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Staż Emanuela Guziura w czechosłowackiej 
samodzielnej brygadzie mieszanej 

w Wielkiej Brytanii

Emanuel Guziur (1908-1989)- działacz społeczny, kulturalny i polityczny nie 
jest osobą nieznaną czytelnikom „Pamiętnika Cieszyńskiego”1. Wiadomo, że za
wirowania II wojny s'wiatowej zapędziły go do Wielkiej Brytanii, gdzie jako po
rucznik Polskich Sił Zbrojnych odbył między innymi staż w 1. czechosłowackiej 
samodzielnej brygadzie mieszanej w lutym 1941 roku. Warto więc przedstawić te 
wydarzenia.

Wymienne staże między czechosłowackim a polskim wojskiem zostały rozpo
częte już w grudniu 1940 r. i wiązały się z konkretną realizacją prób nawiązania 
czechosłowacko-polskiej współpracy po wydaniu deklaracji z 11 XI 1940 r. Pol
scy politycy i wojskowi, którzy w swych planach, w odróżnieniu od politycznych 
przedstawicieli czechosłowackich, liczyli na powstanie bliższego związku Polski 
i ĆSR, przykładali do kontaktów wojskowych duże znaczenie, widząc w niej je 
den z fundamentów przyszłej współpracy. Wojskowi czechosłowaccy przystępo
wali jednak do niej poniekąd ostrożniej i mieli obawy co do polskiej przewagi. 
Pomimo tego i u nich możemy zauważyć szczere zainteresowanie współpracą z pol
ską armią. Wymienne staże oficerskie miały temu służyć. Trwały one zwykle dwa 
tygodnie i odbywały się regularnie każdy miesiąc aż do roku 1943. Były one 
realizowane także w jednostkach lotniczych2.

Emanuel Guziur, który w tym czasie służył w 5. Kadrowej Brygadzie w Szkocji, 
przybył do kwatery brygady czechosłowackiej w Leamington 3 lutego 1941. Wraz 
z nim przyjechało pięciu innych polskich oficerów pod dowództwem mjr dypl. 
Kazimierza Sokołowskiego, który w Szkocji służył jako zastępca dowódcy Szko
ły Podchorążych Artylerii. W przypadku Guziura dwunastodniowy staż nie prze
biegł jednak zupełnie bez problemów. Ze względu na to, że w swej relacji Guziur 
o tym nie wspomina, spróbujemy sprawy te nieco przybliżyć.

Dnia 10 lutego 1941 r. podczas kolacji wydanej na czesc polskich oficerów 
w dowództwie 2 batalionu dwaj czechosłowaccy porucznicy Grygar i Śmulović 
stwierdzili, że znają Guziura z czasów jego przedwojennej służby w wojsku cze
chosłowackim. Grupie czechosłowackich wojskowych wydało się także dziwne,



że Guziur zna tak dobrze język czeski i znakomicie się orientuje w czechosłowac
kich problemach. Guziur na tę kwestię zawsze miał odpowiadać w duchu, że jego 
małżonka jest Czeszką z Morawskiej Ostrawy (Olga Guziurowa z d. Staroba po
chodziła ze Średniej Suchej na Zaolziu-red.). Następnego dnia podczas uroczy
stej kolacji, która tym razem odbyła się w 1 batalionie, jeden z polskich stażystów 
mjr Władysław Słoka wyróżnił kilku czechosłowackich oficerów odznaką 2. Ba
talionu Polskiej Brygady. Jednym z wyróżnionych był także kapitan sztabowy 
Jan Krćek, który urodził się w Polsce i w Krakowie chodził do szkoły. Jako żoł
nierz Legionu Czechosłowackiego przeszedł kampanię wrześniową 1939 r. Wspól
nie z kapitanem sztabowym Josefem Ruprichem, który też służył w Legionie, uznał 
za właściwe zaprosić mjr Słokę i innych polskich oficerów łącznie z Guziurem na 
szklaneczkę whisky. W trakcie rozmowy kpt. Krćek zapytał się Guziura, jak mu się 
podoba armia ĆSR. „Był zakłopotany- donosił Krćek - i przyznał, że był naszym 
oficerem i że byłby to powiedział, ale nikt go o to nie pytał. Powiedziałem, że to 
także nie było moim zamiarem, ale że myślałem, że miał możliwość te sprawy 
ujrzeć, skoro u nas przebywał (w brygadzie -  J.F.). Mjr. Słoka, który jest bardzo 
żywym i temperamentnym panem, włączył się do rozmowy; sprawa zaczęła się 
rozmazywać i iść w takim kierunku, że por. Guziur jest Polakiem i że wszystko jest 
w porządku. Pozwoliłem sobie później tylko na uwagę, że by nas faktycznie ucie
szyło, gdyby się pan por.Guziur przedstawił jako nasz były towarzysz zaraz po 
przyjeździe. Wtedy to mjr Słoka z por. Guziurem zaczęli tłumaczyć, że por. Guziur 
działał według zalecenia sztabu jednostki, który mu sugerował, że jeśli nikt się go 
nie zapyta, czy służył w naszym wojsku, to żeby nic nie mówił”3. Według Słoki, 
miał jednak Krćek obwiniać Guziura i innych polskich oficerów o szpiegostwo, 
co szczególnie Słokę dotknęło na tyle, że chciał Krćkovi odebrać przed chwilą 
darowaną odznakę. Sytuację musiał załagodzić dowódca batalionu podpułkow
nik Vladimi'r Prikryl. W brygadzie czechosłowackiej przeprowadzono następnie 
śledztwo, które miało wyjaśnić, czy Krćek rzeczywiście użył słowa „szpieg” i ura
ził tym mjr. Słokę. Czechosłowackie ministerstwo obrony narodowej w końcu 
uznało, że użycie słowa „szpieg” nie zostało Krćkovi udowodnione4.

