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również polskich ewangelików), ale także jego przyczyn, w tym odwetu ze strony pol-
skiej; zrozumiałego w świetle hekatomby naszego narodu podczas okupacji niemieckiej 
i antypolskiego fanatyzmu wykazywanego w tym czasie przez znaczną część bielskich  
i bialskich Niemców (nie tylko ewangelików). Wielu z nich winnych było przestępstw wo-
bec narodu i państwa polskiego. To przypadek niemal biblijny, chociaż bardziej ze Starego 
niż Nowego Testamentu. Czyż nie przestrzegał przed tym dr Marcin Luter przerażony 
bestialstwami wojny chłopskiej? Trzeba o tym wreszcie otwarcie mówić.
 Wspomniane wyżej niedomówienia i uogólnienia obecne są również w słowie wstęp-
nym biskupa Adriana Korczago, gdy mowa jest o sytuacji po 1945 r. Chociaż hierarcha, 
skupiając się na cennym wyjaśnieniu symboliki róży Lutra, ma niewątpliwie rację, gdy pi-
sze, że w rejonie Bielska i Białej, „podobnie jak na całym Śląsku Cieszyńskim, zróżnicowa-
nie wyznaniowe chrześcijan nie było tożsame z narodowością”. Nie mogę jednak zaakcep-
tować zbyt optymistycznej wizji współczesnych luteranów nad Białą „niosących radość, 
niezbędne pocieszenie i pokój”. Nieraz byłem świadkiem zgoła innego zachowania czy 
nastawienia, a stosunki wyznaniowe, mimo całej ekumenii i głośnych przykładów zgo-
dy (przypadek Międzyrzecza), nacechowane są dalej pewną nieufnością, uprzedzeniami  
i małą otwartością między dominującymi katolikami a braćmi ewangelikami.
 Na pewno jednak należy się zgodzić z opinią biskupa, iż bielska wystawa muzealna jest 
sposobem „uhonorowania ewangelików tej ziemi” oraz z wyrażoną przezeń nadzieją „że 
stanie się ona impulsem do odkrywania ewangelickiej przeszłości, ale i współczesności 
wyznawców »spod znaku róży«”. Jest bowiem jeszcze wiele potencjalnych źródeł histo-
rycznych do odkrycia (o czym świadczy choćby zeszłoroczne odnalezienie tablic z nazwi-
skami poległych w latach 1914–1918 ewangelików ze zboru w Międzyrzeczu) i zagadnień 
do gruntownego wyjaśnienia w zagmatwanych dziejach luteranizmu nad Białą.

JERZY POLAK
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne

Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie 
w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016, ss. 460.

Autor jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i doktorantem Instytutu Historii 
PAN. W latach 2012–2014 był redaktorem naczelnym portalu „Histmag.org”, gdzie dalej 
publikuje m.in. bardzo krytyczne recenzje książek dotyczących okresu PRL-u, np. biografii 
Edwarda Gierka czy Władysława Gomułki. Tematyką polsko-czeskich sporów zajmował 
się dotychczas jedynie sporadycznie.
 Książka, która ukazała się jesienią 2016 r., jest napisana bardzo nierówno. Z jednej 
strony mamy fragmenty z płynną narracją, w przystępny sposób prowadzącą czytelni-
ka po meandrach złożonej tematyki. W innych częściach styl autora jest sztywny i raczej 
zniechęcający do lektury. Jednocześnie wiele jest fragmentów, w których liczba pominię-
tych ważnych wydarzeń i faktów historycznych jest zdecydowanie zbyt duża, szczególnie  
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w rozdziałach: Wojna o Cieszyn i Wojna, której nie było. Można mieć także uzasadnione 
uwagi krytyczne do konstrukcji pracy np. rozpoczynanie od legendy o Lechu i Czechu, 
marginalne potraktowanie Słowacji i pogranicza na odcinku słowackim czy wybiór-
cze opisanie ślązakowców, szczególnie w kontekście podawania wyników spisu ludno-
ści z 1910 r. Zaskakująco skromna jest także część dotycząca polsko-czeskich relacji po 
1948 r., szczególnie z lat 70. i 80. XX w., a to przecież okres, który należy do głównego 
nurtu naukowych zainteresowań autora.

