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ŻYDZI WŚRÓD CHRZEŚCIJAN W MIASTACH 
WIELKOPOLSKICH W OKRESIE PRZEDROZBIOROWYM

1 Uwagi wstępne

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli Żydów i 
ich stosunków z chrześcijanami w miastach wielkopolskich w X III- 
XVIII w. Uwzględniono nie tylko Wielkopolskę właściwą, a więc wo
jewództwa poznańskie i kaliskie, ale także województwa łęczyckie, 
sieradzkie z ziemią wieluńską, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i 
ziemię dobrzyńską. Artykuł niniejszy nawiązuje więc do wcześniej opu
blikowanego na temat Żydów wśród chrześcijan w miastach Mało
polski zachodniej ł.

Zasadniczą podstawę źródłową naszych rozważań stanowią rejestry 
podatkowe, lustracje i spisy ludności, materiał dyplomatyczny i pub
licystyka antyżydowska. Z  literatury przedmiotu podstawowe wciąż jesz
cze znaczenie mają dzieje wielkopolskich gmin żydowskich A. Hep- 
pnera i J. Herzberga, chociaż autorzy nie wykorzystali przechowywa
nych w Warszawie materiałów skarbowych * 2 Z  nowszych opracowań 
wymienić należy przede wszystkim artykuły dotyczące osadnictwa ży
dowskiego w województwach poznańskim i kaliskim 3, łęczyckim 4 i 
na Kujawach 5.

Xvrn' 9 u*don, Żydzi wśród chrześcijan w miastach małopolskich w XVI-
2 " Wleku, „Nasza Przeszłość” (dalej cyt. NP) t. 78:1992.

den u P P n e r> J. Herzberg,  Aus Vergangenheit und Gegenwart der Ju-
3 n£i der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin 1904.

nańskimG Uil d o ”, Wijaczka,  Osadnictwo żydowskie w województwie poz-
storv„ „ „ 1 kaliskim w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Hi-

4 yjT p?° w Polsce” (dalej cyt. BŻIH) 1993 (w druku).
t*ach rn^  k 0 w s k i, Początki i rozwój osadnictwa żydowskiego w wojewódz-
toskoLchrf'™ - t y s k i m ,  BŻIH 1989 nr 4 s. 3-15; Tenże,  Stosunki żydo- 
?ŻIH « “» / e  w województwach łęczyckim i rawskim w XVI-XVII w., 
i^ództwnrl T   ̂ S' 23-31; Tenże,  Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w wo-

5 Ł ucn łęczyckim i rawskim w XVIII w., BŻIH 1990 nr 3-4 s. 25-31.
u ldon, Żydń w miastach kujawskich w XVI-XVII wieku, w: Te-
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2 Województwa poznańskie i kaliskie

Osadnictwo żydowskie w Wielkopolsce właściwej ma wczesnośreJ 
niowieczną metrykę. Według tradycji już w 893 r. w Gnieźnie u ^ 3  
cia Leszka pojawiło się poselstwo żydowskie ż Niemiec i prosiło »  
o pozwolenie na osiedlanie się starozakonnych w Polsce. Zgody t* 
kiej miał książę udzielić w 905 r. 6 W drugiej połowie XII i p„[ 
czątkach XIII w. w Kaliszu, a prawdopodobnie także w Gnieźnie 
bito denary z napisami hebrajskimi 6 7 Na znaczną rolę Żydów wska- 
żuje znany przywilej Bolesława Pobożnego z 1264 r. 8

U schyłku średniowiecza na terenie województw poznańskiego ł 
kaliskiego funkcjonowało 169 ośrodków miejskich. W końcu XVI w. 
liczba miast zmniejszyła się do 158. W XVII w. przybyło zaledwie 12 
nowych ośrodków miejskich (bez tak zwanych nowych miast) 9. Osad
nictwo żydowskie w średniowiecznej Wielkopolsce w świetle bezpo
średnich wzmianek w źródłach pisanych przedstawili I. Schiper i E 
Feldman. Według ich ustaleń w XIII-XIV w. istniały na tym terenie 
jedynie gminy żydowskie w Kaliszu, Koninie, Poznaniu i' Pyzdrach. 
Najstarsza wzmianka o Żydach poznańskich pochodzi z 1379 r., ale 
według późniejszych informacji synagoga w tym mieście miała pow
stać już w 1367 r. W XV w. miały powstać gminy żydowskie w Gnieź
nie, Kole, Koźminie, Obornikach, Stawiszynie i Szamotułach 10 11. Wy
kaz ten daleki jest od kompletności. Wskazuje na to chociażby fakt, 
że w 1507 r. koronacyjne opłacili starozakonni z Grodziska, Leszna 
(które jeszcze nie było miastem), Międzyrzecza, Obornik, Ostroroga, 
Poznania, Rogoźna, Sierakowa, Skwierzyny, Śremu i Wronek w woje
wództwie poznańskim oraz Gniezna, Kalisza, Kcyni, Kleczewa, Kór
nika, Łabiszyna, Nakla i Nowego Miasta w województwie kaliskim ’*•

g o ż, Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI—XVIII wieku. Studia i materiały, Kiel® 
1990 s. 49-64.

6 A. Heppner ,  J. Herzberg,  Ar« Vergangenheit, s. 406.
7 R. Gródecki ,  Dzieje Żydów do końca XIV  w., w: Tego ż, Polska Pia

stowska, Warszawa 1969 s. 633-634.
8 J. Sieradzki ,  Bolesława Pobożnego statut kaliski z  roku 1264 dla t y  

dów, w: Osiemnaście wieków Kalisza, t. 1 , Kalisz 1960 s. 133-139.
9 R. Szczygieł ,  Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989 s. 9* 

Z. Ku 1 ej e w s k a - T o p o l s k a ,  Nowe lokacje miejskie w Wielkopolscy 
XVI do końca XVIII wieku, Poznań 1964 s. 12-13.

10 I. Schiper,  Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce P<̂ cf S  
średniowiecza, Lwów 1911 s. 62-63, 152; E. Feldman,  Do statystyki Z' 
w dawnej Polsce, „Miesięcznik Żydowski” R. 3: 1933 z. 1-2 s. 130-13). 
Nożyriski ,  „Kronika miasta Poznania” t. 10: 1932 nr 1; Dzieje Poznani( 
roku 1793, t. 1, pod red. J. Topol ski ego ,  Warszawa-Poznań 19 8 8  S--

11 M. Horn,  Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 roku, B
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l5 l 5 r. w Nakle spłonęła bóżnica i 21 domów' żydowskich 12.
P wne dane zdają się wskazywać, że już w średniowieczu Żydzi mie
wali w Krotoszynie, Pobiedziskach, Śmiglu i Żerkowie 13.

SZ Niewiele wiadomo o stosunkach żydowsko-chrześcijańskich w śred- 
owieczu. Według Długosza w 1399 r. jedna z chrześcijanek ukradła 

w poznańskim kościele Dominikanów komunikant, który sprzedała Ży
dom u - Wydarzenie to zostało spopularyzowane przez Tomasza Tre
tera, którego książka Sacratissim i Corporis Christi historia et miracula 
(1609) z 10 miedziorytami jego synowca Błażeja wydawana była wie
lokrotnie w wersji łacińskiej oraz w przekładach na język polski i 
niemiecki. Jeden z miedziorytów przedstawia jak „Żydzi cudem prze
straszeni, topić trzy Najśw. Hostie za miastem w błotach usiłują”. 
Na tym miejscu biskup poznański kazał zbudować kaplicę, a nieco 
później Władysław Jagiełło ufundował klasztor Karmelitów i kościół 
Bożego Ciała. Natomiast „Żydzi wraz ze świętokradzką niewiastą do 
pala z psami ich pożerającymi przywiązani, żywo palą się i przyzwoi
tą za swoje zbrodnie odnoszą karę” 15.

W świetle rejestrów poborowych z lat 1563-1578 stwierdzić moż
na, że pogłówne opłacili starozakonni z 19 miast województwa poz
nańskiego. Największym skupiskiem żydowskim był niewątpliwie Poz
nań. Po spowodowanym przez Żydów w 1536 r. pożarze miasta wła
dze miejskie wysłały poselstwo do króla z prośbą o wygnanie staro
zakonnych z Poznania. Prośbę tą poparł nawet elektor brandenbur
ski Joachim I, zięć Zygmunta I. Król nie zgodził się jednak na wy
pędzenie Żydów z miasta i polecił magistratowi znaleźć odpowiednie 
miejsce, gdzie Żydzi mogliby się osiedlić. Magistrat zaproponował 
wyspę na Warcie, na co nie zgodzili się jednak Żydzi, proponując 
inne miejsce, nie odpowiadające z kolei radzie miejskiej. Ostatecznie 
zgodnie z umową z 5 stycznia 1538 r. starozakonni zachowali prawo 
do posiadania 28 domów na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej 16.

1974 nr 93 s. 13.
l: M. A s c h k e w i t z, Die Juden in Westpreussen am Ende der polnischen 

Herrschaft (1772), „Zeitschrift für Ostforschung” Jg. 6 : 1957 H. 4 s. 561.
H e p p n e r ,  J. H e r z b e r g ,  Aus Vergangenheit, s. 561, 875, 920,

14 R- P r ü m e r s, Der Hostiendiebstalil in Posen im Jahre 1399, „Zeitschrift 
r Historischen Gesselschaft für die Provinz Posen” t. 2 0 : 1905 s. 293-317; 
j5 “ a l aban, Zur Geschichte der Juden in Polen, Wien 1915 s. 43-46.

iqo„T- Chrzanowski ,  Działalność artystyczna Tomasza Tretera, Warszawa 
!984 s. 198-200.
WgP1' Meyer,  Geschichte der Provinz Posen, Gotha 1891 s. 113-114; A.

l auer’ Der grosse Brand und der grosse Judenprocess (1536-1538), 
H i schrift für Geschichte und Landeskunde der Provinz Posen” Bd. 2:1883 

• 1 s. 103-125.
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W 1553 r. mieszkało tu 113 rodzin żydowskich 17. W 1556 r. po.; 
twierdzona została ugoda, na mocy której Żydzi mogli posiadać 49 

domów 18. W 1558 r. liczba ta została podwyższona do 83 19. \y 
1565 r. Żydzi mieszkali w 50 domach i kamienicach własnych, 43 

domach najemnych, domu doktorów i 3 domach, zamieszkałych przei; 
szkolników i kantorów, związanych z dwiema bóżnicami 20. W 157g® 
r. Żydzi poznańscy zapłacili 1058 złp pogłównego. W całej KoronifeS 
więcej zapłacili tylko Żydzi podkrakowskiego Kazimierza (1500 zip« 
od 2060 starozakonnych), a znacznie już mniej Żydzi lwowscy (600 
złp) i lubelscy (500 złp) 21 22. Tak więc wydaje się, że zbyt niski jest 
szacunek S. Waszaka, który uważał, że w końcu XVI w. w około 115 
domach mieszkało 1400-1700 starozakonnych Autor ten zestawił 
dokładną liczbę żydowskich budynków i gospodarstw domowych w 
obrębie murów miejskich w latach 1567-1650 (tab. 1).

W drugiej połowie XVI w. dochodziło do tumultów antyżydow-2 
skich, organizowanych najczęściej przez studentów kolegium jezuic
kiego. Tak na przykład w niedzielę po Bożym Ciele 1577 r. splądro
wano synagogę, sklepy i domy żydowskie oraz zabito kilku staroza 
konnych. Gmina żydowska wniosła skargę o odszkodowanie, ale zos
tała ona odrzucona. Po pożarze dzielnicy żydowskiej i okolicznych 
domów chrześcijańskich, przestraszeni Żydzi uciekli z miasta i wrócili^ 
dopiero wówczas, gdy wojewoda Stanisław Górka obiecał im swoją 
ochronę, oczywiście za odpowiednią opłatą. I w późniejszym okresie 
nie brakowało wystąpień antyżydowskich 23. Tym niemniej w 1619 r. 
Żydzi mieszkali w 134 domach i 7 dworach szlacheckich, zasiedlo
nych przez 762 rodziny i 2263 osoby 24. W 1641 r. w posiadaniu #  
Żydów miało znajdować się 155 domów 2S.

17 Opisy i lustracje Poznania z XVI-XVIII wieku, wyd. M. J. Mika, Poznań 
1960 s. 10.

18 Russko-evrejskij archiv. Dokumenty i materiały dlja istorii evreev v Rossa, 
t. 3: Dokumenty k istorii polskich i litovskich evreev (1364-1569), wyd. S. A- 
Berszadski j ,  S. Peterburg 1903 nr 160.

19 Dzieje Poznania, s. 436.
20 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. 2, wyd- 

A. Tomczak,  Bydgoszcz 1963 (dalej cyt. Lustracja 1565) s. 271.
, 21 A. P a w i ń s k i, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego,M 

Źródła Dziejowe, t. 8 , Warszawa 1881 s. 177. nzf *
22 S. Wa s z a k, Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania w XV 

i XVII w., „Studia Poznańskie”, cz. 2, Poznań 1954 s. 156.
23 Ch. Meyer,  dz. cyt., s. 115-116. O utartym zwyczaju tumultów 

dowskich w święto Bożego Ciała zob. W. Sobieski ,  Nienawiść wyznaruo>"5j| 
thimów za czasów rządów Zygmunt III, Warszawa 1902.S. 40-41.

24 Opisy i lustracje, s. 59-65.
25 L. Lewin,  Aus dem nordischen Kriege 1700-1721, „Historische Monal
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p 0 większych ośrodków żydowskich w województwie poznańskim 
ba zaliczyć też Wronki, gdzie w połowie XVI w. Żydzi posiadali 

- ^m ów , dom szkolniczy i bóżnicę oraz zapłacili 150 złp pogłów- 
o 26 żydzi ze Śremu w 1563 r. zapłacili 110 złp pogłównego 27. 

Lustracja ż  1565 r. Wymienia 18 domów żydowskich, szkolnika i bóż
nicę 2S, a w 1^31 r. podymne opłacono z 29 domów żydowskich i 
252 chrześcijańskich 29. Żnacznym skupiskiem żydowskim był także 
Międzyrzecz. W 1520 r. Zygmunt I na prośbę mieszczan polecił usu
nąć Żydów z Międzyrzecza, a należny od nich czynsz miało płacić 
miasto. Przywilej ten został potwierdzony w 1607 r. 30 Tym niemniej 
w 1563 r. Żydzi z Międzyrzecza i Bledzewa zapłacili 90 złp pogłów
nego 31. L ustracja  z 1565 r. wymienia 18 domów żydowskich, szkol
nika i bóżnicę 32. Ostatecznie w 1635 r. Władysław IV potwierdził 
prawa synagogi międzyrzeckiej 33, a magistrat w 1637 r. określił jej 
powinności na rzecz miasta 34. Nie powiodła się także podjęta w 
1520 r. próba usunięcia Żydów ze Skwierzyny 35. Lustracja z 1565 r. 
wymienia 27 domów żydowskich, dom szkolniczy i bóżnicę 36. W 
1567 r. Żydzi opłacili 40 złp pogłównego 37. Lustracja z lat 1628- 
1632 wymienia 23 domy i 10 komorników żydowskich, którzy miesz
kali tu na podstawie ugody z miastem z 1584 r., zatwierdzonej przez 
starostę w 1606 r. 38 W 1631 r. opłacono podymne od 34 domów 
żydowskich, 254 chrześcijańskich i 2 młyńskich 39.

blätter für die Provinz Posen” Jg. 10: 1909 s. 186.
26 Lustracja 1565, s. 272; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 

Archiwum Skarbu Koronnego (dalej cyt. ASK) I 5 k. 247 v, dane z 156. r.
27 ASK I 4 k. 212 v.
28 Lustracja 1565, s. 272.
29 ASK I 65 k. 145 v.
30 Städtebuch des Landes Posen, wyd. H. Wuttke,  Leipzig 1864 nr 92; A. 

Heppner, J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 622-623.
31 ASK I 5 k. 247 v.
32 Lustracja 1565, s. 271.
33 Jewish Privileges in the Polish Commonwealth, wyd. J. Goldberg,  Je

rusalem 1985 nr 32.
34 Zach er t, Nachrichten von der Stadt Meseritz, „Zeitschrift für Geschichte 

ut)d Landeskunde der Provinz Posen” Bd. 1: 1882 H. 1 s. 35-36. O Żydach 
międzyrzeckich zob. S. Kurnatowski ,  J. Nalepa,  Z przeszłości Między- 
'zecza, Poznań 1961 s. 28-30.

’ Matricularum Regni Poloniae summaria, (dalej cyt. MRPS) pars 4 vol. 2,
T. Wierzbowski ,  Warszawa 1912 nr 12799.

Lustracja 1565, s. 272.
A O T r  T -

s« f SK 1 5 k. 343 v.
Z Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632 cz. 1, wyd. 

:» u don’ Wrocław 1967 (dalej cyt. Lustracja 1628) s. l /-i»-  
ASK I 65 k. 145.
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Żydzi grodziscy w 1566 r. zapłacili 28 złp poglówncgo 40. W 163j J  

było tu 26 domów żydowskich i 320 (w tym 142 w nowym mieście! 
chrześcijańskich 41. W niewielkim Książu pogłówne w 1563 r. opij, 
ciło 19 starozakonnych 42. W Pile w 1565 r. były 3 domy żydowskie 
i bóżnica 43. W 1577 r. Żydzi zapłacili 10 złp pogłównego 44 
1627 r. po pożarze miasta, spowodowanym przez Żyda Juchyma se- 
kretarz królewski Samuel Targowski wymierzył Żydom do zasiedlenia 
nowe miejsce „ku drodze do Uścia idącej” i postanowił, że: „Nad 
opisany plac Żydzi szerzeć się dalej i budować i przestępować wy- 
miaru, także sadzić się gdzie indziej na drugą stronę drogi wielkiej 
uścieckiej budynków żadnych stawiać i mieszkania sobie żadnym kształ
tem sposabiać i pieniędzy na domy, place, ogrody i grunty chrześci
jańskie wiecznemu czasy dawać nie mają, ale na tym samym sobie 
wymierzonym placu przestawać powinni, pod utraceniem miasta i miej
sca”. Zakazał także Żydom utrzymywać czeladź katolicką 45. Począt
kowo „Żydzi na siedliskach od rewizora sobie naznaczonych żadnego 
domostwa nie postawili; przyczynę nam tę dali, że ich opodal od 
miasta odsądzono, bojąc się zapalenia i despektów z insolencyjej swa
wolnych ludzi” 46.

