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Francuscy i polscy jeƒcy wojenni.
Braterstwo doÊwiadczeƒ
i Êwiadectwa1
Wystàpienie moje ma specyficzny charakter. Interesuje mnie bowiem zagadnienie pojawiajàce si´ niejako na marginesie historii losów francuskich jeƒców
wojennych (Kriegsgefangenn, KG) w czasie II wojny Êwiatowej; chodzi mianowicie o kwesti´ ich kontaktów z Polakami (czy by∏y, a jeÊli tak, to jakie), zarówno
˝o∏nierzami kampanii 1939 r., jak i cywilami. Kwestia ta jest jedynie sporadycznie poruszana w obszernych pracach na temat francuskich jeƒców wojennych,
dlatego u˝y∏em okreÊlenia „na marginesie”. Wystarczy jednak zmieniç punkt widzenia czy podejÊcie, by stwierdziç, ˝e chodzi tu o fragment wi´kszej historii,
czyli o histori´ stosunków francusko-polskich, a jeszcze ÊciÊlej, histori´ relacji
spo∏eczeƒstwo–spo∏eczeƒstwo.
W okresie po II wojnie Êwiatowej uczucia Francuzów w stosunku do Polaków
kszta∏towane by∏y w du˝ej mierze przez to konkretne doÊwiadczenie, przez owo
spotkanie wymuszone braterstwem broni i wspólnà kl´skà. Pami´tam list, który
jeden z by∏ych francuskich jeƒców napisa∏ po 13 grudnia 1981 r.2 Przypomina
w nim solidarnoÊç, jakà okazali mu Polacy w czasie jego niewoli, i wyjaÊnia, ˝e
teraz on pragnie okazaç solidarnoÊç z tymi, którym jego los nie by∏ oboj´tny. Ten
zwiàzek mi´dzy dwoma epokami oraz wspomnienie historycznych doÊwiadczeƒ
wywo∏ujàce naturalnà sympati´ do Polaków sà dla mnie frapujàce.
16 czerwca 1940 r. marsz. Pétain poprosi∏ Niemcy o pokój. Od rozpocz´cia
ofensywy niemieckiej 10 maja 1940 r. francuskie si∏y nie zdo∏a∏y powstrzymaç
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List L. Jaya z Taverny: „Jako by∏y jeniec wojenny, przebywajàcy w Polsce od 1940 (wrzesieƒ) do
1945 roku najpierw w Toruniu, póêniej zaÊ w Tczewie i w koƒcu w Gdaƒsku, gdzie pracowa∏em
w stoczni im. Lenina, wtedy Danziger Werk, produkujàcej ∏odzie podwodne dla Kriegsmarine, a˝ do
kapitulacji niemieckiej w maju 1945, w czasie tego d∏ugiego pobytu, a zw∏aszcza na samym jego poczàtku, doznawa∏em wielu odruchów solidarnoÊci ze strony Polaków, ja i inni wi´êniowie KG ze stalagu XX B. Uczestniczàc ostatnio w przygotowywaniu konwoju dla Polski organizowanego przez kobiety z Val d’Oise, wsunà∏em kartk´ z podzi´kowaniami dla tego dzielnego narodu. Jakie˝ by∏o moje
zaskoczenie, gdy otrzyma∏em list podpisany przez Lecha Wa∏´s´, który dzi´kowa∏ mi za kartk´ napisanà w imieniu by∏ych jeƒców wojennych w Polsce. Na ile pozwala∏y mi moje skromne Êrodki, na tyle uczestniczy∏em w pomocy dla tego walecznego narodu, który [...] z dobrego serca solidaryzowa∏
si´ z nami, to by∏a SolidarnoÊç ju˝ w roku 1940! Jestem g∏´boko wdzi´czny za ten »kawa∏ek chleba«,
który podarowali mi, gdy – jak Êpiewa w Piosence dla starego wieÊniaka Georges Brassens – »g∏odno
by∏o w ˝yciu mym...«” („Solidarité avec SolidarnoÊç” (SolidarnoÊç z SolidarnoÊcià) 1982, nr 5).
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marszu niemieckich czo∏gów. Zaskoczona armia francuska zosta∏a rozbita3.
I chocia˝ walki zakoƒczy∏y si´ dopiero 24 czerwca w Wogezach, to ju˝ 16 czerwca setki tysi´cy ˝o∏nierzy wszelkich stopni dosta∏y si´ do niewoli. Ocenia si´, ˝e
w r´ce Niemców wpad∏o wtedy 1 850 tys. ˝o∏nierzy i oficerów. 1 575 tys. z nich
zosta∏o póêniej zarejestrowanych w obozach, a ró˝nic´ w obu liczbach t∏umaczyç
mo˝na ucieczkami, zw∏aszcza w pierwszych tygodniach niewoli, oraz incydentalnymi zwolnieniami. 950 tys. jeƒców pozostanie w niewoli a˝ do 1945 r.
Po przegrupowaniach w zaimprowizowanych napr´dce obozach – najcz´Êciej
nieposiadajàcych infrastruktury sanitarnej ani wystarczajàcej aprowizacji – po
morderczych marszach i kolejnych selekcjach, ca∏à t´ mas´ ludzkà przewieziono
w wagonach towarowych do niemieckich obozów. Wi´kszoÊç z nich znajdowa∏a
si´ w granicach III Rzeszy sprzed 1938 r., ale niektóre le˝a∏y na terytorium okupowanej Polski. W regionach ponumerowanych od I do XX znajdowa∏y si´ wielkie obozy oznaczone literami. Istnia∏a wi´c nomenklatura typu I A, I B, II A,
II B etc. Wokó∏ tych obozów powsta∏y tysiàce komand – grup roboczych z∏o˝onych z jeƒców. Na poczàtku 1941 r. by∏o ich 82 tys. o ró˝nej wielkoÊci. Zgodnie
z konwencjà genewskà pracowali w nich szeregowi ˝o∏nierze. Po okresie przejÊciowym i dotarciu do obozu g∏ównego ˝o∏nierze trafiali do tych w∏aÊnie komand jako mniejszych jednostek, umiejscowionych na przyk∏ad przy drobnych
zak∏adach przemys∏owych, a najcz´Êciej przy gospodarstwach rolnych, w których
zatrudniona by∏a ponad po∏owa francuskich jeƒców. Ich praca mia∏a zmniejszyç
negatywne skutki mobilizacji do armii niemieckiej.
