, czy te¿ by³y wam obojêtne. Zrozumia³abym najzupe³niej, gdyby apele moje pozosta³y bez echa: od roku przeszlicie
przez tyle prób, ¿e moglibycie byæ miertelnie zmêczeni i pragn¹c tylko ciszy. Mimo wszystko pisa³abym do was nadal w nadziei, ¿e w koñcu tyle okazanej mi³oci rozgrza³oby wasze
serca.23

Osamotnieni ¿o³nierze pisali omieleni jej zachêtami, ale te¿ pamiêci¹ o tym,
kim wczeniej by³a dla Polaków. Pamiêci¹ o jej pracy, wielkim sercu i trudnych
do zmierzenia zas³ugach w budowaniu francusko-polskich zwi¹zków. A Rosa we
wszystkich listach, tak bardzo ró¿ni¹cych siê od siebie charakterami pisma, jêzykiem, wykszta³ceniem nadawców, ich korespondencyjnym wyrobieniem, problemami, które poruszali, odnajdywa³a Polskê.24
Wyra¿ali jej swoj¹ wdziêcznoæ za s³owa, pamiêæ, wsparcie i ciep³o, które
listy Rosy przynosi³y.
Z wielk¹ przyjemnoci¹ czytam listy Szanownej Pani do Polaków b³¹kaj¹cych siê po
terytorium wiekopomnej Francji, a w szczególnoci do Polaków skoncentrowanych w ró¿nych obozach pracy

 pisa³ anonimowy ¿o³nierz w grudniu 1940 roku25, a wtórowali mu inni:
Nowe listy do Polaków, list 10.
Dziesi¹ty list do Polaków we Francji, Bo¿e Narodzenie 1940; Trzeci list do Polaków we
Francji, seria III, Bo¿e Narodzenie 1941.
22
Np. Szósty i dwunasty list do Polaków we Francji.
23
Szósty list do Polaków we Francji, b.d.
24
Ibidem.
25
List S.K. do R.B., 8 XII 1940, BPP, Archiwum Towarzystwa Les Amis de la Pologne
(dalej: AAP), akc. 2807.
20
21
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Zbieram siê napisaæ od pierwszego listu Pani [...] powstrzymywa³a mnie tylko myl, ¿e
takich amatorów jak ja jest bardzo du¿o, ale w koñcu omielam siê26 [i:] czyta³em nieraz Pani
listy i by³em nimi zachwycony.27 Ostatni ustêp listu 15 mnie poderwa³ do napisania Pani, boæ
s¹ s³owa  mo¿e siê tak staæ, ¿e przestanê do Was pisywaæ Bo¿e! Czegó¿ takie straszne
przewidywania!28

Trudno przeceniæ znaczenie, jakie listy Rosy Bailly odgrywa³y w ¿yciu internowanych ¿o³nierzy. By³y znakiem ¿ycia i wiata zewnêtrznego, znakiem pamiêci, nadziei, pomocy i wsparcia. Pobudza³y chêæ do ¿ycia i dzia³ania, inspirowa³y, czasami budzi³y niespodziewane polemiki. Wype³nia³y lukê powsta³¹ po
utracie kontaktu z rodzinami, ³agodzi³y opuszczenie i samotnoæ, zniechêcenie
i marazm, by³y dla ducha tak samo wa¿ne jak paczki z ¿ywnoci¹, skarpetkami
i myd³em. Wielokrotnie, niemal w ka¿dym z listów, szczególnie tych pisanych
do Rosy po raz pierwszy, pojawiaj¹ siê s³owa wiadcz¹ce o ich roli:
Listy Pani do Polaków ciesz¹ siê bardzo wielk¹ popularnoci¹. Specjalnie ostatni list
pani o przyjacielskim do Polaków stosunku ludnoci francuskiej  naszych gospodarzy, z których ³aski dzisiaj ¿yjemy  sprawi³, ¿e ustêpuje z naszych serc kompleks ni¿szoci, który