Lekturę książki rozpocząłem z zaciekawieniem i bardzo pozytywnym nastawieniem, 
doceniając atrakcyjną szatę graficzną, popularnonaukową formę czy fakt wydania przez 
duże, znane wydawnictwo. Wydawałoby się, że spełniono warunki, aby tematyka polsko
-czeskich relacji wreszcie mogła trafić do szerokiego kręgu czytelników. Niestety publikacja 
rozczarowuje swoim merytorycznym poziomem. Bardzo wiele mówi już sam dobór źródeł 
i literatury: na ponad 340 pozycji podanych w bibliografii tylko około 40 (12%) to publi-
kacje czeskich autorów, w tym połowa w języku czeskim1. Nieznajomość czeskiej historio-
grafii jest więc widoczna – m.in. autor praktycznie nie skorzystał z publikacji Mečislava 
Boráka czy Dana Gawreckiego, a np. z dorobku Jiřího Friedla dotarł tylko do jednej pozycji. 
Pytaniem raczej retorycznym pozostanie, czy autor korzystał z takich periodyków nauko-
wych jak „Slezský sborník” czy „Těšínsko”? Jednocześnie brakuje wielu ważnych polskich 
publikacji np. edycji Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938 wydanej przez Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, czy – poza jedną pozycją – prac Jerzego Tomaszewskiego. Au-
tor niewiele zaczerpnął z dorobku szanowanego polskiego historyka z Zaolzia – Stanisława 
Zahradnika. Brak np. ważnej książki jego współautorstwa Korzenie Zaolzia. 

Braki w bibliografii musiały się przełożyć na dużą ilość błędów, półprawd i przemil-
czeń w jego pracy. Ze względu na ograniczoną objętość tej recenzji skupię się jedynie na 
kilku (spośród wielu) przykładach błędów dotyczących tylko najbardziej zapalnego okre-
su związanego z konfliktem o Śląsk Cieszyński w latach 1918–1938. Zanim jednak przejdę 
do ich omówienia, nie mogę pominąć podwójnego, rażącego błędu, który autor popełnia 
pisząc o – należącej do „żelaznego kanonu” największych polskich zwycięstw – bitwie pod 
Grunwaldem. Wydawałoby się, że nie powinno być problemu z tym „historycznym abe-
cadłem”, tymczasem na str. 13 czytamy: „Pamiętajmy, że podczas gdy garstka husyckich 
rycerzy wsparła Władysława Jagiełłę przeciw Krzyżakom [...]”. Tymczasem Czesi i Mora-
wianie walczący po polskiej stronie stanowili większość składu aż trzech chorągwi (Św. 
Jerzego, Gniewosza z Dalewic i Jana Jenczykowica). Wielu innych walczyło także w cho-
rągwi wieluńskiej, w drugiej chorągwi nadwornej gończej, czy w trzeciej chorągwi przy-
bocznej (nadwornej) króla2. Ich udział, oprócz znacznej siły militarnej, miał także duże 
znaczenie polityczne. Oczywiście w 1410 r. nie było też jeszcze żadnych „husyckich ryce-
rzy” – o husytyzmie można mówić dopiero po męczeńskiej śmierci Jana Husa w 1415 r. 
Zaskoczeniem jest także brak w tym rozdziale wielu innych ważnych przykładów pol-

1 Fakt wykorzystania tak niewielkiej liczby czeskich opracowań, budzi wątpliwości co do stopnia znajo-
mość przez autora tego języka. Z tego też powodu i ja ograniczę się do odwoływania w uzasadnieniach 
i przypisach tylko do polskiej literatury.

2 Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 2009, s. 101–109 [Księ-
ga XI, Wyliczenie oddziałów, sztandarów i chorągwi ziem Królestwa oraz rycerzy, którzy brali udział  
w wojnie pruskiej].
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sko-czeskiej współpracy np. wspólnej polsko-husyckiej wyprawy przeciw Krzyżakom 
w 1433 r. (której „ślad” do dziś możemy zobaczyć w herbie Pilzna).