Stalag I B, który mieÊci∏ si´ w Hohenstein – dziÊ Olsztynek – znajdowa∏ si´ nieopodal pomnika upami´tniajàcego zwyci´stwo pod Tannenbergiem, odniesione
w lecie 1914 r. nad wojskami rosyjskimi przez marsz. Hindenburga. We wrzeÊniu
1941 r. obóz liczy∏ 33 798 uwi´zionych, z których jedynie 924 przebywa∏o na sta∏e na jego terenie. W marcu 1943 r. z ogólnej liczby 28 7724 jeƒców jedynie 477
pozostawa∏o w obozie. Liczby te pokazujà, ˝e chocia˝ w∏adze niemieckie dà˝y∏y
do pe∏nej kontroli nad jeƒcami, to warunki wojenne, a dok∏adnie koniecznoÊç
zwi´kszenia produkcji, pociàga∏y za sobà pewne ich rozproszenie, sprzeczne
zresztà z za∏o˝eniem ca∏kowitego wyizolowania, nawet jeÊli ludnoÊç niemieckà
obowiàzywa∏ ca∏kowity zakaz kontaktów z wi´êniami poza kontaktem czysto za-
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M. Bloch, l’Etrange défaite (Dziwna kl´ska), Paris 1990, s. 67: „Niemcy pod znakiem szybkoÊci
prowadzili nowoczesnà wojn´. My natomiast nawet nie usi∏owaliÊmy prowadziç wojny, ˝adnej, ani
przesz∏ej, ani zaprzesz∏ej. W chwili gdy Niemcy szli na wojn´, my nie potrafiliÊmy albo wr´cz nawet nie chcieliÊmy zrozumieç jej rytmu wyznaczanego przyspieszonymi wibracjami nowej ery”
[t∏um. U.P.P.].
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Y. Durand, La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les commandos, 1939–1945 (˚ycie codzienne jeƒców wojennych w stalagach, oflagach i komandach,
1939–1945), Paris 1987, s. 299. W 1960 r. w∏adze polskie ufundowa∏y tam obelisk ku czci jeƒców
zmar∏ych w niewoli. Czytamy na nim: „Tu zosta∏y z∏o˝one prochy ponad 55 tys. pomordowanych
przez hitlerowców obywateli ZSRR, Polski, Francji, Belgii i W∏och. Zw∏oki Francuzów i W∏ochów
zosta∏y ekshumowane. CzeÊç ich pami´ci”. Oryginalny tekst inskrypcji ró˝ni si´ nieco od wersji podanej przez autora w tekÊcie francuskim: „A la mémoire des hommes qui ont souffert ici de quelques nationalités qu’ils soient, victimes de la barbarie hitlérienne” (Pami´ci ludzi, którzy cierpieli tu
bez wzgl´du na ich narodowoÊç, ofiarom hitlerowskiego barbarzyƒstwa). Niniejszym dzi´kuj´ Pani
Monice Szulc z Zespo∏u ds. Promocji, Turystyki i Wspó∏pracy Zagranicznej Urz´du Miejskiego
w Olsztynku za pomoc w ustaleniu oryginalnej wersji napisu (przyp. t∏um.).
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wodowym. Zamierzona pe∏na izolacja w rzeczywistoÊci okaza∏a si´ wi´c niewykonalna. Po pierwsze dlatego, ˝e przed Francuzami w stalagach znalaz∏o si´ ju˝
400 tys. wi´êniów polskich. Po drugie, oprócz Francuzów w tym samym czasie do
obozów przybyli Belgowie, Holendrzy i przedstawiciele innych narodowoÊci.
Pierwsi jeƒcy francuscy trafili do obozów, w których ju˝ przebywali wzi´ci do
niewoli na jesieni 1939 r. ˝o∏nierze polscy. Powa˝nà przeszkod´ stanowi∏a bariera j´zykowa. Pokonywano jà dzi´ki temu, ˝e wielu Polaków zna∏o troch´ francuski. Do problemów z komunikacjà do∏àcza∏a si´ tak˝e wzajemna nieufnoÊç. Francuzi ˝ywili jà z powodu ca∏kowitej kl´ski Polaków, niech´ç Polaków wynika∏a
z rozczarowania brakiem aktywnoÊci wielkiego sojusznika we wrzeÊniu 1939 r.
Jeniec stalagu XII A, Raymond Plaa, tak opowiada: „Do niewoli dosta∏em si´
27 listopada 1939. [...] Stamtàd przewieziono nas do stalagu w Limburgu, który
wtedy nazywa∏ si´ XII A. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy polskich przetrzymywano w tym
w∏aÊnie satalagu. W zwiàzku z tym, ˝e Francuzów by∏o niewielu, pomieszano nas
z innymi. […] Posadzili nas z Polakami, którzy okazali si´ bardzo w porzàdku.
SpotkaliÊmy tam nawet pewnego Polaka, który studiowa∏ prawo i doskonale mówi∏ po francusku. [...] To on nam powiedzia∏: »Nas ju˝ pokonali, a Francja padnie za miesiàc, najdalej za 45 dni«. UÊmiechn´liÊmy si´ pod nosem, mówiàc mu,
˝e Francja to nie Polska. Póêniej jednak przekonaliÊmy si´, ˝e to on mia∏ racj´.
Spotka∏em go zresztà wiele lat póêniej”5.
Rozproszenie francuskich jeƒców zwi´kszy∏o mo˝liwoÊç spotkaƒ i kontaktów
nie tylko z ich polskimi wspó∏braçmi w niewoli, ale równie˝ z ludnoÊcià cywilnà. Ju˝ w czasie transportu Francuzi odczuli wspó∏czucie p∏ynàce ze strony Polaków. Armand Porte zosta∏ schwytany i wzi´ty do niewoli w Donon, nast´pnie
odes∏ano go do obozu w Hohenstein: „Nazwy niemieckich miast, które pami´ta∏em jeszcze ze szko∏y, uzmys∏awia∏y mi drog´, jakà przeby∏ nasz weso∏y pociàg.
PrzejechaliÊmy Niemcy i ich stolic´, póêniej ca∏à Polsk´ i wcià˝ jeszcze jechaliÊmy
i jechali, zupe∏nie bez koƒca. Po drodze nasi przyjaciele Polacy dawali nam dyskretne znaki, które zbli˝a∏y nas do siebie we wspólnym nieszcz´Êciu tak, ˝e ogarnia∏o nas wzruszenie. To wspania∏e, jak zwyk∏y gest przyjaêni mo˝e byç w podobnej chwili pomocny. Eylau [I∏awa]. DojechaliÊmy do Prus Wschodnich, ale
pociàg, z przerwami na krótkie przystanki, jecha∏ wcià˝ dalej tà piekielnà drogà.
