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OD WYDAWCY 

Majer Bałaban (1877-1943) był jednym z najwybitniejszych badaczy histo-
rii Żydów, a zwłaszcza dziejów tego narodu w Polsce. Ogłosił bardzo wiele 
prac z tej dziedziny, pisząc po polsku, w języku jidisz, po niemiecku, a także 
sporadycznie po rosyjsku. Przed i w czasie I wojny światowej żył i pracował 
głównie we Lwowie i w Krakowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści - od 1918 roku zamieszkał w Warszawie. Jako profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego prowadził intensywną działalność naukową i wydawniczą. 
Współpracował z Instytutem Judaistycznym w Warszawie, miał swój udział 
w redagowaniu „Encyclopedia Iudaica", utrzymywał liczne kontakty z uczo-
nymi w Europie i na świecie. Zmarł w Getcie Warszawskim w 1943 roku -
na krótko przed wybuchem tam powstania. 

Oddawana do rąk polskiego Czytelnika książka Majera Bałabana jest dzie-
łem niezwykłym. Opowiada ze znawstwem i ogromną miłością o Żydowskim 
Mieście w Lublinie. Tego miasta już nie ma. Okrucieństwo i barbarzyństwo 
„narodu panów" sprawiły, że nie pozostał po nim - rzecz by można - niemal 
kamień na kamieniu. Dziś Miasto Żydowskie w Lublinie odżywa przed ocza-
mi Czytelnika w barwnej narracji Autora. 

Majer Bałaban napisał to dzieło po niemiecku w trudnym okresie I wojny 
światowej. Ukazało się ono drukiem w roku 1919, wydane przez Judischer 
Verlag w Berlinie, z pięknymi ilustracjami i zdobieniami Karla Richarda Han-
kera. Podejmując się wydania polskiego przekładu tej książki, pragniemy od-
dać ją Czytelnikowi w formie prawie niezmienionej. Czynimy tak w prze-
świadczeniu, że mimo upływu lat książka się nie zestarzała, że nadal przybli-
ża Czytelnikowi zapomniany fragment dziejów Lublina, miniony bezpowro-
tnie. Wydawniczy kształt polskiej edycji „Żydowskiego miasta w Lublinie" 
niech będzie wyrazem naszego szacunku dla Czytelników, Autora i przed-
miotu, o którym tak pięknie opowiada. 
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ZAMIAST WPROWADZENIA 

Wysoko w górę wystrzeliwują wieże starych lubelskich kościołów, a głę-
boko w dole, u stóp Góry Zamkowej przykucnęła stara lubelska synagoga; 
wysoko, na szerokim grzbiecie wzgórza wznosi się Stare Miasto ze swoimi 
wiekowymi bramami, wąskimi uliczkami, resztkami starych baszt i wież, sta-
rymi kościołami, klasztorami, pałacami szlacheckimi i domami patrycjuszy, 
nisko, w wilgoci i brudzie, między bajorami i błotami rozciągnęło się wokół 
Góry Zamkowej Miasto Żydowskie. Dźwięcznie i doniośle biją dzwony w 
Starym Mieście, gdy tymczasem na Rynek wciska się przeraźliwy harmider 
żydowskiego miasta. „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!" modlił się nie-
gdyś, przed tysiącami lat Psalmista, i z tej samej głębokości, z ciemnych zauł-
ków, z brudu getta żyjącego nadal w świecie Średniowiecza trzy razy dzien-
nie modlą się tymi słowami w swoich synagogach dzieci Psalmisty. 

A synagog jest w Mieście Żydowskim wiele, niemal tak wiele jak kościo-
łów na Starym Mieście. Niemal w każdym domu jest bożnica lub bethamid-
rasz, przy którym zwykle mieści się także cheder. Rano i wieczorem zbierają 
się tutaj pobożni, cały dzień siedzą tu dzieci i słuchają z ust nauczyciela „Sło-
wo Boże". Tutaj, w ciemnych i nie wietrzonych pomieszczeniach, od rana do 
późnego wieczora malcy studiują Pismo i Talmud monotonnie wyśpiewując 
święte wersy. Ich śpiew rozbrzmiewa daleko na ulicy i razem ze zgiełkiem 
ulicznym, krzykami tandenciarzy i sprzedawców, głosami targujących się ko-
biet i turkotem wozów nadaje żydowskiej ulicy swoisty koloryt. 

Inną, bardzo niemiłą, cechą żydowskiej ulicy jest straszliwy brud, będący 
przyczyną wszelkich chorób. Lublin nie ma jeszcze kanalizacji, a woda do-
prowadzona jest tylko do Nowego Miasta. Na Starówce i w Mieście Żydows-
kim wodę sprzedaje się na miarki, a kał i nieczystości spływają z domów 
otwartymi rynsztokami. Nic dziwnego, że choroby nigdy nie chcą tutaj wy-
gasać i każdego roku zabierają nawet najzdrowszych. 

Opuszczając miasto, Rosjanie zostawili po sobie zarazę. Władze austriac-
kie kazały umieścić na bramie miejskiej tablicę ostrzegawczą z trupią czaszką 
i zabroniły żołnierzom wstępu do dzielnicy żydowskiej. 
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Teraz trochę się tam poprawiło. Choroby wygasły i znikły tablice ostrze-
gawcze. Możemy spokojnie wejść do starej dzielnicy miasta, wędrować po jej 
zaułkach i obserwować codzienną krzątaninę mieszkańców. 

Ale zanim ruszymy w drogę, musimy zrozumieć źródła tej przeszłości. 
Musimy obudzić duchy wielkich ludzi, którzy kiedyś tu żyli i działali, przy-
wołać w pamięci ich czyny i cierpienia i wraz z nimi zwiedzać zaułki, domy 
i synagogi. Dopiero wtedy zrozumiemy język wąskich zaułków i starych 
murów, harmider getta i zupełnie innymi oczyma spojrzymy na włóczących 
się bezczynnie po ulicach ludzi. 

Zwiedzając miasto żywych udamy się też na miejsce spoczynku zmarłych, 
na stary cmentarz, odegniemy zagradzające nam drogę gałęzie, usuniemy z 
nagrobków bluszcz i zielsko i będziemy odczytywać napisy, które zostały 
głęboko wyryte w kamieniach. Te pogmatwane napisy opowiedzą nam o lu-
dziach, którzy w tym mieście żyli i działali, głosili Słowo Boże, leczyli choro-
by, uczyli dzieci, kochali żydostwo i za nie cierpieli. 

Książka ta chce tych ludzi wyrwać z zapomnienia, chce być drogowska-
zem do getta przeszłości i getta teraźniejszości. Być może obecna krwawa 
wojna zburzy mury ostatnich gett, a wówczas przyszłe pokolenia będą się 
mogły z książki tej dowiedzieć, jak żyli i cierpieli w zamierzchłej przeszłości 
ich przodkowie. 

Książkę tę pisałem w czasie wojny, co trzeba mieć na uwadze, gdy się 
ją ocenia. Wojna zawiodła mnie do Lublina, gdzie w wolnych chwilach, któ-
rych zresztą nie miałem zbyt wiele, zbierałem i porządkowałem materiał do 
tej pracy. Każdy, kto kiedykolwiek pracował naukowo, wie, co to znaczy 
pisać studium historyczne bez dostępu do bibliotek i bez własnych notatek. 
Wystarczy tylko wspomnieć, że w całym Lublinie nie można było dostać 
Grotefenda*, tak iż tygodniami musiałem czekać na sposobność wyjazdu do 
Warszawy, by tam przeliczyć jakąś datę kościelną na cywilną. W tych warun-
kach musiałem z góry zrezygnować z zamiaru napisania historii lubelskich 
Żydów i ograniczyć się do topografii miasta. Topografia taka budzi jednak 
zwykle małe zainteresowanie ludzi, którzy nie są, choćby w zarysach, zazna-
jomieni z dziejami miasta. Uznałem przeto, że na początku winienem poka-
zać nieco obrazów z dziejów żydowskiego Lublina, aby dopiero później 
przejść do opisu żydowskich zaułków i domów. 

W trakcie pisania praca stopniowo rozrastała się i zmienił się też nieco jej 
cel. Część historyczna stawała się coraz obszerniejsza i składa się w końcu z 

* Chodzi zapewne o któreś z dzieł Hermanna Grotefenda, niemieckiego historyka (1845-
-1931) zajmującego się głównie chronologią historyczną - przyp. wyd. 



jedenastu rozdziałów. Dopiero ostatni, dwunasty rozdział tej książki, jest 
przewodnikiem po Starym Mieście i Mieście Żydowskim, który w początko-
wym zamyśle miał stanowić jej główną część. 

W Lublinie spotkałem mojego dawnego współpracownika, architekta Ri-
charda Henkera z Charlottenburga. Również i jego wojna przywiodła do 
tego miasta i również on poświęcił swój skąpy czas na studiowanie żydows-
kiego getta. Często spotykałem go w wąskich i brudnych zaułkach, niekiedy 
w skwarze południa, gdy rysował żydowskie kamieniczki, otoczony chmarą 
hałaśliwych dzieci, które niemal wyrywały mu ołówek z ręki. Tutaj zawiązała 
się nasza przyjaźń. 

Książka ta powędruje w świat jako jedyne wspomnienie o wielu kolegach, 
którzy zatrzymali się w Lublinie na dłużej albo przynajmniej zahaczyli pod-
czas swej wędrówki o Stare Miasto, a także jako drobny przyczynek do poz-
nania polskich gett ze wszystkimi ich osobliwościami, które korzeniami swy-
mi sięgają głęboko w średniowiecze. 

Lublin, 3 marca 1918 r. 
Dr Majer Bałaban 
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Rozdział I 

Miasto Żydowskie w Lublinie i jego rozkwit w XVI wieku 

Lubelskie Stare Miasto rozpościera się na płaskowyżu, który rozszerza się w 
kierunku południowym, gdzie graniczy z dzisiejszym Nowym Miastem (Kra-
kowskie Przedmieście), a ku północy staje się coraz bardziej wąski i spadzisty 
(ryc. 1 i 2). Po południowej stronie Starego Miasta stały dwie bramy: Brama 
Krakowska i Brama Ariańska (stoją one do dziś), od strony zachodniej miasto 
zamykała Brama Rybacka, a od północy stojąca na najbardziej stromym i najniż-
szym krańcu płaskowyżu tak zwana Brama Zamkowa, zwana też Żydowską"' 
(ryc. 12). Za Bramą Żydowską płynęła jedna z wielu odnóg Bystrzycy, nad 
którą stał most prowadzący na Górę Zamkową. Góra Zamkowa wznosi się na 
północny-wschód od Starego Miasta i kiedyś była dobrze ufortyfikowana. Tutaj, 
pośród murów, wież i bastionów wznosił się stary zamek królewski z wieżą 
i kościołem (ryc. 27). Na wschód i zachód od Góry Zamkowej ciągną się stawy 
i błota. Niektóre, leżące po wschodniej stronie góry, zachowały się do dziś1. 

Lublin jest miastem bardzo starym. Istniał już w wieku XII, a w wieku 
XVI był już znany i sławny. Tutejsza gmina żydowska jest młodsza od gmin 
w innych miastach Polski. Po raz pierwszy słyszymy o niej dopiero w drugiej 
połowie XV wieku. Dowiadujemy się też wówczas o jej pierwszych reprezen-
tantach. Nie wiadomo, gdzie wspólnota ta mieszkała, gdzie miała swój cmen-
tarz i synagogę. Wiemy natomiast, że w wieku XVI liczni Żydzi zamieszki-
wali na północ i północny-wschód od Zamku, gdyż miasto posiadało dawny 
„Privilegium de non tolerandis Judaeis". 

Podobnie jak wszystkie gminy żydowskie w Polsce, gmina lubelska starała 
się o prawa i przywileje. Pierwsze prawa otrzymała ona jednak dopiero 27 
lutego 1523 roku. Na wniosek starosty, Jana z Pilcza, który stwierdził, iż 
Żydzi spełniają dla Zamku użyteczne posługi, pomagając w oczyszczaniu rze-
ki i utrzymywaniu wałów, król Zygmunt zrównał ich w prawach z innymi 
polskimi Żydami2. 

* Dziś Brama Grodzka (przyp. wydawcy). 
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W wieku XVI gwałtownie rozwija się też lubelski handel. Organizowane 
są tutaj wielkie jarmarki, na które zjeżdżają kupcy ze wszystkich krajów. 
Wystawia się tu na sprzedaż wyroby niemieckich, włoskich i francuskich ma-
nufaktur, dywany z Persji i Turcji, sukno i wyroby z aksamitu z Włoch i 
Francji, płótno z Nadrenii, Flandrii i Francji, przyprawy i farby ze Wschodu, 
futra z Litwy, wino z Węgier, Mołdawii i Cypru, sól z Rusi i Wieliczki. 
Niemcy, Francuzi, Włosi, Persowie, Turcy, Tatarzy, Ormianie i Kacapi ściąga-
li do Lublina, by tu wymienić je na swoje towary. Na jarmarkach lubelskich 
Wschód i Zachód podawały sobie rękę, czyniąc z Lublina węzłowy punkt i 
ważne centrum handlowe3. Liczne przywileje króla Zygmunta Augusta, jak 
na przykład zwolnienie mieszczan lubelskich z opłat celnych na wielu stac-
jach granicznych, prawo składu towarów itp., spowodowały szybki rozwój 
handlu międzynarodowego, przynosząc miastu bogactwo i zadowolenie. 

Stwarzało to również znakomite warunki dla rozwoju bogatej gminy ży-
dowskiej i wielkie szanse dla żydowskich kupców. I rzeczywiście, w XVI 
wieku gmina lubelska rozwija się bardzo szybko i wkrótce dorównuje swoim 
siostrzanym gminom we Lwowie i Krakowie. Kupiectwo chrześcijańskie 
szybko zrozumiało, że wyrasta im groźna konkurencja, i już w 1521 roku 
dochodzi do procesu przed królewskim sądem asesorskim. Mieszczanie 
skarżyli się, że Żydzi przejęli handel, że sprzedają oni towary en detail, 
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handlują pieprzem i innymi korzeniami-, uprzedzają miasto w zakupie zboża 
oferując wyższe ceny itp. 

30 grudnia 1521 roku na sejmie w Piotrkowie król zabronił Żydom handlu 
zbożem i powołał komisję, która miała zbadać inne zarzuty4. Jak się wydaje, 
wnioski komisji były dla Żydów pomyślne i mogli oni dalej swobodnie hand-
lować, zwłaszcza że 16 kwietnia 1530 roku król uwolnił ich - tak jak wcześ-
niej mieszczan lubelskich - od uiszczania „starego cła". Odtąd mieli oni płacić 
cło wyłącznie od sprowadzanych wołów5. 

Ulgi te Żydzi chcieli rozszerzyć na tzw. „strygold", to znaczy domagali 
się, by - podobnie jak mieszczanie - nie musieli płacić miastu podatku od 
wyrobów manufakturowych. Znowu doszło do procesu z miastem, na któ-
rym obie strony przedstawiły swoje racje: Żydzi domagali się takich samych 
praw co mieszczanie, natomiast mieszczanie utrzymywali, że Żydzi nie są 
mieszczanami, gdyż mieszkają poza miastem i nie łożą na utrzymanie murów 
miejskich. 15 września 1531 roku król Zygmunt rozsądził spór na ko-
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rzyść mieszczan6. Wyrok ten nie zahamował jednak żydowskiego handlu, 
zwłaszcza, że w latach następnych Żydzi zwolnieni zostali od płacenia kolej-
nych ceł. Tak więc w roku 1543 zwolnieni zostali od cła na rzecz królewskie-
go skarbu w Krasnymstawie i Bełzie, dzięki czemu uzyskali wolne połączenie 
ze Lwowem i południowo-wschodnimi rubieżami Rzeczypospolitej, 
a w roku 1550 zrównani zostali w prawach z chrześcijańskimi mieszczanami 
w sprawach miary i wagi oraz wszystkich ceł i podatków7 . 

Podobnie jak w innych miastach, centrum handlowe Lublina znajdowało 
się wówczas na rynku i w otaczających go zaułkach. Tutaj stała waga, tu byli 
tłumacze i pośrednicy, którzy chętnych prowadzili do kupców. Żydzi miesz-
kali jednak daleko poza miastem i nie wolno im było wynajmować w mieście 
mieszkań ani pomieszczeń na sklepy. Wprawdzie Żydzi zakaz ten próbowali 
łamać lub omijać, ale w pełni udało się to tylko jednemu, bogatemu dzierżaw-
cy ceł - Josko. Innym Żydom nie wolno było mieszkać w mieście, toteż 
chcieli oni przynajmniej przenieść swoje siedziby bliżej miasta. W tym kieru-
nku zmierzały ich wysiłki przez cały XVI wiek. Jedyną realną możliwością 
było osiedlenie się wokół Góry Zamkowej, gdzie ciągnęły się bagna i trzęsa-
wiska. Żydzi, nie zważając na to, kupili w 1550 roku do kapitana lubelskiego 
zamku, Andrzeja Tęczyńskiego, za trzy floreny polskie, parcelę „przy drodze 
do stawu Czechówka", pod nową jatkę. Drugi plac, pod budowę szpitala, 
ten sam starosta sprzedał im tuż przy Górze Zamkowej. Poza tym podarował 
im jeszcze trzecią część góry Grodzisko, gdzie stał do tej pory żydowski 
szpital8. 

11 października lekarz żydowski, dr Izaak Maj, wykupił od tegoż starosty 
podmokłą działkę „obok wielkiego stawu u stóp Góry Zamkowej" 
z prawem zbudowania na niej domu. Osuszanie działki musiało potrwać 
i dlatego pierwszą roczną ratę miał on płacić dopiero po dziesięciu latach. Na 
placu tym gmina żydowska zbudowała wyższą uczelnię talmudyczną (jeszi-
wę), na co uzyskała 23 sierpnia 1567 roku specjalny przywilej królewski9. 

Nowa synagoga mieściła się w masywnym budynku, dużym i pięknym, 
i otrzymała imię pierwszego rektora nowej akademii, rabbiego Salomona 
Lurii (ryc. 37 i 38). W tym samym domu kilka lat później urządzono drugą, 
mniejszą synagogę, która nosiła, i do dziś nosi, imię późniejszego rabina Lu-
blina „rabbiego Majera ben Gedalii Lublin" zwanego też krócej Maharam 
Lublin. 

Tak więc w drugiej połowie XVI wieku gmina lubelska miała już swoje 
synagogi i instytucje opieki społecznej u samego podnóża Góry Zamkowej, 
czyli tam, gdzie stoją one i dziś. Równolegle na pobliskich terenach wokół 
Góry Zamkowej kolejno wyrastały domy co bogatszych kupców. Domy te 
jak wieniec otaczały Górę Zamkową w dwóch rzędach tworząc dzisiejszą 
ulicę Szeroką, Podzamcze i Krawiecką oraz wiele nie nazwanych, krótkich i 
poplątanych zaułków. 

11 



Z czasem żydowskie domy zaczęły coraz bliżej przysuwać się do Góry 
Zamkowej aż wreszcie ściśle do niej przywarły. Gdy zabrakło tam miejsca, 
place budów przenosiły się w kierunku Mostu Żydowskiego i Bramy Żydow-
skiej (ryc. 12). Wkrótce kramy stały już w samej Bramie Żydowskiej od stro-
ny getta (ryc. 6) i znajdują się tam do dziś. W roku 1636 kilka kroków przed 
Bramą Żydowską, na ulicy Szerokiej 2, zbudowano nową synagogę. Jej fun-
datorem był Hirsz Doktorowicz10. Synagoga ta mieści się dziś na rogu Szero-
kiej i Cyruliczej na pierwszym piętrze tylnego korytarza. Za domem tym 
znajdował się kiedyś wielki staw, który od zachodu dochodził do getta. Dzi-
siaj biegnie tamtędy ulicy Nadstawna. 

Pod koniec XVI wieku lubelskie getto rozbudowało się. Wszystkie domy 
położone wokół Zamku były własnością Żydów, a specjalny przywilej króla 
Zygmunta Augusta (1568) chronił ich prawa i zabraniał nie-Żydom kupowa-
nia albo dzierżawienia tam gruntów". Ten przywilej de non tolerandis Chri-
stianis Żydzi krakowscy uzyskali już w roku 1564, poznańscy w roku 1633, a 
gminy litewskie 31 grudnia 1645 roku. 

Miasto Lublin posiadało więc przywilej de non tolerandis Judaeis, a Mia-
sto Żydowskie przywilej de non tolerandis Christianis. W praktyce jednak 
oba te przywileje nie były przestrzegane: w getcie mieszkali chrześcijanie,dla 
których w roku 1611 zbudowano nawet kościół świętego Wojciecha wraz z 
klasztorem św. Łazarza, a do miasta napływali żydowscy kupcy, którzy wy-
najmowali w zabudowaniach klasztornych i pałacach szlacheckich pomiesz-
czenia na sklepy i mieszkania. Nawet bogaci patrycjusze nie wstydzili się za 
duże pieniądze zapewniać w swoich domach schronienia Żydom lub wynaj-
mować im magazyny, piwnice itp. Według wiarygodnej relacji jednego ze 
współczesnych (1618), stary rynek zastawiony został wkrótce żydowskimi 
straganami12. Wokół Trybunału Koronnego, w którym rozstrzygano w naj-
wyższej instancji wszystkie spory w Koronie, Żydzi lubelscy i obcy rozkła-
dali swoje kramy. Z okolic Mostu i Bramy Żydowskiej przenieśli się też tutaj 
maklerzy, oferujący wszelkiego rodzaju towary i prowadzący potencjal-
nych kupców do sklepów. Żydowscy rzemieślnicy, zwłaszcza krawcy i kuś-
nierze szukali tu - mimo protestów cechów i gildii - pracy i materiałów, 
toteż przed obliczem królewskiej Temidy dochodziło do bójek, pobić i konfi-
skat towarów, co często znajdowało epilog w Trybunale Koronnym albo kró-
lewskim sądzie asesorskim. Podobnie jak w innych polskich miastach, cechy 
i gildie nie zamierzały tolerować żydowskiej konkurencji i żądały od rajców i 
ławników wygnania Żydów z miasta. Ale Żydzi zawsze potrafili wyjednać 
pomoc patrycjuszy i zachować prawo handlu. Prawo to spisywane było 
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w tak zwanych paktach (Pacta cum Judaeis inita), w których co kilka lat ustalano 
ramy i granice żydowskiego handlu, kary za ich przekraczanie oraz termin obo-
wiązywania umowy. Handel nie daje się jednak wcisnąć w żadne sztywne ramy: 
kto kupuje tysiąc wołów, kupi ich też i dwa tysiące, jeśli tylko będzie miał ku 
temu sposobność. Dochodziło do niesnasek, toteż, gdy mijał termin obowiązy-
wania umowy, magistrat z reguły nie chciał jej odnawiać. Wówczas zaczynał się 
okres najgorszy dla obu stron. Mieszczanie uważali, że Żydzi w ogóle nie mają 
już teraz prawa handlować w mieście, a Żydzi twierdzili, że skoro nie są już 
związani żadnymi umowami, mają pełną swobodę handlu. Dochodziło do bójek 
i gwałtów, mieszczanie judzili motłoch do plądrowania żydowskich sklepów i 
straganów, zatrzymywania i konfiskowania wozów z towarami jadącymi na jar-
mark. Ale Żydzi zawsze znajdowali drogę do rajców, po ich stronie stawała 
również szlachta, przyzwyczajona do żydowskiego kupca. Nic więc dziwnego, 
że po wielu przetargach odnawiano pakta, a granice żydowskiego handlu stop-
niowo poszerzano, podwyższając zarazem podatki na rzecz rady miejskiej. 
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Pakta te rada miejska (consules) zawierała zawsze wbrew woli chrześcijań-
skiego kupiectwa i cechów. Potęgowało to i tak już wielką nienawiść do Ży-
dów i „prosty człowiek z Lublina" wściekle rozmyślał, jak zemścić się na 
Żydach. Najmniejsza sposobność mogła spowodować grabieże i pogromy, 
które powtarzały się co parę lat z rosnącym okrucieństwem. W Polsce nazy-
wano je „żakinadą", ponieważ najczęściej inicjowali je uczniowie szkoły 
jezuickiej i czeladnicy. Podczas takiej żakinady w roku 1646 ośmiu Żydów 
straciło życie, 50 zostało rannych, a 20 domów zostało do szczętu splądro-
wanych13. 