Żydzi z Pniew w 1577 r. opłacili 18 złp pogłównego 47 48. W Ro
goźnie natomiast w 1563 r. Żydzi obciążeni zostali pogłównym w 
wysokości 15 złp 4S. W 1565 r. było tu 5 domów żydowskich i dom 
szkolniczy 49. W Szamotułach w 1563 r. pogłówne opłaciło 60 staro
zakonnych 50. W 1631 r. podymne opłacono z 31 domów żydowskich 
i 178 chrześcijańskich 51. Żydzi z pozostałych miast, a mianowicie

40 ASK I 4 k. 293 v.
41 ASK I 65 k. 139.
42 ASK I 4 k. 212 v.
43 Lustracja 1565, s. 272.
44 ASK I 5 k. 747.
45 Regesty dokumentów i ekscerpty z  Metryki Koronnej do historii Żydów w 

Polsce (1697-1795), t. 2 cz. 1, wyd. M. Horn,  Wrocław 1984 nr 100.
46 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej cyt. AP Poznań), m. Ujście, syg°- 

1 k. 2 v.
47 ASK I 5 k. 748.
48 Tamże, k. 248.
49 Lustracja 1565, s. 273.
50 ASK I 5 k. 245.
51 ASK I 65 k. 145 v.
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Czarnkowa52, Frydlądu53, Kamionnej 54, Międzychodu 5S, Opalenicy56, 
Sierakowa 57 i Tuczna 38 płacili poniżej 10 złp pogłównego.

Nie były to wszystkie skupiska żydowskie w miastach województwa 
poznańskiego, poświadczone w źródłach z XVI w. W Lesznie, które 
prawa miejskie uzyskało w 1547 r., Żydzi płacili koronacyjne już w 
1507 r. 59 W 1626 r. starozakonni uzyskali zgodę na zakup 28 do
mów w mieście 60, a w 1631 r. podymne opłacono z 27 domów 
żydowskich i 308 chrześcijańskich 61. W 1503 r. Żyd Byrnasz z Obor
nik propter eius depauperationem został zwolniony od wszystkich po
datków na 10 lat 62 W 1553 r. podatek opłacili ludei 3 in una 
domo manentes et unum focum habentes 63. W 1631 r. podymne 
opłacono z 35 domów żydowskich i 113 chrześcijańskich 64. W 1507 r. 
koronacyjne płacili też Żydzi z Ostroroga 6-\ W XVI w. starozakonni 
pojawili się ponadto w Łeknie 66 i Wolsztynie 67. Przez jakiś czas 
Żydzi mieszkali w Kościanie, skąd zostali wydaleni w 1578 r. 68

W 1558 r. o sprzedaż hostii Żydom wschowskim został oskarżony 
pastor luterański 69. W 1592 r. Zygmunt III zakazał Żydom osiedla
nia się we Wschowie, którą ostatecznie musieli opuścić w 1595 r. 
Część wypędzonych Żydów znalazła schronienie w pobliskiej Dębowej 
Łące, skąd jednak wkrótce zostali również wyrugowani 70. W 1636 r.

52 ASK I 5 k. 343 v -  1 złp w 1567 r.
53 ASK I 5 k. 201 -  2 zip w 1563 r.
54 ASK I 5 k. 246 -  7 zip w 1563 r.
55 ASK I 5 k. 744 -  6  zip w 1577 r.
56 ASK I 4 k. 212 v -  5 zip w 1563 r.
57 ASK I 5 k. 755 -  4 złp w 1577 r.
38 ASK I 5 k. 201 -  3 zip w 1563 r.
59 M. Horn,  Najstarszy rejestr, s. 13.
60 L. Lewin,  Geschichte der Juden in Lissa, Pinne 1904 s. 5, 350; M. Ko - 

m o 1 k a, S. S i e r p o w s k i, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987 s. 24.
61 ASK I 65 k. 140 v.
6’ MRPS, t. 3 nr 1026.
M ASK I 5 k. 184.

 ̂ ASK I 65 k. 141 v.
M Horn,  Najstarszy rejestr, s. 13.

Dyplomatariusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwal- 
nych osnuty (1388-1782), wyd. M. Bersohn,  Warszawa 1911 nr 118.
197gA' Wei ss’ Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, Lublin

68 p  x^ '  *
69 j Feldman,  Do statystyki, s. 131; Lustracja 1565, s. 6 6 .
70 ' Tazbir, Świat panów Pasków. Eseje i studia, Łódź 1986 s. 203.

Mon t J^ 0 r i t z, Die älteste jüdische Niederlassung in Fraustadt, „Historische
atsblätter...” Jo 2: 1901 s. 180-184; A. Heppner ,  J. Herzberg,  Aus
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Żydzi wschowscy prowadzili handel z Krakowem * 71. Chodzi tu za- 
pewne o lokowane w 1633 r. nowe miasto, gdzie w 1642 r. staroz 
konni posiadali łąki i ogród 72. Przez krótki okres Żydzi mieszkali 
lokowanym w 1562 r. Stanisławowie. Ze względu na brak miejsca w 
Poznaniu Żydzi uzyskali w 1593 r. zgodę na osiedlanie się w Stanis- < 
ławowie. W 1599 r. osada ta została jednak zlikwidowana i odtąd 
jako przedmieście Łacina stanowiła część Poznania, zamkniętą dla 
osadnictwa żydowskiego 73.

W województwie kaliskim w latach 1564-1579 pogłówne płacili sta- 
rozakonni z 18 miast. Największym skupiskiem żydowskim był Ka
lisz. Jeszcze w początkach XVI w. Żydzi mogli posiadać jedynie 7 
domów, a za każdy dom ponad tą liczbę mieli płacić na rzecz mia
sta po grzywnie 74. W 1556 r. minister różnowierczy miał sprzedać 
Żydom kaliskim Najświętszy Sakrament 75. O kupno hostii staroza- 
konni byli zresztą oskarżani także i w początkach XVII w. 76 Lustra
cja z  1565 r. wymienia 18 domów żydowskich, dom szkolniczy i bóż
nicę 77. W 1579 r. 170 Żydów opłaciło 130 złp pogłównego 78. W 
1629 r. w mieście były 23 domy żydowskie 79.

Lustracja z 1565 r. wymienia w Gnieźnie 22 domy i kamienice ży
dowskie, 5 domów najemnych, dom szkolniczy i bóżnicę 80. W 1579 r. 
110 starozakonnych zapłaciło 100 złp pogłównego 81. W 1628 r. w

Vergangenheit, s. 398-400; J. Sobczak,  Żydń wschowscy i ich udńał w han
dlu ze Śląskiem, „Sobótka” R. 44: 1989 nr 1 s. 74. L

71 J. M. Małecki ,  Handel żydowski u schyłku XVI i w 1 połowie XVII w. 
w świetle krakowskich rejestrów celnych, w: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitą, 
Wrocław 1991 s. 219.

72 J. Sobczak,  art. cyt., s. 80.
73 Dyplomatariusz, nr 203; R. Szczygie ł ,  Lokacje, s. 331.
74 K. Stefański ,  Mieszczaństwo kaliskie w XVI wieku, Kalisz 1933 s. SU

SI. . M
75 Materiały do ustawodawstwa synodalnego w Polsce w XVI wieku, wyo. o- 

Ul anowski ,  Kraków 1895 s. 115; J. Tazbir, Świat panów Pasków, s. A»-
78 S. Żuchowski ,  Proces kryminalny o niewinne dziecię Jerzego Krasno-] 

wskiego już to trzecie roku 1710 dnia 18 sierpnia w Sandomierzu oknitnie^ 
Żydów zamordowane..., Sandomierz (b. r. w.) s. 48: „Roku 1619 żyazi z■ 
lisza kupili u niewiasty z Sobotki hostyją świętą i nad nią się pastwili, z 
wiele fautorów i protektorów', dla których się sprawiedliwość, choć o ^  
Boga naszego krzywdę, przewlokła”. O sprawie o znieważenie hostii w lo I 
zob. Dzieje Kalisza, pod red. W. Rus i ński ego ,  Poznań 1977 s. 129.

77 Lustracja 1565, s. 272.
78 Źródła Dziejowe, t. 12, Warszawa 1883 s. 135.
19 Dzieje Kalisza, s. 118.
80 Lustracja 1565, s. 272.
81 ASK I 3 k. 380 v.
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[91
. tó e  było 26 domów żydowskich * . Wreszcie w 1653 r. było tu

- t omów z y d o ^ ic h  i ^ kim hyla W rze,

^ 5 7 9  ^ s l y d ó w  opłaciło 6C)złp pogłównego 84 W 1565 r. 
nia' W - nnułówne opłaciło 11 starozakonnych 85. żydzi w Chodzte- 
W Bn? 579P r S zapłacili 22 złp pogłównego 86. Lustracja z  1565 r wy
ży w l 5 I  m szkolniczy i bóżnicę w Kcyni 87. Żydzi kcynscy zapłacili
mlema dom $  Q 88. W 1565 r. w Kole starozakonni po
dówczas 31 złp p g °. 1 j 89 w  1579 r. 46 żydów zapłaciło

siad3li 9 Równego 90 W 1628 7  było tu 21 domów i 20 komorni-
30 złp pogłównego • - 1579 r . zapłacili 20 złp po-
ków ^ S ^ ż y l w  z Łożenicy opłaciło 38 złp
8 ^ w n e n o '93 Liczącym się skupiskiem żydowskim było także Na- 
Eif Jdzie w 1565 r starozakonni posiadali 4 domy własne i jeden 
k pmnv 94 W 1578 r. 20 Żydów zapłaciło 12 złp pogłównego . 
najemny - £ ,  7 * r̂ enia \ n domów z bóżnicą i 7 komorników
S c h  «  W Pyzdrach w 1565 r. Żydzi posiadali 4 domy . dom 
SkoMczy 97 a w 1579 r. opłacili 30 złp pogłównego 98. W 1628 . 
r  n  domów i 8 komorników żydowskich. Mieszczanie skarżyli 
S je d n a k , że żydzi „domów siła w mieście, to jest więcej n a d h -  
bę prawem opisaną modo obligatorio trzymają, O1, 
miastu należących ponosić nie chcą m summum 
tum, tym to czyniąc pretekstem, że prawo żydom dóbr m o d o pęrp ^  
tuae resignationis więcej nad domów 7 os awa P y j
W 1578 r. 10 Żydów z Sępólna Krajeńskiego opłaciło p,
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Lustracja 1628, s. 188. ioia
A. Warschauer,  Geschichte der Stadt Gnesen, Posen 1918
ASK I 3 k. 380 v.
ASK I 13 k. 73 v.
Źródła Dziejowe, t. 12 s. 
Lustracja 1565, s. 273. 
ASK I 4 k. 236.
Lustracja 1565, s, 272. 
Źródła Dziejowe, t. 12 S. 
Lustracja 1628, s. 104. 
Źródła Dziejowe, t. 12 s. 
ASK I 5 k. 833. 
Lustracja 1565, s. 272. 
ASK I 5 k. 833. 
Lustracja 1628, s. 193. 
Lustracja 1565, s. 272. 
ASK I 13 k. 765 v.
Lustr,acja 1628, s. 161.

192.

242.

193.

s. 153.
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starozakonnych ze Złotowa — 9 złp pogłównego I0°. Niewielkie sku 
piska żydowskie istniały ponadto w Koninie 100 101, Kobylinie 102, Mar
goninie 103, Więcborku 104 i Wysokiej 105 106. Ponadto koronacyjne w 
1507 r. opłacili Żydzi w Kleczewie, Kórniku i Nowym Mieście 106 
Najprawdopodobniej Żydzi mieszkali także w Koźminie 107 i Pohie 
dziskach 108.

Szereg nowych skupisk żydowskich jest poświadczonych w pier. 
wszej połowie XVII w. Największym był niewątpliwie Swarzędz. W 
1621 r. Zygmunt Grudziński zobowiązał się „dla mieszkania Żydów, 
tamże w Swarzędzu swoim kosztem i rzemieślnikiem zbudować do
mów drewnianych z zawarciem 32, w których domach i każdym z 
nich mają być przynajmniej 2 izbie i komór 4”. Oprócz szerokich 
uprawnień gospodarczych właściciel miasta wyraził zgodę na budowę 
obiektów, niezbędnych dla funkcjonowania gminy:

„Naprzód aby sposobne w tej majętności pomienioni Żydowie i 
każdy z nich obojej płci, tak mężczyzny, jako i białogłowy i potom
stwo ich, życie, obrzędy, powołanie i stan swój prowadzili i odpra- 
wowali, dałem im władzą i tym pismem dawam, aby dla swego nabo
żeństwa starozakonnego bóżnic, ile im potrzeba będzie dla mężczyzn 
i białychgłów na miejscach sposobnych, które sobie upatrzą, tamże w 
Swarzędzu bądź teraz i na potym zbudowali, które bóżnice we wsze
lakich wolnościach opływać i swobodom wiecznym podpadać i podle
gać mają. Szpital dla chorych i ubogich Żydów obojej płci, także 
dom dla doktora albo rabina, drugi dom dla kantora, trzeci dom dla 
szkolnych, także szkołę dla uczenia Żydów według ich profesyi, także 
studnia dla kąpania białychgłów żydowskich według zwyczaju staroza
konnego, łaźnią też dla mężczyzn, jako i białychgłów żydowskich wol
no będzie pomienionym Żydom także kosztem swym gdzieżkolwiek 
miejsca sposobne sobie obiorą, te pomienione budynki budować, na 
które budowania zwyż mianowane pozwalam im sobie wozić drzewa 
z Zielonki” 109 *.

100 ASK I 5 k. 833.
101 Źródła Dziejowe, t. 12 s. 242 — trzech Żydów opłaciło 1 złp pogłównego.
'i12 ASK I 11 k. 626 — 5 złp w 1578 r.
103 ASK I 4 k. 236 — 6 złp w 1565 r.
1CM ASK I 5 k. 833 — w 1578 r. ośmiu Żydów opłaciło 5 złp pogłównego.
105 ASK I 5 k. 833 -  2 złp w 1578 r.
106 M. Horn,  Najstarszy rejestr, s. 13.
107 A. Heppner ,  J. Herz be rg, Aus Vergangenheit, s. 542.
108 Tamże, s. 875. j
109Jewish Privileges, nr 51. Zob. szerzej A. Warschauer,  E ntstehungen

jüdischen Gemeinde, „Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland
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i ' 11_ r Żydzi swarzędzcy posiadali 40 domów, co stanowiło 
p0łowę zabudowy miejskiej u0. Według późniejszych danych 

T a i mieli mieszkać w Krotoszynie już w 1423 r. Szerokie upraw
my Z'a między innymi prawo budowy bóżnicy i łaźni, uzyskali Żydzi 
metos ńscy w 1638 r. W 1648 r. Jakub Rozdrażewski sprzedał im 8 
^tek pod ratuszem m . Poświadczona jest także obecność Żydów w
Wieleniu 112• .

Poważne straty poniosła ludność wyznania mojzeszowego w czasie
otopu zwłaszcza w wyniku pogromów dokonywanych przez wojska 

Czarnieckiego w 1656 r., mszczące się w ten sposób za rzekomą 
współpracę starozakonnych ze Szwedami. Wycięto wówczas wielu Ży
dów w Gnieźnie, Kaliszu (600 rodzin), Kcyni, Krotoszynie (350 ro
dzin), Łabiszynie, Łobżenicy, Nakle, Wrześni (100 rodzin) i Złotowie 
w województwie kaliskim oraz w Lesznie (300 rodzin), Międzyrzeczu 
(100 rodzin), Pile (33 mężczyzn i kobiet oraz nieokreślona liczba 
dzieci) oraz Łopiennie i Rogoźnie (40 rodzin) w województwie poz
nańskim. W niezdobytym przez Polaków Poznaniu z powodu głodu i 
zarazy z 2 tys. rodzin żydowskich miało pozostać przy życiu niespeł
na 300. W nieokreślonym mieście pod Gnieznem Polacy mieli wy
mordować kilkuset Żydów. Ponadto w trzech innych gminach wiel
kopolskich miało zginąć 260 Żydów 113. Trudno zweryfikować te licz
by, być może znacznie nawet zawyżone.

Wielu Żydów znalazło schronienie w granicach Rzeszy. Thk na 
przykład granicę niemiecką przekroczyło 100 rodzin żydowskich z 
Leszna 114. Żydzi, podobnie zresztą jak i Polacy 11S, w obawie przed 
wojskami szwedzkimi ratowali się przede wszystkim ucieczką na Śląsk.

Bd. 4:1890 s. 170-181; S. Kaatz, Zur Geschichte der Gemeinde Schwersenz, 
„Menorah” Jg. 3: 1925 s. 227-228.

110 ASK I 65 k. 146.
111 A. Heppner,  J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 561-570. Można 

dodać, że w 1636 r. jeden z Żydów krotoszyńskich handlował z Krakowem; J.
ipMałecki,  art. cyt,, s. 219.