[...] DojechaliÊmy nocà. [...] Dworzec by∏ rz´siÊcie oÊwietlony. ByliÊmy w Hohenstein [...], gdzie mieliÊmy podzieliç los polskich m´czenników”6.
Les KG parlent (KG opowiadajà), Paris 1965, s. 176; Êwiadectwo Raymonda Plaa, s. 12–19.
A. Porte, Ceux du Donon et du I B (Ci z Donon i z I B), Paris 1964. Gérard Jannet podaje, ˝e
4 sierpnia po przybyciu na dworzec w Poznaniu jeƒcy byli zaskoczeni, gdy zobaczyli, ˝e kolejarze
odnoszà si´ do nich z wielkà ˝yczliwoÊcià, a nieraz nawet im salutujà. W drodze z dworca w Toruniu do fortu XI ludnoÊç rzuca∏a im chleb: „Dzieci, których nasi stra˝nicy nie Êmieli brutalnie odpychaç, wchodzi∏y mi´dzy szeregi i podawa∏y nam ˝ywnoÊç, czasem wr´cz wciska∏y jà nam do kieszeni, chlebaków czy toreb” (S. Ok´cki, L’aide des Polonais apportée aux prisonniers de guerre fran˜ais
(Pomoc Polaków dla francuskich jeƒców wojennych) [w:] La coopération polono-fran˜aise dans la
lutte contre l’envahisseur hitlérien et ses références aux temps contemporains: matériels du colloque
scientifique polono-fran˜ais de recherche historique, Varsovie, les 24 et 25 mai 1977 (Wspó∏praca
polsko-francuska w walce z hitlerowskim najeêdêcà i jej odniesienia do czasów wspó∏czesnych: materia∏y z polsko-francuskiej konferencji naukowej historyków), red. J. Nadzieja, t∏um. tekstów polskich R. Glanowski, Varsovie 1979).
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W okupowanej, podzielonej i zreorganizowanej Polsce znajdowa∏o si´ wiele
obozów i wi´zieƒ: wi´zienie w Grudziàdzu (Graudenz); obóz XXI D w Poznaniu (Posen); na peryferiach Stalagu XX B w Malborku (Marienburg) istnia∏o wiele komand, m.in. grupa nr 96 w Gdaƒsku, gdzie wi´êniowie francuscy spo˝ywali posi∏ki w towarzystwie polskich cywilów.
Stalag I B w Prusach Wschodnich, o którym ju˝ wspomina∏em, zas∏uguje na
szczególnà uwag´: jego komanda rozrzucone by∏y po okolicznych wioskach,
wi´êniowie cz´sto pracowali bowiem w du˝ych pruskich gospodarstwach rolnych. Ponadto na tym obszarze nie mieszka∏a ludnoÊç wy∏àcznie niemiecka,
by∏o tam te˝ wielu wi´êniów polskich i cywilów wywiezionych na przymusowe roboty7.
Dzielenie wspólnego losu sprawi∏o, ˝e mi´dzy Francuzami i Polakami bardzo
szybko zawiàza∏a si´ niç szczerej sympatii. W swoich wspomnieniach Philippe
Valat, któremu po pobycie w sowieckich wi´zieniach uda∏o si´ dostaç do francuskiej wolnej strefy, opowiada, jak dzi´ki pomocy Polaków uciek∏ i dosta∏ si´ na
okupowanà przez Sowietów Litw´: „Przez miesiàc rozmawialiÊmy o tym, a ka˝dy znosi∏ informacje, które us∏ysza∏ u Niemców albo zebra∏ od polskich wi´êniów. Polacy zresztà odradzali nam ucieczk´ przez Litw´, mówiàc, ˝e Litw´ okupujà Rosjanie i ˝e oddajà oni Niemcom schwytanych uciekinierów. Niemcy
z kolei rozpuszczali pog∏oski, ˝e Sowieci rozstrzeliwujà ka˝dego, kto wtargnie na
ich terytorium”8.
W tym czasie policyjna wspó∏praca w∏adz niemieckich i sowieckich funkcjonowa∏a znakomicie. Valat opowiada dalej: „W czasie tych pruskich galer za towarzyszy mia∏em dwóch Polaków, Kazimierza i Janka, i jednà Polk´, Stanis∏aw´
G∏ogowskà. Od miesi´cy pracujàc u Kollwittzów, zupe∏nie pogodzili si´ oni ze
swoim losem. Stracili nadziej´, bo nie by∏o ju˝ Polski. Ucieczka oznacza∏a dla
nich tyle, co zmieniç panów niemieckich na panów rosyjskich – jednakowo znienawidzonych. Biedni ludzie. Przyj´li mnie bardzo ˝yczliwie. Wprowadzali mnie
we wszelkie zaj´cia gospodarskie, a gdy zostawaliÊmy sami, nawet pomagali mi
w najci´˝szych pracach. Id´ do Polaków, nios´ im wszystko, czego nie mog´ ze
sobà zabraç, wol´, ˝eby to oni z tego skorzystali, a nie te kutwy Kollwittze.
Mówi´ im, ˝e uciekam. Robi im si´ smutno [...] Janek proponuje: – Weêmiemy
ze sobà psa, ˝eby nie szczeka∏. Nawet nie pomyÊla∏em o tym kundlu: w nocy narobi ha∏asu jak wszyscy diabli, niech no tylko liÊç zadr˝y”.
Bardziej na wschód, w Galicji, jakieÊ 100 km od Lwowa (Lemberg) w kierunku na ZamoÊç, znajdowa∏ si´ obóz karny w Rawie Ruskiej, do którego od kwietnia 1942 r. wysy∏ano wi´êniów po nieudanych próbach ucieczki. Warunki bytowe by∏y tam wyjàtkowo surowe. W sierpniu 1942 r. w obozie przebywa∏o 13 tys.
wi´êniów, w tym 3243 Francuzów. Niektórzy z nich ponownie próbowali uciekaç, korzystajàc przy tym z pomocy Polaków zamieszkujàcych w tym regionie.
12 sierpnia 1942 r. podkopem d∏ugoÊci ok. 20 m uciek∏o 93 wi´êniów z komanda w Zwierzynku. Jedynie dwóm uda∏o si´ zbiec, czternastu zosta∏o zabitych
W powieÊci Arno Surminskiego Jokehnem, chronique d’un village des confins allemands (Jokehnem, kronika pewnej wsi na niemieckich kresach) (Montricher 2002) polscy cywile pojawiajà si´
w tle ˝ycia tej wioski po∏o˝onej w Prusach Wschodnich.