Tyle o handlu w mieście. W Mieście Żydowskim obowiązywały dwie ju-
rysdykcje. Na północ od Zamku (ul. Szeroka, Cyrulicza, Jateczna itp.) spra-
wował ją kapitan zamkowy (starosta), a na południe od Góry Zamkowej, na 
Podwalu, ul. Krawieckiej, Podzamczu itp. znajdowała się osobna gmina, któ-
ra posiadała własnych ławników. Nazywała się ona Podzamcze i posiadała 
rozliczne prawa i przywileje, między innymi monopol wyszynku miodu, 
piwa i gorzałki, mielenia mąki i wypieku chleba. Przywilejów tych Żydzi nie 
przestrzegali. Piekli chleb, warzyli piwo, pędzili gorzałkę i sprzedawali je 
Żydom i chrześcijanom. Niewiele zwracali uwagi na zakazy Zygmunta III z 
roku 1590 i 1594, zmuszając ławników z Podzamcza i lubelski magistrat do 
zawarcia paktów. Pakty te zastrzegały produkcję piwa i gorzałki dla chrześci-
jan, ale zezwalały Żydom na ich sprzedaż detaliczną. Żydzi mogli więc kupo-
wać piwo i gorzałkę od chrześcijan na miejscu. Dla ustalenia cen hurtowych 
na te artykuły powołano komisję, która składała się z 8 chrześcijan i 2 Ży-
dów. Żydowski szynkarz, który nie chciał kupować towaru u miejscowych 
chrześcijan, miał wpłacić co roku do kasy kasztelana 100 złotych. Poza tym 
Żydom nie wolno było sprzedawać chrześcijanom mąki i chleba i mieli oni 
obowiązek co roku dawać ławnikom 35 łokci delikatnego materiału, a dwa 
razy do roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc, kasztelanowi, 7 ławnikom 
i pisarzowi po funcie pieprzu i łucie szafranu. Umowę tę odnawiano co kilka 
lat, na przykład w roku 1628 odnowiono ją na pięć lat, a w roku 1633 na 
lat 15. 

Wszystkie umowy, jakie Żydzi zawierali z przedmieściem Podzamcze, 
musiał zatwierdzić starosta, który jako urzędnik królewski był zarządcą 
wszystkich królewskich dóbr. Do jego obowiązków należała też obrona Ży-
dów oraz utrzymywanie porządku w mieście i poza miastem. Żydzi co roku 
płacili mu na Zamek 700 złotych podatku gruntowego. Byli zdani na jego 
łaskę, toteż z każdym nowo mianowanym starostą zawierali umowę, w której 
zobowiązywali się do pewnych świadczeń w zamian za potwierdzenie zdoby-
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tych wcześniej praw. Posiadamy niektóre z tych umów14 . Wszystkie powołu-
ją się na dekrety starostów Zbigniewskiego, Karola Firleja i Jerzego Ossoliń-
skiego (ok. 1640). Przywilej ten dosłownie potwierdził w roku 1668 starosta 
Niezabitowski, a w roku 1675 starosta Danilowicz. 
Brzmi on następująco: 

1. Czynsz gruntowy ze wszystkich domów razem, łącznie z domami rabi-
nów, szkolników, synagogami, szpitalami, cmentarzem, jatkami, rzeźniami i 
łaźniami wynosi jak dotychczas 700 florenów rocznie. 

2. Potwierdza się pakta zawarte z mieszkańcami Podzamcza odnośnie do 
wyszynku piwa i wódki. 

3. Jak do tej pory tak i teraz domy żydowskie będą zwolnione od obowią-
zku udzielania kwater wojsku, które ma się mu wskazać gdzie indziej. 

4. Żołnierze zamkowi nie mają czego szukać u Żydów, nie mogą oni też 
wymuszać na nich pieniędzy. 

5. Cmentarz ma pozostać jak dotąd nietknięty. 
6. Podczas mojej (starosty) nieobecności mój zastępca zapewni Żydom 

wszelką ochronę. 
7. Jeśli któryś z moich ludzi wezwany zostanie przed sąd zamkowy, musi 

mu być zawsze umożliwione odwołanie do mnie (die Berufung zu mir)15. 
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Rozdział II 

Gmina żydowska w Lublinie, jej prawa i obowiązki 

Gmina lubelska powstała później od innychwielkich gmin żydowskich 
wPolsce, stąd przy jej zakładaniu korzystano z gotowych już wzorów. Poz-
nań, Kraków, Lwów i Sandomierz miały już ustrój prawny, którego podsta-
wę stanowiły tak zwane przywileje generalne polskich królów, wywodzące 
się od zasadniczego przywileju Bolesława Pobożnego z Kalisza. Na mocy 
tych przywilejów Żydzi byli tzw. Kammerknechtami, to znaczy sługami 
skarbu, płacili swoje podatki królowi i podlegali jego jurysdykcji. Choć mie-
szkali w miastach, mało mieli do czynienia z urzędami miejskimi i nie podle-
gali sądom ławniczym, lecz sądom wojewodów. Ich właściwymi sędziami (ju-
dices judaeorum) był wojewoda i jego zastępca, wicewojewoda. Żydzi lubels-
cy otrzymali przywileje generalne w roku 1523, a więc już w czasie, gdy ze 
względów fiskalnych królowie polscy dążyli do centralizacji gmin żydows-
kich poszczególnych ziem, a nawet całego państwa. W tym celu mianowali 
egzaktorów generalnych dla Polski i Litwy. Egzaktorem generalnym Wielko-
polski został Abraham Czech, Małopolski - Franczek (syn Mojżesza Fiszla 
i ojciec rabina dr Mojżesza Fiszla1, a Litwy - Michał Ezofowicz, brat ochrz-
czonego ministra finansów Abrahama; obaj z bratem zostali nobilitowani 
i otrzymali herb Leliwa2. 

Do pomocy tym egzaktorom mianowano dla poszczególnych ziem rabi-
nów generalnych (zwanych też generalnymi seniorami) o bardzo dużych 
uprawnieniach. Rabinami generalnymi Wielkopolski3 mianowano w roku 
1518 rabinów Mojżesza i Mendela Franka, a w 1522 roku rabinem general-
nym palatynatu Lublina, Bełza i Chełma został rabin z Lublina, dr Juda 
Aron4. W roku 1527 na prośbę gminy lubelskiej rabinem generalnym pa-
latynatu mianowano jednego z rabinów generalnych Wielkopolski - Moj-
żesza, który zastąpił na tym stanowisku Judę Arona5. Po nim funkcję tę 
przejął w roku 1532 rabin Szalom Szachna, który wraz z rabinem krakow-
skim, Mojżeszem Fiszlem, mianowany został rabinem generalnym całej Mało-
polski6. 
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Już w najdawniejszych czasach zamieszkali w Polsce bogaci Żydzi mieli 
ścisłe stosunki z królami. Byli oni nadwornymi bankierami, poborcami poda-
tków i ceł, pożyczają oni monarsze wielkie sumy pieniędzy, pokrywają ze 
swoich pieniędzy koszty utrzymania dworu, a niekiedy nawet i koszty wojen. 

Za panowania Kazimierza Wielkiego nadwornym skarbnikiem był Lewko, 
syn Jordana, o którym rozpowiadano w Krakowie, że posiada cudowny pier-
ścień, dzięki któremu całkowicie podporządkował sobie króla. Mówiono o 
nim również, że jest trudnym do pokonania czarownikiem. Po śmierci Kazi-
mierza Wielkiego Lewko był nadwornym bankierem Ludwika Węgierskiego 
i Władysława Jagiełły. Był tak potężny, że nie zaszkodziła mu nawet bulla 
papieża Bonifacego IX7. 

Na Rusi (we Lwowie) miał Jagiełło innego Żyda, celnika Wołczko. Pobie-
rał on na Rusi wszystkie cła i podatki. Otrzymał on też w nadaniu od króla 
wiele ziemi, którą potrafił skolonizować i zagospodarować8. Pod koniec 

5. Dziedziniec w domu przy Rynku 10. 
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XV wieku spotykamy w Krakowie bogatą rodzinę bankierską Fiszlów. Zało-
życiel rodu, Mojżesz Fiszel, był ożeniony z Rachelą, czyli Raszką, która była 
„dostawczynią" dworu królowej matki Elżbiety i dzięki temu zawarła znajo-
mość z królewiczami Janem, Albertem i Aleksandrem9. 

W tym czasie obok Fiszlów żył na Rusi, to jest we Lwowie, celnik Josko. 
Był on najbogatszym człowiekiem wschodniej części królestwa. Już jego oj-
ciec - Szachna - zbierał w latach 1440-1448 królewskie podatki we Lwowie i 
Gródku. Po ojcu interes przejął Josko ze swym bratem Izaakiem. Wkrótce 
jednak drogi braci rozeszły się. W 1484 roku Josko zbierał już na własny 
rachunek podatki w Hrubieszowie, Lwowie i Busku, a w latach 1502-1505 
(za 500 dukatów rocznie) wszystkie podatki we Lwowie i Bełzie. Aby umo-
żliwić mu egzekucję podatków, król obdarzył go wieloma przywilejami. Ze 
swojej działalności miał się rozliczać wyłącznie przed królem i miał prawo 
sam sądzić swoich urzędników. Zebranych pieniędzy Josko nie przekazywał 
do królewskiego skarbu, lecz zatrzymywał na opłacanie różnych wynagro-
dzeń. I tak corocznie wypłacał arcybiskupowi Lwowa 40 florenów, wojewo-
dzie ruskiemu 100 florenów, biskupowi kamienieckiemu 20 florenów, a kapi-
tule lwowskiej 40 florenów10. 

Wkrótce Josko wziął też w dzierżawę cło w Lublinie i Hrubieszowie i 
pożyczył królowi 425 florenów. W następnym roku przejął także komorę 
celną w Chełmie11. 

Josko był bogaty i potężny i nic dziwnego, że krzyżowcy, szykujący się 
na Rusi na wyprawę przeciwko Turkom, spustoszyli jego dobra. Jasko potra-
fił jednak powetować sobie przy królu straty, szybko rozszerzył swoje inte-
resy i wydzierżawił cło na całym Podolu, w Haliczu, Lwowie, Sanoku, 
Przemyślu i Bełzie, Chełmie i Lublinie12. Król zmuszony był dawać mu te 
dzierżawy w zastaw, ponieważ winien był mu ogromne sumy (504 czy nawet 
790 florenów), a nie mógł ich spłacić13. Kler, który niechętnie patrzył na 
zajmowanie, przez Żydów tak wysokich stanowisk, wystąpił przeciwko nie-
mu. Król pod naciskiem hierarchii kościelnej, odebrał Joskowi komorę celną 
we Lwowie i wydzierżawił ją Mikołajowi Lanckorońskiemu. Ponieważ Mi-
kołaj nie posiadał wystarczającej sumy pieniędzy, by wykupić królewskie 
długi, poręki udzielili mu dwaj biskupi - Mateusz z Przemyśla i Jan Łaski, 
którzy zobowiązali się spłacić poprzedniemu dzierżawcy królewski dług (680 
florenów)14. 

Niedługo potem Josko stracił również inne dzierżawy i wycofał się do 
Lublina, gdzie - jako jedyny Żyd - posiada własny dom w mieście przy 
rynku. Mieszka w nim ze swoją żoną Goldą i małymi jeszcze dziećmi i pro-
wadzi wielkie interesy bankowe. Wkrótce jednak powala go choroba. Czując 
bliską śmierć wspina się po raz ostatni stromą drogą na Zamek, by tu, przed 
starostą Mikołajem z Dąbrowicy, przekazać do protokołu swą ostatnią wolę. 
Głównym spadkobiercą uczynił żonę Goldę, której zapisał różne dobra i ka-
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pitały, ulokowane u żydów i chrześcijan we Lwowie, Łucku, Chełmie itp., 
i jej powierzył wychowanie swych synów, Pesacha i Szachny. 

Testament spisano w czerwcu 1507 roku, a w grudniu tegoż roku Golda zo-
stała wdową. We wdowim odzieniu pojawia się ona w Krakowie przed nowo 
wybranym królem, Zygmuntem I, i prosi go o potwierdzenie testamentu. Król 
przyjął młodą wdowę, potwierdził testament i obiecał jej swą ochronę przed za-
kusami bogatych dłużników, a także samowolą rajców i ławników z Lublina15. 

Dwukrotnie, w 1510 i 1518, nakazuje król „tym z Lublina", by dali wdo-
wie spokojnie mieszkać w mieście i za każdym razem ustala należne od niej 
podatki na 10 florenów16. 

Golda umarła około 1532. Spełniła zadanie swego życia i wychowała dzie-
ci tak, jak tego życzył sobie w testamencie jej mąż. 

6. Dom rodowy Jana III Sobie-
skiego, Rynek 15. 
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Wielki majątek podzielili między sobą dwaj synowie, Pesach i Szachna17, 
oraz córka, już wówczas zamężna. Powikłane interesy domu przejął Pesach, 
który zamieszkał w rodzinnym domu w mieście. Nie podobało się to rajcom 
i ławnikom, którzy używali wszystkich środków by go z miasta usunąć -
poza nim nie było w nim Żydów. 

Pesach bronił się jak mógł, odwoływał się do królewskiego przywileju, w 
którym król poddawał go swojej szczególnej pieczy i ustalał należyty od nie-
go podatek na 5 florenów18. Ale i to nie pomogło i Pesach miał opuścić 
miasto i zamieszkać w dzielnicy żydowskiej. Kasztelan i starosta lubelski na-
kazali mu, aby w przeciągu 7 dni i pod karą 700 florenów opuścił dom. 
Pesach był jednak zbyt bogaty i przebiegły, by ustępować. Pozostał w swoim 
mieszkaniu i starał się na różne sposoby zjednać sobie króla. I rzeczywiście, 
8 września 1535 roku król zarządził, że może on wraz z żoną (Ester Luba) 
mieszkać w mieście do końca życia. Pesach musiał jednak natychmiast 
odsprzedać dom poprzednim właścicielom i równocześnie wynająć go doży-
wotnio od nich. Miał on zarazem tak jak wszyscy inni mieszczanie płacić 
wszystkie podatki miejskie19. 

Brat Pesacha, Szachna (Szalom Szachna) został uczonym, jednym z naj-
większych znawców Talmudu w ówczesnej Polsce. Jego niezwykłą uczoność 
(non vulgaren sciencian) docenił nawet sam król, który obniżył należny od 
niego podatek królewski do 3 florenów rocznie i obdarzył go prawem miesz-
kania we wszystkich miastach Polski20. W dokumentach z tego okresu Sza-
chna określany jest jako „Doctor Judaeorum Lublinensium", co jasno dowo-
dzi, iż był on w swym rodzinnym mieście rabinem21. Jako uczeń Jakuba 
Polaka Szachna cieszył się w Polsce i za granicą ogromną sławą. Wraz ze 
swym nauczycielem i wielkim uczniem - Mojżeszem Isserles - był współzało-
życielem akademii talmudycznej w Krakowie. Mojżesz Isserles ożenił się zre-
sztą później z córką Szachny. 

Rabinat w Lublinie i związane z nim nauczanie były tylko pierwszym 
szczeblem na drodze do dużo wyższego stanowiska. 12 grudnia 1541 roku 
wraz z rabinem krakowskim dr Mojżeszem Fiszlem został on - jak już wspo-
minaliśmy — mianowany seniorem wszystkich Żydów (rabinem generalnym) 
w Małopolsce. Jurysdykcja obu rabinów miała rozciągać się na wszystkich 
Żydów zamieszkałych w województwach krakowskim, sandomierskim, rus-
kim, podolskim, lubelskim, bełzkim i chełmskim, przy czym Szachna miał 
zarządzać trzema ćwiartkami tego terytorium, a dr Fiszel jedną. Seniorat 
przyznany im został dożywotnio wraz z wielkimi uprawnieniami. Otrzymali 
oni prawo karania współwyznawców za przewinienia religijne banicją lub 
klątwą (Judaeos pro excessibus et delictis in eorum ritu et fide commisis punien-
di corrigendi et castigandi), prawo pobytu we wszystkich miastach swego 
rejonu i zmieniania miejsca swego zamieszkania bez specjalnego zezwolenia. 
Mieli oni też zatwierdzać wybranych przez gminy rabinów i tylko zatwier-
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dzeni przez nich rabini mieli prawo udzielać ślubu i rozwodu. Sami seniorzy 
nie podlegali jurysdykcji żadnych sądów i odpowiadali jedynie przed królem. 
Na ich utrzymanie łożyły wszystkie gminy ich rejonów podług osobnego 
terminarza22. 

Sława Szachny sięgnęła szczytu, z całej Polski i zagranicy ściągali do niego 
młodzi ludzie, by z jego ust usłyszeć Słowo Boże. Na wielkich jarmarkach, 
jakie w tym czasie odbywały się w Lublinie, do niego zwracali się kupcy z 
prośbą o rozsądzenie ich sporów. Dumny i pewny siebie Szachna nie zwracał 

7. Widok na Podwale z górnego Starego Miasta. 

uwagi na innych rabinów, którzy również zjeżdżali się tu podczas jarmar-
ków, i sam rozstrzygał najbardziej nawet zawikłane sprawy. Wzbudzało to 
tak wielkie oburzenie, że interweniować musiał sam król, który zabronił Sza-
chnie samowolnego wymierzania sprawiedliwości. Dla rozsądzania bardziej 
skomplikowanych sporów na lubelskich jarmarkach powołano królewski sąd 
żydowski, w którego skład weszło po dwóch sędziów ze Lwowa, Krakowa 
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i Poznania. Lubelska gmina nie otrzymała w nim ani miejsca, ani prawa 
głosu23. 

Wszystko to w najmniejszym stopniu nie przyniosło uszczerbku sławie 
Szachny. Nie zaszkodziło mu nawet zniesienie w 1551 roku ziemskich rabi-
natów i ograniczenie jurysdykcji rabina lubelskiego do terenu województwa. 
Ze wszystkich stron zwracano się do niego z zapytaniami naukowymi i rabi-
nackimi i na wszystkie potrafił on odpowiedzieć precyzyjnie. Gdy więc w 
1558 roku rozeszła się wieść o jego śmierci, całe polskie żydostwo pogrążyło 
się w smutku. Wszyscy rabini opłakiwali „wyniosły ołtarz, który powrócił 
do Niebiańskiego Ojca, światło wygnania, tchnienie naszego życia, namasz-
czonego przez Pana, wielkiego pośród rabinów, księcia Izraela, którego praw-
dziwym imieniem był pokój (szalom), a który na codzień zwany był Sza-
chna..."24 

Szachna pochowany jest na starym cmentarzu w Lublinie. Na jego grobie 
stoi teraz nowy kamień, który niedawno postawiono na miejsce starego. Po-
bożni Żydzi tłumnie pielgrzymują do jego grobu, aby u wielkiego rabbiego 
znaleźć siłę i pocieszenie. 

Rabbi Szachna był ostatnim rabinem generalnym Małopolski. Urząd ten 
zniesiono już w roku 1551, a na jego miejsce utworzono ziemskie rabinaty 
we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Chełmie; przy czym rabinom 
ziemskim ściśle zakazano wtrącania się w sprawy diecezji. Centralistyczny 
system nie sprawdził się i królowie nadawali poszczególnym gminom daleko 
idącą autonomię wspomagając przez to ich rozwój. Praw poszczególnych 
gmin broniły odrębne przywileje, które - w odróżnieniu od przywilejów 
generalnych wydanych dla całego żydostwa - nazywano przywilejami specjal-
nymi. Najwcześniej specjalne przywileje otrzymywał Kraków, po nim w 
1556 r. przywilej taki otrzymali Żydzi lubelscy. Zawierał on następujące po-
stanowienia: 

1. Żydzi podlegają jurysdykcji wojewody, który ustanawia szlachcica 
swoim zastępcą jako sędziego żydowskiego. Sędzia żydowski musi mieć 
dobra w okręgu lubelskim, żeby znał miejscowe zwyczaje. Rozstrzyga on 
wszystkie sprawy, w których oskarżony jest Żydem, a oskarżycielem chrześ-
cijanin, jak też spory pomiędzy samymi Żydami. 

2. Sąd żydowski musi urzędować w mieście i przy każdej rozprawie mu-
szą być obecni żydowscy ławnicy. Wyrok sądu żydowskiego orzeczony bez 
zgody (akceptacji) ławników jest nieważny. 

3. Akta sądowe (księgi i protokoły) przechowywane będą u najstarszego 
spośród Żydów. 
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4. Spory pomiędzy Żydami dotyczące prawa żydowskiego i innych rzeczy 
natury religijnej rozstrzygane będą przez starszych żydowskich, tyle, że stro-
nom przysługuje prawo odwołania się do wojewody. 

5. Żydzi mają prawo co roku wybierać podług swego uznania starszych 
gminy i urzędników. 

6. Wojewoda i sędzia żydowski nie mogą nakładać większych grzywien 
niż te, jakie przewiduje przepis. 

7. Żyd przysięga na Torę podług wzoru Żydów w Krakowie i Poznaniu25. 

Te specjalne przywileje sprawiły, że gmina lubelska rozwijała się szybko, 
stając się dzięki swemu bogactwu i swoim wielkim uczonym wzorem dla 
innych, starszych gmin. Już sam fakt, że odbywały się tutaj największe jar-
marki w Polsce, ściągał kupców ze wszystkich, nawet bardzo odległych kra-
jów, którzy przenosili tu i zaszczepiali wzory z całego świata. W drugiej 
połowie XVI wieku powstały wspaniałe już synagogi Maharszal i Maharam-
szul, szkoła talmudyczna, szpital itp. Dla wygody cudzoziemskich kupców 
założono w 1540 roku w Lublinie słynny sąd jarmarczny. Dzięki niemu ucz-
niowie lubelskich akademii mieli możność studiowania na miejscu praktycz-
nego orzecznictwa oraz przysłuchiwania się przemowom najlepszych mów-
ców i najbardziej znanych rabinów. 

Później prawa gminy żydowskiej rozszerzali wojewodowie, którzy swoi-
mi rozporządzeniami ustalali wszystkie szczegóły postępowania procesowego 
(pozwu, protokołowania, karania), określali pobory wojewody, sędziego ży-
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dowskiego, pisarza i należności dla sędziów. Najbardziej obszerne rozporzą-
dzenie dotyczące Żydów lubelskich wydał wojewoda Tarło w roku 1630. 
Dowiadujemy się z niego między innymi, że Żydzi mają mu co roku płacić 
300 złotych26. 

W Lublinie sędziami żydowskimi byli najczęściej prości ludzie, całkowicie 
zależni od gminy żydowskiej. Zobowiązani oni byli dwa razy w tygodniu 
pokazywać się w żydowskim magistracie i tam przez dwie godziny urzędo-
wać w sądzie. Mieli oni także obowiązek wszędzie i zawsze brać Żydów w 
obronę. Akta wymieniają jednego sędziego żydowskiego, który znany był 
daleko poza rogatkami Lublina. Był nim polski satyryk Sebastian Fabian Klo-
nowie, który zgodnie z ówczesnymi zwyczajami zwał siebie z łacińska „Acer-
nus". Choć był sędzią żydowskim nie kochał bynajmniej Żydów (podobnie 
przez całe niemal życie walczył z jezuitami będąc głęboko wierzącym katoli-
kiem). 

Jego stosunek do swoich protegowanych najlepiej oddaje wiersz Roksola-
nia albo opisanie Rusi Czerwonej. Przedstawiony tam opis Miasta Żydows-
kiego we Lwowie doskonale pasowałby również do Lublina: 

Tu na przedmiejskich kałużach 
Chałupy Żydów obdartych. 
Każdy jak kozieł oszpecony brodą, 
Z wielką bladością na uściech i twarzy. 
Niesfornym krzykiem wre ich synagoga, 
Wrzeszczą w sto głosów modlitwę szabatów, 
Ich ślepa ciżba urąga się z Boga 
I prosi o to, co już dane światu27. 
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Rozdział III 

Kultura Żydów lubelskich w XVI i XVII wieku 

W roku 1567 gmina lubelska otrzymała pozwolenia na zbudowanie na 
działce dr Izaaka Maja akademii talmudycznej wraz z synagogą. Kierownik 
tej akademii miał nosić dumny tytuł rektora, być całkowicie zwolniony od 
płacenia podatków i nie tylko być niezależny od urzędującego rabina, Izraela 
Szachnowicza, lecz nawet wyższy rangą od wszystkich rabinów (cui ąuidem 
titulum rectoris damus, removendo ab eodem rectore autoritatem moderni 
rabbim Lublinenesis Israelis Schachnowicz et aliorum pro tempore existen-
tium, immo eum omnibus doctoribus et rabbinis praeficimus1. 

Starsi lubelscy długo szukali, zanim znaleźli odpowiedniego kandydata na 
tak zaszczytne stanowisko. W tym czasie w Polsce studia talmudyczne były 
w rozkwicie, w Krakowie żył i nauczał Mojżesz Isserles, w Grodnie - Mor-
dechaj Jaffe, a w samym Lublinie urzędował rabin Izrael, syn wielkiego Sza-
chny. W końcu stanowisko to otrzymał Salomon Luria, sprawujący przedtem 
funkcję rabina w Ostrogu, autor słynnego dzieła „Jam szel Szelomoh". Salo-
mon pochodził z wormackiej rodziny, wychowywał się i kształcił w domu 
swego dziadka w Poznaniu i poślubił córkę rabina z Ostroga. Gdy teść prze-
prowadził się do Brześcia Litewskiego, Luria został rabinem Ostroga. Dzięki 
swej ogromnej wiedzy i wnikliwości cieszył się w Lublinie wielkim poważa-
niem. Ze wszystkich krajów przyjeżdżali do niego ludzie złaknieni wiedzy, a 
sala wykładowa akademii była zawsze pełna. Luria skłaniał się ku kabale i był 
zadeklarowanym przeciwnikiem kierunku scholastyczno-filozoficznego, jaki 
propagował w swej krakowskiej uczelni Isserles. Gdy pewnego razu Isserles 
w rabinicznym responsum przytoczył dowód z Arystotelesa, wzburzyło to 
Lurię do tego stopnia, że wystąpił do kolegi z gorzkimi zarzutami: „Tora 
okrywa się żałobą, bowiem odeszli od niej jej synowie i córki... Zwróciłeś się 
do mądrości Arystotelesa, nieobrzezanego! Biada mi, że moje oczy to widzia-
ły a moje uszy słyszały... Zobaczyłem też w modlitewnikach Twych uczniów 
modlitwy Arystotelesa! Jest to hańba dla ich księcia, to znaczy Ciebie, który 
widzisz to i milczysz!" 
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Luria nie cenił filozofii, ale był mądry i przenikliwy, i nie bał się w samej 
nauce odróżniać jądra od skorupy. Był też niezwykle skromny, co przekazuje 
nam osobliwa legenda. 