A. Heppner,  J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 379.
L. Lewin,  Die Judenverfolgungen in weiten schwedischpolnischen Kriege 

(■1655-1659), Sonderdruck aus der „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
nr, dle Provinz Posen” Bd. 16:1901 s. 6-12; M. Brann,  Geschichte der 
‘jobhinats m Schneidemühl, Breslau 1894 s. 15-16. O stratach poniesionych 

Żydów w innych częściach Rzeczypospolitej zob. J. Schamschon,  Bei- 
Ifif» Z>n Geschichte der Judenverfolgungen in Polen während der Jahre 1648- 

Bern 1912.
115 vy Lewin> dz. cyt., s. 8 .

bóu-0’> Tf 'z a P 1 i ń s k i, Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660, „So- 
R- 10:1955 nr 4.
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Żydzi zwrócili się oficjalnie do cesarza Ferdynanda III z prośbą 
pozwolenie schronienia się na Śląsku. Ze względu na brak o<i 
wiedzi cesarskiej starozakonnym nie pozostało nic innego jak uci 
na sąsiedni Śląsk i stamtąd ponownie zwrócić się do cesarza. «  
nowym piśmie skierowanym 19 sierpnia 1655' r. do Ferdynanda M 
Żydzi odmalowali swoją nieszczęsną sytuację w związku z w targnij 
ciem Szwedów do Wielkopolski. Starozakonni skarżyli się na postól 
powanie Szwedów, którzy „różnymi egzakcjami, rabunkami i grabić 
żami oraz swym zachowaniem i postępowaniem doprowadzili do te. 
go, że zmuszeni zostaliśmy wraz z naszymi biednymi, zrozpaczonym« 
żonami i dziećmi udać się na Śląsk, podczas której to ucieczki byliś. 
my ścigani przez oddział armii szwedzkiej w sile 600 koni i byliśmy 
już w największym niebezpieczeństwie, którego udało się nam unik- 
nąć dzięki wyjątkowej opiece i ochronie boskiej”. W związku z tym 
proszą cesarza o udzielenie im pozwolenia na pobyt na Śląsku oraz 
w Czechach i Austrii.

Na kilka dni przed wysłaniem nowej prośby przez Żydów wielko
polskich do cesarza dotarło pismo Nadurzędu Śląskiego z 31 lipca
1655 r., popierające starania Żydów z Polski. Cesarz 22 sierpnia 1655 n 
odpisał stanom i Nadurzędowi Śląskiemu, że zgadza się na pobyt 
Żydów wielkopolskich na Śląsku, żąda jednak, aby ich rozmieszczo
no w wielu miastach, aby uniknąć zbytniego nagromadzenia ich w 
jednej miejscowości. Źródłowo potwierdzony jest pobyt Żydów wiel
kopolskich, uciekających najpierw przed Szwedami, a następnie przed 
wojskami polskimi, w takich miejscowościach jak Biała, Bogacice, By
czyna, Bytom na Górnym Śląsku, Bytom Odrzański, Chobienia, Gło
gów, Kamionka, Lubno, Milicz, Nysa, Polska Cerkiew, Pyskowice, Rud- 
na, Syców, Ujazd, Woźniki i Wrocław. Duża grupa uciekinierów ży
dowskich znalazła się w Miliczu — na czele powstałej tam gminy 
żydowskiej stanął pochodzący z Krotoszyna Marcus Magnus. W Ny
sie 6 lipca 1657 r. mieszkało 5 Żydów z Polski wraz z żonami i 
dziećmi. W Ujeździe 9 lipca 1657 r. przebywało 4 polskich Żydów ż 
żonami i dziećmi 116. Z  pisma burmistrza Namysłowa z 17 września 
1655 r. wynika, że do miasta tego przybyli: Salomon z żoną i czwor-

: trzejgiem dzieci ze Zbąszynia, Moses z żoną i chłopcem z Kalisża oraz t. 
inni Żydzi z Kalisza z żonami, 8 dzieci, służącą i chłopcem. IB 
1657 r. nie było już w Namysłowie żadnej rodziny żydowskiej 117

F. B l o c h ,  Mittlere und neuere Geschichte die Juden in Militsch. E in^  
pitel aus der Geschichte der Niederlassun von Juden in Schlesien, Breslau 1 
s. 4-5, 13-14, 40-41, 47-48.

117 B. Bri l l ing,  Die jüdischen Gemeinden Mittelschlesiens, Stuttgart 1
s. 90, 127.
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vv wyniku działań wojennych w niektórych miastach, jak na przy-
, w Nakle i Pyzdrach, nie pozostał ani jeden dom żydowski 118. 

p 3 zakończeniu działań mieszczanie starali się usunąć Żydów z zaj- 
P° vanvch dotychczas siedlisk. Na prośbę mieszczan nakielskich lu- 
m° orzy postanowili „in' quantum by się w tym miasteczku successu 
stf oris [Żydzi] fundować i sadowić chcieli, ordynujemy, aby już nie 
16 tej ulicy, kędy swoje domy i rezydencyje ante exortum Sveticum 
bellum i spaleniem tego miasta miewali, lecz ex iustissimis rationi- 
bus idque propter reverentiam maiorem Divini cultus inne place /— / 
na innym miejskim gruncie iuxta illorum anteriores possessiones miesz
czanie aby powymierzali” 119.

Mieszczanie gnieźnieńscy uskarżali się natomiast na miejscowe kla
ryski, które „ulicę żydowską proporia auctoritate kazały zagrodzić”. 
Lustratorzy nakazali „to zagrodzenie przerzeczonej ulicy urzędowi miej
skiemu rozwalić” 12°. W 1660 r. Jan Kazimierz odnowił Żydom pra
wo do zamieszkania w Gnieźnie, odbudowy zniszczonych budynków 
oraz odnowienia starej lub budowy nowej bóżnicy 1-1. Ostatecznie 
sprawę tą rozwiązała konstytucja sejmowa z 1661 r. Czytamy w niej, 
że ze względu na szkody, jakie cierpi kościół katedralny oraz kla
sztory franciszkański i klarysek „kiedy in meditullio bóżnica Żydów 
jest założona tak że żydowskie wrzaski zatłumiają śpiewaniu kościo
łów pomienionych tamecznych. Która iż przez żołnierze przechodzą
ce jest zrujnowana, a uniwersały wyszły nasze, aby restaurowana była, 
za usilną prośbą posłów ziemskich województw wielkopolskich uni
wersał ten od nas wydany kasujemy i anihilujemy i propter securita- 
tem maiorem kościołów tamecznych onym jako na bóżnicę tak i na 
pomieszkanie inny plac wydzielić rozkazaliśmy” 122. W 1666 r. w mieś
cie znajdowało się już 28 domów żydowskich m .

Z drugiej strony właściciele dóbr potwierdzali i rozszerzali dawne 
przywileje, chcąc przyśpieszyć odbudowę dzielnic żydowskich. Wska
zać tu można chociażby na przywilej Jana Leopolda Opalińskiego dla 
Żydów grodziskich z 1663 r. 124 Inny przykład stanowi tu lokowany 
w 1638 r. Rawicz, zamknięty dla osadnictwa żydowskiego. Potwierdził

Lustracja województw’ wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 1, wyd. 
Chryzko — Włodarska,  Wrocław 1978 s. 115, 187.

Z Tamie- s- 187.
120 Tamżee, s. 159.

Regesty dokumentów, t. 2 cz. 2, Wrocław 1988 nr 4.
Ul

Legum, t. 4 s. 339.,
124 r .Warschauer,  Geschichte, s. 175. 

ewis/i Privileges, nr 9.
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to w 1648 r. Aleksander Mikołaj Kostka, nakazując Żydom opuść®  
miasto w ciągu 6 tygodni. Jednak w 1674 r. Jan Opaliński wym*J 
zgodę na dożywotnie zamieszkanie dwóch starozakonnych w ty jS  
mieście 12-\

Wojny z połowy' XVII w. i związane z nimi zarazy wzmagały nie- 
chęć czy nawet wrogość w stosunku do Żydów, podobnie jak i pro. f  
testanci, pomawianych o współpracę ze Szwedami 126. Stąd też Żyd&l 
zabiegali o protekcję władz świeckich i duchownych. Dn. 7 grudnia 
1660 r. Jan Kazimierz nakazał urzędom grodzkim, ziemskim i miej- 
skim w Poznaniu i Kaliszu bronić Żydów przed wystąpieniami anty
żydowskimi 127. Coraz częstsze były pomówienia o dokonywanie mor
dów rytualnych. Stąd też żydowski Sejm Czterech Ziem wysłał do 
„wiecznego miasta” Jakuba, syna Naftalego z Gniezna. Nie dotarł on 
do papieża Innocentego X, ale uzyskał list od generała zakonu do
minikanów, który zalecał ochronę Żydów przed niesłusznymi oska
rżeniami 128. Tego typu listy protekcyjne nie chroniły jednak w pra
ktyce starozakonnych przed pomówieniami. W 1669 r. przed sądem 
arcybiskupim w Łowiczu sądzony był były zakonnik Murzynkowi«, 
który przyznał się, że w latach 1662-1669, jako prezbiter, kantor czy 
wreszcie bakałarz, kradł hostie i sprzedawał je Żydom w Poznaniu, 
Kaliszu, Dobrej i Warcie. Warto przytoczyć obszerny fragment jego 
zeznań:

„Niejaki Murzynkowicz profugus pewnego zakonu wyznał, że bę
dąc prezbiterem u fary u Maryi Magdaleny w Poznaniu wziął kieli
chy dwa i cuppam a pixide wysypawszy, hostyje odkręcił, Żydom ta
mże przedał, za co wsadzony, z karceres się wyłamawszy uszedł in 
habitu laicali kowalstwo po wsiach robiąc (jako syn niegdy kowal
ski), w Palendzu żonę od męża odmówiwszy mieszkał z nią na wia
rę, z córką jej także incestum commisit, pytany o świętokradztwo 
lubo co na torturach zeznał to rewokował, że to z bólu wielkiego 
uczynił, jednak pervasionibus ad salutem animae motus DD. com-

12j J. Cohn,  Geschichte der Jüdischen Gemeinde Rawitsch, Berlin 1915 s. 
2- 8 .

126 W 1657 r. Jan Kazimierz zarzucił Żydom współpracę ze Szwedami. Aby 
uniknąć wygnania, starozakonni zostali zmuszeni do wpłacenia 100 tys. złp;
A. Brauer,  Geschichte der Juden in Preussen (1750-1820), Frankfurt a/*»® 
— New York 1991 s. 145.

127 Regesty z  Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1633-1660),
J. Morgensztern ,  BŻIH 1966 nr 58 s. 113. J

128 A. A. Brauer,  dz. cyt., s. 423; A. Leszczyński ,  Zagraniczne ko td ^m k  
kty Sejmu Żydów Korom w XVII i XVIII w. (do 1764 r.), BŻIH 1990 nr
s. 20. m
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• riorum corde contrito effusisque lachrymis coram imagine Cru- 
m'sSa sponte et clara voce recognovit: w Chełcach służąc za kantora 
k adłem kommunikant i Lewkowi Żydowi przedałem w Kaliszu an- 

U 1669 za złotych 80 albo 90 circiter, ex ciborio go wziąłem, klucze 
h°łv kościelne, uczyniłem przedtym z Lewkiem kontrakt o kupno, on 

ie na to namawiał w Kaliszu i odniosłem mu go do domu, wziął 
To w rękę Lewek, nożem pchnął, pokazała się krew, widziałem sam 
oczyma memi, raz tylko pchnął, był syn jego przy tym i drudzy, któ
rych nie znam, czterech albo pięć, było to około mięsopustu, szwar- 
gotali tam z sobą zaraz, na co by tego potrzebowali nie pytałem. W 
Rajsku też służąc za bakałarza ukradłem kommunikant, przedałem 
go Samuelowi w Dobrej, wie o tym Żyd Marek z Koźminka, anno 
1662 po Wielkanocy zaraz, dali mi za to złotych 60 czyli 70 circiter, 
nie mogę pamiętać. Trzeci kommunikant w Miłkowicach ukradłem i 
temuż Salomonowi z Dobrej z zięciem jego anno 1663, wie o tym 
tenże zięć jego, za złotych 60. Potym anno 1667 tamże w Miłkowi
cach ukradłem kommunikant i temuż Salomonowi przedałem za zło
tych 60. Hostyją przedałem w Warcie Żydom Mojżeszowi i Szklarzo
wi Jakubowi, z którymem targ uczynił, drugich nie znam, trzech ich 
było, zawsze mię o to prosili, mieli byli dać mi złotych 60, ale nie 
wiem, co mi dali w worku, bom ich nie liczył, tom uczynił in anno 
currenti, wziąłem ją przed jutrznią w niedzielę wielkanocną z grobu 
i nie odmieniałem nigdy inszej hostyi, prostego też nie przedałem 
kommunikanta, bo by go poznali i o co mię prosili, prawdziwe kon
sekrowane, a nie proste im nosił”. Ostatecznie Murzynkowicz po
niósł śmierć na stosie 129.

Temu odmalowanemu w czarnych barwach obrazowi dziejów żydo- 
stwa wielkopolskiego w połowie XVII w. przeciwstawić można fakt, 
że w latach 1674-1676 w 52 miastach województwa poznańskiego i 
kaliskiego pogłówne opłaciło odpowiednio 5128 i 4183 podatników 
żydowskich (tab. 2-3). W drugiej połowie XVII w. największym sku
piskiem żydowskim był nadal Poznań, gdzie w 1676 r. pogłówne opła- 
eiło 917 starozakonnych. Więcej Żydów w całej Koronie liczył wów- 
^as jedynie Kazimierz (1210) i Lwów (918 w 1662 r.). Ponad 500.

ydów opłaciło pogłówne w Kaliszu (751) i Lesznie (623). Można
°dać, że w innych rejonach Korony skupiska tej wielkości istniały 

jedynie w Dubnie (625 w 1662 r.), Lublinie (506 w 1676 r.) i Prze- 
?Î^M ^80). Niewiele ustępował tym ośrodkom Pińczów 13°. Do więk-

U d ¿u c h o w sk i, dz. cyt., s. 48-50.
stóch 9 ul.d°n, Ludność żydowska w miastach małopolskich i czerwonoru- 

^ drugiej połowie XVII wieku, w: Tegoż,  Żydzi i Szkoci, s. 93-95, 98,
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szych skupisk żydowskich w Wielkopolsce właściwej należał też G r«  
dzisk (365 podatników), Wronki (240), Krotoszyn (213), Piła n o n !  
Swarzędz (142), Międzyrzecz (143), Łobżenica (127), Skwierzyna ( J  
i Złotów (107). Największy odsetek wśród ogółu mieszkańców s ta n 3  
wili wówczas Żydzi we Wronkach, Kaliszu, Poznaniu, Grodzisku! 
Pile. Rejestry pogłównego nie notują Żydów we Wschowie, najwiękf 
szym wówczas mieście wielkopolskim. Liczyło ono wtedy 4220 m i% 3 
kańców -  podatników pogłównego, a mianowicie 759 w samym mieśl 
cie, 2622 na przedmieściach, 534 w nowym mieście i 305 w osadach 
młyńskich * 131. W czasie potopu Żydzi osiedli w mieście, ale w 1659 
r. król nakazał ich wydalić 132. Prawo zamieszkania w Nowej Wscho
wie starozakonni uzyskali dopiero w początkach XVIII w. 133 
drugiej połowie XVII w., poza miastami wymienionymi w rejestradtf 
pogłównego, Żydzi mieszkali także w Gołańczy 134 i Żydowie 135. TM 
więc mimo strat demograficznych z połowy XVII w., Żydzi w dmgiei 
połowie tego stulecia osiedlają się w nowych miastach i stanowił 
liczący się odsetek ogółu mieszkańców miast wielkopolskich. Żydzi 
wielkopolscy odgrywali też nadal istotną rolę w handlu Polski z Za
chodem. W latach 1681-1699 na targi lipskie przybyło 632 Żydów z 
Polski, w tym 249 z Poznania, 149 z Leszna i 105 z Kalisza. Z 
innych miast wielkopolskich przybyło 50 kupców żydowskich 136. Po
chodzili oni z Grodziska, Jarocina, Kępna, Koniecpola, Krotoszyna, 
Łabiszyna, Międzyrzecza, Nowego Miasta, Pniew, Rawicza, Wronek, 
Wschowy i Żydowa 137. We Wrocławiu w okresie od 23 marca do 5 
kwietnia 1685 r. przebywało 332 Żydów, w tym 177 z Polski. Aż 94 
kupców żydowskich przybyło z miast wielkopolskich, a mianowicie z 
Kalisza (32), Leszna (22), Krotoszyna (17), Działoszyna (3), Jarocina 
(2), Kępna (2), Koła (2), Koniecpola (3), Łobżenicy (1), Poznania 
(6), Raszkowa (1) i Warty (3) 138. Na jarm ark św. Elżbiety w 1696

101, Tegoż,  Żydzi na Podolu i Wołyniu po zniszczeniach z połowy XVII hW' 
ku, Tamże, s. 116.

131 ASK I 68 p. 1396.
132 Regesty z  Metryki Koronnej, s. 118.
133J. Sobczak,  art. cyt., s. 81.
L4 A. Heppner ,  J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 414.

M. Freud ent hal, Leipziger Messgäste. Die jüdischen Besucher der Leip 
ziger Messen in den Jahren 1675 bis 1764, Frankfurt a/M 1928 s. 220. "

1361- S chip er, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Wan 
1937 s. 183-184. ' * y

137 M. .Freuden thal, dz. cyt, s. 91 n.

138 B. Bri l l ing,  Breslauer Messgäste, Jüdische Familień-Forschung. M Ä
ungen der Gesellschaft für jüdische Familien-Forschnug” Jg. 6:1930 s. 3f
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rzvbyło 73 kupców żydowskich z Polski, m. in. z Kalisza, Kroto- 
Lna Leszna i Poznania 139.