Po pewnym czasie od kolacji w 1 batalionie, wdał się w rozmowę z majorem 
Sokołowskim kapitan sztabowy Kupczyk5, który według swoich słów pracował 
przed wojną w służbie informacyjnej czechosłowackiej armii. W trakcie rozmowy 
Kupczyk przekazał Sokołowskiemu, iż wie, że Guziur jest bojówkarzem i szpie
giem i że wszyscy ich [czechosłowackich żołnierzy -  J.F.] szpiegujemy, gdyż ta
kie instrukcje otrzymujemy z D[owódz]twa Korpusu i Sztabu Naczelnego Wo
dza”6. Major Sokołowski był zaskoczony, dlatego, że do tej pory nie wiedział 
o tym, co zaszło podczas kolacji w 1 batalionie. Natychmiast poszedł do szefa 
sztabu brygady podpułkownika Karela Lukasa7. Podczas rozmowy w cztery oczy 
Sokołowski zapewnił Lukasa, że nikt z jego oficerów nie otrzymał z dowództwa 
polskiego instrukcji do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Starał się całe 
zdarzenie bagatelizować, mówiąc, że przecież „przyjechaliśmy tutaj dla kontynu
owania prac o znaczeniu państwowym, a tym samym incydent nieodpowiedzial- 
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nej jednostki nie może popsuć nam tej roboty.”8. Podpułkownik Lukas, który 
również jeszcze nie wiedział, że chodzi o Guziura, bezskutecznie prosił Sokołow
skiego, aby mu podał nazwisko. Na jednej z dalszych kolacji do Sokołowskiego 
skierowała się grupa młodych oficerów czechosłowackich z prośbą, aby zwrócił 
uwagę polskiemu dowództwu, że należy, ze względu na jak największe zbliżenie 
obu narodów, dobierać stażystów bardziej starannie. U niektórych żołnierzy bry
gady czechosłowackiej wysłanie Guziura wywołało obawy, czy polskie dowódz
two nie spróbuje w ten sposób wysondować, jaki jest pogląd czechosłowackich 
kół wojskowych na problem Zaolzia. Ten domysł miał podeprzeć sam Guziur, 
ponieważ miał oświadczyć, że nie jest na stażu z powodu poznawania czechosło
wackiej służby wojskowej, którą już od dawna przecież zna. Dlatego mjr Słoka 
w swojej relacji napisał: (o incydencie między nim a Krćkem przy tym nie wspo
mina): „Na razie nie jest pożądane wysyłanie oficerów na staż do Czechów, którzy 
brali czynny udział w walkach względnie bojówkach przeciw Czechom, albo
wiem wielu oficerów czeskich do takich oficerów odnosi się wyraźnie wrogo oraz 
powoduje niechęć i wzbudza podejrzenie, że oficer taki przybył do nich w celach 
szpiegowskich...”9 .