„Gdy Luria otrzymał stanowisko rabina w Ostrogu, wyznaczył jednego 
odważnego człowieka, który miał codziennie przychodzić do niego i głosić 
mu prawdę. I rzeczywiście, gdy człowiek ten przychodził do jego domu, 
Luria zakładał płaszcz modlitewny i z nabożeństwem wysłuchiwał jego karcą-
cych kazań". 

Na nowym stanowisku w Lublinie Luria rozwinął niezwykle pożyteczną 
działalność. Szkoła talmudyczna, zbudowana przez gminę tak wielkim wysił-
kiem, pod jego kierownictwem rozkwitła wspaniale. Wokół niego skupili się 
najlepsi nauczyciele i uczniowie, choć nie omijały go również nieprzyjemnoś-
ci. Do tej pory w Lublinie panowała metoda dialektyczna (pilpul), wprowa-
dzona przez Jakuba Polaka, a rozwinięta później przez Szachnę i jego syna. 
Wykładano dialektykę dla dialektyki nie troszcząc się często o samą sprawę. 
Luria stanowczo przeciwstawił się temu, co ściągnęło nań wiele kłopotów. 
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10. Widok z Rynku na ul. Grodzką i Bramę Żydowską (Grodzką). 

Dzięki swej pozycji udało mu się w końcu postawić na swoim i gdy po 
krótkim urzędowaniu odchodził ze świata, żegnał go powszechny smutek. 
Podobnie jak Szachna pochowany jest na starym cmentarzu w Lublinie, a na 
jego kamieniu nagrobnym wyryty jest następujący napis: 

„Tu leży najsilniejszy z silnych, 
Król wszystkich mędrców i nauczycieli, 
Silny jak Synaj, a przecież podnoszący góry, 
Wielka pochodnia, która latami dawała nam światło. 
W jego dziele „Morze Salomona" i wielu innych. 
Jego imię znane jest na całym świecie, 
bowiem wychował i rozsławił wielu uczniów. 
To on, wielki, cud świata, nasz Pan 
Salomon, syna Pana Jechiela Lurii. 
12 Kislew roku 5334 (1573) powołany został 
do akademii zaświatów, 
by tam rozstrzygać o wiedzy i wierze. 
Tak spadła korona z naszej głowy". 

Pomnik Lurii stał trzysta lat. Czas zrobił jednak swoje i w roku 1876 
musiano zastąpić go nowym. Odłamki starego nagrobka posłużyły za funda-
ment nowego, a niektóre słowa, wyryte na nim są do dziś czytelne2. 



Następcą Lurii na urzędzie rektora i rabina Lublina był Mordechaj Jaffe. 
Również jego zaliczano do największych uczonych Polski. Jest on autorem 
słynnego zbioru responsów. 

Był synem generalnego poborcy podatkowego Wielkopolski i nadworne-
go faktora cesarza Maksymiliana oraz króla Czech i Węgier Abrahama Cze-
cha (Abraham Judaes Bohaemus). Wychowywał się w Pradze i tam słuchał 
wykładów najlepszych nauczycieli. Gdy wygnano Żydów z Czech, udał się z 
Pragi do Włoch, gdzie poszerzył i pogłębił swą wiedzę. W roku 1571 spoty-
kamy go w Grodnie, a w roku 1574 przybył do Lublina jako następca Lurii. 

Jaffe, uczeń włoskich mistrzów, był większym jeszcze od Lurii przeciwni-
kiem polskiej dialektyki i zwalczał ją na każdym kroku. Poza Talmudem jego 
wielką pasją była matematyka3. 

Po krótkim pobycie w Lublinie Jaffe udał się do Pragi, a na jego miejsce 
przyszedł Mair Lublin (Rabbi Mair ben Gedalia), zwany też Maharam Lu-
blin. 

Urząd ten Mair zajmował aż do śmierci w roku 1616. Zmarł w swym 
rodzinnym mieście i jest pochowany na starym cmentarzu żydowskim. Jego 
nagrobka nie znaleziono do dziś, ale ze starych zapisów znany jest napis, jaki 
był na nim wyryty. W synagodze, która nosi jego imię (Maharamszul) i która 
mieści się pod jednym dachem z wielką bożnicą Maharszal, jeszcze dzisiaj 
tablica pokazuje miejsce, gdzie zwykł siadywać, z ostrzeżeniem, by miejsca 
tego nie ważył się nikt zajmować poza rabinem miejskim4. 

Następcą Maharama na stanowisku rabina i rektora był Maharszal (Samuel 
Elizer Halewy Ejdeles), jeden z największych polskich znawców Talmudu5. 

Obok rabinów, którzy przybywali do Lublina z całego świata, by wykła-
dać tu Talmud, w mieście naszym żyli też inni wykształceni ludzie, którzy 
wnieśli wiele światła do tak pogardzanego getta. W wilgotnych zaułkach ży-
dowskiego miasta mieszkali żydowscy lekarze o europejskiej renomie, któ-
rych rady zasięgali królowie i książęta obsypując ich w zamian złotem i hono-
rami. 

Na początku XVI wieku żył w Lublinie doktor Ezechiel, którego król 
Aleksander zwolnił od wszystkich podatków „w uznaniu kunsztu medyczne-
go i wielkiej znajomości łaciny" (1503)6. W drugiej połowie tegoż stulecia w 
Mieście Żydowskim mieszkali inni sławni medycy. Na przykład doktor Izaak 
Maj, który zakupił u starosty wiele działek budowlanych u stóp Góry Zam-
kowej i ofiarował je gminie na synagogę, szkołę i szpital. Doktor Maj był 
wziętym lekarzem i 23 października 1538 roku jako pierwszy Żyd otrzymał 
od elektora Brandenburskiego, Alberta, prawo osiedlenia się w Królewcu. 
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Żona jednego ze sług dworskich elektora zapadła na ciężką chorobę oczu. 
Gdy nie był już w stanie pomóc jej żaden inny medyk, wezwano do Królew-
ca doktora Maja. 

„Zona naszego zacnego sługi, umiłowanego i wiernego Gallen Zacken, uniżenie i zatroska-
nym obliczem doniosła nam, że niebo zesłało nań dokuczliwą a niebezpieczną słabość oblicza, i 
nie tylko oblicza, i ma nadzieję, że przy Boskiej pomocy i dzięki Twemu kunsztowi, radom i 
staraniom, które winieneś dla niej podjąć, powróci do zdrowia. Zwróciła się do nas, byśmy 
łaskawie zezwolili Ci tu przybyć. I choć niedawno odrzuciliśmy Twą prośbę... ponieważ wezwa-
liśmy innego, który doniósł nam, że Twoim pragnieniem i zamiarem jest pomaganie chorym 
przy pomocy Łaski Bożej i twego kunsztu za przyzwoitą, niezbyt wygórowaną opłatą, zezwala-
my Ci przybyć tutaj w imię Pana...". 

Doktór Maj nie przebywał - jak się zdaje - zbyt długo w Królewcu, 
bowiem niebawem widzimy go znowu w Lublinie, gdzie wyświadcza gminie 
kolejne dobrodziejstwa. 

Równocześnie z doktorem Majem żył i działał w Lublinie Spectabilis Moj-
ses medicinae Doctor Judaeus Lublinensis7, którego syn Cwi Hirsz (po polsku 

Drzwi wejściowe do 
przy ul. Grodzkiej 20. 
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Jeleń) był nadwornym faktorem króla Zygmunta III i Władysława IV. Kiedy 
doktor Cwi Hirsz, będąc już w podeszłym wieku, popadł w konflikt ze swoją 
gminą, król Władysław IV pozwolił mu zbudować własną synagogę i zakazał 
gminie wtrącać się do jej porządku modlitewnego, ale też, z drugiej strony, 
nie zezwolił na wybór jej fundatora do zarządu8. 

Na przełomie XVI i XVII wieku mieszkali w Lublinie lekarze doktor 
Salomon Luria9, doktor Samuel ben Matijahu10 i doktor Mojżesz Montalto. 
Pierwsi dwaj byli przełożonymi gminy i słynnymi znawcami Talmudu, trzeci 
przybył do Lublina już w podeszłym wieku z odległych stron. 

Dwaj bracia, Joao Rodrigo de Castel Branco i Feliks, żyli udając wcześniej 
chrześcijan (marranos) w Portugalii. Obaj byli znakomitymi lekarzami i opu-
ścili ojczyznę, by nie wpaść w łapy siepaczy inkwizycji. Joao Rodrigo, znany 
pod literackim pseudonimem Amatus Lusitanus, uciekł do Antwerpii, a stam-
tąd przeniósł się do Ferrary. Często przyjeżdżał do Rzymu, gdzie jako zna-
komity lekarz cieszył się wielkim poważaniem papieża Juliusza III. Ale gdy 
na tronie Piotrowym zasiadł Paweł IV, w Rzymie zabrakło miejsca dla Ży-
dów i Amatus musiał znowu ruszyć na tułaczkę. Najpierw udał się do Pesaro, 
a potem po długiej wędrówce dotarł do Salonik, gdzie znowu mógł spokojnie 
wyznawać wiarę swoich ojców. 

Jego brat, Feliks, po ucieczce z Portugalii przyjął nazwisko Eliah Montal-
to i osiadł w Livorno. Był, podobnie jak brat, wziętym lekarzem i przez 
pewien czas pełnił nawet funkcję nadwornego medyka Medyceuszy. Kiedy 
Maria di Medici poślubiła króla Francji Henryka IV i przeniosła się do Pary-
ża, zabrała go ze sobą. Montalto został przybocznym medykiem Henryka 
IV, a po jego śmierci przybocznym medykiem Ludwika XIII. Zmarł w To-
urs, a jego syn, Mojżesz, i uczeń - Saul Morteira przewieźli jego ciało do 
Amsterdamu i tam pochowali na cmentarzu żydowskim11. Mojżesza Montal-
to, syna Eliasza, spotykamy następnie w Lublinie, a napis na jego kamieniu 
nagrobnym, który stoi na starym cmentarzu żydowskim, opowiada nam w 
kilku słowach o wędrówkach Żydów w Europie. 

Czytamy tam: 

Tutaj spoczywa mąż Mojżesz. 
Jest to dzielny lekarz 
doktór Mojżesz Montalto, 
syn lekarza i doradcy 
króla Francji 
Ludwika XIII 
Eliasza Montalto. 
Zmarł w poniedziałek 24 Ijar 5397 (1637)12. 

Być może to jego właśnie syn promowany był w 1658 roku w Padwie na 
doktora medycyny. Nazywał się Vitalis Feliks (Chaim) Mojsenakij Judaeus 
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polonus Lublinanesis i 8 kwietnia 1658 roku zgłosił się na egzamin. 11 kwiet-
nia otrzymał zadania: In prima Phsisicorum. Text 4, Quia propter ex univera-
libus ad singularia i 2. In libro artis med. Galeni: Cap. 51. Moderata tempera-
turae secundum totum. 

12 kwietnia pod przewodnictwem profesora dr. Antoniusa Molinetusa od-
był się egzamin, na którym kandydat 4 głosami przeciwko 3 uznany został za 
doktora13. 

Doktor Vital Feliks powrócił do rodzinnego miasta i bardzo szybko zdobył 
sobie szeroką praktykę. Jego sława doszła aż do królewskiego dworu i Michał 
Korybut Wiśniowiecki mianował go 28 sierpnia 1671 roku swoim sługą dwor-
skim. Uwolnił go przy tym od wszystkich podatków i poddał wyłącznej jurys-
dykcji marszałków dworu. Vital otrzymał równocześnie prawo badania wszyst-

kich Żydów, którzy bezprawnie posługują się tytułem doktora, i sprawdzania 
ich świadectw, jeśliby podawali, iż studiowali na jakimś uniwersytecie. Wśród 
współwyznawców przysługiwać mu miało zawsze pierwszeństwo. Pozwolono 
mu nawet na zawieszenie na swoim domu królewskiego herbu14. 

W latach 1667-1671 spotykamy wśród studentów medycyny w Padwie 
innego Żyda z Lublina, Abrahama Apera15, a kilka lat później na tenże uni-
wersytet został zapisany Moyses Israel Polachi, syn Izaaka z Lublina. Zdał 
on egzaminy w październiku 1687 roku i jednogłośnie promowany został na 
doktora fizyki i medycyny16 . 
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Do rozpowszechnienia nauki wśród polskich Żydów walnie przyczyniły 
się drukarnie17. Pierwsza hebrajska drukarnia powstała w Krakowie, ale już 
w roku 1547 hebrajskie książki drukowane są także w Lublinie. Pierwszy 
lubelski drukarz nazywał się Józef. Po jego śmierci drukarnię przejęła jego 
córka Anna wraz ze swym mężem Chaimem, synem Izaaka. Król Zygmunt 
August przyznał im w roku 1559 monopol na drukowane przez nich książki 
- nikt nie miał prawa ich przedrukowywać pod karą 20 złotych18. W tym 
samym czasie w Końskowoli koło Puław powstaje konkurencyjna drukarnia. 
Wkrótce upadły jednak obie i w roku 1566 powstała w Lublinie nowa drukar-
nia (Lazar i Józef)19, która także szybko upadła. Dopiero w roku 1578 syn 
drugiego rektora lubelskiej akademii talmudycznej, Kalonymos ben Morde-
chaj Jaffe, otwiera oficynę drukarską, prosperującą przez wiele dziesięcioleci. 
Wydrukowano w niej setki znakomitych dzieł. Jaffe ściągnął z Włoch najlep-
szych zecerów i nie żałował pieniędzy na dobre drzeworyty i rysowników. 
Jego druki odznaczają się bardzo estetycznymi stronami tytułowymi, piękny-
mi winietami, wysmakowanymi zakończeniami rozdziałów, a litery począt-
kowe często ozdobione są ludzkimi postaciami20. 

Drukarnię tę potomkowie Jaffego prowadzili aż do końca siedemnastego 
wieku. Jeszcze w roku 1690, kiedy na sejmie w Jarosławiu rozgorzał wielki 
spór między drukarzami krakowskimi, lubelskimi i żółkiewskimi, bardzo 
energicznie bronili oni swych praw. 
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Rozdział IV 

Trybunał Koronny 

W drugiej połowie XVI wieku Lublin był w pełnym rozkwicie. Dwa wiel-
kie jarmarki gromadziły tu kupców z całej Polski i odległych nawet krajów. 
Wraz z nimi przybywają nabywcy, by na cały rok zaopatrzyć się tu we wszy-
stkie możliwe towary. Na święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) spo-
tykali się w Lublinie wszyscy, którzy mieli coś do sprzedania lub kupienia. 
Handlowano tu nie tylko wyrobami manufakturowymi i galanteryjnymi, fu-
trzarskimi i sukiennymi, lecz także zawierano umowy na dostawy wielkich 
partii zboża, potażu, drewna itp. Tutaj dokonywały się wielkie transakcje 
pieniężne, toteż na jarmarkach nie brakowało nigdy bogatych pożyczkodaw-
ców i kantorów wymiany pieniędzy. Z czasem Lublin stał się standardowym 
miejscem, a święto Matki Boskiej Gromnicznej - terminem płatności. Termi-
ny nie zawsze były dotrzymywane i wierzyciele często zmuszeni byli przeka-
zywać sprawę do tutejszego sądu, co dawało okazję do zarobku adwokatom, 
protokolantom, służbie sądowej, handlarzom gęsich piór, wytwórcom atra-
mentu i sprzedawcom papieru. 

W tym ważnym centrum handlowym król Stefan Batory założył w 1578 
roku Trybunał Koronny jako sąd najwyższej instancji dla wszystkich proce-
sów karnych i niektórych procesów cywilnych. Sędziów wybierano na sejmi-
kach wszystkich ziem i delegowano na kilka miesięcy do Lublina. Corocznie 
przybywali tu magnaci ze swoją świtą - pisarzami, służbą, stajennymi, kucha-
rzami, a nawet oddziałami własnego wojska, i zajmowali kwatery w klaszto-
rach lub domach patrycjuszowskich w mieście albo w podmiejskich willach. 
Z czasem każda rodzina magnacka chciała posiadać w Lublinie własny pałac 
lub przynajmniej dom. Stąd tak wiele w tym mieście pałaców magnackich: 
Potockich, Firlejów, Tarłów, Sobieskich. Radziwiłłów i innych, które przez 
stulecia były chlubą i ozdobą miasta. 

To wszystko umożliwiało jeszcze szybszy rozwój miasta. Lubelscy Żydzi 
mieli tu wiele okazji do zarobku i sprzedaży swoich towarów, a u przyjezdnej 
szlachty znajdowali zawsze wsparcie w sporach z mieszczanami o prawo handlu. 
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Ale dla Żydów lubelski Trybunał Koronny miał również ciemne strony. 
Osiemnastowieczny kronikarz (Kitowicz)1 opowiada nam, że co roku pod-
czas otwarcia Trybunału służba przybyłej do miasta szlachty organizowała 
się w bandę i pod dowództwem „obristy" ruszała na Miasto Żydowskie, by 
tam się „zabawić". Gmina wiedziała o tym, i co roku płaciła bandzie pokaźne 
wykupne gotówką albo w napojach. Napoje szybko rozgrzewały jednak gło-
wy pachołków i drobnych szlachciurów i często mimo wykupu dochodziło 
do krwawych burd. 

Ale to były drobnostki. Podczas obrad Trybunału dużo większe niebez-
pieczeństwo groziło gminie żydowskiej z innej strony. W Polsce - podobnie 
jak we wszystkich zamieszkałych przez Żydów krajach - niemal co roku 
wypływała gdzieś bujda o mordzie rytualnym. Wystarczyło, by zaginęło czy-
jeś dziecko, a już gotowano oskarżenie przeciwko miejscowym Żydom. W 
różnych miejscowościach dochodziło do procesów, które niemal zawsze koń-
czyły się krwawo. Od wyroku lokalnego sądu przysługiwało odwołanie do 
Trybunału Koronnego i tutaj, w Lublinie, rozpatrywano z reguły sprawę od 
nowa. Przekonanie, że Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiej, było wówczas 
tak powszechne, że nawet sędziowie Trybunału czynili wszystko, by „wresz-
cie wyjawić całą prawdę". Metody śledztwa przeciwko mieszczanom, Żydom 
i chłopom były w istocie wyrafinowanymi torturami, nieustannie doskonalo-
nymi, które miały wymusić przyznanie się do winy. Ponieważ Trybunał 
nie dysponował własną katownią ani nie zatrudniał oprawców, w każdym 
konkretnym przypadku zlecał te czynności miejskiemu sądowi ławniczemu. 
W warunkach niegasnącego napięcia i sporów między miejscowymi Żydami i 
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mieszczanami, wynik śledztwa był zawsze ten sam, a na jego podstawie Try-
bunał z reguły orzekał karę śmierci dla podejrzanego, której wykonanie zno-
wu zlecano ławnikom. 

Można wyobrazić sobie nastroje, jakie panowały wśród lubelskich Żydów 
w trakcie trwania takiego procesu. Rodziny oskarżonych - jeśli nie zostały 
aresztowane - i starsi gminni z miejscowości, w której wydarzyło się to nie-
szczęście, przybywali do Lublina, by pomóc swym krajanom i krewnym. 
Najbardziej molestowani byli starsi gminy lubelskiej, którzy używali wszyst-
kich swych wpływów, by spowodować przynajmniej małą ulgę dla delikwen-
ta. Trzeba było załatwić protekcję kata, ławników, dozorcy więziennego. Bie-
gano od sędziego do sędziego, szukano na rynku Żydów, którzy mają znajo-
mości wśród sędziów bądź ich dzierżawców czy wierzycieli, i starano się za 
ich pośrednictwem przekonać sędziów o niewinności oskarżonego. W więk-
szości wypadków zdawało się to na nic, zwłaszcza jeśli w procesie maczał 
ręce jakiś wpływowy kanonik lub magnat. Z piwnic ratusza, gdzie się mieściła 
katownia, rozbrzmiewały po nocach wycie i jęki ofiar, którym kat wyłamy-
wał kończyny i przypalał je rozpalonym żelazem i siarką. Nikt nie mógł 
zmrużyć oka. Starzy i młodzi, mężczyźni i kobiety odprawiali po nocach 
modły, a starsi biegali od jednego pana do drugiego próbując w ostatniej 
chwili znaleźć pomoc. 

14. Dawny Szpital św. Łazarza i kościół św. Wojciecha, dzisiaj przytułek żydowski. 
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Wyroki śmierci, jakie zapadały w tych procesach, wykonywano z wyszu-
kanym okrucieństwem, najczęściej w szabat przed synagogą. Cała gmina win-
na przyglądać się śmierci swojego współwyznawcy, która miała być odstra-
szającym przykładem. Ale egzekucji towarzyszyło niewielu Żydów. Przed-
stawienie to gromadziło natomiast niemal wszystkich chrześcijan i często do-
chodziło po nim do napaści na żydowskie sklepy, do pogromów i rabunków. 
Podniecone pospólstwo widziało w wyroku wiarygodne potwierdzenie bujdy 
o używaniu przez Żydów krwi chrześcijańskiej i chciało się raz na zawsze 
rozprawić z Żydami. Chrześcijańskie matki bały się o swoje dzieci, a słowo 
„żyd" stało się synonimem dzieciobójcy i krwiopijcy. Z wielkiej liczby proce-
sów o mord rytualny, jakie toczyły się w owym czasie w Lublinie, opiszemy 
tu tylko jeden - wypadek ze Swiniarowa. 

We wsi Swiniarowo młynarzowi Piotrowi zaginął czteroletni synek. Po 
jakimś czasie znaleźli go pastuszkowie całkowicie okaleczonego. Znalazcy 
mówili, że dziecko pogryzły złe psy, a może nawet wilki, i ojciec zapewne 
pogodziłby się z tym, gdyby dzierżawca sąsiedniej wsi, Wodniki, nie zwrócił 
jego uwagi na tamtejszych Żydów. Dzierżawca, zubożały szlachcic nazwis-
kiem Skowieski, źle żył ze swymi Żydami i chciał się ich w ten sposób poz-
być. Wkrótce aresztowano propinatora Marka, jego syna Arona Gromka i 
zięcia Eisiga, a także karczmarczyka Jachima i chrześcijańską dziewkę i za-
mknięto w więzieniu zamkowym w Mielnicy. 

Żydzi z początku nie wiedzieli, dlaczego ich pojmano. Gdy dowiedzieli 
się, prosili, aby przynajmniej doprowadzono ich do Trybunału Koronnego, 
gdzie spodziewali się wykazać swoją niewinność. Rzeczywiście, na rozkaz 
króla przewieziono ich 5 lipca 1598 roku do Lublina i tu ulokowano w wię-
zieniu na zamku. Lubelscy starsi żydowscy, Mojżesz Doktorowicz (syn rabi-
na), doktor Salomon Luria i syndyk Salomon robili wszystko co w ich mocy, 
aby pomóc swym współwyznawcom. Udało się im pozyskać dla sprawy pa-
nów Odrzywolskiego, Przylepskiego i Przybińskiego, ale marszałek trybuna-
łu, Adam Stadnicki, zdecydowanie odrzucił wszystkie prośby. Do sprawy 
włączyli się też jezuici z kardynałem Batorym na czele. 

Gdy zwykłe przesłuchania nie dały rezultatów, Trybunał przekazał Ży-
dów do sądu ławniczego na tortury. W nocy z 8 na 9 lipca 1598 roku wszyscy 
czworo poddani zostali straszliwym torturom w piwnicy ratusza. Kat polewał 
ich głowy gorzałką, a następnie podpalał. Żydzi nie powiedzieli ani słowa i 
kat stwierdził, że muszą trzymać z diabłem, który skrył się w ich włosach. 
Aby go przegnać, zgolono delikwentom włosy, a ogolone miejsca polewano 
gorzałką i podpalano. 

Potworne tortury skłoniły w końcu karczmarczyka od przyznania, że wi-
dział w karczmie pod łóżkiem garnek z krwią i że „gdy siedzieliśmy już 
wszyscy w areszcie, nasz pan, arendarz Marek, prosił, byśmy mieli Boga w 
sercu i nie mówili o tym ni słowa, nawet gdy będą nas torturować. To samo 

11 



mówił i później, ostatnio nawet w komorze, gdy zapalono już pochodnie, a 
jeden z nas leżał na ławce katowskiej. Również Nastuszka, chłopka, opowia-
dała mu, że w piwnicy, między beczkami, leży nieżywe dziecko". 