Poważne zniszczenia były wynikiem wielkiej wojny północne] z po-
tków XVIII w. Nie chodzi tu tyle o bezpośrednie skutki działań 

Siennych, lecz o związane z wojną zarazy, pożary i kontrybucje. 
I k  na przykład w 1709 r. epidemia morowego powietrza objęła dziel- 

ice żydowską w Lesznie. Celem zakupu zapasów żywności, koniecz- 
11 ch ze względu na spodziewane odizolowanie dzielnicy żydowskiej, 
Żvdzi udali się do miasta, gdzie wkrótce potem także wybuchła epi
demia. Żydzi zostali wygnani z miasta i mieszkali w chatach na po
lach podmiejskich. Poważne ofiary ponieśli Żydzi we Wschowie i w 
wielu innych miastach. W Międzyrzeczu w wyniku zarazy zmarło 1054 
chrześcijan i 1700 starozakonnych 14°. Podejmowane przez władze miej
skie środki sanitarno-administracyjne nie były w stanie zapobiec za
razie, ani jej zlokalizować. Bezradna była także ówczesna medycyna. 
W obliczu zarazy ludzie szukali pociechy i pomocy w religii. Poja
wiali się nawet prorocy, posiadający rzekomo moc zwalczania zaraz 141. 
"Ma sytuacja wzmagała także niechęć do mniejszości wyznaniowych i 
etnicznych.

W 1706 r. w Wałczu spłonęło 77 domów, w tym 5 żydowskich. W 
latach 1706-1707 pożary strawiły dzielnice żydowskie w Kaliszu, Le
sznie i Łobżenicy. W latach 1708-1709 ten sam los spotkał dzielnice 
żydowskie w Gnieźnie, Grodzisku, Kórniku i Śremie. Pomocy tym 
gminom udzielili Żydzi poznańscy 142. Poważnym obciążeniem były

318; Jg. 7: 1931 s. 369-372, 413-419.
139 B. Bril l ing,  Breslauer Jüdische Messgäste im 17. Jahrhundert, „Jüdische 

Familien-Forschung” Jg. 8: 1932 s. 506-509, 517-529. Również 1 I -  17 II 
1678 r. przebywało 20 Żydów z Polski, m. in. z Kalisza, Krotoszyna, Leszna i 
Poznania; Tegoż,  Die Bedeutung des jüdischen Handels für den Fiskus im. 
17. Jahrhundert, „Schlesische Geschichtsblätter” 1933 s. 32-38.

140 G. Brandt,  Die Pest der Jahre 1707-1713 in der heutigen Provinz Posen 
nebst gelegentlichen Rückblicken auf frühere Pestepidemien in dieser Gegend, 
»Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Geschichte der Provinz Po- 
8en”, Jg. 17:1902 s. 301-328; T. Wotschke,  Ein Notschrei aus dem Jammer 
def  Nordischen Krieges, „Historische Monatsblätter für die Prowinz Posen” Jg.

■«08 s. 160-162; Zachert ,  Nachrichten, Bd. 2:1883 H. 1 s. 12.
'S. Salmonowicz,  Toruń wobec zarazy w XVII i XVIII wieku, „Spra- 

ozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” nr 35-36:1984 s. 66-69; J. 
77noC'k’ Praktyki religijno—magiczne na Górze Witosławskiej w czasie epidemii 

142 ro^u> »Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” t. 22:1975 z. 4 s. 149-158. 
blätt̂  Lewin,  Aus dem nordischen Kriege 1700-1721, „Historische Monats- 
. «er...” jg 10. 1909 s 189-190; Historia residentiae Walcensis Societatis Jesu 

ann°  Domini 1618, hrsg. M. Rochwerder ,  Köln -  Graz 1967 s. 168.
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świadczenia na rzecz przechodzących i stacjonujących wojsk. W iatai_ 
1703-1716 sam Poznań wypłacił ponad 920 tys. złp kontrybucji i2. 
Tym niemniej Poznań pozostał dużym skupiskiem ludności żydol 
skiej -  w 1710 r. znajdowało się tu 98 domów żydowskich >« u | 
1728 r. Żydzi posiadali 150 domów, co stanowiło 27,8% ogółu but 
dynków w obrębie murów miejskich 14-\

W 1707 r. mieszczanie leszczyńscy złożyli do króla Stanisława Lesz* 
czyńskiego jako dziedzica miasta skargę na miejscowych Żydów. Dn. 
10 września 1707 r. król odpowiedział, że nie może wypędzić Żydów 
z miasta. W sporach z mieszczanami, zarówno w sprawach cywilnych 
jak i karnych, starozakonni mieli podlegać sądownictwu miejskiemu. 
Sądownictwo miejskie miało być wykluczone jednak w przypadku, gdy 
Żyd miał spór z innym Żydem, ze szlachcicem, zagranicznym kup. I 
cem lub duchownym. Według mieszczan do Leszna przybywali kupcy 
żydowscy z Małopolski, którzy sprzedawali swe towary wyłącznie Ży
dom leszczyńskim, a nie mogli dostarczać towarów chrześcijanom, 
ani kupować u tych ostatnich. Od sprzedanych i zakupionych towa
rów kupcy żydowscy musieli płacić, pod groźbą wygnania z miasta, 
prowizję Żydom leszczyńskim. Leszczyński zakazał tego procederu ,4i. 
Tego typu spory na temat uprawnień handlowych Żydów były na po
rządku dziennym.

Pierwsza połowa XVIII w. była okresem dalszego rozwoju osad
nictwa żydowskiego w miastach wielkopolskich. Właściciele wyludnio
nych czy nowo zakładanych miast starali się ściągnąć osadników, m. 
in. wyznania mojżeszowego. W 1725 r. Adam Kazimierz Pawłowski 
nadał Żydom we Lwówku szerokie uprawnienia gospodarcze, zezwolił 
im na coroczny wybór starszych oraz obiecał plac na cmentarz 143 144 145 146 147 
W tym samym mniej więcej czasie Samuel Szlichting zezwolił kilku 
Żydom mieszkać w Szlichtyczkowie, wcześniej zamkniętym dla osad
nictwa żydowskiego 14s. W początkach XVIII w. Żydzi pojawiają się 
także w Zdunach, wcześniej także zamkniętych dla staro zakon nych- 
W 1744 r. Aleksander Józef Sułkowski zezwolił na osiedlenie się tu

143 M. Wojciechowski ,  Struktura społeczno-gospodarcza Poznania w /•** ] 
wszej połowie XVIII wieku, Poznań 1951 s. 5.

144 J. Perl  es, Geschichte, s. 129.
145 M. Wojciechowski ,  dz. cyt., tab. 12.
146 L. Lewin,  Geschichte, s. 14-15.
lV Jewish Privileges, nr 26.
14is J. Jacobson,  , Städte und Zünfte im südpreussischen Kammerdei

ment Posen 1797, „Mitteilungen der deutschen Juden” Jg. 4: 1913 s. 04

[19]
. Żydów 149. W powtórnie lokowanym w 1713 r. Ostrowie Zy- 

dW mieszkali już w 1717 r. Na ich osiedlanie się, budowę bóżnicy i 
^łożenie cmentarza wyraził w 1724 r. zgodę Jan Przebendowski. W 
f - , 0 r Franciszek Bieliński pozwolił starozakonnym budować domy 
1 przedmieściu przy ul. Raszkowskiej. W 1746 r. właściciel wyrazi! 
nao L  na budowę 18 domów dla 30 rodzin żydowskich 150. W 1738 
ZS starosta babimojski Maciej Poniński pozwolił Żydom na osiedlenie 
L  w 10 domach przy Bramie Międzyrzeckiej w Brójcach 151. W 
nowo lokowanej Trzciance, stanowiącej własność Stanisława Poniato
wskiego, status Żydów uregulowany został w przywileju komisarza 
dóbr Jana Zandrowicza z 1739 r.:

W imieniu Jego Ekscelencji Pana Stanisława Poniatowskiego, wo
jewody mazowieckiego, mojego łaskawego pana, czynię następujące 
zarządzenie względem znajdujących się w tej chwili Żydów, za wyjąt
kiem tych Żydów, którzy przybyli po spaleniu się miasta Człopy do 
Tfzcianki. Przede wszystkim mają Żydzi trzcianeccy poszukać sobie 
wpierw odpowiednio do swego majątku u tutejszych sukienników lub 
kmieci miejsca zamieszkania. Gdyby w następnych czasach mojemu 
łaskawemu panu podobać się miało pobudować im domy, będą zo
bowiązani płacić czynsz z tych domów. Nie wolno trzcianeckim Ży
dom wykupywać wełny sukiennikom z majątków pańskich przed dniem 
Jana Chrzciciela. Po tym dniu wolno im zakupywać gdziekolwiek. 
Zezwala się im na prowadzenie handlu jednakże bez krzywdy dla 
pańskich poddanych i to suknem w całych sztukach, wymierzanych 
na łokcie, mięsem, korzeniami i wypiekiem wszelkiego chleba. Za to 
są zobowiązani do opłaty pogłównego, jaką płacą sukiennicy. Gdy 
później będą już mieli mieszkania w pańskich domach, pogłówne to 
zostanie skierowane do kasy majętności. Żydzi ci są wyłącznie pod 
jurysdykcją zamku, jednakże gdyby ktoś miał oskarżenie drobnej wa
gi przeciwko Żydowi, nie powinien czynić zaraz trudności dziedzico
wi, ale niech zażalenie skieruje wprost do starszyzny żydowskiej z 
zachowaniem prawa do apelacji. Za to Żydzi zamieszkali w Trzcian- 
ce zobowiązani są płacić rocznie 400 tymfów i to połowę na św. 
Jana, a drugą na św. Marcina. A gdyby wybudowano im szkołę, będą 
Ponadto płacić jeszcze 100 tymfów rocznie. Nie wolno im od dnia

Jac o b so n , dz. cyt., s. 104; A. Heppner ,  J. Herzberg,  Aus Ver
legenheit, s. 1020.
Dn ^Str°w Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu, Poznań 1S>90 s. 145; A. Hep-  
_ e r, J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 668. Zob. także A  Freimann,  

i5i j Ĉ ie ^er israelischen Gemeinde Ostrowo, Ostrowo 1898.
J- Ja c o b so n , dz. cyt., s. 122-124.
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dzisiejszego począwszy przyjmować nowych przybyszów żydowskich 
wiedzy dziedzica pod groźbą kary 30 talarów” 152 *

W 1715 r. szerokie uprawnienia uzyskali Żydzi kórniccy 153 J  
latach 1719 i 1731 Jan Kazimierz i Piotr Sapiehowie określili prawa! 
Żydów rawickich 154. Po pożarze dzielnicy żydowskiej w Łobżenicy ' 
starozakonni przenieśli się do wsi Wyrzyska, której właściciel posta-l 
rał się w związku z tym o przywilej na jarmarki 155. Szereg n o w y d ł 
skupisk żydowskich zawierają wykazy pogłównego żydowskiego w la 
tach 1735-1737 (tab. 4).

W XVI-XVII w. w miastach wielkopolskich nie dochodziło do 
procesów o mordy rytualne. Jedyny wyjątek dotyczy Kcyni -  w 1559 r 
miejscowi Żydzi oskarżeni o mord rytualny, uzyskali list ochronny I 
od króla 156. Dopiero w 1736 r. zaginął dwuletni chłopiec Maciej 
Kazimierz, syn mieszczanina poznańskiego Wojciecha Jabłonowicza 
Jego zwłoki znaleziono dopiero kilka tygodni później, 28 kwietnia w 
pobliżu wsi Górczyn. Podejrzenie, że dziecko zostało ukradzione i 
sprzedane Żydom, padło na „luźną” kobietę Helenę Sowińską, którą 
odnaleziono dopiero 11 czerwca i aresztowano wraz z jej dziesięcio
letnią córką. Sowińska nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. 
Wkrótce aresztowano też dozorczynię cmentarza żydowskiego Agnie
szkę. Zamknięte w wieży miejskiej kobiety zaczęły się awanturować i 
wzajemnie oskarżać o kradzież chłopca. Sowińska zażądała ponowne
go przesłuchania, podczas którego zeznała, że to Agnieszka wraz z 
niejakim Jaśkiem Parchatym namawiała ją do porwania chrześcijań
skiego dziecka i sprzedania go Żydom, a wobec jej odmowy sami 
ukradli chłopca. Wszyscy troje udali się do dzielnicy żydowskiej, Ag
nieszka z Jaśkiem i porwanym chłopcem weszli do szkoły żydowskiej, 
a Sowińska została na straży przy drzwiach. Wkrótce ze szkoły wy
szło dwóch Żydów i wypłacili im pieniądze. Na wyraźną sugestię sę
dziego Sowińska zeznała, że byli to rabin, który zmarł krótko przed 
aresztowaniem, i syndyk. Na liście podejrzanych znalazł się też do
ktor Wolf Winkler, syn lekarza Jakuba i wnuk wiedeńskiego lekarza 
i emigranta z 1670 r. L. Winklera. Dn. 5 września 1736 r. pachołko
wie miejscy aresztowali w dzielnicy żydowskiej kaznodzieję Arje Leib

b2L. Si eradzki ,  Z dziejów Trzcianki, „Rocznik Pilski” t. 1: 1960 s. 75.
b3 L. Lewin,  Das Kumiker Judenprivileg vom Jahre 1715 Deutsche Wis

senschaftliche Zeitschrift für Polen” 1929 H. 15 s. 139-142.’ ’
154J. Cohn,  dz. cyt., s. 10-14.

J-. Maroszek,  Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej po łog i 
XVII i w XVIII wieku, Białystok 1990 s. 171, 223.

b6A. Heppner ,  J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 376.

hora syndyka Jakuba syna Pinkasa i dwóch innych Żydów. Are- 
mwania udało się uniknąć Wolfowi Winklerowi, który uciekł z

N astępnego  dnia przedstawiciele gminy wysłali do innych miast li-
^ prośbami o pomoc. W Poznaniu natomiast rozpoczęły się prze- 

Sty z I . ___ u c™,nńcl/.i „r,ii>rołQ cir=> nrw  nrawdzi-Tchania uwięzionych Żydów. Sowińska upierała się przy prawdzi
wości swych zeznań, a Agnieszka twierdziła, że wszystko to jest zwyk- 

kłamstwem. Aresztowani Żydzi również nie przyznawali się do 
Narzucanego im czynu. W takiej sytuacji sąd postanowił poddać os
karżonych torturom. Katu oddano najpierw kobiety, które jednak nie 
zmieniły swych zeznań. Potem przyszła kolej na kaznodzieję i syndy
ka Obaj zwrócili się do kata z prośbą, aby ich przed torturami nie 
strzygł; kaznodzieja zgodził się nawet na to, aby w zamian był o pół 
godziny dłużej torturowany. Odrzucono ich prośbę, ponieważ z książki 
ks. S. Zuchowskiego wiadomo było, że diabeł ukrywa się we włosach. 
Ogolono im głowy i brody i dwukrotnie poddano torturom. W wię
zieniu kaznodzieję odwiedziło kilku jezuitów i ochrzczonych Żydów, 
którzy próbowali namówić go przynajmniej na pozorne nawrócenie. 
Kaznodzieja nie odezwał się do nich ani jednym słowem. Obaj tortu
rowani nie przyznali się do zarzucanego im czynu i wkrótce potem 
zmarli w wyniku odniesionych obrażeń i zostali pochowani na cmen
tarzu żydowskim.

Magistrat chciał aresztować również pozostałych starszych gminy. 
Ci jednak, najprawdopodobniej w porę ostrzeżeni, uciekli z miasta. 
Zamiast nich aresztowano pięciu członków gminy, co spowodowało, 
że większość Żydów uciekła z miasta, mimo tego, że magistrat suro
wo zabronił im opuszczania Poznania. Gmina wysłała do króla swego 
deputowanego Hirscha, zięcia wspomnianego lekarza Winklera. Po
słaniec nie odważył się już wrócić do Poznania i udał się do Berlina.

W Poznaniu odbywały się natomiast nadal przesłuchania. Wielu 
chrześcijańskich świadków oświadczyło, że na własne oczy widziało 
jak starozakonni używali krwi. Inni chrześcijańscy świadkowie twier
dzili, że jest to zwykłym oszczerstwem. Po długich pertraktacjach spra- 
Wa Żydów poznańskich dotarła wreszcie przed trybunał w Warszawie. 
Duchowieństwo katolickie zagroziło jednak klątwą każdemu prawni- 
kowi> który odważy się być obrońcą Żydów. Ostatecznie jednej z za
granicznych gmin, najprawdopodobniej wiedeńskiej, udało się znaleźć 
zdolnego prawnika, który miał reprezentować oskarżoną gminę poz
nańską. Udało mu się doprowadzić do tego, że siedmiu więzionych 
jt , °znaniu Żydów po złożeniu uroczystej przysięgi, poświadczającej 

n>ewinność, zostało wypuszczonych z więzienia w połowie 1740 r.
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W czasie trwania procesu gmina poznańska popadła w poważne 
gi. Żydowski Sejm Czterech Ziem pozwolił jej na wysłanie s- 
posłów do Małopolski, Niemiec i Włoch, aby tam szukali pom 
finansowej. Ostateczny wyrok w tej sprawie został wydany przez k«y 
la Augusta III 5 sierpnia 1740 r. Król nakazywał w nim magistraty 
wi, by w przyszłości w sprawach kryminalnych przestrzegał prawa a 
tortu y stosował w umiarkowanym stopniu. Król nakazał ponadto 
aby żaden Żyd nie przyjaźnił się z chrześcijańskim chłopcem, nie ny  
cował poza dzielnicą żydowską i nie utrzymywał sług i mamek chrześ
cijańskich. Gmina żydowska nie miała też zatrudniać na cmentarzu 
chrześcijańskiego dozorcy. Sprawczyni całego zamieszania Helena So
wińska skazana została na dwa lata więzienia 157.

Można dodać, że w 1738 r. w Gnieźnie oskarżono Żyda Aleksan
dra o zamordowanie chrześcijańskiego dziecka. Nie znamy żadnych 
szczegółów tej sprawy. Wiemy natomiast, że w 1722 r. stracony został 
Żyd Jakub, oskarżony o obrazę Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa 158. 
Z  kolei w 1763 r. Żydzi kaliscy oskarżeni zostali o zamordowanie 
dziewki, poddanej Piotra Sapiehy 159.