Staż Guziura miał epilog na najwyższych szczeblach. Minister obrony narodo
wej ĆSR gen. Sergej Ingr zwrócił się w liście do gen. Sikorskiego z żądaniem 
(sprawa została załatwiona podczas rozmowy Ingra z wiceministrem obrony naro
dowej Modelskim, który przyrzekł poinformować Sikorskiego), aby wysyłać ofi
cerów lepiej sprawdzonych. Najprawdopodobniej także incydent ten wykorzystał 
dowódca brygady czechosłowackiej gen. B. Neumann-Miroslav, który raczej wi
docznie nie był zanadto skłonny do współpracy z Polakami, do tego, by w maju 
1941 r. domagać się zakończenia stażów. Swoje stanowisko podparł nawałem za
jęć czechosłowackich oficerów, którzy podobno podczas ćwiczeń nie mogli obec
nym tam Polakom poświęcać uwagi. Oprócz tego oświadczył, że w stosunku do 
Polaków nie ma podobno między żołnierzami zbytniej skłonności i że staże nie 
mają dla czechosłowackiej armii namacalnego znaczenia. MON nie przystało jed
nak na jego propozycję, dlatego że obawiało się reakcji polskiego dowództwa. 
„Należy zakładać, że propozycja przerwania stażów z czechosłowackiej strony 
z pewnością by wytworzyła trudno zrozumiałe domysły po drugiej stronie, jeśli 
weźmiemy pod uwagę szczególną ochotę, z którą polskie wyższe dowództwo 
wychodziło naprzeciw w sprawach stażów oficerów.” Staże wymienne zostały 
wprawdzie ograniczone, ale kontynuowane były i w następnych latach10. Cze
chosłowaccy żołnierze uważali wysłanie Guziura na staż za co najmniej nietak
towny. „W wojsku polskim tutaj [w Wielkiej Brytanii-J.F.] są widocznie wpraw
dzie tylko dwaj oficerowie, którzy byli wcześniej oficerami czechosłowackimi, to 
jest on [Guziur -  J.F.] i były porucznik służby czynnej Michale. Nie ma zatem 
potrzeby, aby akurat ten z 6000 oficerów był tutaj posłany”-pisał w swym mel
dunku jeden z oficerów brygady. „Myślę-kontynuował -że  rana Zaolzia jest dla 
nas nadal otwarta i podobne sytuacje byłyby sypaniem do niej soli. Mogło by 
nawet dojść do znaczniejszego nieporozumienia, gdyby dana osoba była poznana
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przez kogoś ze Ślązaków”11. Obiektywnie należy jednak stwierdzić, że i żołnierze 
czechosłowaccy zachowali się w stosunku do swych polskich kolegów często co 
najmniej niewłaściwie. Dowodem tego może być zdarzenie, które miało miejsce 
podczas wizyty gen. Sikorskiego w brygadzie czechosłowackiej w styczniu 1941 r. 
Kroużek Slezanu (czeskie Koło Ślązaków-red.), który w swych szeregach skupiał 
żołnierzy z czeskiego Śląska i domagał się nie tylko pozostawienia Zaolzia w 
Czechosłowacji, ale i przyłączenia do niej niektórych obszarów górnośląskich 
(Głubczyckie, Raciborskie), podarował polskiemu premierowi i członkom jego 
świty emigracyjne wydanie „Slezskich Pisnf” Petra Bezruća. Sikorskiego ten pre
zent w ogóle nieujął a narastający kult Śląska w czechosłowackim wojsku go rze
komo deprymował12. Także wojskowy dziennik „Naśe Noviny” często był przed
miotem krytyki ze strony polskich działaczy na skutek tego, że zamieszczał arty
kuły i wzmianki, które niepotrzebnie rozwichrzały sporne problemy, przede wszyst
kim kwestię Zaolzia (jako przykład można podać specjalny „śląski” dodatek, 
który wyszedł we wrześniu 1941).

Relacja Emanuela Guziura, w odróżnieniu od większości informacji innych 
polskich oficerów, którzy odbyli staż w czechosłowackiej jednostce, nie jest po
święca problemom czysto wojskowym. Podczas gdy ogólne wrażenie Guziura 
z pobytu w czechosłowackiej brygadzie było pozytywne, uważał on za właściwe 
przede wszytskim krytycznie ocenić możliwości czechosłowacko-polskiej współ
pracy. Dlatego jego relacja należy do niezwykle interesujących źródeł do dziejów 
czechosłowacko-polskich kontaktów w latach II wojny światowej. Przy opraco
wywaniu edycji respektowano pierwotną treść dokumentu, zostały poprawione 
tylko oczywiste błędy rękopiśmienne (relacja jest rękopisem, jedynie we fragmen
tach maszynopisem). Dodatki edytorskie są zamieszczone w nawiasach kwadrato
wych, objaśnienia w przypisach.

Z języka czeskiego przełożył 
Krzysztof Nowak

Edycja dokumentu:

1941 marzec 9.,Perth. Raport por. Emanuela Guziura ze stażu w 1. czechosło
wackiej mieszanej brygadzie odbytego w dniach 3.- 15.lutego 1941.

Oryginał, rękopis. IPMS, sign. A.XII.31/4.

por. Guziur Emanuel 
m.p. 9 /I I I1941 

G.P.O. Perth, P/77
Sprawozdanie ze stażu w Armii czeskosłow.[ackiej] od 3 do 15 lutego 1941 
Drogą służbową 
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III Oddział Sztabu naczelnego Wodza
w Londynie

W załączeniu przesyłam sprawozdanie ze stażu w Armii czeskosłowackiej, któ
ry odbyłem w dniach 3 - 1 5  lutego 1941. W myśl otrzymanych instrukcji, że 
sprawozdanie nie ma być jedynie chronologicznym wyliczeniem tego, co się na 
stażu robiło, ale ma raczej zawierać uwagi i wnioski osobiste nasuwające się z okazji 
pobytu w Armii czeskosłowackiej, skwapliwie skorzystałem z tej jedynej spo
sobności, by choć w części naświetlić pewne kwestie tak bardzo dzisiaj aktualne. 
Jakkolwiek do całości zagadnienia moje stanowisko jest pozytywne, pozwoliłem 
sobie na pewne krytyczne objekcje, gdyż uważam je za konieczne, a przedew- 
szystkim pożyteczne. Poczytuję sobie także za obowiązek wypowiedzenia się 
przynajmniej w tak skromnej formie w chwili, kiedy jak ostatnio dowiedziałem 
się, został zorganizowany „Kroużek Slezanu” (Koło Ślązaków)13, którego wpływ 
na oficjalne prace czyników rządowych czeskich daje się zaobserwować.