Sąd postanowił przesłuchać chrześcijańską dziewkę propinatora i nakazał 
dzierżawcy Swiniarowa, by niezwłocznie dostarczył ją do Lublina. Gdy dzie-
wczyna wraz z towarzyszącymi jej chłopami była już przed bramami miasta, 
spotkał ją wyjeżdżający właśnie z Lublina kanonik Treter. Treter był kano-
nikiem w Poznaniu i żywo interesował się procesem, gdyż pracował wówczas 
nad książką o słynnej kradzieży hostii w Poznaniu w roku 1399. Natychmiast 

15. Widok z Podwala (Przy 
Łazarzu) na tylną stronę ul. 
Grodzkiej. 

kazał zatrzymać wóz i zaczął przesłuchiwać dziewczynę. Przypominał jej 
obowiązki, jakie ma względem chrześcijańskiej wiary, i przekonał ją, że bę-
dzie wielką zasługą przed Bogiem, jeśli pomoże ujawnić prawdę. Dziewczy-
na, która od początku nie miała nic do powiedzenia, zaczęła wtedy opowia-
dać, jak to wynosiła z domu dziecko okryte gałganami, błagając zarazem ka-
nonika, by jej nie zabijano. Powiedziała też, że jeśli zostanie skazana, to nie 
chce umierać sama, ponieważ zna w Międzyrzecu wiele chrześcijańskich nie-
wiast, które świadczyły Żydom podobne usługi. 

Treter niezwłocznie przekazał zeznania dziewczyny Trybunałowi, który 
w ten sposób zdobył dowód winy. Skazał on trzech Żydów: Marka, Izaaka i 
Arona Gromka oraz jedną Żydówkę na karę śmierci: „...uti patrotores et co-
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operatores praefati sceleris morti damnandos votaque privandos esse decrevit..." 
Wyrok odczytano w szabat 11 lipca 1598 roku i zaraz potem miano przepro-
wadzić egzekucję. 

Jej naocznymi świadkami byli pisarz, dr Miczyński, i lekarz, dr Sleszko-
wski. Zgodnie z ich relacją egzekucji miano dokonać przy wejściu do synago-
gi Maharszal (ryc. 38) na ulicy Jatecznej w chwili, gdy Żydzi będą opuszczać 
bożnicę. Pomocnicy kata wbili już tam nawet cztery kolki w ziemię, ale na 
prośbę starszych żydowskich i po zapłaceniu przez nich 200 złotych jezuitom 
Trybunał zezwolił, aby wyrok wykonano poza miastem. 

Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami posadzono delikwentów na wóz i z 
wielką pompą dowieziono na miejsce straceń. Pierwszy stracony został propi-
nator Marek. Położono go na pniaku rzeźnickim i toporem rozrąbano na 
cztery części, z których każdą przybito gwoździami do oddzielnego kołka. 
Po nim przyszła kolej na jego żonę i zięcia - Izaaka Eisiga. Jego syn - Aron 
Gromek - powiesił się w więzieniu, toteż przywleczono jedynie z celi ciało i 
tu przybito je do kołka. 

Biskup łucki, Bernard Maciejewski (w którego diecezji znajdowała się 
wspomniana wieś) kazał pochować zwłoki chłopca w swoim kościółku wiejs-
kim w Litewnikach, a gdy później otrzymał nominację na biskupa kra-
kowskiego zabrał je ze sobą do nowej siedziby. Na prośbę lubelskich jezui-
tów sprezentował je im, a ci z wielkimi honorami pochowali je w swej świą-
tyni (dzisiejszy kościół katedralny). Wkrótce lud zaczął pielgrzymować do 
zwłok, a biskup podjął nawet w Rzymie przygotowania do procesu kanoniza-
cyjnego - podobnie jak to miało wcześniej miejsce w przypadku Szymona z 
Trydentu. Ale również i lubelscy Żydzi gorączkowo starali się zrehabilitować 
swych tak haniebnie straconych braci. Nad sprawą tą obradowała królewska 
komisja sądowa jeszcze w roku 1617, lecz bez rezultatów. Daremne okazały 
się również starania biskupa2. 

Ledwie Żydzi lubelscy odetchnęli od tego procesu, a już w roku 1636 
rozpoczął się nowy proces o mord rytualny3. Tym razem oskarżono i skaza-
no Chirurgusa Mordechaja. W roku zaś 1939 przed Trybunałem toczył się 
również krwawo zakończony proces o mord rytualny w Łęcznej4. 

Wszystkie te procesy wzbudziły u lubelskich Żydów lęk przed Trybuna-
łem. Żyd ze strachem przechodził obok bramy wielkiego domu na rynku. 
Rabinat lubelski ustanowił „po wsze czasy" lokalny post w dniu zwyczajnego 
otwarcia Trybunału, który był ściśle przestrzegany przez wiele lat5. Wprowa-
dzono też zwyczaj, że corocznie zaraz po ukonstytuowaniu się Trybunału, 
seniorzy żydowscy zanosili jego marszałkowi i zastępcy bogate dary - dona 
cbaritativa. Na ten cel udzielano specjalnego kredytu ze środków całego 
polskiego żydostwa. W XVII wieku kredyt ten wynosił 1400 złotych i sumę 
tę corocznie odpisywano lubelskiej gminie od jej należności podatkowych6 . 
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Rozdział V 

Sejm Żydowski w Lublinie1 

(Sejm Czterech Krajów) 

„Ze wzgórz Syjonu rozchodzić się będzie blask Pana, aby z niebiańskich wysokości obdarzyć 
nas pełnią Jego laski, byśmy dożyli chwały odbudowanej Świątyni! 

Kochanym panom, mędrcom i uczonym, którzy siedzą na krześle sprawiedliwości u bram 
wszystkich miast i krajów, pasterzom spoczywającym w swoich namiotach, każdy przy swej 
chorągwi jak przy tryskającym źródle, księciom, wodzom i przełożonym gmin niemieckich, 
każdemu szczególnie odpowiednio do jego stanu i ważności - Błogosławieństwo Boże! 

Przywódcom naszego narodu, książętom nauki, uczonym w Piśmie, pod których skrzydłami 
leśne zwierzęta i ptaki niebieskie szukają schronienia, wielkim drzewom - rabinom, rektorom, uczo-
nym w Piśmie, przewodniczącym sądów i znakomitym ławnikom, których ustanowiono dla obrony 
słabych przed silnymi, panom nauki, którzy świecą jak gwiazdy na firmamencie niebios - oby żyli 
długo i szczęśliwie i doczekali chwili, gdy na wieki odbudowane zostanie miasto Syjonu. 

Amen! Niech się stanie Panie Twoja wola! 
Ukochani nasi! Przełożeni świętej gminy Poznań - niech Bóg ma ją w swej opiece - skarżą 

się na pana Abrahama, syna Józefa Zegala (Halewy) z Hanoweru w krajach niemieckich. Abra-
ham był obywatelem poznańskim i miastu temu płacił podatki, gdyż był bardzo bogaty. Gdy 
zauważył, że jego ojczyste miasto, niegdyś wielkie i sławne, ochrona i opieka Izraela, coraz 
bardziej ubożeje, opuścił je i przeniósł się do Hanoweru. Jak twierdzą przełożeni gminy poznań-
skiej, zobowiązał się on wrócić do Poznania, ale nie dotrzymał słowa, potajemnie zabrał żonę i 
dzieci, sprzedał swój majątek nieruchomy i odjechał. 

Donosimy Waszej uczoności, że człowiek ów podług prawa naszego kraju winien być skazany 
na wygnanie. A zgodnie z prawami naszej świętej Tory wygnany w jednym mieście jest przeklęty 
we wszystkich krajach. Dlatego prosimy Was, kochani Bracia, byście wszędzie obłożyli tego czło-
wieka klątwą i wsparli w ten sposób wysiłki naszej świętej gminy Poznań. Ścigajcie go tak długo 
i tak ostro, nawet przy pomocy chrześcijańskich urzędów, aż powie w pokorze i ze skruchą: wracam 
do mego ojczystego miasta i chętnie pomogę mu dźwigać wszystkie jego ciężary. 

Mamy nadzieję, że Wasza Miłość uczyni to, a my zawsze gotowi jesteśmy się odwzajemnić, 
tak aby na ziemi panował pokój, a grzesznicy nie mogli po niej stąpać bezkarnie. 

To są słowa panów, przełożonych, przewódców, książąt i kierowników czterech krajów Pol-
ski, niech ją Bóg zachowa w swej opiece. Dzisiaj jest niedziela 18. Siwan roku 5421 (1661). W 
Lublinie na Sejmie Żydowskim na święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

Jakub Askenazy z Lublina 
Jekutiel Zelman Aron ze Lwowa 
Aron Auerbach z Lublina 
Juda Leib ben Cwi Kirsz s.A. 
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Izaak ben Aser s.A. z Krzemieńca 
Pinkas Zelig 
Ira Szraga Fobus z okręgu Kraków 
Zeew Wolf ben Natan z Wołynia 
Naftali ben Abraham z Satanowa"2 

Cóż to za list gończy? Kto go wydał i do kogo jest skierowany? Kto jest 
tymi „panami, książętami i przełożonymi czterech krajów Polski"? Co ozna-
czają te dumne tytuły? Zaiste Żydzi, którzy dla otoczenia byli niewiernymi -
infidi, perfidi et increduli - nie szczędzili własnym przywódcom tytułów i 
honorów! 

Wychodzi tu na jaw kawałek żydowskiej duszy. Przeganiani, odrzucani, 
pogardzani, przeklinani, opluwani i zamknięci w ciemnym gettcie godzą się 
oni ze światem zewnętrznym, chrześcijańskim otoczeniem, rezygnują z jego 
honorów i tytułów, by u siebie w domu, wśród swoich współplemieńców i 
współwyznawców tworzyć własny świat, który troskliwie rozbudowują i oz-
dabiają. Musi on Żydowi wystarczyć i wystarcza mu. W tym własnym, du-
chowym i materialnym świecie wyżywa on się społecznie, politycznie i nau-
kowo, w nim jest panem i przełożonym wspólnoty, księciem nauki, tutaj 
potrafi on doradzić i pomóc, tutaj ujawnia swą miłość do bliźnich. Dla świata 
zewnętrznego pozostaje on handlarzem, brudnym Żydem, z którym wpraw-
dzie robi się interesy, ale w którym nie widzi się i nie szanuje człowieka. 

W średniowieczu Żydzi jako swój świat rozbudowywali rodzinę i gminę. 
Żydzi zaś polscy, którzy w tym kraju mieszkali dłużej i bardziej bezpiecznie, 
mogli dobudować do gmachu gminy jeszcze drugie i trzecie piętro - ziomko-
stwa i sejm. 

W pierwszej połowie XVI wieku królowie polscy chcieli scentralizować 
żydostwo i w tym celu mianowali wielokrotnie już wspominanych general-
nych egzektorów i rabinów. Po załamaniu się tego systemu, w roku 1551 
wszystkie gminy żydowskie otrzymały pełną autonomię. W praktyce rozwią-
zanie to okazało się niekorzystne zarówno dla państwa, jak i dla Żydów: 
państwo miało kłopoty ze ściąganiem podatków, zaś Żydom brakowało 
wspólnej reprezentacji w trudnych chwilach. 

Z tej przyczyny gminy poszczególnych krajów (Wielkopolska, Małopols-
ka, Ruś Czerwona itd.) zaczęły łączyć się w ziomkostwa. Od ziomkostw był 
już tylko krok do organizacji centralnej. Sprawa stworzenia takiej organizacji 
była wielokrotnie dyskutowana na lubelskich jarmarkach, na których co roku 
zbierali się najbardziej wpływowi Żydzi, aż w końcu w roku 1580 powołano 
sejm dla wszystkich Żydów Rzeczypospolitej. 
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Jego pierwszym postanowieniem było wydzierżawienie wszystkich należ-
nych od Żydów podatków. Całą należną skarbowi sumę spłacali reprezentan-
ci „żydostwa koronnego", którzy następnie dzieli ją na poszczególne ziom-
kostwa, te zaś na gminy. Żydowska gmina pozostała najniższym ogniwem w 
łańcuchu żydowskich władz administracyjnych. 

Przejmując podatki sejm żydowski niejako wbudował się w państwo, stał 
się państwową koniecznością, państwowym organem. Ale poza sprawami po-
datkowymi Rzeczpospolita przez półtora wieku mało troszczyła się o to, co 
na sejmie tym postanawiano. Dopiero w pierwszej połowie osiemnastego wie-
ku minister finansów wysłał na obrady polskiego żydostwa swoich komisa-
rzy, którzy ku swojemu zdumieniu stwierdzili, że obraduje tutaj rzeczywisty 
żydowski parlament. 

16. Dom przy ul. Krawieckiej 2. 

Żydostwo Rzeczypospolitej co roku zbierało się w Lublinie na święto 
Matki Boskiej Gromnicznej i stąd sejm ów zwany był „Waad Gromnic" albo 
„Waad Arba Aracot" - sejmem czterech krajów (Wielkopolski, Małopolski, 
Rusi i Litwy). Na dłuższą metę jednak Żydzi litewscy nie mogli żyć w zgo-
dzie z polskimi. Od dawna panowała między nimi wzajemna niechęć, która 
często wzmagała się do otwartej wrogości. W końcu doszło do tego, że po 43 
latach wspólnej pracy delegaci litewscy opuścili zgromadzenie. W roku 1623 
w Brześciu Litewskim zebrał się po raz pierwszy litewski sejm żydowski. 
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Jego pierwszym przewodniczącym był Majer Wahl, syn Saula, o którym le-
genda mówi, iż był przez jeden dzień królem Polski. W Lublinie pozostali 
tylko polscy delegaci i ich postanowienia dotyczyły wyłącznie Polski. Tylko 
wówczas, gdy Żydom groziło wspólne niebezpieczeństwo, na przykład gdy 
na polskim sejmie w Warszawie zgłaszano postulaty mogące zaszkodzić całe-
mu żydostwu, jakiś mord rytualny szczególnie wzburzył naród, albo jeśli 
ktoś wzywał do rabowania Żydów, zjeżdżali do Lublina delegaci litewscy, 
aby tutaj, wspólnie z „Żydami koronnymi" przeciwdziałać wspólnemu złu. 

Polskie sejmy obradowały w Lublinie lub najbliższych okolicach (Bełży-
ce, Tyszowce, Opole) aż do wojen kozackich i najazdu szwedzkiego. Kiedy 
jednak miasto zostało całkowicie spustoszone przez wrogów, a odbywane 
w nim jarmarki straciły na znaczeniu, obrady przeniesiono do Jarosławia. 
Toczyły się one na zmianę w Lublinie i Jarosławiu aż do roku 1680 (czasami 
także w Łęcznej koło Lublina, gdzie przeniosły się lubelskie jarmarki). Począ-
wszy jednak od tego roku sejm nie wrócił już do Lublina i aż do jego rozwią-
zania w roku 1764 zbierał się w Jarosławiu, Pilicy, Konstantynowie itd. Starsi 
gminy lubelskiej, którzy kiedyś odgrywali w obradach wielką rolę, musieli 
teraz ustąpić miejsca delegatom innych gmin i ziomkostw. Rzadko wybierano 
teraz marszałkiem sejmu delegata z Lublina. Dopiero przedostatnim marszał-
kiem zostaje znowu lublinianin - Abraham Heilpern. 

W czasach, gdy sejm zbierał się w Lublinie, jego postanowienia regulowa-
ły wszystkie aspekty żydowskiego życia. Wiele posiedzeń poświęcono spra-
wom organizacyjnym: ustalono procedurę podług której poszczególne kraje 
(Wielkopolska, Małopolska itd.) mają prawo wysuwać kandydata na marszał-
ka żydowskiego sejmu (1595), określono wysokość diet poselskich (1647), 
zastanowiono się, czy posłami mogą być tylko starsi gminy czy też i Żydzi 
spoza zarządów gmin (1664). W roku 1667 postanowiono obniżyć koszty 
sejmu, a także zagrożono starszym krakowskim wysokimi karami na wypa-
dek, gdyby znowu nie chcieli wysłać na sejm swoich delegatów3. 

Wiele czasu zajmowało rozstrzyganie sporów między poszczególnymi 
gminami, a ich ziomkostwami, jak też między samymi ziomkostwami. Tak 
więc w roku 1595 sejm załagodził spór między gminą miasta Krakowa a inny-
mi gminami tego województwa4 , a w latach następnych spory między gmina-
mi ruskimi a rabinatem krajowym we Lwowie i wielki konflikt między litew-
ską gminą w Grodnie a polską gminą w Tykocinie (1589-1678). Grodno za 
żadną cenę nie chciało uznać samodzielności Tykocina i uważało go za swoją 
gminę filialną. Sejm żydowski uznał niezależność gminy w Tykocinie, podpo-
rządkował jej cały szereg mniejszych okolicznych gmin i w roku 1678 przy-
znał jej miejsce i prawo głosu na sejmie żydowskim5 . 
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Sejm zajmował się także sprawami gospodarczymi i prawnymi. Szlachta 
polska krzywym okiem patrzyła na dzierżawienie ceł i bicie monety przez 
Żydów małopolskich i wielkopolskich i chciała te zyskowne działalności za-
strzec dla siebie. Na sejmie i sejmikach wielokrotnie podejmowano w tej spra-
wie odpowiednie decyzje. Ponieważ Żydzi nie respektowali tych postanowień 
można się było obawiać, że sprawa ta będzie miała dla nich przykre konsek-
wencje. Natychmiast włączył się więc sejm żydowski, który w roku 1581 
rozporządził, aby żaden Żyd w Wielko- i Małopolsce nie ważył się brać w 
dzierżawę dochodów państwa6. 

Problem żydowskiego handlu i kredytu był przedmiotem obrad sejmu w 
latach 1607, 1624, 1640 i 1644. W tym czasie na rynku pieniężnym obowiązy-
wało kanoniczne prawo zakazujące brania odsetek od udzielanych pożyczek. 
Branie procentów uważane było za lichwę, a więc grzech, i było surowo 
zabronione. Pogląd taki uzasadniony był może w średniowieczu, ale nie w 
wieku XVII, kiedy z kredytu korzystała większość kupców, a obieg pieniądza 
i weksli przyjął ogromne rozmiary. Weksle wystawiano nawet na odległe jar-
marki. W Lublinie honorowano przekazy pieniężne obcych kupców i albo 
wymieniano je na przekazy wystawione przez inne domy, albo na towary. 
Działo się to contra legem, było w sprzeczności ze słowem Pisma i niepokoiło 
sumienie pobożnych Żydów. W końcu sprawa ta trafiła na obrady sejmu 
żydowskiego w roku 1607, który dla jej rozwiązania powołał komisję rabi-
nów. Na jej czele stanął rektor Akademii Lwowskiej - Jozua Falk Kohen. 
Komisji udało się znaleźć w końcu rozwiązanie nie podważające słów Pisma. 
Wymyśliła ona mianowicie coś takiego jak „fraus legis" (Heter-Iska), które 
czyniło wierzyciela wspólnikiem dłużnika, dając mu udział w jego zyskach7. 
Wymiar dużo bardziej praktyczny, wykraczający poza czysto teoretyczne 
dyskusje, miało wydane w 1564 roku, a uzupełnione w latach 1640 i 1644, 
sejmowe rozporządzenie o upadłościach. Umowy handlowe zawierane z mia-
stami zezwalały Żydom na handel detaliczny tylko na jarmarkach. Poza jar-
markami Żyd swoje towary mógł sprzedać tylko w całości chrześcijańskiemu 
sprzedawcy detalicznemu. Drobny handlarz żydowski stał się więc z koniecz-
ności handlarzem jarmarcznym, który taszczył swoje towary od jarmarku do 
jarmarku. Gdy jarmark był kiepski i Żyd nie sprzedał sezonowych towarów, 
musiał albo przechować je cały rok albo wyzbyć się ich ze stratą. W obu 
wypadkach zaglądało mu w oczy bankructwo. Sytuacja taka stwarzała powa-
żne niebezpieczeństwa dla instytucji żydowskiego kredytu i ułatwiała fałszy-
we upadłości. Aby móc je kontrolować, wydano wspomniane niezwykle ostre 
rozporządzenie o upadłościach. Ten sam cel miały i inne rozporządzenia do-
tyczące podpisów małoletnich na wekslach, prowadzenia handlu przez mło-
dych ludzi, którzy nie zawarli jeszcze związków małżeńskich itp.s 

Wiele postanowień żydowskiego sejmu regulowało życie religijne polskich 
Żydów. Tak więc kilkakrotnie (1587, 1590, 1597, 1640) zagrożono klątwą 
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17. Dom przy ul. Krawiec-
kiej 6. 

tym rabinom, który urząd swój zdobyli w nieuczciwy sposób, jak też przeło-
żonym gminy, którzy brali łapówki przy wyborze rabinów9. W roku 1594 
zakazano druku książek bez zgody rabina, a w roku 1607 zabroniono rozpo-
wszechniania książek hebrajskich drukowanych w Bazylei. Innym razem ure-
gulowano sprawy uboju rytualnego, koszernego sporządzania sera i wina itp. 
W roku 1607 omawiano wzajemny stosunek obu płci, cnotliwe zachowanie 
się kobiet na ulicy i w łaźni, zwłaszcza w towarzystwie innowierców. Na 
każdym niemal posiedzeniu dyskutowano nad podatkami od luksusu. „Kto 
płaci tylko 5 groszy podatku kahalnego - czytamy w postanowieniach sejmo-
wych z roku 1644 - ma prawo zaprosić na zaręczyny i ślub poza krewnymi 
pierwszego stopnia 15 mężczyzn. Kto płaci podatku od 15 groszy do 5 pols-
kich złotych, ma prawo zaprosić dwa razy większą liczbę gości. Kto płaci od 
5 do 20 złotych, ma prawo zaprosić 30 obcych i wszystkich krewnych pierw-
szego i drugiego stopnia. Kto płaci więcej niż 20 złotych, może zapraszać 
dowolną liczbę gości". 

Najtrudniejszym zadaniem sejmu żydowskiego były interwencje w urzę-
dach i u biskupów. Cokolwiek wydarzyło się w Rzeczypospolitej, a już urzę-
dnicy żydostwa gotowi byli interweniować przy pomocy pieniędzy i protek-
cji. Z postanowień sejmowych roku 1595 dowiadujemy się na przykład, że 
urzędnicy żydostwa Rzeczypospolitej interweniowali u wojewody krakows-
kiego w sprawie toczonego przezeń sporu z krakowskimi Żydami, że starali 
się utrącić postulat jednego z posłów na sejm warszawski, który chciał ode-
brać Żydom dzierżawę pogłównego, że przekazali wiele pieniędzy gminie 
chełmskiej na ratowanie od tortur Żydów z Sawiny, których oskarżono o 
mord rytualny. 

O działaniach tych dowiadujemy się najwięcej z ugody, zawartej między 
sejmem żydowskim w Lublinie a sejmem żydowskim Litwy w 1633 roku. 
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„Jeśli idzie o dar dla Jego Królewskiej Mości Króla, to pozostaje w mocy dawna ugoda. 
Podarunki dla polskich posłów dadzą sami Żydzi koronni, a Żydzi litewscy sami obdarują swo-
ich posłów. Litwacy nie muszą się też dokładać do prezentu dla marszałka sejmu i pokryją 
siódmą część wydatków związanych z nieszczęściem w Warszawie. Jeśli w Lublinie (w trybu-
nale) dojdzie do procesu żydowskiego (o mord rytualny) i będą potrzebne pieniądze, Żydzi 
koronni winni wezwać jednego posła litewskiego, a przy wydatkach powyżej 10 złotych dwóch 
posłów. Do każdych 100 złotych Litwicy wnoszą siódmą część"10. 

Ale w Lublinie załatwiano sprawy nie tylko polskie. O pomoc i radę 
zwracali się tu Żydzi z całej Europy. Po wygnaniu Żydów z Czech polski 
sejm żydowski musiał łagodzić konflikt między gminą w Zilz (jedynym czes-
kim miasteczkiem, gdzie Żydzi mogli pozostać) a innymi czeskimi gminami. 
Tutaj chrześcijańscy kupcy z Wrocławia kierowali swe skargi na kupców 
polskich, stąd wysyłano w świat listy gończe za zbiegłymi polskimi Żydami, 
tutaj rzucono w 1670 roku wielką klątwę na Sabbataja Cwi i jego zwolenni-
ków11. 

Dla europejskiego żydostwa sejm żydowski w Lublinie był symbolem ży-
dowskiego autorytetu i potęgi polskiego żydostwa. W porównaniu z nim 
późniejsze sejmy żydowskie w Jarosławiu, zwłaszcza w osiemnastym wieku, 
przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. 
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Rozdział VI 

Wielka Wojna (1648-1660) 

W święto Zielonych Świątek 1648 roku do Lublina dotarły niepokojące 
pogłoski. Nikt nie wiedział, skąd przyszły i czy były prawdziwe, ale przeka-
zywano je sobie z ust do ust. Wkrótce w całym mieście, w synagogach, 
domach prywatnych i na ulicy opowiadano sobie o strasznym powstaniu Ko-
zaków na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. 