wytworzy³ siê w naszych duszach po ostatnich wypadkach. Dziêki swoim listom, listom
Wielkiej Francuzki do braci Polaków, staje siê Pani nie tylko Dobroczyñc¹ nieszczêliwych
¿o³nierzy i uchodców, bezdomnych, ale i aposto³em wielkiego braterstwa doli i krwi francusko-polskiej. Niech ¿yje wolna Francja i wolna Polska.29

A inny z ¿o³nierzy, dziêkuj¹c jej za piêkne listy skierowane do nas Polaków, prosi o nades³anie wszystkich, od numeru pierwszego pocz¹wszy, i dodaje: Wyjani³y one nam wiele spraw, z którymi nie moglimy siê pogodziæ na
ziemi francuskiej.30
Listy do Polaków, bardzo osobiste i emocjonalne, czasami lekko patetyczne,
czyni³y z Rosy Bailly osobê niemal znajom¹ i blisk¹ ¿o³nierzom, zawiera³y czasami wrêcz proby o kilka osobistych s³ów, na które czeka siê w obozowych
warunkach w sposób szczególny31:
Nie wyobra¿a sobie pani jak¹ przyjemnoæ sprawi³ mi Pani list.32 [...] s³odko w mojej
sytuacji obecnej pomyleæ, ¿e jest kto, kto myli o nas, zw³aszcza, jeli jest siê samemu na
S. Lelek do R.B., 25 XII 1940, ibidem.
Ró¿añski do R.B., 12 XII 1940, ibidem.
28
S. Nowak do R.B., 10 XII 1940, ibidem.
29
R. Kowaliczko do R.B., 12 II 1941, ibidem.
30
M. Pasieczny do R.B., 4 XII 1940, ibidem. Podobne wyrazy ¿alu, i¿ dopiero niedawno
otrzyma³ listy do Polaków, i wdziêcznoæ, ¿e mia³ mo¿liwoæ ich przeczytania, znalaz³y siê w listach: Hubel do R.B., 4 I 1941 oraz Micha³owski do R.B., 14 I i 14 III 1941, ibidem.
31
J. Bluma do R.B., 22 II 1941; Micha³owski do R.B., 14 III 1941, ibidem.
32
I. Demicheff do R.B., 22 II 1941, ibidem.
26
27
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wiecie.33 [...] Ja dzi postanowi³em do Ciebie napisaæ, tembardziej sk³oni³y mnie do tego
Twoje listy, które otrzymali dzi moi koledzy, z którymi mieszkam [ ] i aby zapomnieæ choæ
na moment o tym, co nas spotka³o, postanowi³em Ciê prosiæ o napisanie mi listu  choæ paru
s³ów, abym je móg³ przy sobie mieæ i w chwilach ciê¿kich dla mnie czytaæ.34

Listy do Polaków pomaga³y przetrwaæ i zrozumieæ to, co dzieje siê dooko³a,
w czasie d³ugich wieczorów powiêconych rozmylaniom nad potwornoci¹ losu
i rzeczywistoci, pomaga³y prze³amaæ uczucie obozowej samotnoci i to niezwykle silne poczucie osamotnienia w walce z wrogiem, który czêciowo równie¿ dziêki listom Rosy jawi³ siê jako wróg nie tylko Polaków.35 Stawa³y siê one
równie¿ bardzo czêsto zacz¹tkiem korespondencji, niekiedy bardzo osobistej i obfitej36, czasami przeradzaj¹cej siê w przyjañ trwaj¹c¹ jeszcze d³ugo po wojnie,
jak znajomoæ i korespondencja z kapitanem, a póniej majorem W³adys³awem
Witrylakiem. Rosa starannie czyta³a otrzymywan¹ korespondencjê, interweniowa³a, pomaga³a, zakrela³a w niej czerwon¹ kredk¹ sprawy do za³atwienia, proby