Por[rucznik], Guziur Emanuel

Por.[ucznik] Guziur Emanuel
P/77 G.P.O. Perth

Sprawozdanie ze stażu w Armii czechosłow.[ackiej] od 3 do 15/111941

Rozważanie i uwagi na marginesie mojego pobytu w Armii czeskosł.[owackiej]

W myśl instrukcji otrzymanych w Dowództwie Korpusu, oraz w III oddz.[iale] 
Sztabu Nacz.[elnego] W.[odza] w Londynie, celem stażu jest -  w konsekwencji 
obu rządów -  nawiązanie bliższych kontaktów z Armią czeskosł.[owacką] i zapo
znaniem się z poglądami żołnierza czeskosł.[owackiego] co do dalszych możli
wości współpracy czesko-polskiej.

W moim sprawozdaniu nie będę się zajmować kurtuazją i gościnością naszych 
gospodarzy, choć jakkolwiek było to szczere, nie może być jedynym sprawozda
niem tego, czy zapoczątkowana współpraca czesko-polska jest oparta na trwałych 
podstawach, zdolna doprowadzić do realnych wyników, czy też pozostanie w sfe
rze pobożnych życzeń, albo czy żywotność jej jest tylko wynikiem wspólnej bie
dy, po której pozostaną tylko puste frazesy bez realnych następstw. Chodzi o to, 
by w tych zewnętrznych objawach braterskich uczuć nie zagubić się, by się nie 
zachłysnąć pięknymi mowami o wieczystej przyjaźni, o braterstwie słowiańskim, 
o wspólnym niemieckim niebiezpieczeństwie, bo to wszystko oczywiste prawdy 
były niemniej pięknie wygładzane. Było to w okresie największego zbratania się, 
w okresie wielkiego rozwoju klubów czesko-polskich -  z wiadomym jednak wy
nikiem -  mowy swoją drogą. Niech ta piękna dekoracja jakiemi są wszystkie 
zewnętrzne i formalne objawy przyjaźni, zdobi same dzieło; coby nie stało się
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jedynie kotarą, za którą jest pełno rupieci, które nie umiemy, albo boimy się usu
nąć. My Polacy w rozmowie z Czechami musimy stale pamiętać, że mamy do 
czynienia z narodem (naprawdę z narodem -  Doboszyński nie ma racji14) myślą
cym kategoriami kupca, który zawsze i wszystko po kupiecku salduje. Jeśli we
dług jego obliczeń saldo wypadnie ujemne bez skrupułów występuje ze spółki, 
tak ja  to zrobi kupiec skrzętnie zapisujący kolumny „ma” i „winien”. Realizm 
czeski ma na swym koncie takie dodatnie pozycje jak: oszczędność, stosowanie 
w życiu zasady „wedle stawu grobka”, wysoka kultura materialna, klasyfikacja 
człowieka tylko według jego zdolności; ale wynikiem tego samego realizmu są 
i ujemne pozycje jak: historia legionu czeskiego na Syberii, złamanie umowy 
czesko-polskiej z dn.[ia] 5 list.[opada] 191815 i zbrojna okupacja Śląska Cieszyń
skiego, polityka filoniemiecka aż do czasu dojścia Hitlera do władzy, czy wreszcie 
kapitulacja monachijska (jeszcze przed oddaniem Zaolzia!) jakkolwiek narzuco
na przez sprzymierzeńców zachodnich, w naszych oczach i w naszym sposobie 
rozumowania, jest tylko kapitulacją i nic więcej. Można powiedzieć, że właśnie 
ich realizm okazał sie mało realnym, oni natomiast powiedzą, że to było tylko 
przekalkulowanie. Można dyskutować co w rezultacie daje lepsze wyniki, czy ich 
realizm, czy też nasz romantyzm, ale z tym się musimy stale liczyć, że Czesi takimi 
są, i takimi pozostaną. Jeśli chodzi o praktyczną maksymę życiową obu narodów, 
to moim zdaniem najlepiej byłoby Czechom coś odstąpić z naszego romantyzmu, 
w zamian za ich w pewnych wypadkach nadmiar realizmu.

Dyskutowałem z oficerami Czesk. [słowackimi] na temat możliwości dalszego 
rozwoju przymierza czesko-polskiego. Zgodnie wypowiadają się za najściślejszą 
współpracą we wszystkich dziedzinach życia i za możliwe największe powiązanie 
i zespolenie obu organizmów państwowych. Nie należy zadowolić się jedynie de
klaracją chęci współpracy16, której formę miałoby określić [się] dopiero po zwycię
skiej wojnie, lecz powinno [się] natychmiast jeszcze przed zakończeniem wojny 
opracować szczegółowo rodzaj i zakres współpracy, by po wojnie nie tracić czasu na 
konferencje i dyskusje, ale natychmiast przystąpić do realizacji przygotowanego 
programu. Nie powinno być żadnej kwestii spornej, chociażby delikatnej czy nie
przyjemnej pozostawionej do przyszłego załatwienia. Dlaczego? Dziś mamy najdo
godniejsze warunki po temu, ażeby znaleźć wspólny język we wszystkich sprawach, 
natomiast po wojnie w powodzi przeróżnych problemów łatwo się zagubić, a także 
i powaśnić się o byle drobną kwestię. Należy pamiętać, że w nowych warunkach 
będą działały nowe siły, nowe wpływy, a także nowe intrygi. Dziś w naszej robocie 
nikt nam nie przeszkadza natomiast po wojnie tych przeszkód należy się spodzie
wać. Przyszłe czynniki, które będą conajmnniej hamujące, należy dziś uprzedzić, by 
później postawić je  wobec faktu dokonanego. Możemy być pewni, że jeśli w wielu 
wypadkach będziemy musieli się odwołać do opinii Kraju, to w tej kwestii spotka
my się z bezapelacyjną aprobatą obu narodów.