Wracając do konfliktu z lat 1918–1938, który jest „najgłębszą raną” w historii wza-
jemnych relacji, wydawałoby się oczywiste, że próbując przedstawić tak ważne i bolesne 
zagadnienia autor powinien wykazać się maksymalną starannością w ich opisaniu, dobo-
rze źródeł i ich krytyce. Tymczasem właśnie przy tych wydarzeniach Przeperski popełnia 
błąd za błędem. Opisując na str. 179 zbrodnię popełnioną w Stonawie 26 I 1919 r. pisze: 
„Najbardziej wstrząsające okazały się wieści o postępowaniu wojsk czechosłowackich 
pod Stonawą. Żołnierz z rozbitego w czasie walk pułku wadowickiego zeznawał, że 26 
stycznia grupa polskich żołnierzy zewsząd otoczona poddała się w liczbie 30 ludzi. Już 
bezbronnych wystrzelano, żywych zostało siedmiu – i tych pojmano”. Jednak ta relacja3, 
dotyczy walk o dworzec kolejowy w Zebrzydowicach i w oryginale zaczyna się tak: „Jed-
nor. plut. Bychawski z 1 komp. pułku wadowickiego zeznał, że dnia 26 I 1919 r. w Zebrzy-
dowicach grupa tejże kompanii zewsząd otoczona poddała się w liczbie 30 ludzi [...]”4. 

Dalej (wciąż na str. 179) autor bezkrytycznie przytacza jedną z relacji dotyczącą wła-
śnie zbrodni w Stonawie, stwierdzającą że: „[rannych polskich żołnierzy,] którzy prosili 
o pomoc, bito kolbami, bądź też roztrzaskiwano im głowy ciosami kolb, bądź też strzałami 
z bliskiej odległości”. Znane są jednak fotografie zabitych i pomordowanych, wykonane 
tuż przed ich pochowaniem na cmentarzu w Stonawie (zresztą reprodukcję jednej z nich 
można zobaczyć w książce), na których dosyć dokładnie widać twarze i trudno dostrzec 
ślady masakrycznych praktyk opisywanych w źródle. Kolejny podobny przykład mamy 
na str. 180, gdzie czytamy: „W Karwinie 24 stycznia czechosłowaccy żołnierze zakatowali 
na śmierć dwóch górników [...]”. Szkoda, że autor nie uwzględnił informacji z fragmentu 
sąsiedniego źródła przytoczonego w Białej księdze zbrodni w dniach 23 – 29 I 1919 r. na 
Śląsku Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka, a dotyczącego tego samego zda-
rzenia. Tam czytamy, że ci sami dwaj górnicy – nieumundurowani cywile Jan Kruk i Ernest 
Masny – walczyli z bronią w ręku. Jeden z nich zginął w trakcie wymiany ognia, a drugi po 
odrzuceniu broni został brutalnie zamordowany przez czeskich żołnierzy. Przeperski nie 
powinien był pominąć tej drugiej relacji także ze względu na udział w walkach po polskiej 
stronie z bronią w ręku kilkuset nieumundurowanych cywilów – części milicjantów oraz 
członków samoobrony (m.in. górników i hutników).

Przy opisie największego starcia wojny ze stycznia 1919 r. – bitwy pod Skoczowem – 
mamy kolejny przykład powierzchownej wiedzy autora. Na str. 174 pisze: „Między 27–29 
stycznia toczyły się jedynie drobne walki polsko-czechosłowackie, głównie starcia poje-
dynczych patroli i strzelaniny na niewielką skalę”. Jest to niezgodne z faktami historycz-
nymi, ponieważ w dniach 28–29 stycznia wojska czeskie w wielu miejscach linii frontu 

3 Przytoczona za: Książnica Cieszyńska, sygn. RS AKC III 1300, Biała księga zbrodni popełnionych  
w dniach 23 – 29.01.1919 roku na Śląsku Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka, oprac. Ste-
fan Król [i in.], s. [12–13], podkreślenia własne. Biała księga jest również dostępna online, m.in. pod 
adresem http://www.zaolzie.xf.cz/Bia%C5%82a%20ksi%C4%99ga_korekcja.pdf [dostęp: 1 X 2017].