czy rzeczy w jaki sposób szczególnie j¹ poruszaj¹ce, ale równie¿ bardzo czêsto
odpisywa³a, osobicie inicjuj¹c wymianê listów i sprawiaj¹c swoim korespondentom ogromn¹ radoæ:
Spieszê podziêkowaæ za list, który sprawi³ mi wielk¹ przyjemnoæ. Ucieszy³ mnie jak
dziecko, a mam ju¿ 27 lat. Spodziewa³em siê od Pani kilku wyrazów z ¿yczeniami odbitymi
maszyn¹ na papier. Pani natomiast raczy³a zadaæ sobie wiele trudu krel¹c je w³asnymi r¹czkami.37

Chyba naj¿ywszy oddwiêk wywo³a³y s³owa Ró¿y powiêcone tradycji francusko-polskiej przyjani i jej zapewnienia o nieustaj¹co ¿ywym i ciep³ym tym¿e
uczuciu, które w sercach prawdziwych Francuzów nigdy nie wygas³o. wiadczy
to wyranie o tym, jak wielkim problemem dla ¿o³nierzy, którym splot wypadków nie pozwoli³ wydostaæ siê z Francji po czerwcu 1940 roku, by³o ogl¹danie
swoich dotychczasowych sojuszników i towarzyszy broni w roli stra¿ników. Jak
trudno by³o im zrozumieæ ich motywy i postawê, a tak¿e z jak wielkim trudem
przychodzi³a im wiara, ¿e mo¿liwa jest jeszcze wspó³praca i przyjañ. Rosa Bailly, pracuj¹ca wród Polaków, znaj¹ca i rozumiej¹ca ich, obracaj¹ca siê wród
uchodców, wietnie wyczu³a te nastroje, poczucie niezas³u¿onej krzywdy, ¿al,
I d e m, 4 III 1941. Te¿: S. Nowak do R.B., 10 XII 1940, ibidem.
M. Konopka, 10 I 1941, ibidem.
35
S.K. do R.B., 8 XII 1941, BPP, AAP, akc. 2807.
36
Bardzo dobrym przyk³adem jest korespondencja Rosy Bailly z m³odym ¿o³nierzem i adeptem pióra Boles³awem Lekiewiczem, bardzo obfita i bardzo prywatna, zawieraj¹ca wiele osobistych w¹tków, zwierzeñ, rozterek poety pisz¹cego do bratniej duszy.
37
Micha³owski do R.B., 14 I 1941, BPP, AAP, akc. 2807.
33
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który uzna³a za jedno z najwiêkszych niebezpieczeñstw mog¹cych os³abiæ ducha
walki i nadziei. W swoich listach wiêc stara³a siê je rozproszyæ, wyt³umaczyæ
postêpowanie swoich rodaków.
Reakcje na s³owa Rosy w wiêkszoci by³y ciep³e, pe³ne zrozumienia, podzielaj¹ce, mimo ró¿nych dowiadczeñ, jej pewnoæ, ¿e fundament przyjani nie
zosta³ naruszony.38 Ale zdarza³y siê te¿ pe³ne goryczy polemiki, w których ¿o³nierze pisali nie tylko o w³asnych przekonaniach, ale i o dowiadczeniach, nieraz
przykrych i bolesnych, mo¿e niekiedy wyolbrzymianych ciê¿kimi prze¿yciami
czy uogólniaj¹cych jednostkowe wypadki. S. Nowak w d³ugim i szczegó³owym
licie do Rosy Bailly z 10 grudnia 1941 roku39 opisa³ swoje wojenne losy, kampaniê wrzeniow¹, marsz przez Wêgry, nadziejê zwi¹zan¹ ze wspóln¹ z Francuzami walk¹, gorzko przedstawiaj¹c zmianê w postawie francuskich towarzyszy
broni po klêsce 1940 roku. Przejcie od sympatii i kole¿eñstwa do obojêtnoci
i niechêci nawet wobec k³opotliwego i nieu¿ytecznego ju¿ balastu, jakim stali siê
polscy ¿o³nierze.