Kwestie naszych granic zachodnich uważają Czesi za sprawę bezsporną: co- 
najmniej Odra. W kwestii rosyjskiej nastąpiła poważna rewizja poglądów na na
szą korzyść -  z naszej strony jest konieczna rewizja nastawienia na sprawy węgier- 
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sko-czeskie (raczej węgiersko-słowackie). Nie mamy racji, popierając rewizjonizm 
węgierski. W myśl otrzymanych instrukcji sprawy Zaolzia nie poruszałem. Uwa
żam jednak, że dla dalszego rozwoju naszego współżycia, nie mogą pozostać 
jakieś niedomówienia, czy też „jakoś to będzie”. Mam wrażenie, że dużo Cze
chów spodziewa się, że po skończonej wojnie podobnie jak krzywda monachij
ska, zostanie naprawiona i „krzywda” cieszyńska. Czesi jednak muszą zrozumieć, 
że niezależnie od naszego błędu w czasie, sprawiedliwości stało się zadość i że nie 
było żadnego zaboru ziemi czeskiej- niestety ten zwrot i u nas się powtarza, a użył 
go nawet czołowy publicysta polski17 w poważnym artykule- a tylko przywróce
nie do stanu przed prawdziwym już zaborem czeskim. Znamienny artykuł prze
czytałem w tygodniku „Ćechoslovak” z dn.[ia] 7/II [1]941, który jest przedru
kiem artykułu z „Evening News” z dn.fia] 29/1 [1]941. Przytoczę w dosłownym 
brzmieniu treść tego artykułu:

„Polsko-ćeskoslovenske pratelstvi.”
Nikdy nebylo mezi Polaky a Cechy takove pratelstvf, jako je  dnes. Było to 

potvrzeno v minulych dnech, kdy generał Sikorski, hlavm velitel polske armady, 
navstfvil ćeskoslovenske vojaky v Anglii. Je to tfm pozoruhodnejsi, uvedonume- 
li si, jak nevrażivy był pomer mezi Cechy a Polaky jeśte pred nekolika mesici.

Rozpory vznikly v dobę Mnichova. Tehdy vedl polskou zahranićnf politiku 
plukovmk Beck, ktery byl oslnen nemeckou silou. A tak mfsto aby poużil vlivu 
Polska na posileni Ćeskoslovenska, priklonil se k nemecke hlasne troube a urval 
kus ćeskeho uzemi a pripojil je  k Polsku. Je prirozene, że Ćeśi byli rozhorćeni; 
tento napjaty pomer byl ukonćen teprve spolećnou schuzkou Polaku s Ćechy, 
usporadanou v Polskem dome. Schuzka mela takovy uspech, a tak podporila sna- 
hy o odstranenf stareho nedorozumeni, że kratce po m byl jiż podepsan polsko- 
ćesky pakt18. Od te doby pomer ćesko-polsky je  co nejużsf.

Jest rzeczą oczywistą, że artykuł ten w angielskim piśmie był inspirowany, jeśli 
nie w całości dostarczony przez Czechów, by go dopiero później u siebie zacyto
wać. Jedynym nieporozumieniem polsko-czeskim było oderwanie części ziemi 
czeskiej i przyłączenie jej do Polski. Dzisiaj to nieporozumienie (to jedyne!) zo
stało usunięte i nastała przyjaźń czesko-polska. Oto sens bardzo wymownego ar
tykułu. W ogóle uważa się nas jako „synów marnotrawnych”, którzy ze skruchą 
przyznają się do błędów. Zresztą my sami często w tej roli występujemy. Tłuma
czymy się, że to zrobili ludzie z tamtego reżymu, a my się cieszymy, kiedy inni 
pomagając nam krytykować dawne nasze rządy, swoje błędy sprytnie przemilcza
ją. Właśnie tego sprytnego tuszowania całej swej błędnej polityki na przestrzeni 
kilkunastu lat powersalskich, wysuwając stale na plan pierwszy jedynie ostatnie 
wypadki, widzimy u Czechów. Nie możemy się zgodzić na pretensjowe klepanie 
po ramieniu: zawiniliście, ale możemy wam przebaczyć, bo to wina tamtych! U nas 
ci, którzy błądzili odeszli, więcej nie mają głosu -  natomiast u nich pozostali 
w komplecie. W dyskusji podkreślałem, że co do naszych szczerych intencji nie
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może być żadnych wątpliwości. Wszak z naszej strony przyjaźń kontują ludzie, 
którzy zawsze nawoływali i dążyli do zgody czesko-polskiej. Chciałem delikat
nie zaznaczyć, że u nich są ludzie piastujący najwyższe godności państwowe, 
który byli znani z antypolskiego nastawienia, a którzy na swoim koncie mają nie 
jedno ogniwo, ale cały łańcuch błędów, które doprowadziły do smutnego finiszu. 
Propaganda jednak uczyniła -  nie bez nieświadomej naszej pomocy -  że cały 
świat nie może nam wybaczyć naszego ostatniego błędu. Słusznie, że w chwili 
obecnej nie czas na wypominanie sobie błędów i starych grzechów, ale skoro ktoś 
mi natrętnie wysuwa rok 1938, to ja  muszę przypomnieć rok 1919, naszą sytuację 
i politykę czeską w r. 1920, a później w okresie Stresemanna19 i Treviranusa20, 
postępowanie dyplomacji czeskiej na terenie Ligi Narodów, zignorowanie naszej 
propozycji zawarcia sojuszu wojskowego, sprawę ukrańską i wiele innych grze
chów, wprawdzie w wyrazie zewnętrznym mniej teatralnych, lecz w znaczeniu, 
pierworodnych, które fatalnie zaciążyły w układzie późniejszych stosunków 
międzynarodowych. Niepytani, udzielili mi oficerowie czescy cennej informacji. 
Wielu z nich nich nie wierzy, by ludzie będący obecnie reprezentantami Czecho
słowacji na gruncie brytyjskim, utrzymali się po powrocie do kraju. „Tolerujemy 
ich, bo musimy, bo tego wymaga nasza racja stanu,” mówili mi. Znając grunt 
i nastroje czeskie na przestrzeni od powstania do upadku państwa czeskosł.[owac- 
kiego] nie wyłączając okresu już po okupacji niemieckiej, potwierdza to wyrobio
ne o tym moje zdanie. Montując przymierze i wykreślając linie przyszłej naszej 
współpracy, pożyteczną rzeczą będzie, o tej rzeczywistości stale pamiętać.