W późniejszym okresie brak już oskarżeń Żydów o dokonywanie 
mordów rytualnych. W 1756 r. w Jampolu rozpoczął się proces Ży
dów, oskarżonych o mord rytualny. Jeden z oskarżonych Olikim (El- 
jakim), syn Aszera, zbiegł z więzienia i przybył na zjazd Sejmu Czte
rech Ziem, który wydelegował go w 1758 r. do papieża Benedykta 
XIV celem uzyskania bulli, broniącej Żydów przed tego typu oskar
żeniami. Jak wynika z pism nuncjusza papieskiego kardynała Corsini 
de Viscontiego z 9 lutego 1760 i 21 marca 1763 r., skierowanych do 
pierwszego ministra dworu saskiego hrabiego Henryka Brtihla, zarów
no Benedykt XIV, jak i nowy papież Klemens XIII potępili procesy 
o mordy rytualne 160 161.

Bulwersujące nie tylko społeczność żydowską wydarzenie miało miej
sce w 1737 r. w Krotoszynie, gdzie sługa cmentarny obrabowywał 
groby żydowskie, odzierał zmarłych z ubrań, a z drewnianych części 
nagrobków robił łopaty, łyżki i ławki. Przestępca przez sąd zamkowy 
skazany został na karę śmierci lćl.

157 M. Bała ban, Zur Geschichte der Juden in Polen, Wien 1915 s. 5iH«B 
J. Perles,  dz. cyt., s. 122, 167-170. I f

158A. Warschauer,  Geschichte, s. 193. _
159 „Wiadomości Warszawskie” nr 12 z 1 IX 1763 r.; J. A. Z a ł u s k i ,  

derstwa rytualne w Polsce do polony XVIII w., Warszawa 1914 s. 29.
m  Dyplomatariusz, nr 307, 308, 331, 332; Regesty dokumentów, t. 1 nr 

496; A. Leszczyński ,  art. cyt., s. 20.
161 A. Heppner ,  J. Herzberg,  Aus Vergangenheit, s. 569-570.
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czbę gmin żydowskich w Wielkopolsce i ich wielkość w 1765 r. 
dstawiają tab. 5-6. W Wielkopolsce, w przeciwieństwie do cen- 

Pr7lLnvch i wschodnich ziem Korony, niewielki jedynie odsetek Żydów' 
Ua szkał na wsi -  w 1789 r. we wsiach powiatu kaliskiego było 
led w ie  12 dymów i 52 starozakonnych, a w miastach -  71 dymów 
f 1258 Żydów

\y 1783 r. w 37 miastach wielkopolskich, należących do Okręgu 
Nadnoteckiego, było 32 674 mieszkańców, a mianowicie 13 639 kato
lików, 13 147 ewangelików i 5 888 (18%) starozakonnych. Natomiast 
w latach 1793/1794 w 130 miastach wielkopolskich, włączonych w 
wyniku drugiego rozbioru do Prus Południowych, było 146 650 miesz
kańców, a mianowicie 68 767 katolików, 46 173 ewangelików i 31 640 
(21,6%) Żydów. Stwierdzić więc można, że w końcu XVIII w. co 
trzeci mieszkaniec miast wielkopolskich był ewangelikiem, a co piąty 
-  starozakonnym. Żydzi mieszkali w 118 miastach wielkopolskich 
(na ogólną liczbę 167) 163.

Po pierwszym rozbiorze władze pruskie 1 marca 1773 r. wydały 
zarządzenie, na mocy którego wszyscy Żydzi, nie dysponujący mają
tkiem wartości 1000 talarów, winni opuścić zajęte terytorium do 1 
maja tego roku. Właściciele ziemscy z Okręgu Nadnoteckiego moni
towali o inne rozwiązanie tej sprawy. Według nich wypędzenie Ży
dów, z których niewielu posiadało tak znaczny majątek, groziło zała
maniem handlu, wyludnieniem miast i przyniosłoby straty wielu właś
cicielom 164. Można stwierdzić, że w pierwszych latach rządów pru
skich Żydzi pojawili się w niektórych zamkniętych dla nich wcześniej 
miastach królewskich i przejętych przez państwo miastach kościelnych.

3 Województwa łęczyckie i sieradzkie

W latach 1500-1600 liczba miast województwa łęczyckiego i siera
dzkiego (z ziemią wieluńską) zwiększyła się z 70 do 75, by w końcu 
ŻVin w. zmniejszyć się do 65 165.

W województwie łęczyckim w drugiej połowie XVI w. istniały je-

I j t y -  Rusiński ,  Struktura osadnictwa i zaludnienia powiatu kaliskiego u> 
im K’ ”R°cznik Kaliski” t. 3: 1970 s. 110-111.

° - Kos s mann ,  Die Deutschen in Polen seit der Reformation. Historisch 
^ 7| e°S?'«ptec/ie Skizzen. Siedlung -  Sozialstruktur-Wirtschaft, Marburg/Lahn

i« r ‘ B a V dz. cyt., Bd. 1 s. 425-426.
Dzie ? z czygieł ,  dz. cyt., s. 99; M. Bogucka,  H. Samsonowi cz ,  

1 miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986 s. 349.
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dynie dwa skupiska żydowskie. W Łęczycy, gdzie obecność staro» 
konnych poświadczona jest już w połowie XV w., w 1565 r. w po. 
siadaniu Żydów znajdowało się 16 domów własnych, trzy najemne i 
dom szkolniczy 166. W latach 1628-1632 było tu 48 domów żydou 
wskich 167. W literaturze antyżydowskiej znajdujemy wzmiankę, fal 
już w 1569 r. „Jana, syna wdowy Kozaniny, niejaki Jan z Bobrowia 
przedał Żydowi za dwie grzywny, którego umęczyli” 6̂S. Dn. 15 kwiet- 
nia 1639 r. we wsi Komaszyce zaginął dwuletni Franciszek, syn Ma
cieja Michałkowicza. Ciało zostało odnalezione 3 maja przez służbę 
Katarzyny Karsznickiej z Komaszyc. Ją też przekonano, iż zwłoki po- 
winna zawieźć do grodu łęczyckiego. Dn. 4 maja rajca, chirurg i ap- 
tekarz, Andrzej Siemsiecki w obecności sądu dokonał obdukcji. W 
jej wyniku stwierdzono około stu ran na ciele dziecka. W nocy z 4 
na 5 maja usiłowano podpalić dom Siemsieckiego. Plotki, iż mieli to 
zrobić Żydzi, spowodowały wzburzenie mieszkańców Łęczycy, goto
wych dokonać samosądu na Żydach. Tylko dzięki akcji burgrabiego 
nie doszło do pogromu. Nieco później pojmano włóczęgę Tomasza, 
który poddany torturom  zeznał, że to on porwał dziecko i sprzedał 
je Żydom. Na podstawie tych zeznań osadzono w więzieniu, a nas
tępnie skazano na śmierć 20 Żydów, wśród których znalazł się rabin 
łęczycki. Żydzi odwołali się do trybunału w Lublinie, który ponownie 
zbadał sprawę. Wzięty na tortury włóczęga Tomasz zmienił zeznania 
twierdząc, iż dziecko oddał szkolnikowi Meirowi i Lazarusowi z So
boty. Na podstawie tych zeznań obu oskarżonych i Tomasza skazano 
na śmierć. Zostali oni poćwiartowani na placu przed bóżnicą lu
belską 169. Według J. A. Załuskiego Żydzi łęczyccy posądzani byli o 
mord rytualny także w 1606 r. 170 Według tegoż autora również w 
1648 r. „dziecię kilkuletnie od dziada w polu porwane Żydzi kupili, 
z którego starsi rabinowie puszczadłami i temporałikami (co ad vi- 
vum obraz w temże mieście u oo. bernardynów wyraził) z najmniej
szej żyłki krew z niewiniątka wytoczyli. Tamże u pomienionych oj
ców z wielką uczciwością pochowane, a od Stanisława K azim ier 
Hereyusza, filozofii i medycyny doktora, z wielą ludzi zacnych, 23 
uproszeniem, w grobie r. 1659 dnia 6 listopada w zupełnem ciałk® 
widziane. Za które okrucieństwo, iż rzeczywiste było, Żydzi z d z» '|

166 Lustracja 1565, s. 273. W 1578 r. 196 Żydów łęczyckich zapłaciło 70 d j  
pogłównego; Źródła Dziejowe, t. 13 s. 166.

167 Lustracja 1628, cz. 3 s. 9.
168 S. Ż u ch o w sk i, dz. cyt., s. 92; J. A. Z a łu sk i, dz. cyt., s. 14-
169 P. F ija łk o w sk i, Stosunki, BŻIH 1990 nr 2 s. 27-28.
170J. A. Z a łu sk i, dz. cyt., s. 17.
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ogniową na stosie odnieśli karę”. Ostatnio P. Fijałkowski wy- 
^r^za procesy o mordy w latach 1606 i 1648, sądząc, że w obu tych 
^oadkach chodzi o znany proces z 1639 r. 171

" 'p ruc ie  skupisko żydowskie w województwie łęczyckim w drugiej 
łowię XVI w. istniało w Krośniewicach -  w 1578 r. 6 staroża- 

konnych zapłaciło 3 złp pogłównego 172. Brak natomiast z tego okre
su wiadomości o Żydach kłodawskich, którzy w 1479 r. zobowiązani 
byli do płacenia 15 florenów czynszu 173. Jeszcze w 1501 r. celnicy 
kłodawscy Mojżesz i Michał otrzymali na dwa lata arendę cła socha- 
czewskiego 174. S. Żuchowski, powołując się na Syreniusza, podaje 
informację, że w Kłodawie „za króla Augusta Dunat sześcioletni i z 
Dorotą siedmioletnią siostrą, dwoje [w] Wielki Piątek od Żydów po
d a n i ” 175. Chodzi w tym przypadku o okres rządów Zygmunt Au
gusta, a nie -  jak sądzą M. Rawita-Witanowski i P. Fijałkowski 176 
-  Augusta II Sasa 177. W drugiej połowie XVI w. brak także wia
domości o Inowłodzu, gdzie w 1520 r. wymieniony jest celnik Moj
żesz 178. W pierwszej połowie XVII w. poświadczone są dwa nowe 
skupiska żydowskie. W 1626 r. w Brzezinach straconych miało zostać 
kilku Żydów, oskarżonych o mord rytualny 179. W procesie Żydów 
łęczyckich z 1639 r. mowa jest o Żydach w Sobocie 18°.

W 1656 r., według S. Wierzbowskiego, w Łęczycy „Żydów na pół
tora tysiąca wycięto i pozabijano na głowę” 181. Według lustracji zgi
nąć miało 1700 starozakonnych 182. Wreszcie według innych źródeł 
wojska polskie miały wyciąć około tysiąca lub 3 tysiące Żydów 183

171 Tamże, s. 21; P. Fi jałkowski ,  Stosunki, s. 29.
172 Źródła Dziejowe, t. 13 s. 166.
173 MRSP t. 1 nr 1488.
171 MRS t. 2 nr 1444; por. P. Fi jałkowski ,  Początki, s. 4.
173 S. Żuchowski ,  dz. cyt., s. 92.
176M. Rawi ta-Wi tanowski ,  Kłodawa i jej okolice pod względem his- 

n!źczno~ludoznawczym, Warszawa 1904 s. 93; P. Fi ja ł kowski ,  Stosunki, 
BZIH 1990 nr 3-4 s. 26.

J- A- Załuski ,  dz. cyt., s. 14.
m typlomatariusz, nr 460.

J- Tazbir, Mieszczański pitaval polskiej reformacji, w: Czas, przestrzeń,
i»0 W dawnych miastach, Warszawa 1991 s. 278. 
i8i  ̂ Fi jałkowski ,  Stosunki, BŻIH 1990 nr 2 s. 28.

Wierzbowski ,  Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszfych od
182 M 1689' wyd- J- K- Załuski ,  Leipzig 1858 s. 107.

'tym - B a 1 ‘ ń s k i, T. Lipiński ,  Starożytna Polska pod względem historycz- 
t a ił ̂ graficznym  i statystycznym, t. 1, Warszawa 1885; M. Ra wi c z - Wi -  

183tWs1c'’ fonografia Łęczycy, Kraków 1899 S. 81. 
ki, s 3(3̂ w' n- Tlić Judenverfolgungen, s. 11-12; P. Fi jałkowski ,  Stosun-
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<nv;»nie
m.

W 1660 r. Jan Kazimierz zezwoli! Żydom łęczyckim na odbudo 
domów 184. W przywileju Jana III Sobieskiego czytamy natomiast 
in.: „Nadto budować się będą i domy swoje sposobić na daw 1  
placach swoich żydowskich, osobliwie bóżnice /— •/. Przy które' 
bóżnicy mają być domki na rabinów, kantorom, szkolników, S2f l° 
/— •/. Łaźnię także i studnią sobie wybudują według obrzędów L ,3 
ich, tudzież okopiska swoje” 185 186. W czasie potopu ofiarą wojsk n T 
skich miało paść także 40 rodzin żydowskich w Brzezinach iw ^

W województwie sieradzkim pogłówne w latach 1563-1565 onfa 
cali jedynie Żydzi z dwóch miast. Żydzi z Warki płacili w 1563 r 
11 zip, a w latach 1564-1565 po 30 zip pogłównego 187 188 189.
1565 r. wymienia w tym mieście 6 domów żydowskich z 9 gospoda 
rzami, dom szkolniczy i bóżnicę, dodając: „A w tej Warczie poczęli 
Żydowie mieszkać od 10 lat, którzy się z Czech przyprowadzili” iss 
W latach 1616-1628 Żydzi wareccy posiadali 17-22 domów iw ^  
1641 r. Władysław IV zezwolił starozakonnym „pomienioną bóżnicę 
starą, przepuściwszy jej na dłuż łokci 6 i tyleż wszerz, na tymże pia. 
cu gdzie teraz stoi przebudować i wystawić i dla przestronności swo
jej rozprzestrzenić tak jednak, aby wzwyścnie była wyżej wywodzona 
jedno jako teraz jest” 190.

Najstarsza wzmianka o Żydach w Wieluniu pochodzi z 1537 r. W 
1563 r. Żydzi wieluńscy zapłacili 6 zip pogłównego 191. W 1566 r. 
król wydal przywilej de non tolerandis 192, a w 1575 r. władze
miejskie zakazały wynajmować Żydom mieszkania 193. W latach 1592- 
1593 wymieniony jest Żyd wieluński Marek 194, a w 1636 r. jeden z 
Żydów wieluńskich handlował z Krakowem 195.

Przywileje de non tolerandis Judaeis otrzymały także trzy inne mia
sta królewskie województwa sieradzkiego. W 1569 r. król zamknął

184 Regesty z  Metryki Koronnej, BŻIH 1966 nr 58 s. 118.
185 Jewish Privileges, nr 28.
186 L. L ew in, Die Judenverfolgungen, s. 16.
187 ASK I 25 k. 649; I 26 k. 473, 645.
188 Lustracja1565, s. 274.
189 M. Bal iński ,  T. Lipiński ,  dz.cyt., s. 234; Lustracja 1628, cz. 2 s. 

96-97.
190 Jewish Privileges, nr 55.
191 ASK I 26 k. 593.
192 Dyplomatariusz,nr 100.
193 J. Go l d b e r g ,  A. Wein,  Księga kahalu w Działoszynie z drugiej połowy 

XVIII w., cz. 1, BZIH 1965 nr 53 s. 82.
194 Regesty z  Metryki Koronnej, BŻIH 1964 nr 51 s. 72.
195 J. M. Mał eck i ,  art. cyt., s. 219.
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dnictwa żydowskiego Piotrków 19<s. Z  końca XVI w. pochodzi 
dla °sa ja ¿e „w Piotrkowie dla zabicia dziecięcia kilku [Żydów] 
lnfornia J ^ SZyStkich innych spod zamku z obszernych domów rugo- 
straĈ n197 w  1626 r. istniała jednak w tym mieście ulica żydowska 
wan° kie murów 198. W 1569 r. dla osadnictwa żydowskiego zamk- 
w °Ś o s ta ł także Sieradz 199 Wreszcie w 1609 r. przywilej de non 
niTandis Judaeis otrzymał Szadek 200. W 1624 r. przywilej ten, za- 
t0Cr'aiacy Żydom przybywać do miasta nawet w dni targowe, po- 
k^rdził Zygmunt III 201. Można dodać, że w świetle innych źródeł 
św ia d c z o n a  jest obecność Żydów w Grabowie (1564) 202 i Wieru- 
|#)wie 203- Z 1636 r. pochodzi najstarsza wzmianka o Żydach w Ko
niecpolu "04-

W czasie potopu poważne straty poniosła ludność wyznania moj- 
eszowego w Piotrkowie 205. Lustracja z  1660 r. nakazała jedynie Ży

dom przyjeżdżającym do Piotrkowa „na trybunały”, wnosić opłaty na 
rzecz zamku i miasta 20<s. W 1674 r. pogłówne opłaciło 18 staroza-

i* Lustracja 1628, cz. 2 s. 14; M. Feinkind,  Dzieje Żydów w Piotrkowie 
Trybunalskim i okolicy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej, Piotrków 
1930 s. 7.