Równie szczerze, choæ staraj¹c siê usprawiedliwiæ niegodne zachowania chaosem i nie³adem wojennego czasu, oraz szczegó³owo opisywa³ swoje prze¿ycia
i przemylenia na ten temat Witold Ostrowski.40 Pisa³ o tym, jak w czasie marszu
przez piêkn¹ francusk¹ ziemiê na s³owo Polonaise zatrzaskiwa³y siê drzwi domów, w których prosili o posi³ek i odpoczynek, jak francuscy ¿andarmi w obozie,
w którym przebywa³, zaprowadzali porz¹dek, bij¹c ¿o³nierzy w twarz, jak nie
dotrzymywa³y umów francuskie w³adze obozowe, zani¿aj¹c wynagrodzenia nale¿ne za pracê. Powód tej niechêci widzia³ przede wszystkim w tym, ¿e Francuzi nie
potrafili zrozumieæ tak naprawdê, dlaczego ¿o³nierze polscy znaleli siê na francuskiej ziemi, ¿e ich walkê traktowali jako egoistyczn¹ fanaberiê przynosz¹c¹ nieszczêcie i k³opoty, równie¿ tym którzy nie s¹ w ni¹ zaanga¿owani.
Pisa³ te¿ o tym inny z ¿o³nierzy41, wskazuj¹c, i¿ poszukiwanie przez spo³eczeñstwo francuskie powodu pora¿ki, odpowiedzialnych za klêskê naderwa³o
wiêzy przyjani polsko-francuskiej. Tym bardziej ¿e wielu Francuzów uwa¿a³o
za podstawowe nieszczêcie i praprzyczynê wszystkich nieszczêæ to, i¿ Francja
w ogóle znalaz³a siê w stanie wojny w Niemcami. I wtedy oczy zwraca³y siê
w stronê Polaków... zreszt¹ w jednym z nastêpnych listów Matyszczyk stara³ siê
z³agodziæ nieco wymowê swoich wczeniejszych wypowiedzi, usprawiedliwiaj¹c
siê przed Ros¹, ¿e pozwoli³ sobie na tak¹ szczeroæ jedynie z powodu jej wielkieM.in.: Zaremba do R.B., 12 i 19 XI, 7 XII 1940; R. Kowaliczko do R.B., 12 II 1941;
B. Kêpa do R.B., 17 III 1941; M. Konopko do R.B., 10 I 1941, ibidem.
39
Matyszczyk do R.B., 6 i 22 I 1941; S. Lelek do R.B., 25 XII 1940; Ró¿añski do R.B.,
1 XII 1940; J. Perkowski, L. Rusin, 29 III 1941, ibidem.
40
5 XI 1940, ibidem.
41
Matyszczyk do R.B., 6 I 1941, ibidem.
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go serca i przyjani, jak¹ ma dla Polaków, ale obawia siê, ¿e dotkn¹³ j¹, opisuj¹c
doznane przykroci. A korzystaj¹c z gocinnoci Francuzów, powinien ograniczyæ siê chyba do samych komplementów
Wydaje siê, ¿e te obserwacje zainteresowa³y adresatkê, choæ z pewnoci¹
nie podziela³a konkluzji autorów listów odnosz¹cych siê do oceny narodu francuskiego. Zaznaczy³a je sobie jednak na marginesie listów czerwon¹ kredk¹ jako
wa¿ne. W ten sposób, bardzo dla siebie charakterystyczny, postêpowa³a zreszt¹ ze
wszystkimi poruszanymi w listach sprawami, które wydawa³y siê jej istotne i które
chcia³a uchroniæ od utoniêcia w powodzi korespondencji nap³ywaj¹cej ka¿dego
dnia. Odnosi³o siê to w szczególny sposób do prób i spraw do za³atwienia.
Dociera³y ich do niej setki ró¿nych, powa¿nych i drobnych, pisanych we
w³asnym imieniu oraz ca³ych zbiorowoci ¿o³nierskich i zapanowanie nad nimi
wymaga³o nie tylko dyscypliny, ale równie¿ systematycznoci i pewnej metody
postêpowania. Zw³aszcza ¿e, chocia¿ by³a niemal instytucj¹ niezmordowanie
organizuj¹c¹ ró¿norodn¹ pomoc dla polskich ¿o³nierzy i uchodców, dysponowa³a wiêcej ni¿ skromnym zapleczem i pracowa³a jedynie z garstk¹ zapaleñców.