Jeszcze o Zaolziu. Osobiście wątpię w celowe, rozumne i trwałe przymierze 
czesko-polskie bez czynnego współudziału ludności z Zaolzia. Prawdziwą atmos
ferę, grunt na którym całą tę budowę przyjaźni będzie można oprzeć, może dać to 
małe zaolziańskie pogranicze. Twierdzę bez cienia dzielnicowej megalomanii, 
z pełną odpowiedzialnością, a ze względu na moją przeszłość, także i z obowiąz
ku, że bez śląskiego pomostu całe montowane przymierze może zawisnąć w po
wietrzu, i ograniczyć się do mało realnych, sentymentalno oficjalnych objawów 
zbratania się. A jeśli będą korzyści, to z pewnością nie omieszkają Czesi zdyskon
tować je  dla siebie. Bezprzecznie umieją to lepiej robić od nas. Twierdzenia, że 
przymierze nie można montować przy pomocy ludzi, którzy w niedawnej prze
szłości byli w wrogich sobie obozach, jest mylne. Zresztą u Czechów widzimy 
przy pracy tych niedawnych przeciwników sprawy polskiej. Chciałbym wierzyć, 
że dzisiaj są innego nastawienia. Należy zaznaczyć, że nigdy nie było między 
nami t.zw. organicznej nienawiści. Po odzyskaniu Zaolzia (tak, po odzyskaniu, 
a nie po zaborze!) powiedzieliśmy sobie: rachunek został wyrównany, sprawiedli
wości stało się zadość, nic nie stoi na przeszkodzie, by nasze stosunki były jak 
najlepsze. Niestety, było już zapóźno. O tyle nasza wina, że to w tak niekorzystnej 
sytuacji międzynarodowej zażądaliśmi uregulowania długu.

Przytoczę charakterystyczny przypadek, jaki mi się wydarzył na stażu. W jed
nym z oddziałów Brygady czeskiej spotkałem oficera, byłego dzienikarza pisma 
znanego z antypolskiego nastawienia („Moravsko-slezsky dennik”). Znaliśmy się 
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bardzo dobrze, chociaż nigdy między nami nie doszło do osobistego kontaktu. 
Wystarczyło się tylko przedstawić: Martinek21 -  Guziur, a wszystko jeden o dru
gim wiedział. Podczas tego niespodziewanego spotkania, nie tylko że nie doszło 
do żadnego zgrzytu, czy scysji, ale porozmawialiśmy sobie szczerze, otwarcie -  
i dwóch dawnych wrogów, zawarło przymierze. Powiedzieliśmy sobie to, co już 
poprzednio napisałem, że bez porozumienia na pograniczu nie ma prawdziwego 
zbliżenia czesko-polskiego. Postanowiliśmy -  mi i oni z pogranicza -  wymieniać 
przynajmniej w drodze korespondencyjnej swoje myśli, w duchu realizowania 
przymierza. Poznawać i badać się wzajemnie nie potrzeba, bo zbyt dobrze się 
znamy. Tym łatwiej przy obopólnych dobrych chęciach dogadamy się.

W  Brygadzie czeskosł.[owackiej] większość stanowią oficerowie, którzy po 
okupacji Czechosłowacji schronili się do Polski. Jest do element najbardziej przy
chylnie nastawiony do spraw polskich (szczególnie z legionu gen. Prchali).22 Są 
to w większości oficerowie młodsi, liniowi, którzy przebyli kampanię w Polsce, 
we Francji. Z Polski wynieśli jak najlepsze wspomnienia, co na każdym kroku 
podkreślają. Ta grupa ludzi -  a jest ich większość, jak już powiedziałem -  nie 
posiada dzisiaj „głosu” jak się sami wyrażali, bo decydują ludzie, którzy z kraju 
przybyli na grunt brytyjski w każdym [innym?] razie niż poprzez fronty.