8
P. Valat, Les labyrinthes de la liberté (Labirynty wolnoÊci), Paris 2000.
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podczas ucieczki, a 66 uznano za zaginionych. Charles Gardon, który szcz´Êliwie
przedosta∏ si´ do Budapesztu, opowiada: „Po wielu dniach w´drówki dotar∏em
wreszcie w okolice ujÊcia Sanu do Wis∏y. Prawie ka˝dego dnia polscy ch∏opi pomagali mi, nara˝ajàc przy tym ˝ycie; najbardziej jednak pomóg∏ mi pewien pi´tnastoletni ch∏opiec, który zgodzi∏ si´ przewieêç mnie w swojej ∏ódce na drugi
brzeg Sanu”9. Z pomocy skorzysta∏ te˝ doktor Lanussé, który we wrzeÊniu 1942 r.
uciek∏ z obozu Fliegerhorst pod Krakowem (innego komanda obozu w Rawie
Ruskiej): „Po ca∏onocnej w´drówce zostaliÊmy przyj´ci przez polskich ch∏opów.
Nigdy tego nie zapomn´. Ryzykowali ˝ycie, by nam pomóc, a podejmowali to ryzyko, bo tak wielkà estymà obdarzali Francj´. Póêniej skontaktowali nas z jakàÊ
komórkà ruchu oporu”.
W wyniku reorganizacji poszczególnych obozów powstawa∏y sytuacje niezwykle znaczàce z punktu widzenia relacji polsko-francuskich. Roger Ikor
w swojej ksià˝ce Pour une fois écoute, mon enfant (Raz pos∏uchaj, moje dziecko)
opowiada epizod, którego by∏ Êwiadkiem i uczestnikiem w 1942 r. Administracja niemiecka podj´∏a wtedy decyzj´ o przeniesieniu Francuzów z obozu
w Grossborn na miejsce Polaków przetrzymywanych w Arnswalde (Choszczno),
i odwrotnie. Zamiana miejsc odbywa∏a si´ etapami, co dawa∏o jeƒcom obu narodowoÊci okazj´ do okazania sobie wzajemnego wsparcia: „MieliÊmy zajàç
miejsce polskich oficerów, jeƒców z 1939. Byli prawie tak liczni jak my. Operacj´ przeprowadzono wi´c w nast´pujàcy sposób: w naszym obozie wepchni´to
nas wszystkich do dwu bloków, IV i I; sprowadzono po∏ow´ Polaków, aby zaj´li
dwa puste bloki, II i III, a wtedy po∏owa z nas przesz∏a do na pó∏ opró˝nionego
obozu polskiego. Tak samo zrobiono z pozosta∏ymi. OczywiÊcie zostawiliÊmy Polakom puste cele pokryte napisami »Vive la Pologne« [Niech ˝yje Polska] i »Ils
sont foutus« [Ju˝ przegrali]. Podobne my znaleêliÊmy w Arnswalde. Ale tak naprawd´ to chc´ opowiedzieç o tym, jak ich powitaliÊmy. OczywiÊcie wszelkie
kontakty z Polakami by∏y streng verboten. [...] Tak wi´c Polacy przyje˝d˝ajà, grupujà si´. W baraku naprzeciwko dworca komitet powitalny wywiesi∏ dwa koce:
czerwony i bia∏y, takie nawiàzanie do polskiej flagi. Gdy Polacy zbli˝yli si´ do
nas, wybuch∏y gromkie brawa”.
Szczególnie ciekawy jest dla nas fragment dotyczàcy wyobra˝enia, jakie jedni
wi´êniowie mieli o drugich: „Nie bez powodu tak bardzo nalegam na nasze kontakty ze wspó∏towarzyszami zza Wis∏y. I na nich, i na nas niemiecka propaganda
wywar∏a pewien wp∏yw, który jednak samo ju˝ spotkanie obróci∏o w niwecz. Prawie ju˝ bowiem uwierzyliÊmy, ˝e polityka kolaboracji oraz Pétain i Scapin10 sprawili, i˝ traktowano nas w sposób wyjàtkowy w porównaniu z Polakami, S∏owianami,
czyli podludêmi chronionymi jedynie przez Czerwony Krzy˝. ZorientowaliÊmy
si´ szybko, ˝e to oni [Polacy] byli lepiej ubrani, ˝e dostawali wi´cej paczek, i ˝e
traktowano ich równie dobrze. By∏ to bezpoÊredni, a nierzadko decydujàcy, cios
dla tych zwolenników Pétaina, którzy wychodzili z za∏o˝enia, ˝e to w∏aÊnie on
9

Obóz w Rawie Ruskiej ma swojà stron´ internetowà za∏o˝onà przez Pierre’a Grandeta. Z niej zaczerpnà∏em informacje o uciekinierach z komanda w Zwierzynku; zob. te˝ S. Ok´cki, L’aide des Polonais...
10
Scapin to Georges Scapini (1893–1976), inwalida wojenny (niewidomy), reprezentowa∏ francuskich jeƒców wojennych wobec w∏adz niemieckich.
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oszcz´dzi∏ najgorszego zarówno nam, jak i Francji. JeÊli zaÊ idzie o Polaków, to
wszyscy oni uwa˝ali nas za skoƒczonych kolaborantów. Strasznie zdziwili si´ tym
przyj´ciem i ostrzegli nas, ˝e ich pozostali w Arnswalde koledzy mogà przyjàç
nas nieco ch∏odniej. OczywiÊcie te˝ umówili si´ i jak jeden mà˝ zakrzykn´li »Vive le général de Gaulle« [Niech ˝yje genera∏ de Gaulle]. A okrzyk ten rzucony jak
wyzwanie szybko sta∏ si´ raczej zach´tà do dyskusji politycznych, po których nie
tylko oni lepiej nas rozumieli, ale te˝ i my lepiej poznaliÊmy ich ogromne zaufanie do de Gaulle’a. [...] I my, i Polacy dzi´ki wzajemnym kontaktom jaÊniej widzieliÊmy pewne sprawy, a prawda i rzeczywistoÊç otaczajàcego nas Êwiata wyraêniej odcina∏y si´ dla nas od pok∏adów k∏amstw”11.