Z listów wy³ania siê katalog prób o interwencjê, spraw do za³atwienia,
bol¹czek, które chciano za jej porednictwem lub wstawiennictwem za³agodziæ,
rzeczy, których brakowa³o w obozach, i problemów, z którymi ¿o³nierze nie
radzili sobie sami. Czasami traktowano j¹ jako porednika, nie wiedz¹c, do jakiej instytucji czy osoby zwróciæ siê z konkretn¹ prob¹, jako remedium na poczucie bezradnoci i osamotnienia.42 Zwracali siê do niej nawet cudzoziemcy
(czyli nie-Polacy), nie mog¹c doczekaæ siê ratunku i pomocy gdzie indziej i odwo³uj¹c siê do jej autorytetu i serca. Rosa bardzo powa¿nie traktowa³a wszystkie
proby i listy, ka¿da by³a zaszeregowana do odpowiedniej kategorii i albo za³atwiana, albo przekazywana dalej. Widaæ to z adnotacji przy poszczególnych sprawach robionych rêk¹ Rosy (na przyk³ad: przekazaæ do Czerwonego Krzy¿a),
a tak¿e z dalszej korespondencji, w której pojawiaj¹ siê s³owa wdziêcznoci za
nades³ane paczki i za³atwione sprawy.
Wachlarz problemów, którymi zajmowa³a siê Rosa, by³ przeogromny.43
Oprócz podstawowych prób o ubrania, myd³o, tytoñ, jedzenie zwracano siê do
J. Ba³uk do R.B., 7 III 1941; J. Perkowski, L. Rusin do R.B., 29 III 1941; I. Demicheff do
R.B., 13 II 1941, ibidem; A. Tatakaïchwili do R.B. 16 IV 1941, BPP, AAP, akc. 2809. Sytuacje
i stan Polaków internowanych we Francji w pewnym stopniu zbli¿one by³y do sytuacji tych, którzy
w podobnych obozach znaleli siê w Hiszpanii, co widaæ przy porównaniu opisów i wspomnieñ.
B. A. W y s o c k i, Wspomnienia z pobytu w obozie Miranda w latach 19401943, Wojskowy
Przegl¹d Historyczny 1974, nr 3, s. 185224; A. J a c e w i c z, Miranda (pamiêtnik wiênia),
Londyn 1962; i d e m, Turyci Sikorskiego, Londyn 1965; M. S z c z u r o w s k i, Internowanie
Polaków w Miranda de Ebro w latach II wojny wiatowej, £ambinowicki Rocznik Muzealny
2001, t. 24, s. 95110.
43
A. Prager do R.B., 1 VII 1941; W. Witrylak do R.B., b.d., BPP, AAP, akc. 2804; B. Kêpa
42
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niej o pomoc w za³atwieniu wiz wyjazdowych i pracy na farmach, o interwencjê
w sprawie wystêpu chóru, który dziêki niej doszed³ do skutku w jednym z obozów i sprawi³ ¿o³nierzom tak wielk¹ radoæ, i¿ jeden z nich potem pisa³ do niej:
Dziêkujê za ³askaw¹ i skuteczn¹ interwencjê [ ]. Nie mog¹c inaczej wyraziæ wdziêcznoci, dziêkujê po staropolsku: Bóg zap³aæ. [ ] kolonia nasza prze¿y³a niezapomnianie piêkny dzieñ, w którym na nowo obudzi³a siê, wypadkami ostatnimi os³abiona wiara tutejszych
mieszkañców w lepsz¹ przysz³oæ obu naszych narodów.44

Szukano jej porednictwa i pomocy nawet w sprawie kupna kilku krów na
dogodnych warunkach sp³aty.45 Zdarza³y siê proby o ksi¹¿ki i pomoc w odnalezieniu rodziny albo w wydostaniu siê z obozu, o koszule i skierowanie na leczenie, o znalezienie matek chrzestnych i wydobycie z aresztu za nielegalne przekroczenie granicy. Czêsto przewija³y siê te¿ w listach proby o nades³anie gramatyki jêzyka francuskiego, któr¹ Rosa gor¹co propagowa³a wród ¿o³nierzy,
i podziêkowania za ni¹. W obozowych warunkach nauka jêzyka by³a jednym
z najlepszych sposobów radzenia sobie z bezczynnoci¹ i apati¹ oraz  jak wiadczy³y o tym listy ¿o³nierzy, o czym pisa³a Rosa  metod¹ na odnalezienie siê
w nowej rzeczywistoci i lepsze zrozumienie, nie tylko dos³ownie, Francuzów.