Ogólne spostrzeżenia: Dyscyplina i sumienność w wykonywaniu obowiązków 
lepsza od tej, którą widziałem w kraju (w Czechosł.[owacji]). Może dlatego, że 
tutaj znajduje się element narodowościowo więcej jednolity, podczas gdy w kraju 
każdy poszczególny oddział przedstawiał obraz małej ligi narodów (Czesi, Sło- 
wacy-autonomiści, Niemcy, Węgry, Rusini, Polacy). Są i tacy -  szczególnie żydzi
-  którzy są nastawienia antyhitlerowskiego a nie antyniemieckiego. Zresztą łatwo 
ich poznać po kiepskiej wymowie języka czeskiego.

Dużo elementu młodego. W baonie, w którym przebywałem, oprócz d[owód]cy 
baonu p[od]pułk.[ownika] i może trzech majorów (w wieku około 50 lat) nie za
uważyłem oficerów starszych wiekiem natomiast bardzo dużo kapitanów 30-33 
letnich. W szkole podch.[orążych] wyłącznie element młody, maturyści i akade
micy (18-25 lat). Szkolenie w podchorążowce identycznie takie same, jakie sam 
przechodziłem w roku 1933 (szkoła podch.[orążych] w Litomierzycach -  Sudety)
-  bardzo krytycznie przyjmowane przez tych, którzy na własnej skórze poznali 
nowoczesną walkę. Słyszałem takie zdanie: dzisiaj na wychowawcę i instruktora 
w szkole podch.[orążych] najmniej nadaje się oficer b.[yły] długoletni komen
dant szkoły podch.[orążych] w kraju. Taki w swoim rodzaju rutynista nigdy nie 
podaruje sobie, by do głów przyszłych oficerów nie wtłaczać wiedzy, która jest 
jego dorobkiem i wynikiem długoletniej pracy. Trudno mu się przeorientować 
i nagiąć do nowych wymogów sztuki wojennej a chociaż czasem do swych zało
żeń bojowych doda trochę tanków, czy innego sprzętu nowoczesnego, zawsze to 
będzie stara odgrzewana poprawka w nowym sosie. Brak w tym nowej myśli. Naj
ważniejsze, przeorientować myśl i nauczyć się przede wszystkim nowego sposo
bu myślenia wymaganego przez nowoczesną wojnę. Tanki, broń maszynowa
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i wszystko to co zabieramy do nowoczesnego sprzętu wojennego, to tylko logicz
na, zmaterializwana konsekwencja tej nowoczesnej myśli. A myślenie to można 
kształcić zanim zostanie dostarczony odpowiedni sprzęt.

Mimo, że stosunki i armię czeską znam dobrze, jako były oficer czeskosłowac- 
ki, to jednak dużo skorzystałem z mojego pobytu u Czechów, którzy umożliwili 
mi posegregowanie i ugruntowanie moich poglądów na sprawy czeskie, co z po
żytkiem jeśli nie teraz -  brak odpowiednich możliwości -  to w przyszłości będę 
mógł wykorzystać. My z Zaolzia byliśmi dotychczas kością niezgody nie z naszej 
winy, bo nie naszą winą było to, że[śmy] 600 lat oderwani od Macierzy, w czysto
ści polskość zachowali i do tej Macierzy zawsze zdążali. Ani to, że ziemia nasza 
chociaż rozmiarami mała, tak ważne znaczenie gospodarcze i komunikacyjne w Eu
ropie Środkowej posiada co było przyczyną zbrojnej okupacji czeskiej w r. 1919. 
Być może, że zbliża się chwila rozwiązania tego skomplikowanego problemu i to 
z pożytkiem dla obu stron: federacja Polski i Czechosłowacji a Zaolzie stanie się 
pomostem pożytecznej współpracy dla dobra obu krajów. Mało ludzi w Polsce 
zdaje sobie sprawę z tego, że mimo braterstwa i pokrewieństwa języka, jak wielkie 
różnice zachodzą między Czechami a nami. Są różnice w mentalności, sposobie 
myślenia i rozwiązywania problemów, różnice w samym trybie życia zbiorowego, 
czy pojedynczego obywatelstwa. Te różnice są w każdym razie większe, niż nam 
się to wydaje. Tutaj nasze pogranicze ma zaszczytną rolę do spełnienia: być po
mostem i wykładnikiem wzajemnego zrozumienia się, nie tyle przy formalnych 
i zewnętrznych objawach przymierza, ile przy drobnej, ale konkretnej pracy nad 
budową wielkości dobrobytu obu krajów.

1/HI[1]941E. Guziur

Przypisy:
1 O życiu E. Guziura zob. K. Nowak: Emanuel Guziur 1908-1989, Cieszyn 1999.
2 Jeden z polskich stażystów-lotników Wilhelm Śniechowski zginął podczas ćwiczeń 

nocnych w czechosł. 310. dywizjonie pos'cigowym 8 XII 1941. J. Rajlich: Na nebi hrdeho 
Albionu, Cheb 2000, s. 501.