197j. a . Załuski ,  dz. cyt., s. 15.
198m. Feinkind,  dz. cyt., s. 7; J. Baranowski ,  H. Jaworowski ,  

Historia i rozwój przestrzenny synagogi w Piotrkowie Trybunalskim, BŻIH 1966 
nr 57 s. 121.

i^M. Bal iński ,  T. Lipiński ,  dz. cyt., s. 231.
200 Regesty dokumentów, t. 2 cz. 1 nr 113.
201 Regesty z Metryki Koronnej, BŻIH 1964 nr 51 s. 63.
202 J. Goldberg,  A. Wein,  art. cyt., s. 82.
203 J. G o 1 d b e r g, Społeczność żydowska w szlacheckim miasteczku. Żydzi w 

dawnym Wieruszowie, BŻIH 1966 nr 59 s. 3.
WJ. M. Małecki ,  art. cyt., s. 219.
205 L. Lewin,  Die Judenverfolgungen, s. 13.
206 ASK XLVI 106 k. 181: „Mając iuxtum praetextum et considerationem 

nad tym niewiernym narodem, których przed laty wielkie mnóstwo na trybunały 
piotrkowskie zjeżdżało, a teraźniejszych calamitosis temporibus Regni tak przez 
wojnę jako i przez powietrze lubo ich maiori ex parte siła zniszczało, jednak 
przecie, iż się dla odprawowania ich zwykłych handlów znowu gromadzą i zyski 
przywodzą, a Rzeczpospolita stąd nie partycypuje, tedy wykładamy na nich, aby 
cokolwiek ich na trybunał z jakiemikolwiek towarami przyjeżdżać będzie, do 
zamku sumę pieniężną tylko, a nie korzeniem albo innemi odbywając fantami, 
składali sub amissione mercium dictorum fl. 38. Miastu także na municyją i 
restauracyją cechhauzu do skrzynki miejskiej nakazujemy złotych 20, a to salvis 
iuribus cechom tutecznym servientibus, do których de morę observato przyło
żywszy się już do innych egzakcyi i angaryi pociągani i przymuszani być nie 
mają”.
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konnych 207. W 1679 r. Jan III Sobieski odnowił Żydom prawo 
nego mieszkania i handlów wszelakich w tymże mieście s p r a w ^ ' 
nia” oraz potwierdził konsens starosty Jerzego Ossolińskiego  ̂
im wolno było na gruntach tegoż urodzonego starosty, tam> oh ?  
przedtym byli, tj. na Wielkiej Wsi i przedmieściu tegoż miasta p0^  
zamczu rzeczonym, budować się, fundować i wszystkie struktury We' 
dług upodobania ich stanowić. Na szkołę przy tym miejsce dla od' 
prawowania obrzędów im należytych upatrzyć, także i na okopis^ 
alias kierkow na schowanie zmarłych pozwalamy” 208.

W drugiej połowie XVII w. spore skupisko ludności starozakon 
nej istniało w Koniecpolu — w 1674 r. pogłówne opłaciło 474 chrześ 
cijan i 106 Żydów 209 210 211 212. W tym samym roku w Dobrej było 46 podat 
ników żydowskich i 345 chrześcijańskich 21°, a w Burzeninie -  ^3  
chrześcijan i 6 starozakonnych 2n. W 1676 r. pogłówne płacili staro- 
zakonni z Działoszyna, Koniecpola, Piotrkowa, Praszki i Warty. p0. 
nadto w Dobrej podano łączną liczbę chrześcijan i Żydów (tab. 7) 
Brak w tym zestawieniu Kępna, gdzie zgodnie z przywilejem Marci
na Olszowskiego z 1674 r., Żydzi mogli się swobodnie osiedlać 212 
W 1684 r. miało tu mieszkać 10 rodzin żydowskich 213. W tym sa
mym mniej więcej czasie w Praszce „mielcarz wydał Żydom dziecię, 
które w lesie męczyli i w beczułce nabitej gwoździami taczali, ciało 
w chrosty zarzuciwszy. Mielcarz z suspicyi wzięty przyznał i na siebie 
i na Żydów, którzy w Piotrkowie ex actoratu ImP Wężyka ćwier- 
towani i stamtąd wypędzeni” 214.

W 1676 r. pogłówne opłaciło 229 Żydów z 6 miast województw 
łęczyckiego i sieradzkiego (tab. 7).

W pierwszej połowie XVIII w., mimo zniszczeń wojennych, po
wstają nowe skupiska ludności żydowskiej (tab. 4). W 1740 r. doszło 
do pogromu i zniszczenia synagogi, a Żydzi otrzymali nakaz opusz
czenia Piotrkowa. Już jednak w 1748 r. uzyskali potwierdzenie przy
wileju z 1679 r. 215 Liczbę gmin żydowskich i ich wielkość w 1765 r.
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207 ASK I 74 k. 447 v.
208 Regesty dokumentów, t. 2 cz. 1 nr 47.
209 ASK I 74 k. 463 v.
210 Tamże, k. 403 v.
211 Tamże, k. 393 v.
212 Sz. Za jeżyk,  Bóżnica w Kępnie, BŻIH 1962 nr 43-44 s. 64.
213 A. H e p p n e r, J. H e r z b e r g, Aus Vergangenheit, s. 514.
214 S. Żu ch o ws k i ,  dz. cyt., s. 97.
215 M. Fe i nk i nd ,  dz. cyt., s. 21; J. Ba r anows k i ,  H. Jaworowski ,

art. cyt., s. 125.
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wjaja tab. 8-9. W 1766 r. dzięki staraniom Szymona Zarem- 

prZnowstał nowy kahał w Rozprzy 216.
by P drugiej połowie XVIII w. powstają nowe skupiska żydowskie.

1789 r. „od Żydów, w budynkach przez JW starostę klodawskiego 
^  taWj0nych mieszkających, czynszu' i komornego wypłacać zwykłe- 
P°„ wpjywai° 253 złp intraty 217. W 1787 r. w Lutomiersku miesz- 
8° 410 Żydów w 163 domach i zaledwie 325 chrześcijan 218. Żydzi

j^ g ii mieszkać w kościelnym Piątku, ale przebywali w pobliskiej 
D1f  checkiej Pokrzywnicy 219. Strukturę domów i ludności miast po
wiatu wieluńskiego w 1791 r. przedstawia tab. 10.

Między ludnością chrześcijańską a żydowską zdarzały się liczne spo- 
główńie na tle gospodarczym. Świadczy o tym chociażby skarga 

Jnieszczan z Warty na miejscowe żydostwo 22°. Starosta łęczycki Łusz
czewski przekazał w arendę Żydom prawo propinacji miejskiej, co 
spowodowało kontrakcję magistratu. W sierpniu 1791 r. interwenio
wał w tej sprawie Hugo Kołłątaj 221.

ŻYDZI W MIASTACH WIELKOPOLSKICH 177

4 Kujawy i ziemia dobrzyńska

W latach 1500-1700 liczba miast na terenie województw brzesko- 
kujawskiego i inowrocławskiego oraz ziemi dobrzyńskiej zmniejszyła 
się z 33 do 3 1 222 W latach 1564-1578 pogłówne opłacili Żydzi z 6

216 j G o 1 d b e r g, Gminy żydowskie (kahały) w systemie władztwa dominial
nego w szlacheckiej Rzeczypospolitej, w: Między histońą a teorią. Refleksje nad 
problematyką dziejów i wiedzy historycznej, pod red. M. Drozdows ki ego ,  
Wszawa-Poznań 1988 s. 164.

217 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 3, wyd. A. 
Tomczak przy współpracy Z. Kędzierskiej ,  Warszawa 1977 s. 96.

218 J. G o 1 d b e r g, Ludność żydowska w Lutomiersku w dmgiej połowie XVIII 
wieku i jej walka z  feudalnym uciskiem, BŻIH 1955 nr 15-16 s. 188-189.

219B. Baranowski ,  dz. cyt., s. 113.
220 Tamże, s. 113: „Toż żydostwo, osiadłszy place w rynku najznaczniejsze, bez 

żadnej uczynionej z miastem konweniencyi handle wszelkie do upodobania swe
go prowadzą. Gorzelnie, z których po kilkanaście razy pożar ogniowy miasto 
całe zniszczył i w perzynę obrócił przez tychże, przy tychże domostwach wy
stawili, zabrawszy place miejskie. Bóżnice rozszerzyli. Nawet pogrzebisko swoje, 
czyli kierchow, w rynku na oszpecenie miasta pociągnęli. Jatki mięsne sobie 
przywłaszczyli. Szynki wszelkich trunków i zysk z uszczerbkiem znacznym miej
skich i dworskich propinacyi /— •/ odprawują i wykonują. Podatków zwyczaj
nych, do których /— / dokładać się są z dawna obowiązani wypłacać, wzbra
niają się i zuchwale odmawiają”. /

221J. Goldberg,  Wystąpienie H. Kołłątaja w obronie Żydów w Łęczycy, 
BŻIH 1957 nr 4 s. 15-19.

222 R. Szczygieł ,  dz. cyt., s. 99; Z. G u 1 d o n, Lokacje miast kujawskich 
i dobrzyńskich w XI1I-XVI w., „Ziemia Kujawska” t. 2: 1968 s. 19-46.
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miast kujawsko-dobrzyńskich 223 Największym skupiskiem żydowskim 
na tym terenie był Inowrocław. W 1565 r. było tu 28 domów żydo
wskich, w tym jeden szkolniczy 224. W 1578 r. Żydzi opłacili 200 złp 
pogłównego 225, a w 1647 r. w posiadaniu starozakonnych znajdowa
ło się 67 domów 226.

W Pakości Lustracja z  1565 r. wymienia jedynie dom szkolniczy i 
bóżnicę 227, ale pogłówne opłaciło 140 starozakonnych 228. W 1655 r. 
w mieście były 22 domy żydowskie, 98 chrześcijańskich i 8 zwolnio
nych od podatku 229. Liczącym się skupiskiem ludności żydowskiej 
był Brześć, gdzie zgodnie z umową z 1538 r. Żydzi mogli posiadać 
15 placów i domów. W 1558 r. mieszczanie wyrazili zgodę na po
większenie liczby domów żydowskich o 8 230. W 1565 r. znajdowało 
się tu 18 domów żydowskich i dom szkolniczy 231, a w 1566 r. Żydzi 
opłacili 108 złp 9 gr pogłównego 232 233 W 1634 r. podymne opłacono 
z 24 domów żydowskich B3. W 1564 r. Żydzi dobrzyńscy zapłacili 40 
złp pogłównego 234. Lustracja z  1565 r. wymienia 9 domów żydo
wskich, trzy najmowane u chrześcijan i 2 szkolników 235, a w latach 
1628-1632 było 6 domów żydowskich 236 *. Żydzi rypińscy w 1564 r. 
zapłacili 12 złp B7, a kowalscy w 1566 r. — 29 złp pogłównego 238.

223 Zob. szerzej Z. G u 1 d o n, Żydzi w miastach kujawskich, s. 49-53.
224 Lustracja 1565, s. 274.
225 A. Pawi ński ,  Skarbowość, s. 177.
226 Z. G u 1 d o n, W  czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej i początkach zaboru 

pruskiego (1466-1815), w: Dzieje Inowrocławia, t. 1, pod red. M. Bi skupa ,  
Warszawa 1978 s. 254.

211 Lustracja 1565, s. 274. <v
228 ASK I 50 k. 792 v.
229 AP Poznań, Inowrocław Gr. 54 k. 10. Por. też R. Kabac i ńsk i ,  W 

czasach staropolskich (do roku 1772), w: Dzieje Pakości, Warszawa-Poznań 
1978 s. 47-49.

230 Dyplomatańusz, nr 44; Lustracja 1628, cz. 3, Bydgoszcz 1967 s. 73; A  
Kowa l ews ka ,  Zarys historyczny do 1793 roku, w: Monografia Brześcia Ku
jawskiego, pod red. M. Gł ę b o wi c z a ,  Włocławek 1970 s. 57.

231 Lustracja 1565, s. 274.
232 Źródła Dziejowe, t. 13 s. 21.
233 Rejestr podymnego województwa brzesko-kujawskiego z 1634 roku, wyd. R. 

i Z. G u 1 d o n o w i e, w: „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego”, t. 9: 1973 s. 239.

234 Źródła Dziejowe, t. 12 s. 269.
235 Lustracja 1565, s. 275.
236 Lustracja 1628, cz. 3 s. 65.
231 Źródła Dziejowe, t. 12 s. 287.
238 Tamże, t. 13 s. 38.
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Zgodnie z przywilejami z lat 1568-1635 Żydzi kowalscy mogli swo
bodnie osiedlać się w mieście, założyć cmentarz na zakupionym grun
cie pod wsią Pełczyce oraz zajmować się handlem i rzemiosłem 239 

W XVI w. ludność wyznania mojżeszowego mieszkała także w in
nych miastach kujawskich. W 1507 r. poświadczona jest obecność 
Żydów w Bydgoszczy, skąd zostali wydaleni w 1555 r. 240 W 1559 r. 
król zakazał także osiedlania się Żydów w Nieszawie, gdzie ich obec
ność poświadczona jest w 1487 r. 241 W 1507 r. koronacyjne opłacili 
Żydzi z Dybowa (Starej Nieszawy, Podgórza) 242 Najstarsza wzmian
ka o Żydach w Radziejowie pochodzi z 1432 r. W 1546 r. król za
kazał Żydom radziejowskim budować nowe domy lub wynajmować je 
u chrześcijan 243. Wreszcie w latach 1569 i 1578 mowa jest o czyn
szu i stacji od Żydów w Chodczu 244

Można dodać, że w latach 1628-1632 Żydzi kruszwiccy dawali na 
zamek kamień łoju 245. Natomiast w Fordonie obecność Żydów jest 
poświadczona w 1633 r. W 1649 r. Jan Kazimierz, po pożarze spo
wodowanym przez starozakonnych, ograniczył liczbę domów żydow
skich w tym mieście do 14 246.

Wyjaśnienia wymaga problem osadnictwa żydowskiego w biskupim 
Włocławku. I. Schiper, opierając się na znanym potwierdzeniu praw 
Żydów m. in. województwa inowrocławskiego, przyjmuje, że najstar
sza wzmianka o Żydach we Włocławku pochodzi z 1453 r. 247 Nie 
budzi natomiast wątpliwości badaczy fakt, że Żydów włocławskich do
tyczy dokument z 1519 r. 248 Wówczas to król nakazał, aby przedsta
wiciele Żydów z Międzyrzecza, Skwierzyny, Gniezna, Obornik, de

239 Jewish Privileges, nr 17.
240 M. Horn,  Najstarszy rejestr, s. 13; E. Schmi d t ,  Beiträge zur Geschi

chte der Finanzverwaltung Brombergs unter polnischer Herrschaft, „Jahrbuch der 
Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg” 1894 s. 34-37. 
Por. J. H e r z b e r g ,  Geschichte der Juden in Bromberg. Zugleich ein Beitrag 
zur Geschichte der Juden des Landes Posen, Frankfurt a/M 1903 s. 4-6.

241 Dyplomatańusz, nr 75; I. Sch i pe r ,  Studia, s. 153.
242 M. Horn ,  Najstarszy rejestr, s. 13.
243 1. Sch i pe r ,  Studia, s. 153; Dyplomatańusz, nr 513.
244 Dyplomatańusz, nr 118; Regesty z  Metryki Koronnej do histońi Żydów w 

Polsce (1574-1588), wyd. J. M o r g e n s z t e r n ,  BŻIH 1963 nr 47-48 s. 126.
245 Lustracja 1628, cz. 3 s. 86.
246 A  H e p p n e r ,  J. H e r z b e r g ,  Aus Vergangenheit, s. 388; Regesty doku

mentów, t. 2 cz. 1 nr 6.
247 1. Sch i pe r ,  Studia, s. 153; por. E. Fe l dman ,  art. cyt., s. 131-132.
248 Zob. np. B a ł a  ban,  Histońa Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, t. 1, 

Kraków 1931 s. 350; I. Lewin,  Z histońi i tradycji Szkice z  dńejów kultury 
żydowskiej, Warszawa 1983 s. 70.
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Vladislavia, Pakości, Brześcia Kujawskiego, Łęczycy, Płocka, Kalisza i 
Płońska przybyli in civitatem Vladislaviensem celem taksacji czyn
szów od Żydów wielkopolskich. Samym poborem miało zajmować się 
pięciu starozakonnych z Poznania, Inowrocławia (Mossel Iunivladisla- 
viensis), Brześcia i Sochaczewa 249. Od dawna już wiadomo, że termin 
Vladislavia może oznaczać zarówno Włocławek, jak i Inowrocław 250 251. 
Wszystko przemawia za tym, że w akcie z 1519 r. chodzi o Ino
wrocław, a nie o Włocławek, i w Inowrocławiu właśnie miał miejsce 
pierwszy znany sejmik Żydów wielkopolskich.

Poważne straty poniosła ludność żydowska w czasie potopu. Dn. 
15 kwietnia 1656 r. wojska polskie wycięły około 100 rodzin w Brze
ściu. Wśród ofiar, z których 48 znanych jest z imienia, znalazł się 
także rabin Josua, syn Józefa. Jemu i pozostałym zaproponowano 
uratowanie życia przez przyjęcie chrztu. Odrzucili jednak tę propo
zycję i wybrali śmierć 2M.

Niewielu Żydów pozostało przy życiu w Inowrocławiu, a przywile
je tamtejszej gminy żydowskiej spłonęły w czasie pożaru spowodowa
nego przez Szwedów 252 Dn. 20 września 1658 r. Jan Kazimierz na
dał miastu wszystkie place żydowskie w związku ze zdradą staroza
konnych, którzy wraz z wojskami szwedzkimi zniszczyli miasto. Jed
nak w 1681 r. Jan III Sobieski potwierdził Żydom dawne przywileje, 
pozwolił im na osiedlanie się w mieście, budowę bóżnicy, założenie 
cmentarza oraz zajmowanie się handlem i rzemiosłem 253.