Oba dni świąteczne minęły w całkowitym spokoju, ale już następnego 
dnia zaczęły przybywać do miasta karawany ze wschodu. Kupcy opowiadali, 
że Kozacy połączyli się z Tatarami, że wojsko polskie zostało pobite, a dwaj 
polscy hetmani wzięci do niewoli. Wiadomości napływały coraz szerzej i 
wkrótce wiadome było, że Kozacy upatrzyli sobie za ofiary głównie szlachtę 
i Żydów, że wszędzie za Dnieprem zabijają Żydów i niszczą całe gminy, jak 
Perejasław, Baryszówka, Lubin itd. 

Po kilku dniach napłynęli pierwsi uchodźcy. Byli to najczęściej bogaci 
ludzie z Podola i Wołynia, którzy bali się pozostawać na wschodzie i przyby-
wali do miasta z całymi rodzinami. Przynieśli oni wiadomość o wyrżnięciu 
całych gmin żydowskich w Czehryniu, Niemirowie, Tulczynie, Połonnej, 
Konstantynowie, Ostrogu itd. Szczegółowo opowiadali, jak Żydzi byli żyw-
cem ćwiartowani, a ich ciała rzucano psom na pożarcie, jak obcinano im koń-
czyny, a innych grzebano żywcem. Z innych miejsc donoszono, że Kozacy 
kroili dzieci żydowskie jak ryby, rozcinali kobietom ciężarnym brzuchy, wy-
rywali z nich nienarodzone dzieci i rzucali na pożarcie kotom. Pobudzona 
fantazja narodu widziała już Kozaków w Lublinie, matki lamentowały dzień 
i noc i przerażone wypatrywały Kozaków z okien swoich domów. Rzeczywi-
ście wybuchło wielkie powstanie kozackie, które groziło zniszczeniem całej 
Rzeczypospolitej. Przywódca kozacki, Bohdan Chmielnicki, zdobywał mia-
sto po mieście i wkrótce dotarł do umocnień Lwowa. Po wymuszeniu od 
miasta ogromnego okupu ruszył dalej i zaczął oblegać Zamość, który w tym 
czasie był potężną fortecą obsadzoną przez liczną załogę. Okoliczne miejsco-
wości, takie jak Szczebrzeszyn, Tomaszów, Biłgoraj, Hrubieszów, Tarno-
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19. Dom przy ul. Krawieckiej 13. 

gród, Turobin i Kraśnik spustoszyli Tatarzy. W końcu zamojscy mieszczanie 
i Żydzi wykupili się dwoma tysiącami złotych. Teraz Chmielnicki ruszył na 
Lublin i cztery mile na południe od miasta rozłożył swą główną kwaterę1. 

Mieszczanie lubelscy szykowali się do obrony. Poszczególne cechy obsa-
dzały przydzielone im wieże i bastiony, umacniano mury miejskie, sypano 
szańce, fosy oczyszczano z gruzu, ustawiano armaty i moździerze. Ze wspól-
noty żydowskiej pozostali na miejscu tylko najbiedniejsi z biednych, do 
których przyłączyli się uchodźcy z rodzinami. Nic dziwnego, że w brudzie i 
nędzy Miasta Żydowskiego wybuchła zaraza, która zabrała do grobu 10 ty-
sięcy ludzi. Zaraza rozszerzyła się również na tych, którzy uciekli za Wisłę. 
Żydzi podrzucali nocą ciała swoich zmarłych na cmentarze, aby nie dowie-
działa się o tym okoliczna ludność. Wielu chorych znalazło schronienie i 
opiekę w domach chrześcijańskich, ale większość leżała na polach i ulicach 
umierając z zimna i głodu. „Brat nie zlitował się nad bratem, ojciec nad sy-
nem. 10 tysięcy ludzi zmarło po drodze. Niech Bóg ma ich w swej opiece". 
Na cmentarzu w Kurowie przez kilka następnych stuleci można było czytać 
napisy na grobach tych uciekinierów. 

Lublin miał wówczas szczęście. Chmielnicki chciał już rozpoczynać oblę-
żenie, jego bandy grasowały już na przedmieściach rysując ślady swego prze-
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marszu ogniem i mieczem, gdy do głównej kwatery Kozaków dotarła wiado-
mość o wyborze nowego polskiego króla. Koronę otrzymał brat zmarłego króla, 
Jan Kazimierz, który natychmiast wysłał do Chmielnickiego listy, w których 
nakazywał mu cofnąć się do domu i obiecywał szybkie podjęcie rokowań. 
Chmielnicki zarządził odwrót i miasto odetchnęło. Chrześcijańska legenda opo-
wiada, że odwrót ten spowodowało drzewo z krzyża Chrystusowego, jakie 
przechowywano w kościele oo. Dominikanów w Lublinie. Świadkowie mieli 
opowiadać, że widzieli na niebie nad klasztorem cudowne zjawisko: 

„Widzieliśmy nad Kościołem Wielebnych Ojców Dominikanów Konwentu Lubelskiego jas-
ność wielką na niebie, która stała się z wielkim szumem i hukiem, a ta jasność była tak wielka, 
żeby był mógł czytać przez onej jasności... W tej jasności uczyniła się pręga jasna, z której się 
miecz powoli formował z głowicą i krzyżem, którego miecza koniec był ku Zamościowi, a 
głowica ku miastu była... A wprzód ten miecz pokazał się nad klasztorem Ojców Dominikanów 
końcem ku miastu, ale potym powoli obracał się od miasta ku Zamościowi. Potym z tego miecza 
uczyniła się strzała ognista, także grotem ku temu miastu obrócona i z wielkim pędem z jasnością 
biegła tam ku Zamościowi. Potym też i bicz był widziany także jasny na niebie. A potym uczynił 
się płaszcz i ten wszystkę jasność powoli okrył, który potem płaszcz powoli się rozszedł"2. 

Lubelscy Żydzi powrócili do swego rodzinnego miasta. To samo uczynili 
też bracia i siostry zakonne, którzy w ostatniej chwili opuścili miasto. Pod-

20. Podwórze w domu przy 
ul. Krawieckiej 27. 
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jęły swoją działalność urzędy miejskie i Trybunał Koronny. W roku 1651 w 
Lublinie obradował już sejm żydowski, na którym poszukiwano sposobów i 
środków dopomożenia dziesiątkom tysięcy braci z Ukrainy i Podola. Posz-
czególnym gminom zlecono przyjąć odpowiednio do posiadanych możliwoś-
ci uchodźców i zapewnić im wsparcie. Zgromadzeni na sejmie żydowskim 
rabini ustanowili 20 Siwan, dzień zdobycia Niemirowa, dniem powszechnego 
postu w całej Rzeczypospolitej. Stworzono też ułatwienia dla powtórnego 
zamążpójścia kobiet, których mężowie zaginęli bez wieści w wojennym za-
męcie (Agunoth). Wydawało się, że mimo trwającej jeszcze wojny zachodnie 
części Rzeczypospolitej są już bezpieczne i zaczęto od nowa urządzać życie. 

Inaczej było jednak zapisane w księgach przeznaczenia Rzeczypospolitej i 
narodu żydowskiego. Różne znaki i cuda wskazywały, że nad krajem zawisło 
nowe niebezpieczeństwo. W czerwcu 1654 roku miało miejsce zaćmienie 
słońca i pobudzona wyobraźnia widziała w nim zły omen. Jakub ben Ezechiel 
Halewi z Flotowa opowiada we wstępie do swojego „Sefer Szem Jaakow", że 
słyszał on, podobnie jak wielu innych, płacz i lament zmarłych i widział jak 
zmarłe dzieci żydowskie siedzą w synagogach pod bimą załamując rączki nad 
głowami. Wylękniona wyobraźnia widziała datę tego nieszczęsnego roku 
nawet na ludzkich czołach. Jesienią 1654 roku w Wielkopolsce wybuchła 
zaraza i ludzie uciekali z miast do wsi i do lasów, aby umknąć przed nieszczę-
ściem3. 

Wkrótce wrogowie najechali kraj. Od południowego wschodu znowu 
ruszył Chmielnicki z Tatarami, od wschodu Moskale, a od północy król 
szwedzki Karol Gustaw. Cała szlachta Wielkopolski i Litwy złożyła mu hołd 
i uznała go królem. Jan Kazimierz uciekł na Śląsk. Karol Gustaw bez mach-
nięcia szablą ruszył przez Poznań do Warszawy a stamtąd przez Sandomierz 
do Krakowa. Wszędzie ofiarą szwedzkich mieczy padali Żydzi. Gdy na doda-
tek żydowscy legioniści spróbowali przez krótki czas stawić pod Sandomie-
rzem opór wrogowi, wściekłość Szwedów nie miała granic. 

Pod szwedzkim mieczem padły niemal wszystkie gminy nadwiślańskie łą-
cznie z krakowską. Lublin, podobnie jak wiele innych miast na wschód od 
Wisły, tym razem został oszczędzony przez Szwedów, ale wpadł za to w 
ręce Kozaków i Moskali, którzy wyrządzili mu wiele złego. Ówczesna kroni-
ka, pochodząca spod pióra anonimowego mieszczanina lubelskiego, opowiada 
o cierpieniach miasta, a zwłaszcza lubelskich Żydów. Tytuł tej małej i rzad-
kiej książeczki brzmi: 

Relation 
oder 

Ausführliche Beschreibung 
von der 

jämmerlichen und erbärmlichen 
Verstörung und Einäscherung 
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so 
bey Eroberung der schönen 

Stadt Lublin 
von den Moskovitern und Cosacken 

barbarischer Weise verübt worden 
Anno MDCLVI4 

(Relacja albo dokładny opis żałosnego i godnego politowania zburzenia, spa-
lenia jako też zdobycia pięknego miasta Lublina, co przez Moskwę i Koza-
ków w sposób barbarzyński zarządzone było roku 1656). 

„Gdy dnia 11 października o godzinie 21 nadeszły do nas zastraszające wiadomości, nikt 
jednakże nie uważał za pożyteczne stąd uchodzić, ponieważ było także zakazane przez zamek i 
ratusz udawać się stąd choćby w najkrótszą drogę. Dnia 12. przyszli od Zamościa dwaj kupcy 
bez żadnej innej wiadomości, albowiem Kozacy o 2, 3 i 4 mile od Zamościa ukazywali się 
oddziałami, liczącymi po 300 do 400 ludzi, i pędzili z sobą wiele ludu i bydła. 

Dnia 13. z wybiciem godziny 9., nadeszła poczta z Zamościa z wiadomością ustną, że Zamość 
jest zamknięty i że za nim widać było wielkie w różnych miejscach ognie; w listach jednak nic o 
tym nie wspomniano; wskutek tego byliśmy dość zatrwożeni - i z miasta posłano trzech jeźdź-
ców w różne strony, a dnia 14. wyjechało kilka oddziałów po 9 do 12 koni; od każdego z tych 
oddziałów powrócili niektórzy z wiadomością, że inni z nich byli w części wyrżnięci, a w części 
wzięci do niewoli przez Kozaków (my jednak uważaliśmy ich tylko za hultajstwo). 

Dnia 15., gdy się rozwidniało, ujrzano w polu wielkie wojsko (i to podpaliło naszym przed 
miastem kilka domów). Liczono je tak na 10 000, z których natychmiast, szczególnie i przeważ-
nie Kozacy, udali się na Krakowskie Przedmieście, najnatarczywiej zaś wpadli do Miasta Żydow-
skiego tylko dla grabieży. Obywatele miejscy zaraz się poruszyli, zajęli mury i bramy. Ponieważ 
jednak bronić się przeciw takiemu wrogowi było rzeczą niemożliwą z powodu nędznych murów, 
wkrótce wywieszono białą chorągiew. Zaraz potem do nieprzyjaciół wysłano jako deputatów ze 
szlachty pana Franciszka Bodczyńskiego, pana Poniatowskiego, poborcę, jednego jezuitę i dwóch 
mieszczan, aby prosić o łaskę. (Jezuitę Kozacy niezwłocznie obdarli do koszuli). Posłowie ci byli 
przyjęci przez żołnierstwo z takim wrzaskiem, że ledwie żywych doprowadzono do generała, u 
którego zatrzymano ich do późnego wieczora. Tymczasem wypadł z miasta oddział młodzieży 
niemieckiej; z początku mężnie się trzymał, ale następnie zwyciężony przez wielką moc nieprzy-
jaciela został w części wyrżnięty według jego zwyczaju barbarzyńskiego. Mała tylko garstka, 
dzięki wstawiennictwu i litości pewnego pułkownika kurlandzkiego, pozostała przy życiu. 

Wieczorem powrócili nasi posłowie mówiąc, że nieprzyjaciel żąda skarbów należących do 
wszystkich osób duchownych i szlachty, nawet zastawionych, dalej wymaga, aby złożyli hołd i 
wykonali przysięgę wielkiemu księciu (Aleksemu Michajłowiczowi). Na to obie strony przedsta-
wiły zakładników do rana. Wtedy dowiedziano się, że były tam dwa wojska - moskiewskie i 
kozackie, składające się z 6. tysięcy, a jak inni mówili, którzy nie zgadzali się co do tego, - z 12. 
do 15. tysięcy ludzi... 

Dnia 16. szlachta, ludzie różnego stanu, należący do rajców, i niektórzy obywatele wyszli z 
miasta, aby złożyć przysięgę, ale [wódz nieprzyjacielski] nie chciał ich wysłuchać w swoim obozie, 
lecz na moście, przed bramą miejską, którą mu przedtem musiano otworzyć. Można łatwo osądzić, 
jakiej byliśmy myśli, otwierając bramę takiemu nieprzyjacielowi, skoro Wilno służyło nam za dobry 
przykład. Wtedy zażądał koniecznie wydania całego majątku należącego do Żydów, obywateli 
i duchowieństwa, a nawet Krzyża Świętego; u dominikanów jest ta relikwia i tu panuje o niej 
przesądna wiara, że w żaden sposób nie da się z miasta wywieźć ani podzielić na części. 

Wojewoda, dowodzący armią moskiewską, imieniem Piotr Iwanowicz, poszedł potem do 
bramy, gdzie znalazł dwa działa, które natychmiast obok jeszcze jednego kazał sobie wyprowa-
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dzić (gdyby inne nie były odsunięte na bok, chciałby mieć je wszystkie). Tegoż dnia wywieziono 
kilka wozów, napełnionych drogimi towarami żydowskimi. Od miasta zażądał następnie: po 
pierwsze i przede wszystkim 300 000 złotych, po drugie - kilku wozów napełnionych aksamitem, 
atłasem i innymi towarami jedwabnymi, po trzecie - wszelkich towarów angielskich, holenders-
kich i tkanin 1000 sztuk, po czwarte - kilku wozów z korzeniami, 60 funtów chininy, 60 funtów 
rabarbarum, po piąte - wszelkiej broni z miasta, po szóste - wszystkich Żydów, których chcieli 
pozabijać. I było to pewnego rodzaju spectaculum, gdy ich, tak młodych jako i starych, z do-
mów, w których z Miasta Żydowskiego szukali u nas ratunku i ukrywali się, pędzono jak owce 
na rzeź, z jękami żałosnymi. Później jednak darowano im życie. 

Po złożeniu przysięgi, w której znajdowały się niezliczone tytuły tak Wielkiego Księcia, jak i 
jego małżonki oraz dzieci, które mają - sądzę, że tyle ich nie mają, bo wymieniono ich przeszło 
30 - wojewoda dał 60 muszkietów moskiewskich jako załogę, ale następnie wziął ich z powrotem 
i udał się do obozu swego, pozostawiając pułkownika kurlandzkiego i majora pomorskiego; był 
to prawdziwy Maximus, bo mu niewiele dobrego patrzyło z oczu; ci oświadczyli, że gdyby nie 
ujrzeli tak dużo Niemców, miasto nie byłoby oszczędzone, wypowiadali nam z przesadą swe 
uczucia i drogo za nie później rachowali... 

Tymczasem Kozacy cisnęli się do murów i dobijali się do bram, a nam zabronione było 
strzelać, a nawet odpierać ich kamieniami. Niemożliwą rzeczą było tyle im dostarczyć pieniędzy, 
a nie było żadnego innego środka, który by mógł nas zachować przy życiu, względem czego nas 
upewniali. Oto dnia 16. wieczorem taki pożar wzniecił się w bożnicy żydowskiej, w której 
znajdowało się niezliczone mnóstwo Żydów, i w ich mieście, że przez tę noc i dzień następny 
17. października, a była to niedziela, paliło się do wieczora. Oto dla większego bezpieczeństwa 
znowu podpalili zamek, a ponieważ ten znajduje się blisko miasta i ponieważ od zamku aż do 
samego miasta wszystkie domy drewniane pogorzały, przeto nieprzyjaciel mógł łatwo podpalić 
miasto, gdybyśmy nie przekupili załogi moskiewskiej, która wypadła z miasta i rozrywała domy. 
Nie można było bez litości patrzeć na Miasto Żydowskie, na to, co uczynili tyrani. Powstawały 
stąd jęki, żałosny ciągle trwający pożar ciągnął się przeszło 6 dni bez względu na to, że się już 
poddali. Kogo na przedmieściu wrogowie spotkali żywego przez cały czas aż do ostatniej chwili 
ich odjazdu, tego albo niezwłocznie zabijali, albo przynajmniej pozbawiali odzieży, którą następ-
nie za byle co sprzedawali, na przykład parę butów za paczkę tabaki. Jurystów sprzedawali oni 
najtaniej, a było wielu takich, których spotykali na polu i rozdawali ich za darmo, ponieważ ci 
mówią także po kozacku i przekonywali Kozaków, aby litość nad nimi mieli. 
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Do klasztoru św. Brygidy uciekło wielu ludzi i długo się bronili, ale - gdy nikt z pomocą im 
nie pospieszył - w końcu wszyscy byli pozabijani i mają jedną mogiłę, w której 100 ciał złożono. 
Niektóre zakonnice zabito, niektóre uprowadzono, inne sprzedano. To samo zdarzyło się z 
bernardynami obojga płci, tylko że tutaj nie tak wielu ich wybito. Kościoły przy wszystkich 
klasztorach, także i karmelitów płci obojga bardzo poniszczono i zrujnowano, tylko że tutaj nie 
zabito nikogo i żadnych skarbów, podobnie jak w innych, nie znaleziono i nie wywieziono. 

W mieście dnia 18. zabrakło żywności, szczególnie chleba i wody, tak iż nie można było 
pozostawać w mieście i znosić nieprzyjaciela, chociaż Kozacy sprzedawali nam różne rzeczy 
przy murach za bezcen: wołu za 5 złotych, ćwierć masła za 50 groszy itp. Ile razy nasi posłowie 
przychodzili do ich obozu, nie powracali bez zmiany swej odzieży, za którą otrzymywali futra. 

Dnia 20. wyniesiono im z miasta dostatek wszystkiego, co mogło przydać się w drodze. Po 
te rzeczy sam wojewoda przybył do miasta, a następnie z całym wojskiem odstąpił od miasta o 
jedną czy dwie mile ku Wiśle. Na koniec odjeżdżając podpalił Krakowskie Przedmieście. 

Dnia 21. otrąbiono publicznie, że tak mieszczanie, jak duchowni i Żydzi mogą być pod 
jurysdykcją burmistrza miasta Lublina (mogło się ono obecnie nazywać ruiną) i dnia 22. złożono 
radę i pozostało z niej (tj. rajców miejskich sprzed napadu) tylko dwóch. Do nich wybrano 
dwóch Rusinów i dwóch ze szlachty. Tego dnia pod wieczór armia przyszła z powrotem i 
pociągnęła obok miasta ku Krasnystawowi. Wojewoda tegoż jeszcze wieczora przybył do miasta 
i zażądał Drzewa Krzyża Świętego od dominikanów. Na udzielenie chociaż części z niego zakon-
nicy zmuszeni byli się zgodzić. Wojewoda odciął i pozostawił im większą część. Nie obeszło się 
bez wielkiego niepokoju między ludem prostym, który był w tym mniemaniu, że prędzej 
wszyscy nieprzyjaciele zginą, nim relikwia pozwoli się zabrać... 

Co się tyczy kontencyi, o której wyżej wspomniano, to należy wiedzieć, że nieprzyjaciele 
otrzymali wielkie, prawie nieocenione skarby. Towary jedwabne mogły kosztować netto 58 000 
złotych, jak je im policzono, sukno - 75 000 zł., gotowizną otrzymali 60 000 zł, 20 000 zł we 
wszelkiego rodzaju przedmiotach srebrnych i złotych, a także 30 000 zł., prócz tego co wyniosły 
skarby kościelne, również wino i korzenie (wszystkiego to jeszczem się nie mógł dowiedzieć -
netto); ale z tego wszystkiego nie ma co rachować w porównaniu z bogactwami, które otrzymali 
z przedmieść, a szczególniej z Miasta Żydowskiego: 600 wybornych koni, 50 kolas, 20 rydwa-
nów. U doktora żydowskiego Daniela w samym złocie i srebrze zabrano 100 000 zł., a u innych 
przeszło 2000 koni i wielu woźniców poniosło straty (Niewiecki został ścięty), którzy już wszy-
stkie fury wynajęli. 

Nie mówiąc o innych cennych przedmiotach. Trudno jest zresztą osądzić, czy suma zabra-
lych przez nieprzyjaciół skarbów nie wyrównywa stracie tych przedmiotów, których ze sobą 
ie wywieźli i dlatego zupełnie zniszczyli podczas spalenia Miasta Żydowskiego, zrujnowania 
rielu pięknych kościołów i innych rzeczy... 

Niech sobie kto wyobrazi coś tak dzikiego, jak tylko zechce, ja zapewniam, że nikt nie 
przedstawi sobie nic tak okrutnego, jak to było w rzeczywistości. Wtedy widziano w mieście 

kobiety i dzieci jęczące i krzyczące, a do tego między mieszczanami niezgodę i nieporządek, ze 
strony wysłańców nieprzyjacielskich - ogień i miecz, słowa groźne, pożar domów na przedmieś-
ciach, męki tylu ludzi, uprowadzenie innych. Śmierć była męką najmniejszą..." 

Tyle nasz świadek. Okrucieństwa te opisują również źródła żydowskie. 
Samuel, syn męczennika Dawida Auerbacha, który sam ledwie uszedł z ży-
ciem, opowiada w swojej książce „Chesed Szmueł", że uczonego Abrahama 
ben Jehudę Kozacy żywcem wbili na pal i męczyli do chwili, aż wyzionął 
ducha. Lokalna tradycja mówi, że wielu ludzi odebrało sobie życie, by unik-
nąć zadawanej przez tyranów męki. Ich nazwiska wyryto później na murze 
cmentarza. Dzisiaj czytelne jest już tylko jedno nazwisko: Bendit. 
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Miasto Żydowskie przedstawiało obraz straszliwego spustoszenia. Wszys-
tkie bożnice, dom kahalny i akademia, łaźnia i domy mieszkalne leżały w 
gruzach, z których wydobyto 2700 ciał. Na miejscu Żydowskiego Miasta 
leżała tylko kupa gruzów, nad którymi sterczały jedynie jak widma pozosta-
łości spalonego zamku. Śmierć i zniszczenie zapanowało tam, gdzie wcześniej 
wartko toczyło się życie. Lubelska gmina była zniszczona na lata. 

Ledwie miasto przyszło do siebie po okupacji moskiewskiej, gdy opano-
wał je król szwedzki Karol Gustaw. Kazał sobie zapłacić okup w wysokości 
30 000 złotych, po czym odstąpił, zostawiając w mieście generała Wolmara z 
małą załogą. 

Niedługo potem po krótkim oblężeniu miasto zdobyły pułki litewskie 
pod wodzą Stanisława Potockiego i wzięły do niewoli załogę szwedzką. 

Tak kręciło się koło dziejów aż do roku 1660. Lublin przechodził z rąk 
do rąk. Kupcy i rzemieślnicy zeszli na dziady, a Żydzi po pożarze w roku 
1655 nie mieli już w ogóle nic. Królewska komisja lustracyjna przedstawiła 
taki oto obraz Miasta Żydowskiego. 

„Domów żydowskich, okrom bożnic, jatek rzeźniczych jest ad praesens osiadłych Nro 56, o 
placach - wiele by ich miało zostawać pustych - dostatecznie nas informować nie umieli; opowia-
dali, że jest ich 250. Szpital ogniem nieprzyjacielskim zniesiony, sam jeno grunt pusty zostaje. 
Na Podzamczu wiele mieszkało ludności, za uboższych komorników Żydzi-właściciele domów 
podatki uiszczali". 

