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tylko przez krótki czas (1806–1807) jego pełnomocnikiem, a dłużej jednym z trzech dy-
rektorów Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. Ponadto – wbrew temu co piszą autorzy – 
książę Ludwik, który przez kilka lat służył w pruskim regimencie piechoty von Zastrow 
(nr 39), nie był żadnym komendantem regimentu husarzy, ani tym bardziej generalnym 
gubernatorem Śląska „z roku 1806”. Funkcje te pełnił natomiast wspomniany książę Fry-
deryk Ferdynand, od końca października 1806 r. dowódca 6 regimentu huzarów, a od 22 li-
stopada generał-gubernator Śląska i dowódca jego obrony (formalnie do 23 III 1807 r.). 
Nieprawdziwe jest także twierdzenie, jakoby archiwista książęcy H.W. Schaeffer w swej 
kronice państwa pszczyńskiego „umieszczał informacje zaczerpnięte z nieistniejących 
źródeł”, gdyż większość tych źródeł zachowała się do dzisiaj w omawianym zespole ar-
chiwalnym (w tym również pergaminy), aczkolwiek ma on obecnie inny układ, niż w po-
łowie XIX w. Warto jeszcze uściślić, że wymieniony na s. 17 w tekście Nawrota austriacki 
„radca dworu Baum” to nie kto inny, jak Josef Baum von Appelshofen, długoletni starosta 
wielicki, a następnie myślenicki.

Ani drobne potknięcia, ani brak notki o autorach, czy nawet nieco dwuznaczna dedy-
kacja byłego premiera RP Jerzego Buzka na pierwszej stronie, nie zmieniają pozytywnej 
oceny tomu studiów napoleońskich pod redakcją Dariusza Nawrota. Umacnia ją jeszcze 
jeden atut publikacji – duża jasność i precyzja wywodów wszystkich jej autorów, które 
w tekstach najeżonych nieraz szczegółami i terminami wojskowymi czy filozoficznymi, 
pozwalają je zrozumieć nawet laikom. Solidna porcja wiedzy, którą dostarcza nam recen-
zowana książka, kontrasygnowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 
pozwala mieć przy tym nadzieję na kontynuację interesujących i niezbędnych badań nad 
czasami, których symbolem stał się pierwszy cesarz Francuzów. 
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W tematyce historii Żydów na Śląsku Cieszyńskim bezsprzecznie najbardziej zasłużonym ba-
daczem jest dr hab. Janusz Spyra, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prócz 
tego zajął się również dziejami wyznawców religii mojżeszowej ze Śląska Opawskiego, 
obejmując w ten sposób badaniami Żydów z całego Śląska Austriackiego, jednego z krajów 
koronnych dawnej monarchii Habsburgów. Nie licząc artykułów naukowych i prac popular-
nonaukowych, opracował trzy monografie, stanowiące swojego rodzaju „żydowską trylogię”.  
Są to: Żydzi na Śląsku Austriackim (1742–1918). Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy 
wyznaniowej (Katowice 2005), Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–
1918) (Katowice 2009) i recenzowany Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska.

Mamy zatem pracę syntetyczną, następnie szczegółowe omówienie losów poszczególnych 
gmin, wreszcie słownik biograficzny, przedstawiający 84 rabinów, czyli postacie odgrywające 
ważną rolę w dziejach żydowskich wspólnot. Tytuły prac sugerują, że narracja rozpoczyna 
się od 1742 r., kiedy Prusy dokonały zaboru znacznej części Śląska, a Habsburgowie musieli 
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zreorganizować administrację na pozostałym im południowym skrawku dawnej piastow-
skiej dzielnicy. W rzeczywistości sięgają bardziej wstecz, co wydaje się zasadne z dwóch po-
wodów. Rok 1742 w dziejach społeczności żydowskiej na południowym Śląsku nie stanowił 
szczególnie ważnej cezury (już prędzej dla pruskiej części regionu, który zmienił przynależ-
ność państwową), poza tym ze względu na restrykcyjne habsburskie ustawodawstwo Żydów 
w tym regionie nie było zbyt wielu, a ich historia do połowy XVIII w. jest stosunkowo skrom-
na pod względem faktograficznym. 