W kwietniu 1656 r. wojska Czarnieckiego wycięły starozakonnych 
w Pakości. Jeszcze w 1853 r. w Warszawie obchodzono dzień postny 
dla uczczenia pomordowanych Żydów 254 O żywotności tradycji o 
współpracy Żydów ze Szwedami świadczy informacja F. Jaroszewicza 
z połowy XVIII w. Według niej reformata Urban Sternalski „przez 
długi czas życia zakonnego sposobił się do męczeństwa i usilnie go

249Corpus iuris Polonici, t. 3, wyd. 0. Ba l ze r ,  Kraków 1906 nr 208.
250 J. Ka r wa s i ń s k a ,  W sprawie identyfikacji terminu „Wladislavia”, „Ro

czniki Historyczne” t. 4:1928.
2511. Lewin,  Die Judenverfolgungen, s. 5-6.
252 Tamże, s. 6.
253 AP Poznań, Inowrocław Gr. 49 k, 330, król nadaje miastu omnes areas, 

fundos desertos et desolatos in circumferentia civitatis Iunivladislaviensis iacen- 
tes et exultentes post infideles Iudaeos Iunivladislavienses crimen perduellionis 
et rebellionis, qui hucusque Suecis Thorunii adherent memoratamque civitatem 
facta excursione cum Suecis Thorunii funditus deleverunt aliisque certis legi- 
timis causis ad fiscum et dispositionem nostram regiam iure caduco devolutas; 
Jewish Privileges, nr 10.

254 L. Lewin,  Die Judenverfolgungen, s. 9.
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pragnął, a na tę intencyją wiele krwawych dyscyplin Bogu ofiarował 
jakoż go i dostąpił. Gdy bowiem Szwedzi do miasteczka Pakości we
szli, a on jednego katolika śmiertelnie zranionego na śmierć dyspo
nował, od Żydów (których się wiele między Szwedami znajdowało) 
porwany, okrutnie przez dzień i noc męczony i po wszystkim ciele 
skłuty przeniósł się do Boga po wieczną nagrodę” 255. Po potopie 
Żydzi nie pojawili się już w Pakości.

W Fordonie wymordowano prawie wszystkich członków tamtejszej 
gminy żydowskiej, liczącej 50 osób 256. Thkże w Dobrzyniu i Płocku 
„hordy Czarnieckiego tak szalały, że tylko kilku Żydów pozostało przy 
życiu” 257. W 1659 r. sejmik dobrzyński podjął uchwałę: „A iż także 
kościół dobrzyński przez Żydy spalony, aby też przez nich był zbudo
wany”. Dwa lata później sejmik żądał, „aby kościół w Dobrzyniu przez 
Żydów tamecznych z nienawiści ich ku chrześcijaństwu podczas woj
ny spalony, przez tychże Żydów dobrzyńskich restaurowany został”. 
Wreszcie w instrukcji z 1667 r. czytamy: „A że pod wojnę przeszłą 
szwedzką zawzięta złość żydowska przeciwko chrześcijanom na jaw 
wyszła, gdy Żydzi w miasteczku Dobrzyniu mieszkający, przywiąza
wszy się do Szwedów, nie tylko całe miasto Dobrzyń, ale i kościół 
farski, wielkim kosztem z dawnych czasów zmurowany, z gruntu spa
lili, którzy Żydzi inszych wielu do siebie przybrawszy i teraz rezydują 
w Dobrzyniu, instabunt IMci panowie posłowie nasi, aby ciż Żydzi 
dobrzyńscy tenże kościół przez nich spalony restaurowali” 258.

W drugiej połowie XVII w. na Kujawach istniały 24 miasta, z 
których tylko osiem zasiedlonych było przez 163 starozakonnych, co 
stanowiło 9,4% ludności tych miast i zaledwie około 4% ludności 
wszystkich miast kujawskich (tab. 11) 259. W 1676 r. pogłówne opła
ciło 102 Żydów z synagogi dobrzyńskiej i lipnowskiej 26°.

W początkach XVIII w. starozakonni pojawili się w Bydgoszczy. 
Według S. Żuchowskiego w 1713 r. „w Bydgoszczy, tylko co ich tam 
przyjęli w lecie, umęczywszy [dziecko] uciekli” 261.

255 F. J a r o s z e wi c z ,  Matka świętych Polska, Kraków 1767 s. 297.
254 L. Lewin,  Die Judenverfolgungen, s. 10.
257 Tamże, s. 10.
258Lauda sejmików ńemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki ,  Kraków 1887 

s. 8, 25, 68, 77.
259 Z. G u 1 d o n, Żydń w miastach kujawskich, s. 53.
260 Biblioteka Czartoryskich, rps 1100 p. 376. W 1676 r. w trzech miastach 

województwa inowrocławskiego pogłówne opłaciło 80 starozakonnych; tamże, 
p. 356.

241S. Żu chows k i ,  dz. cyt., s. 100.
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W 1765 r. pogłówne opłaciło 2689 Żydów z województwa brzes
ko-kujawskiego i inowrocławskiego. Największa była synagoga ino
wrocławska, do której należało 804 starozakonnych z Inowrocławia, 
10 z Gniewkowa, 22 ze Służewa, 25 z Zakrzewa i 119 z osad wiejs
kich 262 W czterech gminach ziemi dobrzyńskiej pogłówne płaciło 
1082 Żydów. W 1790 r. wymieniona jest piąta gmina w nowo loko
wanym Dobrzyniu nad Drwęcą (tab. 12).

Na dokładniejsze omówienie zasługuje stosunek sejmiku kujawskie
go do ludności wyznania mojżeszowego. A. Pawiński, analizując ten 
problem, doszedł do wniosku, że Żydzi „są przedmiotem niechęci, 
pogardy oraz celem wyzysku pod względem skarbowym, podatkowym. 
Są oni systematycznie przez ślachtę poniewierani, deptani” 263. Rze
czywiście w instrukcji z 1670 r. szlachta żądała wypędzenia Żydów, 
którzy obrażali „majestat boski” oraz dopuszczali się świętokradztwa, 
wykradając hostie” 264. Jedyny znany z terenu Kujaw przypadek 
zbeszczeszczenia Najświętszego Sakramentu miał miejsce w Kowalu 
w 1557 r. 265

Sejmik zainteresowany był zwiększeniem opodatkowania ludności 
starozakonnej. W 1628 r. sejmik żądał, aby Żydzi „na ratunek ojczy
zny znieśli pewną oznaczoną kwotę kapitałami” pod groźbą wygna
nia i konfiskaty majątków 266. Z  drugiej strony, po pożarze dzielnicy 
żydowskiej w Inowrocławiu sejmik w 1699 r. zalecił posłom, aby sta
rali się, żeby Żydzi „byli wolni od pogłównego na jaki czas, gdyż 
wielce zrujnowani, a do tego wielom ichm. dłużnymi są” ,267.

Wielokrotnie szlachta żądała usunięcia Żydów ze wsi, co miało 
umożliwić kontrolę płacenia nałożonych na nich podatków 268. Thk 
np. w laudum z 1764 r. czytamy: „Wiele to przynosi miastom i mia
steczkom województw naszych szkody, że Żydzi na wielu wsiach na 
browarach poosiadali i szynkowaniem trunków swoich tymże miastom 
przeszkodę w propinacyjach czyniąc, województwa tern samem podat
ku czopowego damnificant, a ukrywając się po wsiach unikać będą

262 Liczba głów żydowskich w Koronie taryf roku 1765, wyd. J. Kl eczyń-  
ski  i E Kluczycki ,  „Archiwum Komisji Historycznej” t. 8:1898 s. 395; 
R. M a h 1 e r, M n  in amolikn Pojln in licht fan cifem, Warszawa 1958 tab. 3.

263 A. Pawiński ,  Dzieje ziemi kujawskiej i akta historyczne do nich służące, 
t. 1-5, Warszawa 1888, t. 1: Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych, s. 
99.

264 A. Pawiński ,  Dzieje ziemi kujawskiej, t. 2 s. 280.
265 Materiały do ustawodawstwa, s. 115.
266 A. Pawiński ,  Dzieje ziemi kujawskiej, t. 2 s. 47.
267 Tamże, t. 3 s. 238.
268 Tamże, t. 4 s. 353.
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spisywania siebie, gdy przyjdzie lustracyja in ordine pogłównego ży
dowskiego ustawą sejmu convovationis postanowionego; więc prospi- 
ciendo miast i miasteczek tudzież województw naszych i skarbu Rze
czypospolitej szkodzie, wkładamy praesenti laudo na ichm. pp. urzęd
ników grodzkich województw naszych tę obligacyją, aby sposobem 
prawnym i przyzwoitym starali się takowe żydostwo do miast i mia
steczek zwrócić i od arendowania browarów, a tern bardziej dóbr, 
gdyby który Żyd miał je przeciwko prawu trzymać, oddalić” 269.

Szlachta występowała także przeciwko arendowaniu przez Żydów 
ceł 27°, a zwłaszcza dóbr ziemskich. W instrukcji z 1764 r. czytamy, 
że „Żydzi kontraktami sobie od dziedziców dóbr ziemskich et a pri- 
vilegiatis possessoribus dóbr królewskich danymi osiadają dominium 
puszczonych sobie włości, a tem samem cum discrimine religii et 
summo dissidentium scandalo, przeciwko wyraźnemu pod klątwą koś
cielnemu prawu Żydowi służyć muszą poddani pod władzą chrześ- 
cianie katolicy” 271. W 1733 r. szlachta żądała, „aby in futurum od 
roku teraźniejszego żadnych pieniędzy Żydom nie kredytowano, do 
wypłacenia zaś sum zabranych stymulowano, katolików do służby przyj
mować zakazano, w miastach evitando scandala w zamieszaniu coha- 
bitantium doświadczone, ażeby ulice na przedmieściach, si puti ini- 
micos licebit, wydzielone mieli et segregad od katolików zostawali” 272.

W wielu przypadkach podobne stanowisko zajmował sejmik łęczy
cki. Sejmik domagał się zabronienia Żydom prowadzenia „większych 
handlów” i handlu końmi. Wielokrotnie jednak szlachta łęczycka brała 
Żydów w obronę przed mieszczanami łęczyckimi. W 1598 r. szlachta 
żądała, aby starozakonni z Łęczycy „według przywilejów swoich za
chowani byli”. W 1606 r. sejmik prosił, „aby było wolno Żydom łę
czyckim towarami wszelkimi kupczyć, bo na tym szlacheckiemu sta
nowi i wszelakiemu człowiekowi zależy, bo by musieli dla potrzeb 
do innych miast jeździć”. W 1782 r. sejmik łęczycki wystąpił z proś
bą o zatwierdzenie praw i przywilejów łęczyckich. Z  drugiej strony 
po potopie, w 1669 r. szlachta domagała się surowego karania mor
dów rytualnych i bezczeszczenia hostii -  w przypadku tego typu 
zbrodni miano karać wszystkich Żydów wydaleniem z województwa i 
konfiskatą majątków 273.

269 Tamże, t. 5 s. 197.
270 Tamże, t. 3 s. 176.
271 Tamże, t. 5 s. 175. Zob. szerzej J. G o 1 d b e r g, Władza dominialna Ży

dów — arendarzy dóbr ziemskich nad chłopami w XVII-XVIII w., „Przegląd 
Historyczny” t. 81:1990 z. 1-2 s. 189-198.

272 A Pawi ński ,  Dzieje ziemi kujawskiej, t. 5 s. 6-7.
273 J. Wł o d a r c z y k ,  Sejmiki łęczyckie, Łódź 1973 s. 224-228, 236.
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Tctk więc w większości wypadków stosunek sejmików do Żydów 
byl nieprzychylny, chociaż zdarzały się przypadki obrony starozakon- 
nych przed mieszczanami. Ciekawe jest stwierdzenie sejmiku łęczyc
kiego z 1788 r., że „Naród żydowski luboli tylko dla długów tak 
kościelnych jako i szlacheckich tudzież mizernej importancyi do skar
bu Rzeczypospolitej cierpiemy” 274. Otwarty pozostaje problem sku
teczności laudów i instrukcji sejmikowych.

5 Zakończenie

Już u schyłku średniowiecza ludność wyznania mojżeszowego miesz
kała w wielu miastach wielkopolskich. W 1520 r. kapituła gnieźnień
ska zaniepokojona była, że Iudei sinagogas in aliquibus civitatibus 
nunquam habitas denuo perficiunt et construunt et antiquas sive rui
nosas reedificant in despectum religionis cristiane 275. W XVI w. 
skupiska żydowskie istniały w 72 na ogólną liczbę 264 miast wielko
polskich. W 1578 r. Żydzi wielkopolscy opłacili 2799 zip poglównego 
(tab. 13), co stanowiło 27,9% sumy wpłaconej przez ogół żydostwa 
koronnego.

Sumy pogłównego stanowią podstawę szacunków demograficznych. 
Z  względu na różnorodność stosowanych mnożników szacuje się, że 
ziemie Rzeczypospolitej zamieszkiwało od 30 do 300 tys. starozakon- 
nych. Gdyby za M. Hornem przyjąć, że na złotówkę pogłównego przy
padały 3,3 osoby 276, liczebność Żydów wielkopolskich w 1578 r. moż
na by szacować na 8400 osób.

W czasie potopu wielu Żydów, oskarżonych o współpracę ze Szwe
dami, padło ofiarą wojsk polskich. Podobny los spotkał protestan
tów. Można tu podać chociażby przykład Wielunia, gdzie po wkro
czeniu Polaków 6 stycznia 1656 r. rozpoczęła się trzydniowa rzeź 
protestanckich mieszczan i grabież ich majątków. Według jednego ze 
źródeł Polacy, zachowując się gorzej od TUrków i Thtarów, odrąbali 
nogi i głowę ewangelickiemu kaznodziei, a jego ciało rzucili psom 277

•274 Tamie, s. 227.
275 Actacapitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, vol. 1, wyd.

B. UÍ anows ki ,  Kraków 1894 nr 2911. .
276 M. Horn ,  Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w., 

Warszawa 1976 s. 62.
277 P. Voigt ,  Aus Lissas erster Bliitzeit, Lissa 1906 s. 139; T. Wot schke ,  

Aus Storchnest Schveckenstagen 1656, „Historische Monatsbliitter...” Jg. 17:1916 
s. 121. O losach protestantów leszczyńskich zob. ostatnio J. Dwo r z a c z k o wa ,  
Zniszczenie Leszna w roku 1656, „Rocznik Leszczyński” t. 5:1981 s. 186-187.
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W drugiej połowie XVII w. pogłównym generalnym obciążeni byli 
Żydzi z 70 miast wielkopolskich. Rejestry z 1676 r. wykazują ponad 
4600 podatników żydowskich, co pozwala szacować liczbę Żydów na 
co najmniej 9 tys. osób. Wreszcie, w 1765 r. pogłówne opłaciło pra
wie 48 tys. Żydów wielkopolskich, co stanowiło zaledwie 11,1% ogó
łu żydostwa koronnego 278

Stwierdzić można, że rola Żydów w ekonomice Wielkopolski, zwłasz
cza województw poznańskiego i kaliskiego, była mniejsza aniżeli na 
innych ziemiach Korony. Słuszna wydaje się uwaga J. Topolskiego, 
że rola Żydów w życiu gospodarczym poszczególnych ziem była od
wrotnie proporcjonalna do stopnia rozwoju rynku wewnętrznego, a 
więc wymiany towarowej. W Wielkopolsce właściwej Żydzi mieszkali 
w zasadzie jedynie w miastach — wśród karczmarzy wiejskich na 
tym terenie Żydzi stanowili niespełna 0,5% 279.

Rozwój osadnictwa żydowskiego i rolę Żydów starały się ograni
czyć synody prowincjonalne i diecezjalne. Przykładowo wskazać tu 
można na uchwały synodu poznańskiego z lat 1642 i 1720 280. Usta
wodawstwo kościelne, sejmowe, sejmikowe i miejskie nie miało jed
nak większego wpływu na rzeczywiste położenie żydostwa. Decydowa
ła o nim polityka starostów i właścicieli dóbr. Uprzywilejowana po
zycja ludności żydowskiej w Polsce wynikała z jej „usługowej w sto
sunku do szlachty i magnaterii roli, dzięki której mogła liczyć na 
szczególną protekcję i opiekę warstwy panującej a także i dworu 
królewskiego” 281.

Niejednoznaczna była także postawa duchowieństwa wobec Żydów. 
Nie bez znaczenia był fakt, że głównymi wierzycielami gmin żydo
wskich były instytucje kościelne 282 Jest chyba nieco racji w stwier
dzeniu, że dzięki zapisom wysokich nieraz sum na kahałach, Żydzi 
„ile wierzycielów, tyle protektorów sobie zjednali” 283. Wskazać można 
nawet na przykłady współpracy gospodarczej między duchowieństwem

278 R. M a h 1 e r, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb, „Przeszłość Demo
graficzna Polski” t. 1:1967 s. 159.

279 J. To p o 1 s k i, Osobliwości rozwoju gospodarczego Wielkopolski w XVIII 
w. (mps referatu przedstawionego 21 IX 1992 r. w Poznaniu na sesji: Żydzi 
w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów).

280 M. M o r a w s k i ,  Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydow
skiego w dawnej Polsce, „Ateneum Kapłańskie” t. 41:1938 s. 14-15.

281 K  Z i e n k o w s k a ,  Spór o nową Jerozolimę, „Kwartalnik Historyczny” R. 
93: 1986 nr 2 s. 356.

282 Zob. np. J. C o h n , dz. cyt., s. 17, 24; J. Per l es ,  dz. cyt., s. 461-462.
283 Mateńały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 2, wyd. J. Wol iński ,  J. 

Mi c h a l s k i  i E. R o s t wo r o ws k i ,  Wrocław 1959 s. 27.
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a Żydami. Tak np. w latach osiemdziesiątych XVIII w. ks. Kazimierz 
Lipski, właściciel miasteczka Chocz nad Prosną i proboszcz miejsco
wej kolegiaty, zawarł ze starozakonnym Szlamą Efromowiczem z Białej 
kontrakt na budowę wielkiego pieca hutniczego i trzech fryszerek 284. 
Również część mieszczan zainteresowana była w pośrednictwie żydo
wskim w zaopatrzeniu w surowce i w zbycie produktów rzemieśl
niczych, a także korzystała z możliwości zakupu różnych towarów u 
kupców żydowskich.