4 Ta relacja plut. Bychawskiego o wymordowaniu 23 jeńców polskich spośród 30 obrońców dworca  
w Zebrzydowicach, budzi uzasadnione wątpliwości, ponieważ na cmentarzu w Zebrzydowicach po-
chowano tylko 7 polskich żołnierzy i nie wiadomo też ilu z nich zginęło w trakcie walk o dworzec,  
a ilu już po poddaniu się zostało rzeczywiście zamordowanych.
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dokonały kilku ataków (siłami od kompanii – do batalionu), szukając słabych punktów 
w polskiej obronie m.in. pod Kisielowem, Ochabami, przy obu mostach w Drogomyślu 
i pod Łączką. Obie strony prowadziły bardzo intensywny ostrzał artyleryjski, w ogniu 
walki znalazły się także pociągi pancerne obu stron. Autor popełnia podobny błąd jak 
przy opisach walk o Stonawę. Przy wyżej zacytowanym zdaniu, przypisem nr 123, odsy-
ła nas do str. 70–73 wspomnień Franciszka Latinika Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919. 
Tymczasem gen. Latinik w rozdziale 18. swojej książki (Walki nad Wisłą od 28-go do 30-
go stycznia), na str. 71–73 szczegółowo opisuje ww. starcia, do których doszło w dniach 
28 i 29 I 1919 r. Walki te są także dokładnie opisane w innych publikacjach, które autor 
wymienia w swojej bibliografii5 i na pewno nie były one „strzelaniną na niewielką skalę”.

Przeperski pisze również o aresztowanych polskich działaczach na terenach zajmowa-
nych przez czeskie wojska (np. na str. 173, 180), ale zapomniał napisać o podobnych dzia-
łaniach strony polskiej tzn. o internowaniu kilkuset Czechów oraz ślązakowców, których 
wywieziono do obozu/miejsca internowania w Dąbiu pod Krakowem. Przy krwawych 
wydarzeniach w okresie przed planowanym plebiscytem (na str. 199–200) mamy cały 
szereg przykładów brutalnego postępowania Czechów z polskimi działaczami. Przykład 
podobnych szykan, jakie spotkały czeskich (i ślązakowskich) działaczy ze strony polskiej 
mamy jednak tylko jeden, choć polska strona w niczym nie ustępowała brutalnością swo-
ich działań6. Na str. 202 pojawia się informacja o zatrzymywaniu przez Czechów transpor-
tów z bronią i amunicją dla Polski walczącej z bolszewikami. To oczywiście prawda, ale 
autor nie wspomniał ważnych dla oceny tych działań faktów historycznych, jakimi było 
blokowanie dostawy uzbrojenia i amunicji do Polski przez robotników, kolejarzy i doke-
rów w wielu innych miejscach w Europie: w Austrii, Norwegii, Włoszech, Belgii, Manche-
sterze, Hamburgu, Berlinie czy Gdańsku. Jednak do takich sytuacji nie dochodziło na roz-
kaz rządu czeskiego, tylko na internacjonalistyczne wezwanie komunistów do klasowej 
solidarności z „pierwszym państwem chłopów i robotników” – Rosją Radziecką. Mamy 
więc wyjętą z geopolitycznego kontekstu informację, podaną w sposób jednoznacznie ne-
gatywnie obciążający wyłącznie naszych południowych sąsiadów...