Z kolei w Arnswalde Polacy powitali francuskich KG, Êpiewajàc im La Madelon i Sambre-et-Meuse12, wyci´li te˝ z papieru litery i ustawili si´ kolejno w gigantyczny napis „Vive la France!”.
Zacytujmy tu jeszcze inne Êwiadectwo, zw∏aszcza ˝e odbi∏o si´ ono szerokim
echem w powojennej ju˝ Francji. Chodzi o Francisa Ambri¯re’a (1907–1998)
i jego ksià˝k´ Les Grandes Vacances 1939–1945 (Wielkie wakacje 1939–1945),
za którà w 1946 r. dosta∏ nagrod´ Goncourtów13. Internowany w obozie w Kobierzynie, 3 km od Krakowa – zgrupowano tam podoficerów, którzy odmówili
pracy na rzecz Niemców – Ambri¯re sta∏ si´ jednym z „zaufanych” dla 2–3 tys.
wi´êniów. Mia∏ on pozwolenie na wyjazdy do Krakowa w celu zakupu zarówno
artyku∏ów pierwszej potrzeby dla wspó∏wi´êniów, jak i rzeczy niezb´dnych do
dzia∏alnoÊci kulturalnej w obozie. W nast´pujàcy sposób opisuje stan ducha Polaków i przytacza reakcje swoich kolegów na zachowanie cywilów z Krakowa:
„Spytajcie któregokolwiek z trzydziestu tysi´cy Francuzów, wi´êniów z Rawy
Ruskiej, Lwowa czy Kobierzyna, ˝aden z nich nigdy nie kry∏ swojego podziwu
ani swojej wdzi´cznoÊci dla Polaków. Bezustannie dawali nam oni odczuç bojowego ducha i wspierali naszà walecznoÊç swojà nieustajàcà sympatià. [...] Kalwa,
Wojniakowski, Kar∏owicz, Lipiƒski, Matejko, Nowak, pami´tam wcià˝ wasze
twarze i ten ogieƒ, który mieliÊcie w oczach, gdy wzajemnie przekonywaliÊmy
si´, ˝e nawet na dnie nocy trzeba mieç nadziej´ [...]. W pami´ci mojej na zawsze
zachowam te˝ wspomnienie owego starca, który w czasie mojego pierwszego pobytu w Krakowie zagadnà∏ mnie, nie zwa˝ajàc zupe∏nie na dwóch pilnujàcych
mnie Niemców. Zaintrygowany moim mundurem patrzy∏, jak szed∏em w stron´
Rynku, a gdy znalaz∏em si´ obok niego, spyta∏ mnie, czy jestem Francuzem. Gdy
to potwierdzi∏em, powiedzia∏ do mnie »Vive la France« i na oczach moich zakazanych zbirów zdjà∏ z g∏owy czapk´.
Bracia Polacy, wcià˝ widz´, jak 14 lipca 1942 roku stoicie wszyscy nieopodal
naszych drutów i Êpiewacie z nami Marsyliank´, by uczciç dzieƒ naszego narodowego Êwi´ta. Widz´ wcià˝ t´ staruszk´, która przynosi∏a kwiaty na groby naszych zmar∏ych, pochowanych na ma∏ym cmentarzu nieopodal obozu [...]. Widz´,
R. Ikor, Pour une fois écoute, mon enfant (Raz pos∏uchaj, moje dziecko), Paris 1975.
La Madelon: Quand Madelon – francuska piosenka wojskowa z czasów I wojny Êwiatowej, Sambre-et-Meuse: Le Régiement de Sambre et Meuse – jeden z najbardziej znanych francuskich marszów
wojskowych, pieÊƒ-hymn z czasów wojny 1870 r. (przyp. t∏um.).
13
Nagroda Goncourtów (Prix Goncourt) – nagroda w dziedzinie literatury najbardziej znana po literackim Noblu, przyznawana jest we Francji od 1903 r. (przyp. t∏um.).
11
12

Francuscy i polscy jeƒcy wojenni. Braterstwo doÊwiadczeƒ i Êwiadectwa
jak wyciàgacie ku nam r´ce – o ile czasem stra˝nik na to pozwala∏ – a w nich
papierosy, chleb, owoce i ciàgle, ciàgle to Êwiat∏o w waszych oczach, które nawet wbrew temu, co si´ dzia∏o, dawa∏o wiar´ w zwyci´stwo naszej sprawy. [...]
Mówi∏em o Kochiƒskim [w∏aÊciciel najwi´kszej perfumerii w Krakowie], móg∏bym wymieniaç i innych, nikt jednak bardziej ni˝ on nie rozwinà∏ zwodniczego
geniuszu tak, by za jego pomocà wyra˝aç uczucia najg∏´bsze. To on bowiem,
wprowadzajàc na rynek z okazji Bo˝ego Narodzenia 1943 nowà wod´ koloƒskà, bezczelnie nazwa∏ jà »Coeur de France« [Serce Francji], a ka˝dy flakonik
mia∏ przyczepionà trójkolorowà etykietk´, w ten sposób witryny sklepów,
a wi´c i ca∏e ulice, dos∏ownie mieni∏y si´ od maleƒkich francuskich flag. Po powrocie do Kobierzyna opowiada∏em zawsze o wszystkich takich znakach przywiàzania, o tych cichych prowokacjach i drwinach. Na trzymanych w zamkni´ciu wspó∏wi´êniów dzia∏a∏o to lepiej ni˝ opowiadanie budujàcych przypowieÊci,
obóz stawa∏ si´ mniej wyobcowany. Dobrze by∏o wiedzieç, ˝e gdzieÊ tam za drutami ca∏y naród jest po naszej stronie, ˝e myÊli jak my, czuje jak my, ˝e jak my
d∏awi w sobie ten sam gniew i ˝ywi te same nadzieje. To w zasadzie pomaga∏o
nam ˝yç. I to jest w∏aÊnie to niewys∏owione dobrodziejstwo, którego doÊwiadczyliÊmy ze strony Polski”14.
Francis Ambri¯re nawiàza∏ z pewnoÊcià kontakty, które umo˝liwia∏y mu
ucieczk´ w czasie nadejÊcia Armii Czerwonej, niemniej jednak zdecydowa∏ si´
pozostaç z kolegami przeniesionymi na Zachód. Nie wszyscy tak zrobili. Niektórzy z uciekinierów przy∏àczyli si´ do polskiego ruchu oporu, wielu z nich walczy∏o w powstaniu warszawskim (1 sierpnia–2 paêdziernika 1944 r.). Niewiele jednak wiadomo na ich temat15.