Z  naszych rozważań wynika, że dochodziło do konfliktów między 
ludnością chrześcijańską i żydowską. Oskarżenia o dokonywanie mor
dów rytualnych i bezczeszczenie hostii były jednak stosunkowo nie
liczne. Na zakończenie niniejszych uwag warto przytoczyć fragment 
szesnastowiecznego listu Mosesa Isserlesa z Krakowa do rabina, któ
ry wrócił z Niemiec: „Wiadomość, że wróciłeś w dobrobycie i poko
ju, ucieszyła mnie, choć uważałbym za lepsze, gdybyś został w Niem
czech i tam objął urząd rabina i nauczyciela. Ale może jest lepiej o 
suchym Chlebie w spokoju w naszym kraju żyć, gdzie nienawiść prze
ciwko nam nie jest tak silna jak w Niemczech. Dałby Bóg, aby zos
tało tak do przybycia Mesjasza” 285.

Thbela nr 1
Liczba żydowskich budynków i gospodarstw domowych w obrębie 

murów Poznania w latach 1567-1650

Rok Domy Gospodarstwa domowe

1567 23 28
1577 25 42
1578 21 35
1583 24 46
1590 28 61
1609 23 34
1619 21 27
1650 17 22

Źródło: S. W a s z a k ,  cyt., s. 126-127.

284 J. Go l d b e r g ,  Jak ksiądz z  Żydem zakładali XVIII w. manufakturę
żelazną w Choczu(mps referatu przedstawionego 21 IX 1992 r. w Poznaniu
na sesji: Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów).

285 S. Kaatz ,  Zur Geschichte der Gemeinde Schwersenz, „Menorah” Jg. 3: 
1925 s. 228.
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Thbela nr 2
Żydzi w miastach województwa poznańskiego w latach 1674-1676

Miasto . 1674 1676
Chrześcijanie Żydzi % Żydów

Babimost _ 221 7 3,1
Czarnków 21 455 21 4,4
Człopa 28 569 26 4,4
Grodzisk 365 906 365 28,7
Leszno 623 2548 623 19,6
Międzyrzecz 143 1175 143 10,8
Oborniki 39 130 28 17,7
Osieczna 69 321 69 17,7
Piła 201 452 177 28,1
Pniewy 68 165 52 24,0
Poznań 847 1921 917 32,3
Rogoźno 36 179 32 15,2
Skwierzyna 110 496 110 18,2
Swarzędz 142 478 119 19,9
Szamotuły 84 300 84 21,9
Śrem 74 482 84 14,8
Wałcz 83 580 77 11,7
Wieleń 60 Ö _ Ö
Wronki 240 215 240 52,7

Razem 3233 11953 3174 21,5

Źródła: ASK I 68 k. 1387-1396, 1471; Biblioteka Czartoryskich, 
rps 1100 p. 97.

Thbela nr 3
Żydzi w miastach województwa kaliskiego w latach 1674-1676

Miasto 1674 1676
chrześcijanie Żydzi %  Żydów Żydzi

1 2 3 4 5
Borek 210 21 9,1 14
Chodzież 407 29 6,7 20
Gniezno 220 24 9,8 16
Jarocin 297 37 11,1 —
Jutrosin 285 19 6,2 6
Kalisz 1293 a 751 36,7 353
Kazimierz 80 26 24,5 21
Kcynia 224 49 18,0 46
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1 2 3 4 5
Kiszkowo 98 6 5,8
Kobylin 456 17 3,4 12
Koło 180 24 11,8 18
Koźmin 535 37 6,5 25
Koźminek 284 27 8,7 14
Kórnik 220 16 6,8 9
Krajenka 530 37 6,5 18
Krotoszyn 865 213 19,8 82
Łabiszyn 140 32 18,6 16
Łekno 86 8 8,5 9
Łobżenica 958 127 11,7 97
Margonin 135 13 8,8 10
Miłosław 273 5 1,8 4
Nakło 146 4 2,7 2
Nowe Miasto 122 18 12,9 13
Pobiedziska 145 9 5,8 _
Pyzdry 337 63 15,7 56
Raszków 143 30 17,3 16
Sępolno Krajeńskie 152 45 22,9 27
Skoki 261 8 3,0 9
Więcbork 111 5 4,3 _
Września 499 76 13,2 36
Złotów 468 107 18,6 48
Żerków 177 6 3,3 6
Żerniki 128 6 4,5 6

Razem 10465 1895 15,3 1009

Źródła: ASK I 74 k. 149 v-150, 170 v-171, 194 v-195, 221 v-222, 
241 v-242, 259 v-260; Biblioteka Czartoryskich, rps 1100 p. 131, 
148, 166, 184, 193, 201.

a Jest to suma pogłównego, nieznacznie wyższa od liczby podatni
ków.

Thbela nr 4
Pogłówne żydowskie w Wielkopolsce w latach 1735-1737

Miejscowość Suma pogłównego w złp w latach
1735 1737

1 2 3
Województwa poznańskie i kaliskie

Czarnków 450 450
Debrzno — 2000
Gniezno 400 350
Golina 250 250
Grodzisk 1142 800
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1 2 3
Kazimierz 80 80
Kcynia 700 500
Koło 500 500
Konin 100 100
Kleczew 220 220
Kopanica 80 80
Koźmin 350 350
Koźminek (Koźminków) — 150
Jarocin 200 200
Lwówek 500 400
Łoboźenica 1050 1050
Międzyrzecz — 1000
Miłosław 50 50
Mrocza 80 -

Krajenka 300 300
Nowe Miasto 60 60
Nakło 350 200
Oborniki i Goślina 500 500
Ostrów 250 -

Piła, Jastrów i Slańsk 600 600
Pniewy 250 250
Pyzdry 602 730
Rogoźno 450 450
Rychwał 300 300
Sarnowa 100 -

Sępolno 800 800
Sieraków 250 250
Skoki 500 500
Stęszew 50 50
Strzel 75 -

Tuczno — 300
Wschowa 100 326
Złotów 2600 3000
Żerków 100 100
Września 300 300

Województwa łęczyckie i sieradzkie

Bratoszewice i Brzeziny 350 350
Dobra 300 300
Kępno 600 600
Krośniewice 180 180
Łęczyca 1000 -
Piotrków 450 -

Sobota 300 300
Stryków 425 457
Tuszyn 100 200
Ujazd 250 250
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1 2 3
Warta — 100
Wieruszów 150 150
Złoczew 250 250
Żychlin 140 .140

Kujawy i ziemia dobrzyńska
Brześć 200 200
Dobrzyń 400 400
Fordon 590 _
Izbica 180 200
Kowal 900 900
Lipno 150 150
Lubraniec 800 _
Przedecz 400 400

Źródło: Biblioteka Czartoryskich, rkps 1079 p. 33-35, 148-151.

Thbela nr 5
Gminy żydowskie w województwie poznańskim w 1765 r.

Miasto Gmina 1765 
Osoby

Żydzi w ośrodku gminy
Rok Osoby

1 2 3 4
Babimost z Brójcami 261 1793 176
Czarnków z Ryczywołem 489 1773 265
Czempiń 86 1793 158
Człopa 234 1773 191
Frydląd 877 1773 558
Grodzisk 812 1793 1156
Jutrosin z Dubinem 115 1793 94
Kargowa 289 1793 351
Leszno z Bojanowem 4743 1793 2991
Lwówek 336 1793 451
Międzychów 236 1797 348
Międzyrzecz 1077 1793 700
Murowana Goślina 111 1793 292
Oborniki 231 1793 234
Obrzycko 195 1793 464 •
Osieczna 239 1793 114
Piła z Jastrowem 411 1773 312
Pniewy 201 1793 333
Poznań 1951 1789 1186
Rawicz 563 1793 1087
Rostarzewo do Rawicza 52 1793 75
Rogoźno 386 1793 936
Sarnowa 79 1793 88
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1 2 3 4
"Śieraków 119 1793 251

Skwierzyna 492 1793 720
Szlichtyczków 80 1793 132
Stęszew 55. 1793 23
Swarzędz 1024 1793 1373
Śrem 327 1793 368
Trzcianka 338 1773 204
Trzciel 223 1793 340
Tuczno 215 1773 231
Wałcz 642 1773 214
Wieleń 686 1773 805
Wolsztyn 371 1797 561
Wronki 483 1793 463
Wschowa 301 1793 418
Zbąszyń 89 1793 135

Razem 19 913 Ö Ö

Źródła: Liczba głów żydowskich w Koronie z  taryf roku 1765, wyd. 
J. K l e c z y ń s k i  i F. K l u c z y c k i ,  „Archiwum Komisji Historycz
nej”, t. 8 :1898  s. 391; M. B ä r ,  Westpreussen unter Friedrich dem  
Grossen, Bd. 2, Leipzig 1909 s. 711-712; Opisy m iast polskich z  la t 
1793-1794, cz. 2, wyd. A. W ą s i c k i ,  Poznań 1962; J. J a c o b s o n ,  
Eine Generaltabelle über die wechselseitigen Privilegien der Juden, Städte  
und Zünfte in südpreussischen K am m erdepartam ent Posen, 1797 s. 74, 
92; W o j c i e c h o w s k i ,  dz. c y t , s. 17.

Tkbela nr 6
Gminy żydowskie w województwie kaliskim w 1765 r.

Gmina
Liczba głów żydowskich

gmina ośrodek gminy
1 2 3

Powiat kaliski

Kalisz 809 809
Karmin 96 73
Koźmin 271 271
Koźminek 225 225
Odolanów 18 14
Ostrów 266 266
Raszków 8 8
Stawiszyn 91 57
Zd uny 49 49
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1 2 3
Powiat koniński

Golina 142 142
Kleczew 262 262
Koło 256 256
Konin 133 133
Rusocice 57 57
Rychwał 102 102
Wilczyn 39 39

Powiat pyzdrski
Borek 200 200
Jaraczewo 85 85
Jarocin 282 282
Kobylin 139 139
Krotoszyn 1656 1656
Kórnik 381 367
Nowe Miasto 146 146
Miłosław 136 136
Pogorzela 32 32
Pyzdry 454 454
Zaniemyśl 37 37
Żerków 76 76

Powiat kcyński
Barcin 50 50
Chodzież 644 644
Gołańcz 193 193
Kcynia 361 304
Łabiszyn 364 364
Margonin 316 316

Powiat gnieźnieński
Czerniejewo 28 28
Działyń 104 104
Gniezno 251 251
Skoki 372 372
Witkowo 354 354
Września 436 436
Żydowo 33 33

Powiat nakielski
Debrzno 308 308
.Gronowo 97 97
Krajenka 254 249
Lędyczek 52 52
Łobżenica 572 491
Mrocza 105 105
Nakło 56 33
Sępólno 553 486
Złotów 1027 1027
Razem 12995 12 670
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Źródło: R. M a h l e r ,  Jidn in am olikn Pojln in licht fun cifem , 
Warszawa 1958, Thbele, s. 4-5.

Thbela nr 7
Żydzi w miastach łęczycko-sieradzkim w 1676 r.

Miasto Liczba Żydów

Łęczyca 95
Dobra _a
Działoszyn 18
Koniecpol 36
Piotrków 14
Praszka 16
Warta 50

Razem 229

a Podana łączna liczba chrześcijan i Żydów.
Źródło: Biblioteka Czartoryskich, rkps 1100 p. 214, 217, 243, 251, 

259.

Thbela nr 8
Gminy żydowskie w województwie łęczyckim w 1765 r.

Gmina Liczba Żydów

Brzeziny 243
Bielawy 88
Katów 69
Krośniewice 79
Łęczyca 1067
Parzęczew 267
Piątek 139
Sobota 114
Stryków 625
Ujazd i Inowłodz 212

Razem ‘ 2903

Źródło: Liczba głów, s. 406.
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Thbela nr 9
Gminy żydowskie w województwie sieradzkim w 1765 r,

Gmina/miasto Liczba Żydów
. gmina miasto

Błaszków 310 247
Dobra 377 334
Koniecpol 798 394
Pławno 22
Przyrów 63
Żytno 34
Lutomiersk 445 404
Łask 1588 891
Burzenin 84
Sieradz 17
Szadek 37
Widawa 166
Złoczew 25
Piotrków 1107 715
Rozprza 78
Tuszyn 90
Przedbórz (woj. sandomierskie) 
Kamieńsk 25 25
Warta 362 262
Ziemia wieluńska 
Bolesławiec 106 106
Działoszyn 1956 649
Kępno 879 727
Starostwo grabowskie 45 Ô

Razem 7988 5370

Źródło: R. M a h i e r ,  dz. cytab. 6 a.

Tabela nr 10
Zabudowa i ludność miast powiatu wieluńskiego w 1791 r.

Miasto Dom y Ludność
chrześc. żyd. chrześc. żyd.

Bolesławiec 97 7 ,
Działoszyn 63 71
Frydrychsztat 24 — 126 _
Praszka 131 27 624 127
Wieluń 198 1 1100 7
Wieruszów 168 6 1052 78
Razem 681 112 .. .
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Źródło: J. G o ld  b erg,  Stosunki agrarne m iastach ziem i w ie
luńskiej w drugiej połow ie X V II i w X V III w., Łódź 1960 s. 108-109.

Thbela nr 11

Żydzi w miastach kujawskich w 1674 r.

Miasto Chrześcijanie Żydzi Ogółem

Brześć Kujawski 183 32 215
Chodecz 104 4 108
Izbica Kujawska 100 8 108
Kowal 331 20 351
Przedecz 100 6 106
Fordon 216 55 271
Inowrocław 463 30 493
Podgórz 67 8 75

Razem 1564 163 1727

Źródła: ASK I 73 k. 40-40 Rejestr pogłównego województwa  
brzesko-kujawskiego z  1674 roku, wyd. R. i Z. G u 1 d o n o w i e, 
„Prace Komisji Historii BTN”, t. 12:1976 s. 167.

Thbela nr 12

Gminy żydowskie w ziemi dobrzyńskiej w latach 1765-1790

Gmina
Liczba Żydów w latach

1765 1790
Gmina Gmina Ośrodek

Dobrzyń n/Drwęcą — 303 246
Dobrzyń n/Wisłą 757 614 283
Kikół 102 187 156
Lipno 58 177 135
Radziki 165 111 64

Razem 1082 1392 884

Źródła: Liczba głów żydowskich, s. 396; Z. G u i d o n ,  L. S t ę p 
k o w s k i ,  Spis ludności żydowskiej z  1790 roku, BŻIH 1986 nr 3-4 
s. 129-130.
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Tkbela nr 13
Żydzi w miastach wielkopolskich w drugiej połowie XVI w.

W ojewództwo Pow ierzchnia L iczba m iast Skupiska żydowskie Sum a pogłów- 
nego w złp

km2 1500 1600 XVI w. 1563-1578 1569 1578
Poznańskie 16127 71 68 27 19 1054 1822
Kaliskie 16 523 98 90 23 18 302 444
Łęczyckie 4 378 31 30 4 2 67 73
Sieradzkie 11690 39 45 7 2 67 25
Inowrocławskie 2 925 11 10 4 2 140 310
Brzesko-kuj awskie 3 277 15 14 4 2 113 105
Ziemia dobrzyńska 2 952 7 7 3 2 44 20

Razem 57 912 272 264 72 47 1787 2799

Źródła: W. M a ł c u ż y ń s k i ,  Kilka kartek ze statystyki skarbowej 
X V I w., „Ekonomista” R. 2 :1902 t. 3 tab. 1-2; A  P a w i ń s k i ,  
Skarbowość , s. 176; R. S z c z y g i e ł ,  dz. cyt., s. 99.

ZENON GULDON, JACEK WUACZKA

Die Juden unter den Christen in den Städten Großpolens bis 
Ende des 18. Jh.

(Zusammenfassung)

Der Überlieferung gemäß sollen die Juden in Großpolen bereits im 10. 
Jh. erschienen sein. Auf Grund des ihnen von Bolesław dem Frommen, dem 
Fürst von Kalisz, 1264 verliehenen Privilegs erhielten sie beträchtliche Rechte. 
Im Jahre 1578 haben die großpolnischen Juden 2.799-Zloty Kopfsteuer ge
zahlt, was auf ihre^Zahl von mindestens 8.500 Personen schließen läßt; davon 
hat 1.058 Zloty die größte Gemeinde — jene von Posen — gezahlt. Im 
Jahre 1656 fielen zahlreiche Juden, der Kollaboration mit den Schweden an
geklagt, polnischen Truppen zum Opfer. Ein Tbil von ihnen fand Zuflucht in 
Schlesien. Nach dem Abschluß des polnisch-schwedischen Krieges haben die 
großpolnischen Juden den Handel Polens mit den westlichen Ländern be
herrscht, indem sie sich lebhaft an den Jahrmärkten in Leipzig und Breslau 
beteiligten. Im Jahre 1676 wurde die Kopfsteuer von über 4.600 Juden aus 
großpolnischen Städten bezahlt; nur Greisen und Bettler sowie Kinder unter 
10 Jahre waren davon frei. Im Jahre 1765 lebten in Großpolen 47.572 Juden 
im Alter über ein Jahr. Ende des 18. Jh. war in den Städten westlichen 
Großpolens jeder dritte Einwohner evangelisch und jeder fünfte -  Jude.

In einigen Städten, z. B. in Kcynia (Exin), Kłodawa, Kalisz, Łęczyca und 
Posen, wurden Prozesse wegen vermeintlicher Ritualmorde — manchmal auch
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wegen der Profanation der Hostien -  geführt. Bereits 1399 wurden dieser 
Verbrechen Juden in Posen beschuldigt. In den Jahren 1556-1558 wurde ei
ne solche Anklage gegen Juden aus Kalisz, Kowal und Wschowa (Fraustadt) 
erhoben. Die Lage der Juden in Polen scheint der Brief eines Krakauer Rab
biners aus dem 16. Jh. gut zu widerspiegeln: „Aber vielleicht ist es richtiger, 
bei trockenem Brot in Ruhe in unserm Lande zu leben, wo der Haß gegen 
uns nicht so stark ist wie in Deutschland. Gebe Gott, daß es bis zur Ankunft 
des Messias so bleibe”.

Übersetzt von Juliusz Zychowicz