Ta jednostronna narracja trwa także w dalszej części książki i np. na str. 221, autor 
stwierdza, że Polska po podpisaniu z Niemcami w 1934 r. deklaracji o niestosowaniu 
przemocy „nie miała w zamiarach żadnych agresywnych kroków wobec Pragi”. Tymcza-
sem już w marcu 1935 r. na Zaolziu rozpoczęto akcję dywersyjną, a we wrześniu tego 
samego roku Odział II Sztabu Głównego powołał tajny Komitet Siedmiu (K7) – specjalną 
organizację, której celem było przygotowanie dywersji i ataków na Czechosłowację. Po-
dobnie kontrowersyjna „teza” pojawia się na str. 261: „[...] Polska do jesieni 1938 roku 
nigdy na poważnie nie rozważała dokonania zaboru Zaolzia [...]”. Czyżby autor nie znał 
polskich dokumentów dyplomatycznych z 1938 r. np. raportu z 4 października, w którym 
Józef Lipski, ambasador polski w Berlinie, wyraźnie przypomina, że sprawa Zaolzia była 

5 Wojciech Janik, Bitwa pod Skoczowem 28–30 stycznia 1919 roku. Geneza, przebieg, skutki, Cieszyn 
1999, s. 90–94; Trudna droga do Polski. 90 rocznica bitwy pod Skoczowem, oprac. Halina Szotek, Sko-
czów 2009 s. 21–22.

6 Zob. np. Edward Długajczyk, Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1920, 
Katowice 2005.
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poruszana już w czasie rozmów ministra Becka z Göringiem 13 I i 23 II 1938 r.7? O ile 
Przeperski w całej książce bardzo często przytacza i opisuje listy, wypowiedzi czy dyplo-
matyczne działania Czechów, które w bezpośredni lub pośredni sposób były negatywne 
dla Polski, to o polskich antyczeskich działaniach z 1938 r. pisze niewiele. Czytelnicy nie 
dowiedzą się np. o rozmowie Hitlera z Lipskim 20 IX 1938 r., której treścią było m.in. 
uzgodnienie polityki obu państw wobec Czechosłowacji8. Brak informacji o pierwotnych 
planach zajęcia również – leżących poza granicami Zaolzia, za rzeką Ostrawicą – Mo-
rawskiej Ostrawy i Witkowic9. Nie ma ani słowa o 28 IX 1938 r., kiedy polscy dyplomaci  
i urzędnicy hitlerowskiego MSZ (Auswärtiges Amt) wspólnie ustalili plan m.in. przebiegu 
nowej granicy w rejonie Bogumina. Brak także bardzo ciekawej przecież informacji o spo-
tkaniu polskich i niemieckich oficerów na moście w Boguminie 9 X 1938 r.10 itp.

Wprawdzie na str. 315 Przeperski pisze o zamknięciu czeskich szkół na anektowanym 
Zaolziu i zmuszeniu czeskich dzieci do uczęszczania do szkół polskich, to jednak już na str. 
318 stwierdza: „Warunki, jakie stworzono Czechom, gdy idzie o rozwój ich szkolnictwa 
na Zaolziu, budziły gorzkie refleksje również wśród niektórych polskich intelektualistów”. 
Słowa „warunki rozwoju czeskiego szkolnictwa” brzmią kuriozalnie – do końca paździer-
nika 1938 r., zlikwidowano wszak wszystkie (również te istniejące przed 1918 r.) czeskie 
szkoły, przedszkola i biblioteki na Zaolziu. W stosunku do opisywanych wcześniej antypol-
skich represji z lat 1919–1938, autor bardzo „oszczędnie” pisze o planowym „oczyszcza-
niu” anektowanego Zaolzia i metodach postępowania z mniejszością czeską w II Rzeczypo-
spolitej w latach 1938–1939. Co więcej, temu niewielkiemu fragmentowi, przeciwstawia 
od razu (podobny pod względem objętości tekstu) opis antypolskich działań m.in. wobec 
mniejszości polskiej, która pozostała na terenie okrojonej Czechosłowacji. Taka narracja 
fałszuje jednak prawdziwy obraz i skalę antyczeskiej polityki Polski w tym okresie. Być 
może, dlatego właśnie o masowych wypędzeniach tysięcy Czechów autor pisze niewiele, 
np. zapomniał wspomnieć o akcji wysiedleń przeprowadzonej perfidnie w Wigilię 24 XII 
1938 r., gdy dano czeskim rodzinom kilka godzin na opuszczenie Polski. Zdecydowanie 
zabrakło podania szacunkowych liczb (ponad 30 tys.)11 w większości przymusowego exo-
dusu ludności czeskiej w okresie od października 1938 r. do marca 1939 r. Przypomnienie 
tych faktów, liczb i np. obrazu kolumny czeskich wygnańców wkraczającej w wigilijny wie-
czór na ostrawski rynek – pomogłoby czytelnikowi dostrzec jedną z przyczyn antypolskich 
uprzedzeń, jakie pokutowały wśród wielu Czechów przez kolejne dziesięciolecia. 