Szczególn¹ kategori¹ w tym katalogu prób by³y proby o listy. Zarówno te
pisane do wszystkich, egzemplarze Listów do Polaków, jak i osobiste, zawieraj¹ce chocia¿ kilka ciep³ych s³ów.46 O ich roli i znaczeniu wspomniano ju¿ wczeniej, tutaj jedynie nale¿y zaznaczyæ, ¿e traktowane by³y jako równie wa¿ne jak
te dotycz¹ce spraw codziennych. Kazimierz £ubieñski, zetkn¹wszy siê z Listami
do Polaków we francuskim obozie, apelowa³ do Rosy o napisanie chocia¿ kilku
s³ów przeznaczonych specjalnie dla Polaków internowanych w Szwajcarii, gdzie
on równie¿ przebywa³ 3 miesi¹ce, bo wie, jak wielkie jest duchowe cierpienie
¿o³nierzy oraz jak ogromn¹ radoci¹ by³yby dla nich jej s³owa.47

do R.B., 18 XII 1940, 17 i 30 III 1941; Gründinger do R.B., 13 III 1941; J. Bluma do R.B., 15 III
1941; Matyszczyk do R.B., 6 I 1941; T. Bardziñski do R.B., 22 XII 1940; J. Budzyñski do R.B.,
14 III 1941, BPP, AAP, akc. 2807; Kaczmarek do R.B., 24 III 1941; anonim do R.B., 16 II 1941;
Gründinger, 27 II 1941, BPP, AAP, akc. 2809; J. £ugowski do R.B., 15 I 1941; J. Mikulski, 15 I
1941, BPP, AAP, akc. 2810.
44
R. Kowaliczko do R.B., 2 II 1941, BPP, AAP, akc. 2807.
45
Bronis³aw Menelski, wrzeniowy uchodca przebywaj¹cy we Francji z rodzin¹, zwróci³ siê
do niej w tej sprawie z prob¹ o radê, poniewa¿ ¿yje na farmie i krowy wzbogaci³yby bardzo ich
gospodarstwo. List z 15 III 1941, ibidem.
46
M.in.: M. Konopka do R.B., 19 I 1841; M. Pasieczny do R.B., 4 XII 1941; B. Lekiewicz
do R.B., 31 I 1941, ibidem.
47
K. £ubieñski, 22 II 1941, ibidem.
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Proby ¿o³nierzy o listy, spe³niane nawiasem mówi¹c przez Rosê z podziwu
godnym zaanga¿owaniem, zwa¿ywszy na to, ¿e dziennie otrzymywa³a ich nawet
od kilkunastu do kilkudziesiêciu i na wiêkszoæ odpowiada³a choæ kilkoma s³owami, by³y konsekwencj¹ jej nieustannych apeli, by Listy do Polaków zamieniæ
w rozmowê. Namawia³a, aby ¿o³nierze pisali do niej, opowiadali o swoich prze¿yciach i cierpieniach, o zw¹tpieniach i nadziejach, o warunkach, w jakich ¿yj¹
i o drêcz¹cych ich k³opotach, o brakach w aprowizacji i o trudnociach z odnalezieniem siê wród Francuzów po wojennej klêsce. A ona wspiera³a, t³umaczy³a,
usprawiedliwia³a, odwo³ywa³a siê do najlepszych, historycznych i duchowych
dowiadczeñ obu narodów, szukaj¹c tego co wspólne i wartociowe, niekiedy
polemizowa³a ze zbyt krytycznymi ocenami, przyznaj¹c sobie prawo do obrony
rodaków48, zawsze jednakowo ciep³a i pe³na nadziei, szukaj¹ca Boskiego wsparcia i wierz¹ca w czuwaj¹c¹ nad Polakami Bosk¹ opatrznoæ, staraj¹ca siê przekazaæ Polakom tê p³yn¹c¹ z g³êbokiej wiary pewnoæ.