Emile Légé, jeden z uciekinierów z komanda w Rawie Ruskiej, w 1953 r.
opublikowa∏ wspomnienia poprzedzone wst´pem genera∏a Andersa. Jako cz∏onek Okr´gu AK Lwów uczestniczy∏ w wyzwoleniu miasta w 1944 r. By∏ Êwiadkiem post´pujàcej sowietyzacji regionu oraz likwidacji polskiego ruchu oporu
przez sowieckie s∏u˝by: „W ciàgu kilku miesi´cy mia∏em dostatecznie du˝o czasu, by zaobserwowaç metody stosowane przez stalinowców w celu utrzymania
si´ u w∏adzy i ca∏kowitego podporzàdkowania ludnoÊci ich tyranii. Zacz´li od
zatrzymywania i likwidowania tak zwanych wrogów klasowych: oficerów, adwokatów i wszelkich przedstawicieli wolnych zawodów, cz∏onków stowarzyszeƒ patriotycznych i religijnych, urz´dników paƒstwowych, w koƒcu wszystkich tych, których podejrzewali o bycie niekomunistami. Nikogo owe czystki
nie oszcz´dza∏y: ani biednych, ani bogatych, ani robotników, ani intelektualistów, ani m∏odych, ani starych. Szli bowiem etapami, grupa po grupie, dzielnica po dzielnicy, z zadziwiajàcà metodycznoÊcià. Ka˝dy wiedzia∏, ˝e wczeÊniej
czy póêniej przyjdzie i na niego kolej. Wieczorem k∏ad∏eÊ si´ w domu wolny,
a nazajutrz by∏eÊ ju˝ w wi´zieniu, by zresztà nied∏ugo potem w ogóle zniknàç
F. Ambri¯re, Les Grandes Vacances 1939–1945 (Wielkie wakacje 1939–1940), Paris 1946.
Po moim wystàpieniu jedna z obecnych osób poda∏a nazwisko francuskiego uczestnika powstania: by∏ to Jean Gasparoux. Gérard Jannet wspomina o Camille Machot, który do∏àczy∏ do
partyzantów z regionu Starogardu, a schwytany przez Niemców i skazany na trzy lata wi´zienia,
zosta∏ ostatecznie uniewinniony przez rad´ wojennà w Gdaƒsku (S. Ok´cki, L’aide des Polonais...).

14

15
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z grona ˝ywych. Wystarczy∏o cokolwiek: poskar˝yç si´ na zaopatrzenie, na n´dz´, poskar˝yç si´ na system”16.
N´kany przez NKWD Emile Légé zdecydowa∏ si´ poprosiç o repatriacj´; do
Francji wróci∏ 25 sierpnia 1945 r. Pobyt w sowieckiej strefie okupacyjnej stanowi jeszcze jeden aspekt wspólnego losu, albo raczej jest to ju˝ drugie wspólne doÊwiadczenie, jakie Francuzi dzielili z ludnoÊcià polskà w wojennej zawierusze.
Z wyzwolenia, o którym wielu z nich mówi, u˝ywajàc cudzys∏owu, wi´kszoÊç zapami´ta∏a wszechobecnà nieuzasadnionà przemoc wobec uciekinierów, przemoc,
która nie oszcz´dza∏a ani starców, ani dzieci, a ju˝ zw∏aszcza kobiet – ofiar masowych gwa∏tów i dzikich mordów.
W pami´ci Francuzów repatriowanych na podstawie francusko-sowieckiego
porozumienia z 29 czerwca 1945 r. na trwa∏e zachowa∏y si´ straszliwe sceny, których byli Êwiadkami. Wspomnienia, które na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych napisa∏ Louis Suarez, sà bardzo charakterystyczne dla tego typu relacji17. Wzi´ty do
niewoli 2 lipca 1940 r. i osadzony w Stalagu I B Louis Suarez zosta∏ odes∏any do
gospodarstwa rolnego niedaleko K´trzyna (Rastenburg). Po wkroczeniu do Prus
Wschodnich Armii Czerwonej Francuzi szybko stracili wszelkie z∏udzenia dotyczàce tak wyczekiwanych „wyzwolicieli”: „Mieszkanie zosta∏o dok∏adnie splàdrowane, meble powywracali do góry nogami, bielizn´ wyrzucili przez okno, jedzenie, a zw∏aszcza alkohol bàdê cokolwiek, co go przypomina∏o, natychmiast
zabrali. ˚àdni ∏upu, ci ludzie [...] zabierali dos∏ownie wszystko, co im wpad∏o
w r´ce. Na pierwszy rzut oka armià tà nikt nie dowodzi∏ [...]. WidzieliÊmy niestety, jak kobiety w wieku od 15 do 70 lat brano si∏à, by zaspokoi∏y bestialskie chucie tych rozpasanych ˝o∏daków. S∏yszeliÊmy, jak wyjàc, wykrzykiwa∏y one imiona
tych, którzy stali si´ dla nich kimÊ wi´cej ni˝ tylko towarzyszami niedoli, ale krzycza∏y te˝ do nas, do tych, obok których po prostu sp´dzi∏y te pi´ç lat. Jeden po
drugim ka˝dy z tych Êmierdzàcych i zaroÊni´tych m´˝czyzn szed∏ po swoje, nie baczàc na j´ki bezskutecznie wo∏ajàcych o pomoc kobiet. Nic nie mogliÊmy zrobiç,
ka˝da próba oporu, ka˝da oznaka sprzeciwu czy próba ucieczki z góry oznacza∏y
Êmierç z ràk tych Mongo∏ów dysponujàcych wszystkim wedle w∏asnego uznania,
˝yciem i Êmiercià innych tak˝e. Taki przeraêliwy spektakl przemocy i zbrodni widzieliÊmy na w∏asne oczy... [...] Kompletnie sparali˝owani i z zimna, i ze strachu
staliÊmy w milczeniu. [...] I tak ca∏y ranek, sceny grabie˝y i obraz rozpaczy: porozrzucane trupy, p∏acz zgwa∏conych kobiet na widok dzieci – rannych bàdê zabitych – które w∏asnymi cia∏ami usi∏owa∏y zas∏oniç matki przed agresjà. WidzieliÊmy, jak zjawi∏ si´ starszy rangà oficer. Z absolutnà oboj´tnoÊcià patrzy∏ na sytuacj´
dooko∏a, zapewne dla niego ca∏kowicie normalnà i cz´stà”.