7 Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938, red. Marek Kornat, współpr. Piotr Długołęcki [i in.], Warsza-
wa 2007 s. 658.

8 Tamże, s. 518–520.
9 Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne, [oprac.] Jerzy Tomaszewski, Zbigniew Landau, 

Warszawa 1985, s. 384 [dokument nr 301]; Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 340, Sprawoz-
danie wojewody śląskiego dr Michała Grażyńskiego z prac, związanych z objęciem Ziem Odzyskanych 
Śląska Cieszyńskiego [7 stycznia 1939 r.].

10 Marek P. Deszczyński, Ostatni egzamin. Wojsko polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939, 
Warszawa 2003, s. 268.

11 Stanisław Zahradnik, Marek Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa [i in.] 1992, s. 89–90; Grzegorz 
Gąsior, Rektyfikacja, [w:] Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008, oprac. red. Agniesz-
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O antyczeskiej dywersyjno-terrorystycznej akcji „Łom” autor pisze (str. 325) niewiele, 
w dodatku błędnie datując jej rozpoczęcie na początek listopada 1938 r., choć w rzeczy-
wistości ataki rozpoczęły się od 22 X 1938 r. Decyzję o jej przygotowaniu minister Beck 
podjął już 7 X 1938 r. – w czasie gdy polskie wojsko jeszcze zajmowało oddane przez 
Czechów Zaolzie. W trakcie tej największej w historii II RP akcji dywersyjnej trwającej 
do końca listopada 1938 r., liczące ponad 600 ludzi nieumundurowane oddziały (w tym 
oddelegowani żołnierze i oficerowie wojska polskiego), kilkadziesiąt razy zbrojnie atako-
wały terytorium czechosłowackiej Rusi Podkarpackiej.

W książce zdecydowanie zabrakło także jasnego podsumowania działań z roku 1938 r., 
kiedy Polska w swojej antyczeskiej polityce nie zawahała się podjąć współpracy z hitle-
rowskimi Niemcami, a nawet już po oddaniu przez Czechów Zaolzia, dalej konsekwentnie 
prowadziła wobec Czechosłowacji wrogą i agresywną politykę. Nie tylko na polu dyplo-
macji, ale także używając dużych sił regularnego wojska (w listopadzie na Spiszu i Ora-
wie) oraz przeprowadzając akcję terrorystyczno-dywersyjną „Łom”, przyśpieszając tymi 
działaniami ostateczne rozbicie Czechosłowacji. 

Podsumowując należy zauważyć, że autor uniknął powielenia takich powszechnie po-
wtarzanych błędów, jak opisywanie czeskiego ataku ze stycznia 1919 r. jako „noża wbi-
tego w plecy” Polski walczącej z bolszewicką nawałą. Nie powtórzył także bardzo mało 
prawdopodobnej informacji o bestialskim dobiciu rannego kpt. Cezarego Hallera 26 I 
1919 r., czy też wciąż pokutującego mitu o zbrojnych walkach z Niemcami o Bogumin, do 
których jakoby miało dojść w ostatnich dniach anektowania Zaolzia w 1938 r. Jednak ilość 
błędów, półprawd i przemilczeń, jakie znalazły się w tej książce powodują, że czytelnicy 
otrzymali jednostronny, mało obiektywny obraz tytułowego polsko-czeskiego „ciężaru 
braterstwa”. Z szansy przełamania bardzo wielu wciąż pokutujących schematów i stereo-
typów dotyczących polsko-czeskich/czechosłowackich relacji Michał Przeperski niestety 
nie tylko nie skorzystał, ale swoją publikacją większość z nich powtarza i pogłębia. 
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