Tak więc omawiana praca zawiera biogramy rabinów, działających na terenie Śląska Au-
striackiego do 1918 r., niezależnie od tego, czy tereny te już zwano Śląskiem Austriackim 
(nawiasem mówiąc, nieco upraszczając – cały Śląsk do 1742 r. był austriacki). Oprócz tego 
uwzględniono rabinów z Morawskiej Ostrawy, gdyż tamtejsza gmina żydowska obejmowała 
również tereny Polskiej Ostrawy (czyli miejscowości położonej na Śląsku Austriackim), oraz 
z małopolskiej Białej ze względu na ich bliskie kontakty ze śląskimi współwyznawcami z dru-
giej strony rzeki Białki. W tym zakresie decyzja Spyry jest jak najbardziej słuszna.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej (s. 9–52) Autor przedstawia dzieje instytu-
cji rabinatu na terenie Śląska Austriackiego, drugą stanowi już właściwy słownik biograficz-
ny, obejmujący 84 biogramy. Te zawierają nie tylko podstawowe informacje z życia zawodo-
wego bohaterów, ale również dane na temat najbliższej rodziny (zwiększa to znacząco grono 
potencjalnych czytelników, bo dzisiaj genealogia to najpopularniejszy przejaw zainteresowa-
nia przeszłością) oraz bibliografie prac, o ile któryś z rabinów parał się literaturą piękną lub 
publicystyką.

Spyra przeprowadził niezwykle rozległą i dokładną kwerendą, którą objął m.in. archiwa 
państwowe w Czechach i Polsce, archiwa uniwersyteckie (Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Wiedeński), miej-
scową prasę, księgi metrykalne, księgi wieczyste (vide biogram Samuela Klügera), a nawet 
kroniki szkolne (vide biogram Leopolda Fischera).

Recenzja nieraz stanowi okazję, by jej autor mógł się pochwalić znajomością źródeł i lite-
ratury. Nie mam tutaj na myśli cytowania prac dla samej idei, po prostu trafia się okazja do za-
prezentowania materiałów zgromadzonych na marginesie innych badań i wprowadzenia ich 
do obiegu naukowego. Omawiany słownik ze względu na szeroką podstawę źródłową daje 
w tym zakresie niewielkie pole manewru. Jedynie bibliografię hasła o Samuelu Hirschfeldzie 
można byłoby wzbogacić o jeden artykuł1, ale do samego biogramu nie wniosłoby to nowych 
informacji.

Można za to o jeden szczegół, dość istotny jak sądzę, uzupełnić biogram Natana Rübnera 
(ur. 1897), byłego rabina w Skoczowie i Tarnowskich Górach, który w 1946 r. miał zamiar wy-
emigrować do Brazylii. Zdaje się, że swój zamiar urzeczywistnił. Na stronach internetowych 
familysearch.org, prowadzonych przez mormonów, udostępniono skany kart imigracyjnych, 
przechowywanych w Narodowym Archiwum w Rio de Janeiro (Arquivo Nacional, Rio de Ja-
neiro). Były one wydawane przez brazylijskie konsulaty, a ich posiadacze przedstawiali je 
przy wjeździe do Kraju Kawy (zdigitalizowana kolekcja obejmuje karty, okazywane w porcie 

1 Mariusz Płotkowiak, Artykuły rabina bialskiego dr. Samuela Hirschfelda publikowane na łamach „Tygo-
dnika Żydowskiego” w latach 1936–1939, „Świat i Słowo”, 13, 2009, 2, s. 125–142.



Rio de Janeiro w latach 1900–1965). Wśród nich znalazła się karta imigracyjna Natana Rüb-
nera2, co znaczyłoby, że udało mu się zrealizować zamiar emigracji do Ameryki Południowej.

Pod względem redakcyjnym książka zasługuje na pochwały: jest zaopatrzona w indeks 
osób, streszczenia w języku polskim, niemieckim i angielskim. Przydatny byłby indeks nazw 
geograficznych. Idealnie byłoby, gdyby wydawca (Uniwersytet Ostrawski) zdecydował się za-
mieścić Biografický slovník… w internecie, dzięki czemu praca Janusza Spyry szybciej weszła-
by do obiegu naukowego, bo z racji popularności tematyki żydowskiej zainteresuje nie tylko 
historyków-regionalistów.

Jednocześnie, dopóki realizacji nie doczeka się idea stworzenia słownika biograficznego 
Śląska Cieszyńskiego, będącego regionalnym odpowiednikiem Polskiego Słownika Biograficz-
nego, specjalistyczne słowniki regionalne wydają się najlepszą drogą dla śląsko-cieszyńskiej 
biografistyki – pod warunkiem, że będą przygotowywane z taką pieczołowitością, jak recen-
zowana publikacja.
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