MyÊl´, ˝e w∏aÊnie to doÊwiadczenie spowodowa∏o utrzymujàce si´ jeszcze po
wojnie g∏´bokie zrozumienie, a nawet wspó∏czucie dla Polski i dla Polaków. Za16
E. Légé, J’étais un partisan (By∏em partyzantem), wst´p gen. W. Anders, Menton 1953. W 1972 r.
Emile Légé w∏asnym nak∏adem opublikowa∏ drugà wersj´ swoich wspomnieƒ Zonne mortelle:
mémoires (Strefa Êmierci: wspomnienia), Payzac.
17
L. Suarez, 1939–1945: sept années volées ∫ ma jeunesse (avec les hordes de l’Armée Rouge en
Prusse-Orientale) (1939–1945: siedem lat skradzionych mojej m∏odoÊci przez hordy Armii Czerwonej w Prusach Wschodnich), Castres. Louis Suarez za∏o˝y∏ w∏asnà stron´ internetowà, na której upubliczni∏ swoje Êwiadectwo.

Francuscy i polscy jeƒcy wojenni. Braterstwo doÊwiadczeƒ i Êwiadectwa
zwyczaj wi´êniowie zachowali bowiem ogromnà sympati´ wobec narodu zza ˝elaznej kurtyny. List, który ostatnio dosta∏em od jednego z nich – chodzi o R. Pointeaux de Sarreguemines – zdaje si´ t´ intuicj´ potwierdzaç. W czasie wojny pracowa∏ on w piekarni w Neuhausen niedaleko Królewca, a po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ wojennych podjà∏ poszukiwania zarówno swoich by∏ych niemieckich
pracodawców, jak i Polaków i Polek, z którymi sp´dzi∏ kilka lat swojego ˝ycia:
„To dzi´ki poÊrednictwu Annelisy [...] skontaktowa∏em si´ z Danutà Chilanewskà, Polkà, która by∏a sprzedawczynià w piekarni Schulzów, tam gdzie ja sam
– zresztà tak jak i ona – pracowa∏em jako piekarz a˝ do 27 stycznia 1945 r. To
w∏aÊnie tego dnia przybyli do Neuhausen nasi »wyzwoliciele«, a personel piekarni rozproszy∏ si´. Dla nas wygnaƒców (Francuzów, Belgów, Polaków, bia∏ych Rosjan) by∏a to prawdziwa tragedia. Ale to kobiety (Polki i Niemki) przesz∏y prawdziwe piek∏o w r´kach tych szturmujàcych Mongo∏ów”18.
Pozostaje nam teraz rozwa˝yç, jaki by∏ wp∏yw tych opowieÊci na spo∏eczeƒstwo francuskie po powrocie jeƒców do domu. Historie te opowiadali oni najpierw w gronie rodzinnym. Jak wi´c ich Êwiadectwa mog∏y wp∏ywaç na sfer´
polityki? Odnios´ si´ tu do tragicznego doÊwiadczenia „˝o∏nierzy mimo woli”
– Alzatczyków i mieszkaƒców regionu Mozeli – nietrudno domyÊliç si´, ˝e nie
wzbudzi∏o to w nich najmniejszego nawet entuzjazmu wobec Zwiàzku Radzieckiego i komunizmu. W wypadku setek tysi´cy tych ludzi nie dysponujemy ˝adnym systematycznym studium, w archiwach zachowa∏y si´ jednak wzmianki, ˝e
publiczne wystàpienia by∏ych wi´êniów stalagów, Êwiadków wkroczenia oddzia∏ów sowieckich, wywo∏ywa∏y pewne echo. Raporty tajnych s∏u˝b, do których dotar∏ niedawno Laurent Doussin, ukazujà jasno stan ducha by∏ych wi´êniów oraz reakcje komunistów: „8 czerwca 1945. Pog∏oski rozg∏aszane przez
repatriowanych wi´êniów wyzwolonych przez Rosjan. Pewna liczba wi´êniów
ostatnio repatriowanych z Niemiec i dostarczonych nam przez oddzia∏y radzieckie jest oburzona postawà tych ostatnich. JeÊli uwierzyç w to, co mówià,
pozbawiono ich wszystkiego, co posiadali, a mianowicie sygnetów, obràczek
i zegarków. Jeƒcy uwolnieni spod nazistowskiego jarzma nie zostali te˝ bezpoÊrednio skierowani do odpowiednich punktów repatriacyjnych, ale zatrzymani
w celu wymiany w systemie jeden do jednego za ˝o∏nierzy rosyjskich dostarczonych przez wojska amerykaƒskie. To w∏aÊnie [Amerykanie] wielokrotnie
proponowali repatriacj´ wi´êniom francuskim i belgijskim, co jednak spotka∏o
si´ z ostrym sprzeciwem Rosjan, którzy kategorycznie odmówili ich wydania,
nie mogliby bowiem w ten sposób kontynuowaç swojej »wymiany« za ˝o∏nierzy Armii Czerwonej. Wi´kszoÊç repatriantów zachowa∏a bardzo z∏e wspomnienie o Armii Czerwonej, nie ukrywajà te˝ oni, ˝e to w∏aÊnie nie zach´ca
ich do g∏osowania na skrajnà lewic´ w przysz∏ych wyborach. Partia komunistyczna oblepi∏a plakatami tablice wyborcze w gminie Langeac (departament
Haute-Loire). Plakaty te [...] pi´tnujà oskar˝enia by∏ych wi´êniów, wedle których cz´Êç z nich zosta∏a pozbawiona obràczek i innych wartoÊciowych przedmiotów przez ˝o∏nierzy armii radzieckiej. Partia utrzymuje, ˝e sà to kalumnie
18

List R. Pointeaux, 22 XII 2002 r. W tym miejscu dzi´kuj´ M. France Souloumiacowi, który
w biuletynie stowarzyszenia by∏ych wi´êniów Stalagów I B i I A „Toujours l∫” (Wcià˝ tutaj) opublikowa∏ mój apel o poszukiwanie Êwiadectw z tamtych czasów.
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rzucane przez faszystów i spisek wielkiego biznesu w celu zdyskredytowania
Armii Czerwonej”19.