Teraz lustratorowie notują: 
Płacili przedtem Żydzi za komorników, którzy byli przy Mieście Żydowskim na rok do 

zamku po złotych 70. Teraz nic nie dają, bo żadnego komornika nie masz, gdyż Moskwa 2700 
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Żydów wycięła podczas inkursjej swojej. Piękny zamek lubelski w budowle i środki obronne 
zasobny ruinował się ogromnie, by był przez nieprzyjaciela spalony... Wsie podmiejskie nie były 
od czasu wojen osiadłe i zasiewane. Karczma Budzin zwana przy gościńcu, z której dawno 
arendy po złotych 40, teraz jeno miejsce znać, na którym była, bo ogniem cała zniesiona nieprzy-
jacielskim..."5 

Znowu zebrali się w Lublinie rabini i ogłosili nowy post w wigilię Kuczek 
(14 tiszri do południa). Miał on być dla przyszłych pokoleń przypomnieniem 
owej wigilii roku 1655, kiedy to całe Miasto Żydowskie poszło z dymem. Co 
roku w ten smutny dzień pamięci zbierała się cała gmina, a prowadzący mo-
dlitwy obok innych elegii czytał także specjalną elegię na ten postny dzień. 
Obecni z przejęciem wysłuchiwali strasznej opowieści o tym, jak „w wigilię 
święta sukkot chmary Kozaków i Moskali wtargnęły do miasta mordując lu-
dzi bez liku, mężczyzn, kobiety i dzieci bez różnicy, jak po ulicach i polach 
ganiali oni tych, którzy próbowali uciekać do Kurowa, jak zabijali ich po 
wsiach i lasach i rzucali ich ciała na pożarcie psom i ptakom drapieżnym. 
Tym, którzy pozostali przy życiu, zostawiano wybór: śmierć albo chrzest. 
Wszyscy wybrali chrzest i swą krwią uświęcili imię Najwyższego..." 

„...Panie zmiłowania, weźmiesz zemstę na wszystkich zbrodniarzach, nie 
zostawisz bez kary niewinnie przelanej krwi i zgotujesz swemu ludowi szczę-
śliwą przyszłość! Niechaj więc spełni się Twoja wola!" 

I cała wspólnota głośno mówiła: Amen6. 
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Rozdział VII 

Po wielkiej wojnie 
(Druga połowa siedemnastego wieku) 

Miasto łeżało w gruzach. Na Krakowskim Przedmieściu ocalał tylko jeden 
duży dom, reszta - w ruinie. Tylko małe domki ciągnęły się w dużych odstępach 
od Wieniawy do Bramy Krakowskiej (ryc. 2). We właściwym mieście większość 
domów była zupełnie czarna od dymu, na ulicy Grodzkiej i Rynku pozostawały 
one niemal zupełnie niezamieszkałe. Pałace wielkich rodzin magnackich, podob-
nie jak obszerne zabudowania klasztorne, stały opuszczone, bramy miejskie były 
zniszczone i stale otwarte, ponieważ wrota wysadzono z zawiasów. 

Miasto Żydowskie przypominało stertę gruzów i tylko tu i ówdzie ster-
czał kawałek jakiegoś muru. Wielkie jarmarki lubelskie przeniesiono do po-
bliskiej Łęcznej, a otwarcie Trybunału Koronnego odroczono na długo. 

Nie zwoływano również sejmu żydowskiego. Prezydium ostatniego sej-
mu z roku 1651 wysyłało błagalne listy do króla i możno władców z prośbą o 
pomoc i obronę1. Król Jan Kazimierz wydał wiele dekretów, w których 
przedstawił tragiczne położenie polskich Żydów: 

„Jedni w części przez nasze, w części przez nieprzyjacielskie wojska obrabowani i zniszczeni, 
inni zamęczeni na śmierć. Do teraz nie znajdują spokoju w miastach ni na jarmarkach, nie są 
pewni żywota i stąd ci, co uciekli za granicę i na Śląsk, nie ważą się wrócić do Rzeczpospolitej". 

„Wiem również - pisał król w dekrecie z 18 marca 1658 roku - że wiele dóbr, które niegdyś 
należały do Żydów, szacowani mieszczanie zawlekli i skryli, tak iż właścicielom trudno jest 
odebrać własność swoją"2. 

Rok później sejm żydowski skarżył się, że starostowie i magistraty miejs-
kie żądają od Żydów spłaty zaległych podatków za wszystkie lata wojny, 
grożąc, iż w przeciwnym razie nie zezwolą na odbudowę ich domów. 

Dopiero w roku 1661 ponownie otworzono w Lublinie Trybunał Koron-
ny, a wielkie jarmarki powróciły z Łęcznej. Wraz z nimi wrócił do miasta 
sejm żydowski. Nie minęło jednak dziesięć lat, a nowy wróg spustoszył mia-
sto. Tym razem byli to Tatarzy, którzy w roku 1672 splądrowali Lublin i 
wszystkie jego przedmieścia i ostatecznie zniszczyli Miasto Żydowskie. 
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Żydzi po raz drugi zostali bez dachu nad głową. Przenieśli się do właści-
wego miasta, gdzie za pieniądze lub dobre słowo znaleźli schronienie w do-
mach mieszczan i pałacach szlacheckich. Mieli tu przebywać tylko do czasu 
odbudowy dzielnicy żydowskiej, ale ta prowizorka ciągnęła się całe stulecie. 
Tymczasem wraz z powrotem jarmarków i otwarciem Trybunału Koronnego 
na nowo rozkwitł handel. Dla Żydów zaczęło się nowe życie. Wprawdzie nie 
było ono tak piękne jak przed wojną, ale też wystarczająco dostatnie, by 
wzbudzić zawiść chrześcijańskiego kupiectwa. Lublin od dawna posiadał 
przywilej de non tolerandis Judaeis, był zawsze wolny od Żydów i takim 
chciał pozostać. Było to hasłem chrześcijańskiego mieszczaństwa i zaczęto 
sięgać po wszystkie dostępne środki, by usunąć Żydów z miasta. Z obecności 
Żydów szczególnie niezadowolony był tzw. „prosty człowiek", czyli drobny 
kramarz i rzemieślnik, który wszędzie szukał sojuszników w walce o pozby-
cie się „niewiernych konkurentów". Szybko też znalazł silnego sojusznika w 
klerze. 

Znikła dawna polska tolerancja z czasów Piastów i Jagiellonów, to znaczy 
z okresu największej potęgi Rzeczypospolitej. Wielka wojna na długie stulecia 
złamała siłę Polski i przyniosła krajowi ruinę. Wielkie rody magnackie zwal-
czały się nawzajem, a w miastach władzę skupiły w swych rękach wielkie 
rodziny patrycjuszowskie, które uciskały prostego człowieka. Władza króle-
wska była złudzeniem, a duchowieństwo, zwłaszcza jezuici, zawładnęło ser-
cami i sumieniami warstw rządzących. Nic dziwnego, że przyczynę wszelkie-
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24. Dom przy ul. Krawiec 
kiej 32. 

go zła widziano w innowiercach i na nich szczuto motłoch. W Rzeczypospo-
litej, gdzie w XVI wieku wszystkie wyznania cieszyły się niemal takimi samy-
mi prawami co katolicy, protestanci byli teraz prześladowani, a arian wygna-
no z kraju. Również przeciwko Żydom ruszył w 1664 roku w Krakowie i 
Lwowie motłoch, który urządził im prawdziwą masakrę - pogrom3. Zabito, 
raniono i obrabowano wielu Żydów. W całej Polsce oskarżano Żydów o 
dzieciobójstwo i kradzież hostii (1669), toteż z wielkim napięciem czekali oni 
na wyrok Trybunału Koronnego. 18 sierpnia 1677 roku Trybunał potępił 
wszystkich polskich Żydów. Jeszcze tego samego dnia orzeczenie to odczytał 
w obecności wielkich tłumów przed bramą lubelskiego ratusza woźny To-
masz Poklekowski4. W skali całego państwa wyrok ten miał tylko teoretyczne 
znaczenie, ale w miejscu, gdzie zapadł i był odczytany, to jest w Lublinie, 
zrobił wielkie wrażenie. I bez niego Żydzi znajdowali się w niezwykle trud-
nej sytuacji, ponieważ za możność pobytu w mieście i prawo handlu musieli 
składać wielkie ofiary w pieniądzach i różnego rodzaju dobrach. Teraz ich 
sytuacja jeszcze się pogorszyła i musieli sięgać głęboko do sakiewki, by za-
wrzeć z miastem nowe pakta handlowe. Pakta te zawarto 15 stycznia 1677 i 
po wielu staraniach zostały one 3 kwietnia tegoż roku zatwierdzone przez 
króla, mimo protestów „prostego człowieka z Lublina"5. „Prosty człowiek z 
Lublina" nie poddawał się jednak. Słał do króla suplikę po suplice, w których 
przedstawiał królowi „nikczemność i przekupność rajców i ławników z Lu-
blina oraz szkodliwość żydowskiego handlu". 11 lutego 1679 roku na sejmie 
w Grodnie król Jan III Sobieski wydaje list żelazny, w którym bierze w 
obronę chrześcijańskie kupiectwo w Lublinie. W liście tym król stwierdza, 
że kupcy żydowscy uprawiają w Lublinie niedozwolony handel szkodząc 
przez to kupcom chrześcijańskim. Król zakazał Żydom jakiegokolwiek hand-
lu w niedziele i święta i zabronił w tych dniach w ogóle pokazywać się w 
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mieście, nie mogli w nim otwierać żadnych sklepów ni piwnic ani sprzedawać 
swoich czy obcych towarów. Ogólnie pozwolono Żydom sprzedawać swoje 
towary tylko swoim współwiercom6. 

Dekret ten miał wielkie znaczenie dla handlu w Lublinie, gdyż unieważ-
niał wszelkie pakta handlowe zawarte między Żydami a rajcami i ławnikami. 
Dla realizacji wszystkich zawartych w dekrecie (rozporządzeniu) punktów 
kupcy chrześcijańscy założyli Nową Kongregację Kupiecką, której statut król 
zatwierdził w 1685 roku. Poszczególne paragrafy tego statutu odnoszą się do 
kierowania interesami (prowadzenia interesów), zwalniania czeladników itd. 
Najważniejsze są jednak paragrafy 23-27, które dotyczą żydowskiego handlu. 
Mówią one: 

§ 23. Perfidia gens judaica zasłania się stale różnymi protekcjami i sprzedaje wskutek tego w 
naszym mieście, intra mttros, różne towary, zwłaszcza podczas obrad Trybunału Koronnego. 
Przez to doprowadza nasze kupiectwo do ostatniej nędzy; ośmiela się także uprawiać handel w 
niedziele i święta, czego wielokrotnie zakazywały dekrety sądu grodzkiego. By temu zapobiec 
chcemy - tak mówi król - w nawiązaniu do wydanego przez nas już na sejmie w Grodnie 11 
grudnia 1679 roku dekretu - nadać lubelskiemu kupiectwu takie oto przywileje. 

§ 24. Żyd nie może ani na rynku, ani na ulicach miasta Lublina, ani na parterze, ani na piętrze 
wynajmować i otwierać sklepów - Żydzi mają przecież swoje własne miasto i Podzamcze - i w 
nich towary na miarę, funty lub kwarty sub poena confiscationis sprzedawać. Skonfiskowane 
towary przypadają w równych częściach magistratowi dla umocnienia umocnień miejskich i kon-
gregacji kupieckiej. Lubelskim mieszczanom zabraniamy pod ciężką karą wynajmowania Żydom 
mieszkań lub magazynów. 

§ 25. Zabrania się wszystkim Żydom sprzedawania jakichkolwiek towarów w koszyku lub w 
inny sposób na ulicy, sprzedawania ich w domach albo bramach miejskich, oczekiwania z towa-
rami na szlachtę i mieszczan przed bramami miejskimi. Wszystko to dozwolone jest im tylko we 
własnym mieście. Za przekroczenie tych zakazów konfiskowane będą Żydom towary. Równo-
cześnie nakazujemy magistratowi w Lublinie odnowić swoje postanowienia odnośnie do wydale-
nia Żydów z miasta. 

§ 26. Tak zwani barysznicy, którzy włóczą się po mieście, zaglądając do wszystkich sklepów, 
zwabiają obcych ludzi, a zwłaszcza szlachtę do składów żydowskich, nie mogą w ogóle pokazy-
wać się w mieście pod karą aresztu i grzywny (kwartału i 30 marek). 

§ 27. Żydzi nie mogą poszerzać swego handlu (poza towary i ilości ustalone w paktach z 
miastem), ubiegać żadnego chrześcijańskiego kupca przy zakupie towarów. Przy każdym zakupie 
chrześcijański kupiec ma pierwszeństwo, może spokojnie złożyć pieniądze i nabyć towar."7 

Już sama stylistyka poszczególnych artykułów wykazuje wystarczająco 
jasno, że powstały one dla skutecznego zwalczania Żydów. Ale kongregacja 
występowała nie tylko przeciwko lubelskim Żydom, zwalczała ona także ma-
gistrat lubelski, który trzymał z Żydami i odnowił z nimi pakta handlowe. 
Kupcy żydowscy poddani zostali ostrej kontroli, przy najmniejszym wykro-
czeniu konfiskowano im towary, żydowscy pośrednicy przegnani zostali z 
miasta i w ten sposób handel żydowski został niemal zupełnie wstrzymany. 

Żydzi nie mogli i nie chcieli ustąpić pola i tak doszło do długotrwałego 
procesu, który trwał ponad sto lat i nie zakończył się nawet z upadkiem 
Polski. W pierwszym stadium tego procesu Żydzi lubelscy zostali przez kró-
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25. Dom przy ul. Krawieckiej 51. 

lewski sąd asesorialny (1693) skazani in contumaciam na rezygnację z handlu, 
ale już po trzech latach (1696) król Jan Sobieski uznał przywileje kongregacji 
za podstępnie wyłudzone i nieważne, zakazał przeszkadzania Żydom w han-
dlu i pozwolił im — tak jak to było z dawna - uprawiać handel swobodnie. 
Rozporządzenie to potwierdził po dwóch latach (1698) król August II włą-
czając je do wykazu przywilejów lubelskiego żydostwa (31 sierpnia 1698). 
Wykaz ten zawierał dekrety wszystkich polskich królów - począwszy od 
Zygmunta Augusta - dotyczące posiadania domów, handlu, rzemiosła, po-
datków, sądownictwa itd., i stanowił jakby podsumowanie przywilejów 
gminy żydowskiej w XVII wieku8. 
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Rozdział VIII 

Walka o prawo handlu w XVIII wieku 

Koniec XVII wieku był dla Rzeczypospolitej równie smutny jak jego po-
łowa. Wojna północna przyniosła krajowi nowe nieszczęścia - nad większoś-
cią ziem tego nieszczęsnego państwa znowu wielokroć unosił się miecz króla 
szwedzkiego. 

Na Lublin spadły poza tym dodatkowe katastrofy. W roku 1695 szalał tu 
pomór, który zabrał ze sobą tysiące ofiar. Niedługo potem w mieście wy-
buchł pożar. Z większości domów, a nawet całych ulic i przedmieść, zostawił 
tylko zgliszcza. Gdy w roku 1704 Karol XII dotarł do Lublina, wziął miasto 
bez walki, ponieważ bramy były otwarte, a bastiony i wieże w ogóle nie 
obsadzone. Żołnierze szwedzcy rozbiegli się po ulicach, plądrując sklepy i 
mieszkania. Karol XII zamieszkał w domu Sobieskich przy rynku (ryc. 6), 
ale wkrótce odstąpił miasto wojskom rosyjskim (1706). W tym samym domu 
założył teraz główną kwaterę Piotr Wielki (1707). 

Jeszcze Piotr Wielki mieszkał w Lublinie, gdy rajcy, ławnicy i mistrzowie 
cechowi zebrali się w ratuszu i uchwalili „Laudum wszystkich stanów i naro-
dów" przeciwko żydowskiemu handlowi, jak też w ogóle przeciwko pobyto-
wi Żydów w mieście. Wkrótce do Warszawy udała się deputacja chrześcijańs-
kiego kupiectwa. Po czterech latach usilnych starań udało się jej uzyskać 26 
listopada 1720 roku dekret królewski potępiający lubelskich Żydów1 . 

Król przypomina w nim, że przed laty mieszkali w Lublinie tylko nielicz-
ni Żydzi, którzy za prawo handlu płacili magistratowi 30 złotych rocznie. 
Teraz do miasta napłynęło wielu Żydów. Zajęli oni wszystkie pałace szlache-
ckie i domy mieszczańskie, handlują wszystkimi możliwymi towarami, nie 
zważając nawet na niedziele i święta katolickie, dzierżawią bezprawnie poda-
tki miejskie, omijają stare miejskie prawo składu towarów, nie dopuszczają 
obcych kupców z towarami do miasta, wykupując od nich towary jeszcze 
przed miejskimi bramami, wbrew zakazom handlują gorzałką i piwem, trzy-
mają chrześcijańskich czeladników i dziewki, nie płacą żadnych miejskich po-
datków i doprowadzają chrześcijańskie kupiectwo do ruiny. 
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W związku z tym król: 
a) nakazał, aby po wygaśnięciu obecnych paktów handlowych już ich nie 

prolongować, 
b) nakazał, by Żydzi niezwłocznie opuścili swoje mieszkania w mieście, 

to znaczy, aby unieważniono wszystkie umowy najmu; 
c) zakazał chrześcijanom pod karą 1000 złotych wynajmowania Żydom 

lokalu sklepowego lub mieszkania. 

26. Widok na ul. Krawiecką naprzeciwko Bramy Żydowskiej. 

Król powołał też komisję, która miała zadbać o wykonanie tych rozporzą-
dzeń oraz ustalić, którzy Żydzi najbardziej szkodzą handlowi prowadzonemu 
przez kupców chrześcijańskich. 

Komisja nie przykładała się zbytnio do pracy, skoro po 16 latach sprawa 
ta wypłynęła na nowo. 5 czerwca 1736 roku ponownie rozpatrywał ją króle-
wski sąd asesorski pod przewodnictwem biskupa Załuskiego. Kupcy chrześci-
jańscy skarżyli się, że mieszczanie i szlachta dalej trzymają Żydów po swych 
domach, że magistrat wydzierżawił jakiemuś Żydowi brukowe itd., i domaga-
li się natychmiastowego wykonania królewskiego dekretu z roku 1720. Ponie-
waż na rozprawie nie pojawił się żaden z Żydów, sąd rozstrzygnął spór na 
ich niekorzyść i powołał nową komisję, która miała unieważnić wszystkie 
umowy najmu i usunąć Żydów z Lublina. Sąd nakazał też, by wszystkim 
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opornym Żydom konfiskować towary zaś nieposłusznych mieszczan karać 
grzywną w wysokości 1000 złotyęh i utratą urzędów honorowych. 

Tym razem komisja pojawiła się w mieście punktualnie w święto Trzech 
Króli i natychmiast podjęła działalność. Żydzi nie poddawali się jednak i się-
gali po wszystkie środki, aby unieważnić wyrok sądu asesorskiego. Szukali 
protekcji u magnaterii, członkom składu sędziowskiego w Warszawie zanosili 
listy od wysokich urzędników i w końcu doprowadzili do tego, że król w 
dwóch dekretach (z 12 sierpnia 1738 i 12 września 1738 roku) unieważnił 
wyrok sądowy z roku 1736 i wziął Żydów pod swą opiekę. 

Mieszczanie mało przejmowali się tym revocatio i salvus conductus i po 
kolei wyrzucali Żydów ze swych domów. Poszli nawet dalej. Zaskarżyli do 
sądu ławniczego tych właścicieli domów, którzy nie chcieli wyrzucić na bruk 
żydowskich lokatorów. Tak więc na posiedzeniu sądu w dniu 25 października 
i 3 listopada Sebastian Ćwikiewicz, państwo Łukowscy, krawiec Mateusz, 
wdowa Krajewska, płatnerz Kosiatski, właściciel garkuchni Zieleski, szewc 
Gorajski i wielu innych skazani zostali in contumaciam na natychmiastową 
eksmisję żydowskich lokatorów. Ale skazani najwidoczniej niewiele sobie 
z tego robili, skoro na następnych posiedzeniach tego samego sądu w dniach 
14 lutego 1742 i 9 maja tegoż roku byli znowu oskarżani o to samo. 

Kupcy chrześcijańscy na nowo wnieśli skargę do sądu asesorskiego w 
Warszawie, który 17 grudnia 1743 roku wysłał do Lublina nową komisję. 
Miała ona zbadać, dlaczego niektórzy Żydzi dalej mieszkają w mieście. 10 
marca 1744 komisja zakończyła śledztwo i wezwała Żydów, aby w przeciągu 
8 dni opuścili miasto i przenieśli się do dzielnicy żydowskiej. Poza tym za 
niespełnienie poprzednich nakazów mieli oni zapłacić magistratowi grzywnę 
3000 złotych. Mieszczanom obiecano zbrojną asystę, przy której pomocy 
mieli oni pojmać opornych Żydów i doprowadzić ich do zamkowego więzie-
nia2. 

Komisja zrobiła swoje, ale i tym razem rozporządzenie pozostało tylko 
na papierze. Żydzi płacili w mieście zbyt wysokie komorne, by z lekkim 
sercem można się było ich pozbyć. Właściciele domów obawiali się, że wyg-
nanie Żydów obniży wartość domów, toteż nawet rajcy, którzy posiadali 
najładniejsze domy w mieście, nie spieszyli się z wykonaniem postanowień 
komisji. Również wielcy panowie włączyli się teraz do sporu i wysłali nawet 
do obrony „swych Żydów" milicję zamkową. 

Tak minęło wiele lat, zanim sprawa wypłynęła znowu. Tym razem miała 
ona mieć dla Żydów poważne konsekwencje. W połowie XVII wieku ich 
położenie w Polsce stało się bardzo trudne. We wszystkich większych mia-
stach (Lwów, Kraków, Poznań i inne zaostrzyła się walka o prawa do handlu. 
Wszędzie mieszczanie widzieli, że liczba żydowskich kupców powiększa się 
z dnia na dzień, rzemieślnicy cechowi patrzyli, jak na ich oczach żydowscy 
rzemieślnicy wzmacniają się i organizują we własne cechy, które odbierały 
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27. Zamek wraz z ulicą Krawiecką i Podzamczem. 

znaczenie starym cechom, chrześcijańskim. Nie było już czasu na półśrodki, 
sytuacja stała się zbyt poważna, szło o życie lub śmierć. 

Do ekonomicznego doszedł jeszcze inny czynnik, równie niebezpieczny dla 
Żydów. Był to czas najgłębszego duchowego upadku i zabobonu w Polsce, 
wszyscy wierzyli w czary, zaś Żydzi uważani byli - zarówno przez motłoch, 
jak i ludzi wykształconych - za towarzyszy diabła i synów Belzebuba. Nigdy w 
Polsce wiara w bajki o mordach rytualnych, kradzieżach i profanacjach hostii 
nie były tak rozpowszechnione jak w połowie XVIII wieku. Co roku w różnych 
okolicach kraju powtarzały się procesy o mord rytualny, które niemal zawsze 
kończyły się krwawo. Procesy w Żytomierzu i Jampolu doprowadziły Żydów 
do rozpaczy. W poczuciu całkowitej bezradności wysłali oni poselstwo do pa-
pieża do Rzymu. Zanim ono wróciło, ruch frankistowski ze swym antyżydow-
skim nastawieniem pogorszył sytuację. Podczas dysputy we Lwowie (1759) 
Frank publicznie twierdził, że Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiej, a procesy 
o mord rytualny w Przemyślu i Wojsławicach były krwawymi konsekwencjami 
tego twierdzenia. Szlachta, która do tej pory szła zawsze razem z Żydami w 
walce o prawa do handlu, w obliczu takich oskarżeń przeraziła się i tym razem 
odmówiła swego poparcia. Tak więc Żydzi skazani byli teraz tylko na siebie i 
musieli w wielu miastach wycofać się. Miało to miejsce także w Lublinie. 

W roku 1759 w domu „dobrze urodzonego i nieskazitelnego Mateusza 
(Matiasa) Stefanowskiego, burmistrza Lublina, zebrali się rajcy, ławnicy i mi-
strzowie cechowi i jednogłośnie postanowili, co następuje (Laudum): 

Widzimy ultimatum cladem tego miasta spowodowane przez wielu Żydów, którzy w pała-
cach, dworach, domach, budach, piwnicach, jednym słowem wszędzie mieszkają [...] 

...Jednocześnie postanawiamy, że gdy jakiś rajca lub ławnik waży się znowu wprowadzić 
Żydów do miasta, ukarany będzie grzywną 1000 marek i utratą urzędu, prosty człowiek zaś 
5000 marek i trzema miesiącami aresztu"3. 

(Bibl. Łop. rękopis 108) 
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Wołanie chrześcijańskich mieszczan o pomoc rozchodziło się daleko poza 
mury miasta i wydawało się, że tym razem wszystkie stany solidarnie wygna-
ją Żydów. Ale w międzyczasie znowu doszło do rozdźwięków między rajca-
mi i ławnikami. 