Listy by³y czêci¹ jej szerokiej dzia³alnoci na rzecz polskich ¿o³nierzy
i uchodców, równie wa¿n¹ jak regularne wysy³anie do obozów paczek, jak poszukiwanie pracy dla ¿o³nierzy, ¿eby mogli legalnie opuciæ obozy, jak nieustanne kolêdowanie wród Francuzów o dary i datki, jak zaanga¿owanie w znalezienie dla jeñców i internowanych matek chrzestnych. By³a g³êboko przekonana, ¿e
stan ducha jest równie wa¿ny jak stan cia³a i zale¿y od znalezienia poczucia sensu
w losie, który spotka³ ¿o³nierzy, od niedopuszczenia, by zagoci³a w ich sercach
rozpacz i zw¹tpienie, od utwierdzenia ich w pewnoci, ¿e nie s¹ sami, ¿e Francuzi myl¹ i pamiêtaj¹ o ka¿dym z nich z osobna i pamiêtaj¹ te¿ o swojej sympatii
i przyjani do narodu polskiego, o Polakach jako narodzie, ¿ywi¹c do niego
sympatiê i tradycyjn¹ przyjañ. By³a pewna, ¿e jej listy pomagaj¹ ¿o³nierzom nie
poddaæ siê marazmowi, zniechêceniu, apatii, poczuciu osamotnienia i wyobcowania, tym najgorszym wrogom z¿eraj¹cym dusze jeñców, i pozwol¹ im przetrwaæ do dnia wolnoci. I pisa³a, pisa³a, pisa³a
O ich znaczeniu, o potrzebie ciep³ego s³owa i wsparcia wiadczy przeogromna
iloæ korespondencji, któr¹ otrzymywa³a od ¿o³nierzy. Liczone w setkach sta³y
siê czêci¹ ¿ywego, rozpisanego na wiele g³osów dialogu, z którego wy³oni³a siê
mozaika polskich losów po wrzeniu 1939, dróg do Francji, a przede wszystkim
wydarzeñ po klêsce w czerwcu 1940 roku. Pisane po polsku i francusku, czasem
lekko, swobodnie pos³uguj¹ce siê jêzykiem, czasem z mozo³em, szkoln¹ francuszczyzn¹, rêk¹ nienawyk³¹ do pisania listów, jêzykiem wyrafinowanym albo
bardzo prostym, niekiedy wielostronicowe, a czasami zawieraj¹ce tylko jedn¹
kartkê  przekazywa³y obraz codziennego ¿ycia polskich ¿o³nierzy, których los
pozostawi³ w wojennej Francji. Opisy dróg, które doprowadzi³y ich do obecnego
48

Matyszczyk do R.B., 6 III 1941, ibidem.
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miejsca, obozów, baraków, rozk³adu dnia i menu obozowej kuchni, k³opoty ze
zdobyciem myd³a i papierosów, drêcz¹ce ich rozterki i zw¹tpienia, relacje z kolegami i z miejscow¹ ludnoci¹, wszystko to znalaz³o siê w listach, które ¿o³nierze przysy³ali Rosie Bailly w odpowiedzi na jej Listy do Polaków. By³a powierniczk¹, osobist¹ przyjació³k¹ i instytucj¹ zarazem, Francuzk¹ i sercem Polk¹
jednoczenie, ród³em nadziei i ciep³ej bielizny, a wzajemna korespondencja stanowi dowód ogromnego zaanga¿owania oraz pracy Rosy Bailly na rzecz Polaków, jak i lad wojennych dowiadczeñ czêci ¿o³nierzy  uchodców wrzeniowych, którzy II wojnê wiatow¹ spêdzili na terytorium Francji.
RÉSUMÉ

Pendant la deuxième guerre mondiale Rosa Bailly, secrétaire générale de la société Amis de
la Pologne, soccupa activement des soldats polonais, des prisonniers et des réfugiés. Entre autres
elle a écrit Lettres aux Polonais, 3 séries des lettres (en français et en polonais) où elle a essayé
de réconforter les Polonais retenus en France pendant la défaite, de leur expliquer la situation, de
les aider à sadapter à la vie française et de rendre léspoir en avenir.