3 Vojensky ustrednf archiv-Vojensky historicky archiv Praha (dalej VUA-VHA), fond 
MNO Londyn, karton 15, inv. £. 28, ćj. 540/1941. (Guziur wspominał po wojnie, iż w cze- 
chosł. brygadzie rozpoznał go jakiś' żołnierz narodowości żydowskiej z Cz.Cieszyna. Mówił 
również, iż wyjechał na staż w tym terminie jako „rezerwowy”, dzięki symulacji choroby 
przez jednego z polskich oficerów, aby sprawdzić opinie Czechów na temat Zaolzia, co rze
czywiście nadaje jego pobytowi charakter w pewnym sensie „szpiegowski”. Działania te 
prowadzi! jednak tylko dla własnych celów, głównie dla poinformowania s'rodowiska zna
nych mu zaufanych Zaolzian, służących w PSZ, z którymi od maja 1941r. tworzył polskie 
Koło Ślązaków Cieszyńskich-Red.).

4 Ibidem.
5 Często bywa, że polskie nazwiska w czeskich i czeskie w polskich źródłach są podane
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w błędnej transkrypcji. O ile nie można było nazwiska uwierzytelnić, podano je według źródła.
6 Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego, Londyn (dalej IPMS), sygn. 

A.XII.31/4: Raport mjr. Sokołowskiego z 25 ID 1941.
7 Podpułkownik Lukas był od X II1941 do V I1942 czechosł. attache wojskowym przy 

polskim rządzie.
8 IPMS, sygn. A.XII.31/4: Raport mjr. Sokołowskiego....
9 Ibidem: Raport mjr. Sloki z 23 I I 1941.
10 VUA-VHA Praha, Fondy militarif byvaleho Studijnfho ustavu Ministerstva vnitra 

(dalej FMSUMV), sign. 20-27/10: Pnpis Raport gen. Neumanna ze dne 21. 5. 1941; VUA- 
VHA Praha, MNO Londyn, inv. ć. 28, karton 16, ćj. 1110 duv. 1/1. oddel. 1941. Polacy 
pomogli zwłaszcza wojsku czechosł. w zakresie kontaktu z nowoczesnym uzbrojeniem w swo
ich jednostkach pancernych, gdzie zapewnili stażystom zupełnie wolną rekę. Polskie dowódz
two dodatkowo zapewniło także szkolenie wybranym osobom w swojej marynarce. VUA- 
VHA Praha, FMSUMV, sign. 20-27/10, cj. 1324 n/3. oddel. taj. 1941.

11 Archiv Ministerstva vnitra Ćeske republiky, sign. 302-1-83/114-115.
12 Archiv Ministerstva zahranićnfch vecf Ćeske republiky (AMZV), Londynsky archiv- 

duvemy, karton 96: Informacja L. Szathmaryho ze dne 14.6.1941.
13 Więcej o Kroużku Slezanu poniżej.
14 Por. Adam Doboszyński (znany polski działacz narodowy-Red.) przed odjazdem E. 

Guziura na staż wydał pamflet, w którym starał się wykazać, że czeski naród nie istnieje. Gen. 
Sikorski miał za to ukarał go szes'cioma tygodniami więzienia i internowaniem do końca 
wojny. AMZV, Londynsky archiv -  duvemy, karton 96: Informacja L. Szathmaryho ze dne 14 
VI 1941.

15 Chodzi o umowę między czeskim Zemskym narodmm vyborem pro Slezsko a polską 
Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego.

16 Chodzi o czechosł.-polską deklarację ogłoszoną 11 X I1940.
17 Nazwiska polskiego publicysty nie udało się odnaleźć.
18 Deklaracja z 11 XI 1940.
19 Gustav Stressemann (1878-1929)- 1923-1929 niem. minister spraw zagr.
20 Gottfried Treviranus (1891-1971)- ministerw rządzie kanclerza H. Bruninga. Repre

zentował antypolską i rewizjonistyczną linię polityczną.
21 Chodziło o por. Svatopluka Martmka, który był głównym działaczem Kroużka Sle

zanu. W roku 1942 delegacja Kroużka, z Martinkiem, została przyjęta na audiencji przez 
prezydenta Beneśa. Zob. VUA-VHA, Vojenska kancelar prezidenta republiky 1940-1945, 
karton 6, sign. 27/6/1/6.

22 W  czasie od marca do wrzes'nia 1939 Polska była pierwszym krajem, w którym zaczę
ła się tworzyć pierwsza czechosł. jednostka wojskowa za granicą. 3 IX 1939 dekretem prezy
denta RP ogłoszono powstanie Legionu Czechów i Słowaków, którym oficjalnie dowodził 
gen. L. Prchala, faktycznie jednak ppłk. L. Svoboda. Po porażce Polski Legion w większosci 
ocalał, internowany przez Sowietów. Żołnierze ci stopniowo zostali przetransportowani do 
Francji a po jej porażce na Bliski Wschód. Wielu czechosł. żołnierzy jeszcze jednak przed 
powstaniem Legionu tylko przez Polskę przechodziło i we Francji wstępowało do Legii Cu
dzoziemskiej lub do kolonialnego wojska. Francuskie władze obiecały więc, że po wybuchu 
wojny od razu ich zwolnią dla zagranicznej armii czechosł.
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