Pierwsi - bogaci właściciele domów i wielcy kupcy - utrzymywali z Ży-
dami liczne stosunki handlowe, a poza tym nie zamierzali zrezygnować z 
wysokich czynszów, jakie od nich ściągali. Drudzy trzymali raczej z cechami 
i tzw. „prostym człowiekiem z Lublina" i chcieli za wszelką cenę pozbyć się 
Żydów. Dlatego ławnicy jeszcze raz wnieśli skargę do sądu asesorskiego w 
Warszawie i 28 września 1761 roku sąd po raz kolejny nakazał staroście lubel-
skiemu pomoc brachium militare przy przepędzaniu Żydów z miasta4. Tym 
razem nakaz został wykonany, Żydzi z hukiem przegnani zostali ze swych 
sklepów i mieszkań, swoich ulic i placów, gdzie mieszkali niemal 100 lat, i 
wtłoczeni w ciasne, brudne i podmokłe zaułki Miasta Żydowskiego. W mieś-

28. Dziedziniec w domu przy 
ul. Zamkowej 2. 
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cie udało się pozostać tylko nielicznym, ale i ci mieszkali jak na wulkanie 
grożącym w każdej chwili wybuchem. 

Niektórzy bogaci Żydzi za wielkie pieniądze wynajęli lokale w najbardziej 
bogatych pałacach i domach, jak na przykład u księcia Jabłonowskiego, w 
domu wojewody chełmskiego, u panów Rzewuskiego, Potockiego, Lancko-
rońskiego, Zamojskiego czy w zabudowaniach klasztornych pijarów i bernar-
dynów. Według umowy, jaką zawarli oni z miastem w roku 1770, wszyscy 
razem płacili za prawo handlu 38 złotych miesięcznie5. 

Żydom, którzy przenieśli się do Miasta Żydowskiego, trudno było pogo-
dzić się z nowymi, dużo gorszymi warunkami i nie należy się dziwić, że 
robili wszystko, byle tylko móc powrócić do miasta. Kupcy chrześcijańscy i 
cechy obserwowali ich niezwykle czujnie i powrót na razie był niemożliwy. 
Musieli się więc zadowolić składowaniem towarów w bramie głównej (ryc. 
12) i wokół niej, by stamtąd wślizgiwać się od czasu do czasu do miasta, aby 
tam, w domu zaprzyjaźnionego rajcy czy szlachcica, wystawiać towary na 
sprzedaż. 

Tymczasem na horyzoncie Rzeczypospolitej zaczęły zbierać się ciężkie 
chmury. W roku 1772 doszło do pierwszego rozbioru tego niegdyś tak potę-
żnego państwa, a na południowych krańcach województwa lubelskiego wyty-
czono nową granicę z Austrią. 

Ta straszna katastrofa, po której miały nastąpić jeszcze gorsze, skłoniła 
część rządzącego stanu do przemyśleń. Zaczęto teraz poważnie zastanawiać 
się nad sposobami naprawy Rzeczypospolitej. Dyskutowano między innymi 
o poprawie sytuacji miast i utworzono tzw. komisję dobrego porządku (bonis 
ordinis), która miała się zająć sanacją miast. Pod obrady tej komisji trafił rów-
nież stary lubelski spór o prawo handlu. Znowu wyruszyli do Warszawy 
delegaci lubelskich mieszczan i Żydów, by tam przy pomocy z dawna wypró-
bowanych sposobów, to znaczy pieniędzy, pochlebstw, listów polecających i 
protekcji możnowładców uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. 

Tymczasem handel żydowski rozwijał się i upadał zależnie od ogólnej 
koniunktury i humoru chrześcijańskiego kupiectwa. Podobnie jak w innych 
miastach Polski, raz pozwalano Żydom spokojnie prowadzić interesy, a kiedy 
indziej próbowano je całkowicie ukrócić, a ich samych wygnać z miasta. 

W roku 1780 znowu wybuchła nienawiść do Żydów. „Prosty człowiek z 
Lublina" doszedł do wniosku, że wszystkie królewskie dekrety pozostały tyl-
ko na papierze i postanowił tym razem pomóc sobie sam. 

Wybrano trzy osoby — triumwirat — i przekazano im kierownictwo akcji. 
Te wysokie funkcje otrzymali: były burmistrz Stefanowski i bracia Makare-
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wiczowie, a radą i czynem pomagał im senior kupieckiej konfraternii nobilia 
- Heysler. Żydzi, na których czele stali seniorzy gminy Mendel i Leib, Dawi-
dowicze, Salomon, syn Barucha i Abraham Majerowicz, znaleźli się w bardzo 
trudnym położeniu, ponieważ przeciwnicy nie czekali już na rozstrzygnięcie 
sporu w Warszawie, lecz sami siłą zamykali żydowskie sklepy, konfiskowali 
towary, przepędzali Żydów z miasta, a nawet wpadali do Miasta Żydowskie-
go, by i tam ukrócać żydowski handel. W gospodzie Laizera, syna Aby, 
skonfiskowano między innymi towary przywiezione z Opatowa przez kupca 
Pinkasa Medlowicza6. 

29. Magazyn przy ul. Kowalskiej 17, obok Bramy Żydowskiej. 

Tego było już za wiele. Postępek ten rozgniewał zarówno starostę lubels-
kiego (który był równocześnie kasztelanem krakowskim), księcia Lubomirs-
kiego, jak i podstarostę Suchodolskiego. Książe Lubomirski wystosował ostry 
list (z Opola, 1 kwietnia 1781 r.) do prokuratora generalnego zakonu pijarów 
w Polsce, ojca Arciszewskiego, w którym domagał się położenia kresu tym 
występkom, a podstarosta Suchodolski, który do tej pory przydzielał magi-
stratowi zbrojną asystę, zaniechał tego7. 

Również prezydent Lublina, Kurowski, zorientował się, że grabież Ży-
dów przebrała miarę i zażądał od komendanta zamkowego pomocy wojska 
przy stłumieniu tumultów. Kazał on ogłosić w mieście, że do czasu zawarcia 
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z Żydami nowych paktów handlowych, zezwala im się na swobodny handel 
przez 6 tygodni. Ledwie przebrzmiały werble, a w mieście wybuchło wielkie 
oburzenie na Kurowskiego i jego stronników - Pieniążka i Jeleńskiego. Na 
wszystkich ulicach krzyczano, że „Kurowski został przekupiony przez Ży-
dów" i że „oddał się Żydom w niewolę". Natychmiast też zwołano consulta 
najbardziej szanowanych mieszczan, rajców, ławników i mistrzów cecho-
wych, która potępiła prezydenta i skazała go na 5 złotych grzywny8 . 

Równocześnie Białobrzeski senior, reprezentujący w Warszawie kupiect-
wo lubelskie, konferował z najlepszymi adwokatami i gorączkowo szukał 
protekcji. Zabrał on do Warszawy stare kupieckie przywileje i ściągnął opinię 
poznańskiego magistratu, by zorientować się, jak tam wygląda sprawa z Ży-
dami. Żydów lubelskich reprezentował w Warszawie Białobrzeski junior, 
któremu udało się zdobyć poparcie jednego z asesorów sądowych (Drzewiec-
kiego) oraz starosty lubelskiego. Sprawa odraczana była z posiedzenia na 
posiedzenie, a w tym czasie obie strony wydawały ogromne sumy na adwo-
katów, konferencje, podróże i diety rujnując finanse, zarówno miasta, jak 
i gminy9. 

Komisja bonis ordinis nie była w stanie zakończyć sporu. Dopiero po 
trzecim rozbiorze Polski, gdy ziemie te przejęła Austria, Żydzi - podobnie 
jak to miało miejsce w Krakowie i we Lwowie - zostali ostatecznie wygnani 
z miasta do Miasta Żydowskiego i na przedmieścia10. Musieli ustąpić miejsca 
po niemal 150-letniej walce i przenieść się do bagnistego i ciasnego getta, 
gdzie w mroku i brudzie mieszkali 70 lat. Dopiero reforma margrabiego 
Wielopolskiego z 1862 roku znowu otworzyła przed Żydami bramy miejskie 
i wpuściła do getta nieco powietrza i światła. Przez Bramę Grodzką (ryc. 12), 
przy której tyle lat czekali, znowu weszli do Lublina wynajmując i kupując 
lokale na sklepy i mieszkania, początkowo na ulicy Grodzkiej, a później tak-
że i Rynku. Z Rynku szybko rozprzestrzenili się na zachodnią i południowo-
zachodnią część miasta. Tylko malutkie wschodnie zaułki (wschodnia część 
ulicy Jezuickiej, Dominikańska i Złota) położone wokół potężnych klaszto-
rów jezuitów (dzisiaj katedra) i dominikanów pozostały w posiadaniu chrześ-
cijan. Pozostałą część Starego Miasta zamieszkiwali wyłącznie Żydzi. Wielu 
kupców chrześcijańskich opuściło Stare Miasto i przeniosło się na Kra-
kowskie Przedmieście, które z czasem stało się centrum nowego Lublina, i na 
którym stanęły wszystkie budynki państwowe i hotele. Żydzi pozostali w 
brudnym i niezdrowym Mieście Żydowskim i w mrocznym Starym Mieście, 
o którego posiadanie tak mężnie walczyli przez dwa stulecia. 
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Rozdział IX 

Rzemieślnicy 

W średniowieczu rzemiosło było ściśle związane z handlem. Zwykle rze-
mieślnik sam sprzedawał swoje wyroby i to w tym samym lokalu, w jakim je 
wytwarzał. Tak było u chrześcijan, tak też u Żydów. Wśród polskich Żydów 
rzemiosło rozwinęło się bardzo wcześnie, ponieważ zgodnie z Prawem Moj-
żeszowym niektóre prace na rzecz Żydów mogli wykonywać tylko sami Ży-
dzi. Tak więc Żyd może nosić jedynie uszyte przez Żyda ubranie i jeść mięso 
ze zwierzęcia zabitego tylko przez Żyda. Nic więc dziwnego, że najwcześniej 
spotykamy w getcie właśnie żydowskich rzeźników i krawców. Początkowo 
pracowali oni wyłącznie dla Żydów, ale szybko zaczęli szukać klientów także 
wśród chrześcijan, co prowadziło do konfliktów z chrześcijańskimi cechami 
krawieckimi i rzeźniczymi. W średniowieczu cechy miały monopol na kształ-
cenie czeladników i przyjmowanie mistrzów. Kto nie należał do cechu, nie 
miał prawa uprawiać rzemiosła, uważany był za fuszera i podlegał różnym 
szykanom i karom ze strony braci cechowych. Cech był przy tym instytucją 
katolicką, kościelną niemal, miał swoich patronów, własne miejsce w kościele, 
a niekiedy nawet i własną kapelę; podczas uroczystości kościelnych bracia 
cechowi występowali pod własną chorągwią. Czy mógł więc Żyd w jakiś 
sposób dostać się do cechu? Gdy kuśnierze żydowscy ze Lwowa prosili króla 
Zygmunta III o prawo wstąpienia do cechu, otrzymali w roku 1629 odpo-
wiedź odmowną, którą później uważano za wiążącą także w innych cechach 
i miastach1. 

Co mogli zatem uczynić żydowscy rzemieślnicy? Albo porzucić rzemio-
sło albo uprawiać je dalej mimo wszystkich zakazów. Wszędzie wybierali to 
drugie wyjście, toteż w całym kraju znajdowali się w nieustannym konflikcie 
z cechami, który - podobnie jak walka o prawo handlu - trwał niemal dwa 
stulecia. Dzieje tego konfliktu przedstawimy pokrótce na przykładzie lubels-
kich krawców2. 

Skargom kupców chrześcijańskich niemal zawsze towarzyszyły skargi ce-
chu krawieckiego na żydowską konkurencję. Kupcy już w XVII wieku za-
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30. Most zamkowy nad ul. 
Podzamcze (widok z ul. Sze-
rokiej). 

warli ze swymi konkurentami pakta, w których przyznawali im pewne swo-
body, podczas gdy cechy nie chciały słyszeć o żadnych ustępstwach i doma-
gały się od magistratu całkowitego zlikwidowania żydowskiego rzemiosła. 27 
maja 1615 roku Trybunał Koronny w Lublinie zadecydował, że żydowscy 
krawcy mogą uprawiać swoje rzemiosło jedynie wówczas, gdy wstąpią do 
cechu. Ale cech nie chciał nawet słyszeć o przyjmowaniu Żydów i zakazał 
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chrześcijańskim mistrzom przyjmowania Żydów na czeladników, chrześci-
jańskim mistrzom dostarczania towarów rzemieślnikom i handlarzom ży-
dowskim. 

Po wielkiej wojnie (potop szwedzki) spór zaostrzył się jeszcze bardziej. 
Gdy po pożarze w roku 1656 Żydzi przenieśli się do miasta i tutaj zaczęli 
uprawiać handel i rzemiosło, cechom trudniej było ich kontrolować, stąd i 
złość na Żydów stała się większa. Po wielu skargach i przyjazdach różnych 
komisji w 1659 roku na królewskim sądzie asesorskim w Warszawie zapadł 
wreszcie w tej sprawie wyrok. Za niedozwolone krawiectwo Żydzi skazani 
zostali na grzywnę 30 złotych. Powołano też stałą komisję, która miała kon-
trolować żydowskie warsztaty i sklepy. Ze sprawozdań tej komisji dowiadu-
jemy się, że wśród Żydów największym krawcem był niejaki Eisig Rubino-
wicz, którego skazano na zapłacenie wspomnianej kary. Nie chciał on jednak 
grzywny tej uiścić i na rozkaz wojewody zamknięto go 21 czerwca 1660 roku 
w areszcie żydowskim. Jakże wielkie musiało być poruszenie w mieście, gdy 
dowiedziano się, że seniorzy żydowscy samowolnie wypuścili go z aresztu. 
W roku 1670 na posiedzeniu cechu krawieckiego postanowiono, że każdy 
mistrz będzie umieszczać na swoich wyrobach wyraźny znak cechowy, aby 
podczas kontrolowania Żydów łatwo było stwierdzić, które wyroby pocho-
dzą z warsztatów żydowskich. Na razie zadowolono się przysięgą, którą mie-
li złożyć wszyscy Żydzi handlujący odzieżą. Mieli oni przyrzec, że znalezio-
ne przy nich wyroby uszyte zostały w warsztacie chrześcijańskim. 
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Żądanie okazywania znaku cechowego powtarza się co kilka lat i stale 
grozi się żydowskim kupcom surowymi karami za łamanie tego nakazu. Stan 
taki utrzymywał się aż do połowy XVIII wieku. Tymczasem liczba krawców 
żydowskich wzrosła tak bardzo, że mogli oni założyć własny żydowski cech. 
Miał on podobny regulamin jak cechy chrześcijańskie, tyle że nie posiadał 
prawnej podstawy, to znaczy listu królewskiego. 

Z powodu braku ksiąg cechowych trudno jest dzisiaj ustalić, ilu krawców 
liczył cech żydowski. Rajcy, ławnicy i mistrzowie cechowi w swoim „Lau-
dum" z roku 1759 twierdzili, że w Lublinie kunszt swój oferuje 90 żydows-
kich krawców. Wobec tak wielkiej liczby konkurentów chrześcijański cech 
krawiecki musiał ustąpić. Zawarł on z cechem żydowskim umowę (1757), w 
której zezwala 24 mistrzom żydowskim na szycie ubrań męskich i niewieś-
cich. Cech żydowski zobowiązywał się wzamian do płacenia cechowi chrześ-
cijańskiemu rocznego ryczałtu, a także obiecał skłonić rabinów do obłożenia 
klątwą i wygnania z miasta każdego nadliczbowego krawca. 

Umowa ta, podobnie jak pakta handlowe, przyszła jednak za późno. Licz-
ba żydowskich krawców była już zbyt duża, by dało się ją ograniczyć do 24. 
Krawcy „nadliczbowi" pracowali dalej nie troszcząc się o umowę, co powo-
dowało niesnaski, a nawet bójki. Chrześcijańscy mistrzowie krawieccy, na 
których czele stali Łuszczyński i Białkiewicz, napadli wraz ze swymi czelad-
nikami na żydowskich kolegów i pobili ich do krwi. Tego było za wiele 
nawet dla magistratu i 6 czerwca 1767 roku rajcy kazali aresztować obu pro-
wodyrów i przywrócili w mieście porządek i spokój. 

W latach 1777 i 1780 odnowiono umowę z 1757 roku. Cech żydowski 
zobowiązał się do płacenia cechowi chrześcijańskiemu 217 złotych rocznie 
przy niezmienionej liczbie uprzywilejowanych krawców żydowskich. 

I znowu w mieście dochodzi do rabunków i tumultów, ponieważ krawcy 
żydowscy niewiele sobie robili z ustalonego limitu. Wreszcie w roku 1789 
podniesiono liczbę żydowskich krawców licencjonowanych do 44, co po-
twierdzono także w roku 1792. 

Obie ostatnie umowy zawierały następujące postanowienia: 
1. Liczbę krawców żydowskich ustalono na 44. 
2. Każdy mistrz może trzymać tylko jednego czeladnika i jednego ucznia. 
3. Nie wolno zatrudniać obcych krawców lub wędrownych czeladni-

ków. 
4. Jeśli w cechu żydowskim zwolni się miejsce, Żydzi nie mogą przyjmo-

wać nowego mistrza bez zezwolenia cechu chrześcijańskiego; nowy mistrz 
musi wpłacić do cechu chrześcijańskiego 20 złotych wpisowego. 

5. Zabrania się Żydom szukania pracy po domach, pałacach i klasztorach. 
Nie wolno im też przyjmować zamówień w domu, w którym mieszka mistrz 
chrześcijański, ani też szyć z materiału, wybranego wcześniej przez chrześci-
janina, pod karą 14 złotych. 
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32. Ściana zachodnia Synagogi Parnasu (Szeroka 44). 

6. Każdy krawiec żydowski zobowiązany jest wpłacić do kasy cechu 
chrześcijańskiego 9 złotych rocznie w dwóch półrocznych ratach. 

7. Umowa ta obowiązuje 3 lata. 
8. Obie strony w sprawach spornych uznają kompetencję sądów miejskich. 

Podobnie rzecz się miała z innymi rzemieślnikami, którzy również musieli 
stoczyć ciężką walkę z cechami chrześcijańskimi, zanim w końcu zostali przez 
nich uznani. To właśnie cechy najgłośniej protestowały przeciwko wszystkim 
paktom zawieranym przez magistrat z Żydami i ciągle ponawiali skargi przed 
królewskim sądem asesorskim. Gdy w roku 1781 na porządku dnia stanęła kwe-
stia nowych paktów handlowych, mistrzowie cechowi zwołali cechowe bractwo 
i wspólnie radzili, jak się im przeciwstawić. Z protokółów tych posiedzeń zieje 
nienawiść chrześcijańskich kupców do ich żydowskich konkurentów. Wszędzie 
postanowiono, by od miasta i państwa domagać się wygnania Żydów. 
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Jest rzeczą oczywistą, że w takich warunkach żydowskie rzemiosło nie 
mogło się pomyślnie rozwijać. Choć liczba mistrzów i czeladników rosła z 
roku na rok, w dalszym ciągu pozostawali oni fuszerami, którzy słabo opano-
wali swój fach. Ale oczywiście i tu zdarzały się wyjątki. Żydowskie cechy 
były w ogóle bardzo zróżnicowane: jedne - bogate, liczne i silne, inne mniej 
liczne, a jeszcze inne istniały tylko na papierze. Bogate cechy budowały włas-
ne bożnice lub przejmowały bożnice już istniejące, podobnie jak to w przy-
padku kościołów czyniły korporacje chrześcijańskie. Do dziś istnieją w Lu-
blinie piękne synagogi gońców (wędrownych kuśnierzy) - Bożnica Saula 
Wahla, kotlarzy - Kotlarnia, niegdyś synagoga Hirsza Doktora, synagogi 
krawców, piekarzy itp. Biedniejsze cechy zadowalały się salą położoną obok 
synagogi czy wręcz lichtarzem w synagodze, który bracia zapalali w każdy 
szabat. Niestety, większość cechowych lichtarzy znikła w ostatnich czasach, 
zaginęła też większość cechowych ksiąg i statutów - ważne źródła dla stu-
diów nad wewnętrznym życiem żydowskiej gminy. 
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Rozdział X 

Abraham Heilpern i jego czasy 
(Kultura Żydów polskich w osiemnastym wieku) 

Nieustające konflikty z chrześcijańskimi współobywatelami, walka o pra-
wo handlu i prawa cechowe pochłaniały wszystkie siły lubelskich Żydów i 
utrudniały rozbudowę gminy, którą z tak wielkim wysiłkiem założyli w XVI 
wieku. Gminne finanse - podobnie jak w innych miejscowościach - były 
nadwerężone, Żydów przygniatały ciężkie podatki państwowe i miejskie, a 
także wydatki na prezenty dla władców, kleru i studentów. Wszystko to chy-
botało statkiem gminy i omalże go nie wywróciło. Tylko dzięki wielkiemu 
poświęceniu przywódców udawało się utrzymać statek na wodzie. Trybunał 
Koronny rozpatrujący niemal co rok sprawy o mordy rytualne, jeszcze bar-
dziej zatruwał Żydom życie. Odsetki od długów kahalnych pożerały prawie 
wszystkie dochody i nieustannie trzeba było zaciągać nowe długi, by przynaj-
mniej częściowo spłacać stare. 

Nic dziwnego, że w takich okolicznościach mało kto decydował się na 
objęcie urzędu starszego gminy. Z drugiej strony, jeśli osoba taka się już 
znalazła, siedziała na urzędzie do końca życia i często nie chciała zeń zrezyg-
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Schemat rodziny 



nować mimo protestów gminy. W corocznych wyborach z reguły wygrywali 
popierani przez nią kandydaci; homines novi, zwłaszcza z opozycji, przecho-
dzili niezwykle rzadko. We wszystkich gminach żydowskich Rzeczypospoli-
tej panowały nieliczne bogate rodziny, które przekształciły się w oligarchie. 
Biada temu, kto odważył się przeciwko nim wystąpić! Dzięki posiadanej wła-
dzy w gminie, w komisji naliczającej podatki, we wszystkich instancjach są-
dowych oraz wpływom u wojewody i podwojewody oligarchie potrafiły sku-
tecznie zgnębić zuchwalca i unieszkodliwić na zawsze. Niekiedy posuwano 
się jeszcze dalej. Dzięki znajomościom na sejmikach i sejmie żydowskim po-
trafili pozbawić go kredytu i zrujnować materialnie i moralnie. 

Jednego z takich władców poznajemy studiując lubelskie annały z połowy 
osiemnastego wieku. Nazywa się Abraham Chaimowicz (Abraham Rach) i 
pochodzi z bogatej rodziny Heilpernów. 

Rodowód Heilpernów1 sięga początków XVI wieku. 
Drzewo rodowe tej rodziny obejmowało największe nazwiska w Polsce, a 

niekiedy także i za granicą. Po kądzieli sięga ono jeszcze dalej w przeszłość. 
Praprzodek tej rodziny, Mojżesz Heilpern, pochodził z Brześcia Litewskiego. 
Jego wnuk, Abraham, był zięciem sławnego rektora lubelskiej akademii talmu-
dycznej, Majera ben Gedalii Lublina (patrz wyżej), i w roku 1655 uczestniczył 
w sejmie żydowskim w Lublinie. Syn Abrahama, Beniamin Wolf, w roku 1693 
zasiadał w sejmie żydowskim w Jarosławiu. Najstarszy syn Beniamina Wolfa, 
Majer, był rabinem w Opatowie. Zmarł w roku 1723 i pochowany został na 
tamtejszym starym cmentarzu żydowskim. Córka Beniamina Wolfa, Hadasa, 
poślubiła dostojnego arystokratę Chaima, syna Samuela i wnuka Wolfa, autora 
dzieła „Ir Binjamin". Z małżeństwa tego narodziło się troje dzieci: nasz Abra-
ham, drugi syn — Saul oraz córka, która poślubiła rabina z Żelechowa. 

Chaim zmarł w roku 1707 i Hadesa sama wychowywała nieletnie jeszcze 
dzieci. Była bogata i dobroczynna. Gdy ziomkostwo lubelskie popadło w 

34. Plan ul. Jatecznej i Szerokiej. 
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1726 roku w tarapaty finansowe, pożyczyła mu 3000 złotych, których nie 
oddano jej jeszcze w roku 1765. Szybko wprowadziła ona synów do życia 
gminy. W roku 1732 obaj (Abraham i Saul) zasiadali już w ziomkostwie, a w 
1739 roku Abraham reprezentował swe ojczyste miasto na sejmie żydowskim 
w Jarosławiu. Tutaj nawiązał on bliższe stosunki z najbardziej wpływowymi 
polskimi Żydami, tutaj też szukał i znalazł żony dla swoich synów. 

Jednego syna, Mojżesza Pinchasa, ożenił z córką marszałka żydowskiego 
na Rusi i żółkiewskiego kupca, Izraela Issera. Mojżesz Pinachas został rabi-
nem w Świerżu koło Lwowa, a później, w roku 1740, rabinem w Żółkwi i 
sekretarzem sejmu żydowskiego prowincji ruskiej. 