W wyzwalanej Francji kwestia francuskich wi´êniów pozostajàcych pod kontrolà w∏adz sowieckich bardzo szybko sta∏a si´ argumentem przetargowym w relacjach mi´dzy Rzàdem Tymczasowym Republiki a rzàdem ZSRR. Wiele mówi
na ten temat relacja Francisa Hurégo20, cz∏onka delegacji Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, która przyby∏a do Moskwy w 1943 r. Bo kiedy
w grudniu 1944 r. genera∏ de Gaulle udaje si´ do Moskwy celem podpisania paktu ze Zwiàzkiem Radzieckim, to dla Francisa Hurégo jasnym jest, ˝e uznanie de
iure lubelskiego PKWN by∏o obiektem pertraktacji: „JeÊli bowiem genera∏ de
Gaulle ˝yczy∏ sobie ugody ze Wschodem, aby potwierdziç niepodleg∏oÊç Francji
i postawiç [Republik´] w rz´dzie zwyci´skich pot´g, to Stalin kaza∏ mu za to zap∏aciç. Cenà by∏o zaÊ uznanie jego w∏adzy nad Polskà w zmienionych zresztà granicach”. Wed∏ug Hurégo, de Gaulle wys∏a∏ do Polski jego i Christiana Foucheta
po to tylko, by „z w∏adzami zainstalowanymi w Lublinie omówiç kwesti´ wyzwolonych francuskich wi´êniów, którzy tam przebywali”.
W rzeczywistoÊci ju˝ od 7 wrzeÊnia Roger Garreau reprezentujàcy w Moskwie Wolnà Francj´ sugerowa∏ Georges’owi Bidault, ˝eby wys∏aç do Lublina
kpt. Foucheta. Garreau wielokrotnie rozmawia∏ o tym ze Stefanem J´drychowskim, cz∏onkiem Zwiàzku Patriotów Polskich i przysz∏ym delegatem PKWN we
Francji (przyby∏ do Pary˝a 17 grudnia). 14 listopada genera∏ de Gaulle otrzyma∏
z Kremla oficjalne zaproszenie do Moskwy, które przyjà∏. Do Moskwy zabra∏ ze
sobà Foucheta. MyÊla∏ te˝ o tym, by przyjàç w Pary˝u delegata PKWN. Chocia˝
ju˝ 20 wrzeÊnia Garreau ostrzega∏, ˝e pojawienie si´ Christiana Foucheta w mundurze wojskowym „nie powinno wyglàdaç na oficjalne uznanie”, de facto by∏ to
pierwszy krok ku temu.
Po przyjeêdzie do Lublina Francis Huré i Christian Fouchet usi∏owali skontaktowaç si´ z by∏ymi wi´êniami, ale napotkali opór i manipulacje PKWN.
Szybko zrozumieli, ˝e wytyczne w sprawie reakcji na ich dzia∏ania przychodzà
a˝ z Moskwy. W ten sposób ponad 300 tys. Francuzów sta∏o si´ kartà przetargowà w stosunkach francusko-sowieckich, a ich los by∏ ÊciÊle zwiàzany z ewolucjà sytuacji w Polsce oraz z ust´pstwami, na jakie gotowy by∏ pójÊç rzàd francuski.
W konkluzji tego szkicu nale˝y stwierdziç, ˝e mimo ogromnej liczby relacji
i Êwiadectw by∏ych francuskich jeƒców wojennych brak jest dog∏´bnego studium
traktujàcego o wyobra˝eniach na temat Polski sprzed 1939 r., Polski w latach
1939 i 1940, nast´pnie w okresie 1940–1945, w koƒcu po II wojnie Êwiatowej21.
I tak Jean-Louis Crémieux-Brilhac w swojej analizie zachowaƒ i postaw Francuzów w 1940 r. nie wspomina nawet o tym, w jaki sposób ró˝ne kategorie Fran-
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Archiwa Departamentu Puy-de-Dôme, 120 W 54 i 120 W 55, cytowane przez Laurenta Doussina w: „Gavroche” 2000, nr 110.
20
F. Huré, Pologne 1944 (Polska 1944), „Espoir” grudzieƒ 1983; numer poÊwi´cony Christianowi
Fouchetowi (1911–1974). Pragn´ niniejszym podzi´kowaç pani Céline Gervais, która zwróci∏a mojà uwag´ na to wa˝ne Êwiadectwo.
21
Pragn´ wspomnieç w tym miejscu o pracy Agn¯s Márton, L’ Image de la Pologne dans la grande
presse fran˜aise de 1919 ∫ 1939 (Wizja Polski w prasie francuskiej w latach 1919–1939), która

Francuscy i polscy jeƒcy wojenni. Braterstwo doÊwiadczeƒ i Êwiadectwa
cuzów postrzega∏y wtedy Polsk´. Warto pami´taç, ˝e w 1939 r. Polska znalaz∏a
si´ w samym sercu debat i dyskusji. Wystarczy przypomnieç s∏ynny artyku∏ Marcela Déata, opublikowany w „L’Oeuvre” 4 maja 1939 r. pod znamiennym tytu∏em Faut-il mourir pour Dantzig? (Umieraç za Gdaƒsk?), który na trwa∏e wpisa∏
si´ w pami´ç.
Wydaje si´, ˝e doÊwiadczenie wojny odnowi∏o i zmodyfikowa∏o polonofilskie
uczucia Francuzów. Dobrowolne, czy jak kto woli, przymusowe spotkanie Polaków i pokonanych w 1940 r. Francuzów mia∏o niezaprzeczalny wp∏yw na stosunki mi´dzy dwoma narodami, co wi´cej, stworzy∏o podstaw´ do realnej sympatii, nawet jeÊli pozostawa∏a ona dyskretna, a niekiedy wr´cz ukryta.
Komunistyczna Partia Francji zdawa∏a sobie spraw´, ˝e opinia wi´êniów przebywajàcych w sowieckiej strefie okupacyjnej mo˝e zagroziç idealnym wyobra˝eniom o Zwiàzku Radzieckim. Partia ta zrobi∏a wystarczajàco du˝o, by na d∏ugo
powstrzymaç powa˝ne badania nad tym aspektem historii wi´êniów, a dotyczy
to tak˝e badaƒ uniwersyteckich22.
T∏umaczenie Urszula Paprocka-Piotrowska
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In 1940, a significant number of French prisoners got in touch with Polish soldiers,
themselves prisoners, or with Polish civilians with whom they mixed in the “kommandos”
to which score of them were dispersed. Those forced encounters influenced the way the
two nationalities perceived each other, and the spiritual brotherhood, born under arms, lasted after the defeat. With the advance of the Soviet army, French and Polish prisoners had
shared common experience. If the stories of the ex-POWs returning to France were ignored, contained or scorned owing to the political and social strength of the French Communist Party, the fact remains, nevertheless, that this moment of shared history Polish and
French provided a basis for the profound sympathy that links the two nations.