Drugiego syna, Jakuba Chaima, ożenił z Chają, córką Izaaka Fortisa -
znanego lekarza i marszałka sejmu żydowskiego w Jarosławiu. Obaj bracia 
Fortisowie: Liberman Lewy i Izaak, byli lwowskimi lekarzami. Pierwszy stu-
diował w Padwie, drugi we Frankfurcie nad Odrą. Obaj prowadzili duże 
praktyki lekarskie na Rusi i we Lwowie, co wzbudzało zawiść lekarzy chrze-
ścijańskich. Ci ostatni oskarżyli ich w 1710 r. przed Trybunałem Koronnym, 
że zamiast zwykłego stroju żydowskiego noszą lekarski mantolet3. Szczegól-
ną zawiść wzbudzał doktór Izaak, do którego zwracali się po pomoc nawet 
najwięksi magnaci. Miał głęboką wiedzę niemal we wszystkich dziedzinach 
nauki, był znawcą Talmudu i udzielał rabinicznego zezwolenia na druk nie-
których dzieł. Znał też dobrze Nowy Testament. Proboszcz z Leżajska, 
ksiądz Redliński, opowiadał, że dr Izaak zachorował kiedyś w tym mieście i 
długi czas leżał w łóżku. Odszukał go tam jeden z jego pacjentów, wojewoda 
podolski Józef Potocki, i chciał za wszelką cenę nawrócić. Obiecywał mu 
wielkie dobra i tytuły, jeśli tylko zmieni swą wiarę. Gdy próby te spaliły na 
panewce, wysłał do niego księdza Redlińskiego, by on spróbował dzieła na-
wrócenia. Redliński dał doktorowi do czytania stare dzieło dominikanina Al-
fonso Bonohomine „Tractatus Rabbi Samuelis". Dyskutował też z nim różne 
kwestie religii chrześcijańskiej i zdumiony był biegłością żydowskiego leka-
rza, zarówno w problematyce Nowego Testamentu, jak i pism ojców Kościo-
ła. Szybko zrezygnował z prób nawracania Fortisa, czego zresztą bardzo ża-
łował4. 

Dzięki wpływom ojca i teścia, a także swej talmudycznej wiedzy, którą 
zdobył u Jonathana Eibeschiitza - rabina Amsterdamu (a przedtem Krako-
wa), Jakub Chaim obrany został rabinem Lublina. Urząd ten zajmował aż do 
śmierci w roku 1769. 

Około połowy XVIII wieku wybuchł słynny spór o amult (a w istocie o 
sabbateistyczną herezję) między Jonathanem Eibeschiitzem i Jakubem Emde-
nem. Spór poruszył wszystkie niemal gminy żydowskie i dotarł także do 
Lublina. Jakub Chaim nie namyślał się długo i w dzień nowiu księżyca mie-
siąca Ijar 1751 roku obłożył wielką klątwą Jakuba Emdena i jego zwolen-
ników. 
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35. Z gminnego bethamidrasz (Jateczna 6). 

Tekst klątwy ułożony został przez dziesięciu uczonych lubelskich i ojca 
rabina, Abrahama Chaima. Klątwa ogłoszona została w wielkiej synagodze 
Maharszal w Lublinie, a następnie powtórzona we wszystkich synagogach 
Małopolski. 

Jakub Emden nie pozostał dłużny. Wiedział dobrze, że urzędujący mar-
szałek sejmu żydowskiego, Abraham z Leszna (syn Joskego), skłócony jest z 
Abrahamem z Lublina, w którym widział konkurenta do godności marszałka. 
Zażądał więc od niego wystąpienia przeciwko lubelskiemu rabinowi i jego 
ojcu. Zwolennicy Emdena dali Abrahamowi z Leszna do zrozumienia, że 
jeśli tego nie zrobi, przed wschodnimi Żydami „zamkną się drzwi na zacho-
dzie". Oświadczyli mu nawet, że król francuski, którego podwładnym był 
Emden, mógłby z powodu klątwy pociągnąć polskich Żydów do odpowie-
dzialności. 

Łatwo było przewidzieć, że sprawa ta stanie na najbliższym posiedzeniu 
sejmu żydowskiego. I rzeczywiście, na sejmie w Konstantynowie (1751) do-
szło do sporu między lubliniakami a zwolennikami Abrahama z Leszna. 
Abraham Heilpern, którego dopiero co wybrano marszałkiem sejmu, musiał 
zrezygnować z tego dostojnego stanowiska, do którego dążył przez całe życie 
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i dla którego poniósł tak wiele ofiar. Zwolennicy Emdena dotarli za pośred-
nictwem Barucha Jawana, faktora ministra Briihla, do ministra finansów 
Siedlnickiego, któremu podporządkowany był sejm żydowski. Siedlnicki 
unieważnił wybór Abrahama Heilperna na żydowskiego marszałka i nakazał, 
aby na następnym posiedzeniu pozbawić urzędu także jego syna, rabina z 
Lublina. 

Abraham z Leszna triumfował: zachował nieoczekiwanie swój urząd mar-
szałka żydowskiego i upokorzył rywala. Ale wkrótce sprawa przyjęła zupeł-
nie inny obrót. 

Na sejmie i sejmikach żydowskich coraz powszechniejsze i coraz głośniej-
sze stawały się skargi na przywódców, na sposób gospodarowania pieniędzmi 
zebranymi z podatków. Już ostatnie posiedzenie sejmu żydowskiego, na któ-
rym rozdzielano żydowskie podatki (w Jarosławiu od 15 marca do 8 lipca 
1739 roku) zasygnalizowało, że budżet wykazuje ogromny deficyt. Rozdzie-
lono tam podatki w wysokości 323 tysięcy złotych rocznie, a poza tym 
uchwalono 11 000 zł na różne dona charitatwa dla szlachty i biskupów. Po-
datki na następne 3 lata podniesiono o około 34 000 zł rocznie. W rozliczeniu 
nie powiedziano, dlaczego datki muszą być aż tak duże. Z innych źródeł5 

dowiadujemy się, że wielkie procesy o mordy rytualne w Sandomierzu, pro-
ces braci Teices we Lwowie w 1728 roku, straszny proces o mord rytualny w 
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36. Typy synagog (Kurów, Opatów, Kraków 
i Chełm). 
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Poznaniu (1736-1739) kosztowały wiele pieniędzy. Poza tym podczas samych 
obrad doszło do nieprzyjemnej afery z rabinem z Szydłowa, który ochrzcił 
się u jezuitów i jako Jan Jakub Szydłowski krwawo prześladował swych braci 
i dawnych kolegów. Marszałkiem sejmu był wówczas Heszel z Chełma, jego 
zastępcą - Abraham z Leszna, a jednym z posłów nasz - Abraham Heilpern. 
Już wówczas komisarz rządowy, Czapski, w imieniu ministra finansów, 
Działyńskiego, wydał cały szereg rozporządzeń, mających doprowadzić do 
sanacji stosunków panujących w sejmie żydowskim. 

Od tego czasu upłynęło 14 lat. Kwestia ta wielokrotnie podnoszona była, 
nawet przez bardzo wysokich urzędników, na sejmie w Warszawie. Na jed-
nym z jego posiedzeń w 1748 roku oficjalnie zaproponowano rozwiązanie 
całej centralnej organizacji żydowskiej. Do głosowania nie doszło jedynie z 
powodów formalnych. Sytuacja polskich Żydów pogarszała się z dnia na 
dzień. Powtarzały się procesy o mord rytualny, a księża zaczęli głosić w 
synagogach kazania, mające nawrócić Żydów na wiarę chrześcijańską. Wkrót-
ce do Polski dotarła bulla papieża Benedykta XIV, wydana 14 czerwca 1751 
roku w Castel Gandolfo, a za nią nastąpiły rozporządzenia wykonawcze i 
listy pasterskie polskich biskupów: Jana Józefa Szembeka z Chełma (Skierbie-
szów, 9 grudnia 1752) i Franciszka Kobielskiego, biskupa brzeskiego i łuckie-
go (Torczyn, 2 maja 1752), z powodu których wielu Żydów straciło życie. W 
obliczu niebezpieczeństwa Żydzi obu diecezji wysłali petycję do papieża, a 
ten przekazał ich prośby nuncjuszowi do Warszawy. 18 grudnia 1752 nunc-
jusz zwrócił się do biskupa Kobielskiego z poleceniem, by położył kres dzie-
jącemu się złu. Nuncjusz nie chciał jednak wierzyć, że Żydzi są aż tak okrut-
nie prześladowani i prosił biskupa, by ten dokładnie zbadał sprawę. 

Na posiedzeniach sejmu żydowskiego w Konstantynowie omawiano 
wszystkie te wydarzenia i próbowano znaleźć sposoby i środki zaradzenia 
złu. Najbardziej wypróbowanym środkiem były pieniądze. Urzędujący od 
1740 roku Abraham z Leszna rozesłał sekretarzy we wszystkie strony z zada-
niem wystarania się o pieniądze bez względu na wysokość procentu - pienią-
dze musiały być szybko zebrane i doręczone wpływowym urzędnikom. Jeśli 
zwłoka groziła niebezpieczeństwem, płacono nawet 30%. 

Przy tego rodzaju operacjach było się skazanym na uczciwość sekretarzy 
i innych urzędników. Nie było żadnej możliwości ich skontrolowania, gdyż 
nie wiedziano dokładnie, ile urzędnik naprawdę wydał, a ile schował do wła-
snej kieszeni. Opinia publiczna piętnowała niektórych „mężów zaufania dzie-
ci Izraela" jako oszustów i złodziei. Nic dziwnego, że wkrótce uformowała 
się opozycja przeciwko Abrahamowi z Leszna, na czele której stanął Abra-
ham Heilpern z Lublina. 

Po 14 latach rozrzutnego szafowania pieniędzmi miały teraz zostać wresz-
cie zbadane wszystkie rachunki od 1739 roku, a minister finansów, Karol 
graf Siedlnicki, wezwał na 20 lipca tegoż roku do Jarosławia marszałka ży-



dowskiego Abrahama z Leszna, sekretarzy, kasjerów oraz delegatów ziomkostw 
i większych gmin. Mieli oni zabrać ze sobą wszystkie księgi, rachunki, kwity 
i instrukcje, zaś komisarzem tego sejmu mianowany został starosta radomski, 
Kazimierz Granowski, który był upoważniony do zbadania wszystkich rachun-
ków. Wielkie musiało być oburzenie komisarza, gdy w wyznaczonym terminie 
do Jarosławia przybyło tylko kilku delegatów z pobliskiego Przemyśla. Nie po-
jawił się ani marszałek, ani odpowiedzialni urzędnicy. Dopiero po tygodniu 
przyjechał Abraham z Leszna, który usprawiedliwiał się tym, że sekretarze 
i kasjerzy przebywają w Zamościu, gdzie badają rachunki i sporządzają wykazy. 
Komisarz zwołał więc sejm na 10 listopada tegoż roku, nakazując zarazem mar-
szałkowi żydowskiemu, by na własną odpowiedzialność zawiadomił na czas 
wszystkich jego uczestników. Kazał też ogłosić we wszystkich gminach, że jeśli 
któraś z nich czuje się pokrzywdzona przy naliczaniu podatków, ma prawo 
wnieść przed komisarzem zażalenie. Na prośbę obecnych delegatów przyspie-
szono nieco termin zwołania sejmu (na początek września), a marszałka jeszcze 
raz pouczono, że ma powiadomić wszystkich. Ale urzędnicy i członkowie ko-
misji sejmowych nie pojawili się także w tym drugim terminie. Ponieważ nie 
można było dalej odkładać podziału podatków, komisarz powołał komisję wy-
konawczą, której powierzył cały zakres dotychczasowych czynności sejmu. Na 
przewodniczącego tej komisji wybrano Abrahama Heilperna, a wybór ten został 
zatwierdzony przez ministra finansów, Siedlnickiego. 
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Tak więc Abraham Heilpern dostąpił wreszcie godności, która była ma-
rzeniem jego całego życia i którą Żydzi słusznie uważali za najwyższy urząd 
honorowy Polski. Teraz mógł energicznie wystąpić po stronie Jonathana 
Eibeschiitza, zwłaszcza że jego sprawa znowu stanęła na sejmie. 2 cheswan 
sejm żydowski ogłosił Jonathana całkowicie niewinnym i kazał publicznie 
spalić na rynku w Jarosławiu pisma jego przeciwników6. 

Abraham rozpoczął urzędowanie, ale wysoka godność marszałka ży-
dowskiego miała go drogo kosztować. Wkrótce znowu zaciemniło się niebo 
nad polskim żydostwem, coraz częstsze stawały się procesy o mord rytualny 
- najbardziej głośne z nich to krwawo zakończone procesy w Żytomierzu 
(1753) i Jampolu (1756). Niemal równolegle do toczących się procesów obra-
dował w Konstantynowie sejm żydowski. Przybyli nań jampolscy Żydzi i w 
ponurych barwach odmalowali cierpienia tamtejszych współwyznawców. 
Sejm żydowski postanowił po raz drugi zwrócić się do papieża. Wysłano doń 
jako delegata Eliakima ben Aser Zeliga - jampolskiego Żyda. Niezwłocznie 
ruszył on do Rzymu przez Wenecję i Mantuę, ale zanim spełnił swoje zadanie 
na polskie żydostwo spadło nowe nieszczęście. 

Na Podolu wystąpił pseudomesjasz Frank, duchowy następca Sabbataja 
Cwi. Zebrał on wokół siebie resztki dawnych sabbataistów i ogłosił wszem i 
wobec, że jest bogiem. Prześladowania ze strony podolskiego ziomkostwa 
wepchnęły sekciarzy w ramiona Kościoła. Potężnego protektora znaleźli oni 
przede wszystkim w osobie biskupa kamienieckiego, Dembowskiego. Zmusił 
on ziomkostwo podolskie do wysłania swoich rabinów na dysputę do Ka-
mieńca Podolskiego, na której pseudomesjasz otwarcie zaczął się skłaniać ku 
Kościołowi Katolickiemu. W odpowiedzi na to 20 siwan 1756 roku liczne 
zgromadzenie rabinów w Brodach obłożyło go klątwą, wypełniając polecenie 
sejmu żydowskiego. Na jej skutki nie trzeba było długo czekać. Żydzi ścigali 
wszędzie Franka i usuwali z gmin jego wyznawców. Zrozpaczeni frankiści 
zwrócili się do króla Augusta III i jego wszechmocnego ministra Briihla 
i znaleźli u nich zrozumienie i wsparcie. Wkrótce zarządzono drugą dysputę 
we Lwowie, podczas której Frank miał udowodnić, że Mesjasz już przyszedł. 
Dla Żydów jego wywody nie miałyby większego znaczenia, gdyby Frank nie 
poruszył tak palącej sprawy mordu rytualnego, z której uczynił ostatni, siód-
my punkt dysputy. 

Żydzi byli w rozpaczy. Egzekutywa sejmu żydowskiego, na której czele 
stał Abraham Heilpern, nie ustawała w wysiłkach starając się za wszelką cenę 
nie dopuścić do dysputy. Abraham pogodził się nawet z faktorem Briihla, 
Jawanem, by tylko znaleźć drogę do rządu. Ale żydowski plan, by zmusić 
Franka do przyjęcia chrztu jeszcze przed dysputą, spalił się na panewce. 
Frank był zbyt przebiegły, by do tego dopuścić. 

Dysputa lwowska rozpoczęła się 10 lipca i trwała siedem tygodni. Całe 
polskie żydostwo z napięciem czekało na jej ostatni punkt, to jest na kwestię 
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używania przez Żydów krwi chrześcijańskiej. Rzecznikiem Żydów był rabin 
lwowski, Chaim Kohen Rappoport, a za kulisami przebieg dysputy śledzili 
posłowie sejmu żydowskiego z Abrahamem Heilpernem na czele. Po dyspu-
cie Frank wraz ze swymi wyznawcami ochrzcił się w lwowskiej katedrze, a 
następnie udał się do Warszawy, by tam uroczyście dokończyć cermonii swo-
jego chrztu7. 

Jego droga wiodła przez Zamość, który przejechał dokładnie w Dzień 
Pojednania. Stamtąd przybył do Krasnegostawu, gdzie odwiedził go „książę 
z Krupego" - Radziwiłł, bawiąc u niego wiele godzin. Wkrótce doszło tam 
do procesu o mord rytualny, który rozpoczął się w Wojsławicach, a swój 
krwawy koniec znalazł właśnie w Krasnymstawie. 

Z Krasnegostawu Frank ruszył do Lublina. W towarzystwie zbrojnej świ-
ty ochrzczony pseudomesjasz przybył do miasta od wschodu przez przed-
mieście Kalinowszczyzna. Zebrał się tutaj wielki tłum Żydów i Wolf Zamajs-
ki pospołu z Berkiem Abusiewiczem i Izraelem Tabernikiem obrzucili karetę 
Franka kamieniami i błotem. Jeźdźcy dobyli szabel i doszło do bijatyki, ale 
szybko przybyła straż trybunalska i przywróciła spokój. Zarządzono śledzt-
wo i 6 października 1759 r. w wigilię Kuczek Trybunał Koronny pod prze-
wodnictwem Aleksandra Jabłonowskiego skazał winnych napaści na dwa ty-
godnie aresztu, a gminę żydowską na zapłacenie Frankowi kwoty 2000 grzy-
wien8. 

W Lublinie Frank zamieszkał w pałacu magnackim, z którego często wy-
ruszał wraz ze swymi wyznawcami na spacery po mieście i przedmieściach. 
Odwiedził także stary cmentarz żydowski i podziwiał znajdujące się na nim 
piękne nagrobki. 18 października zmarł w Lublinie jeden z jego zwolenni-
ków, rabbi Mojsze. Zwłoki zmarłego przeniesiono w asyście cechów z cho-
rągwiami i pospólstwa lubelskiego do kościoła farnego i tu pochowano. Pory-
wającą mowę nad trumną wygłosił ksiądz kanonik Brzeski9. 

23 października Frank opuścił miasto i lubelscy Żydzi mogli wreszcie 
odetchnąć. Abraham Heilpern nie miał jednak zbyt długiego odpoczynku, 
albowiem wkrótce zaszły nowe wypadki, wymagające od niego wytężenia 
wszystkich sił. Był już jednak wówczas zbyt stary i schorowany, by móc im 
podołać. Złożył więc urząd marszałka żydowskiego i wycofał się do własnej 
synagogi, gdzie odtąd spędzał większość czasu. Na urzędzie zastąpił go Mair 
z Dubna, którego prawą ręką był aż do końca sejmu (1764) syn Abrahama, 
Mojżesz Pinchas, rabin z Żółkwi. Abraham nie dożył rozwiązania centralnej 
organizacji żydowskiej. Wkrótce zachorował i 15 cheszwan roku 5523 (1 li-
stopada 1762) zmarł. Pochowano go na starym cmentarzu żydowskim w Lu-
blinie. Jego grób ozdabia piękny kamień, na którym wyryto relief (ryc. 51) 
przedstawiający Artemis z łukiem i strzałą - symbol obronnej ręki tego męża 
- a pod nim epitafium „marszałka Sejmu Czterech Krajów..., który w spra-
wiedliwości przeżył wszystkie dni swego życia. 
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Dzisiaj upadł, książę i Wielki w Izraelu. Wszyscy opłakują go gorzkimi 
łzami. Jego imię wiadome jest w bramach. Chwała i nagroda temu, który 
wzywa imię Jedynego."10 

Siedem lat później jego śladem podążył Jakub Chaim, rabin z Lublina, 
którego pochowano tuż obok ojca (1769)11. Pozostałe dzieci, jak też wnuki i 
prawnuki rozproszyły się po całym świecie, przyjęły różne nazwiska i straciły 
kontakt ze swym wielkim przodkiem. Ale w Lublinie pozostała założona 
przezeń synagoga, zwana też „Synagogą Parnasu", która zachowała się w 
dość dobrym stanie. Ta sala na pierwszym piętrze domu przy ulicy Szerokiej 
4, pozbawiona ozdób, z wieloma szafami na książki i dwiema galeriami ko-
biecymi12, jest dzisiaj miejscem spotkań małej wspólnoty, która oddaje cześć 
imieniu założyciela. Ze wszystkich drogocennych mebli pozostał dziś tylko 
ośmioramienny lichtarz13 (Menorah, ryc. 33). Całymi dniami przesiadują tutaj 
młodzi ludzie, którzy studiują Talmud. Stary kaleka chroni resztki biblioteki, 
a zarazem jest prowadzącym modlitwy, nauczycielem i służącym synagogi, 
ostatnim mohikaninem sławnej niegdyś rodzinnej synagogi Heilpernów. 
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Rozdział XI 

Rabbi Jakub Icchak Horowic1 

(Widzący z Lublina) 

„Był Aniołem Bożym, do jego drzwi pukali najwięksi rabini jego czasów, nigdy nie wzniósł 
oczu ku górze nie zjednoczywszy się z Jedynym - tak mawiał o Rabbim z Lublina rabin z 
Opatowa, Abraham Jehoszua Heszel. Maggid z Kozienic nazwał go „Urim w Tumim", a cały 
świat dał mu przydomek „Widzącego z Lublina". Jego oblicze otoczone było aureolą, gdyż 
dusza jego zakorzeniona była w duszy naszego nauczyciela Mojżesza, w duszy wielkiego kabali-
sty Lurii i w duszy Izraela Pana Dobrego Imienia. Bogato obdarzony był on, Rabbi, wszelkimi 
cnotami, doskonały niemal jak anioł, jak nasz prorok Izajasz. Brakło mu jedynie gruntu Ziemi 
Obiecanej...". 

W połowie XVIII wieku w polskim żydostwie ujawniły się dwa prądy: 
frankizm i chasydyzm. Oba powstały w tej samej prowincji - ich założyciele 
przyszli na świat na Podolu, na południowym wschodzie Rzeczypospolitej: 
Jakub Lejbowicz Frank w Ujściu, Izrael Bali Szem Tow w Okopie, to znaczy 
w Okopach Świętej Trójcy. To, do czego z początku dążyli, pozostanie do 
końca ich tajemnicą. W późniejszym życiu poszli różnymi drogami i zmierza-
li do wielkich celów. Przypadek wepchnął Franka w ramiona Kościoła, dzięki 
czemu stał się sławny i wielki, ale spowodował zarazem, że jego „początek" 
rozmył się w dogmatach katolicyzmu, a jego zwolennicy w katolickich rodzi-
nach Polski. 

Inna droga przeznaczona była twórcy chasydyzmu. Przez całe życie wę-
drował po Karpatach, zawsze w gronie zwolenników i nigdy nie wszedł w 
styczność z urzędnikami; w cichości działał wśród podolskiego żydostwa. 

Rozwiązanie żydowskich organizacji centralnych i ziemskich (1764) ode-
brało oficjalnej Synagodze możliwość kontrolowania wszystkich prądów i ru-
chów, jakie rozwijały się w żydostwie, co pozwoliło chasydyzmowi umocnić 
się, a później rozszerzyć na całą Polskę. 

Uczeń i następca Pana Dobrego Imienia, Magid z Międzyrzeca, pogłębił 
podstawy chasydzkiej nauki i położył podwalinę pod rozwój instytucji „dwo-
rów" cadyków. 

Odtąd źródłem siły ludu miał być nie dobrze zorganizowany ogólny juda-
izm, lecz cadyk i jego dwór. Tutaj koncentrowało się życie dużej grupy Zy-
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dów, tutaj wyżywali się wyznawcy, tutaj szukano i znajdowano pocieszenie 
we wszystkich tarapatach życiowych, tutaj studiowano Zohar. W oczach rab-
biego chasyd widział swą przyszłość, z jego warg wyczytywał swoje przezna-
czenie, a radosne uniesienia podczas modlitwy i posiłku rekompensowały mu 
wszystkie niedostatki życia. 

Uczniowie Magida zanieśli naukę Pana Dobrego Imienia i swojego nau-
czyciela na zachód i północ Polski. Jednym z tych posłańców był rabbi z 
Lublina, Jakub Icchak Horowic. 

Jakub Icchak przyszedł na świat w Józefowie nad Wisłą. Jego ojciec Elizer 
był tam rabinem i z trudem utrzymywał rodzinę. Mały Jakub Icchak już od 
wczesnego dzieciństwa odznaczał się niezwykle poważnym usposobieniem, 
oczy miał zwykle zamknięte i otwierał je tylko wtedy, gdy sięgał po święte 
księgi. Gdy miał 10 lat do Józefowa przybył rabbi Zusja, brat cadyka Elimele-
cha z Leżajska. Pewnego dnia, gdy rabbi przyglądał się młodemu Jakubowi 
Icchakowi podczas modłów, dostrzegł na jego policzkach łzy. Młodzieniec 
płakał rzewnymi łzami, po czym w jego oczach pojawiła się krew. Wówczas 
rabbi Zusja podniosłym głosem powiedział: „Do twego serca, moje dziecko, 
włożyłem teraz duszę. Idź do mego brata Elimelecha, on da ci ducha!" 

I w tej samej chwili na chłopcu spoczęła szechina. 

38. Wnętrze Maharszalszul z 
almemorem. 
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Wkrótce ojciec zaręczył go z córką wiejskiego szynkarza z Krasnobrodu. 
Swojej oblubienicy nie widział młodzieniec aż do ślubu i gdy zobaczył ją po 
raz pierwszy, na krótko przed ślubem, oświadczył bez ogródek, że się nie 
ożeni. Ojciec zmusił go jednak do małżeństwa i Jakub Icchak zezwolił, by 
dokonano z nim ceremonii zaślubin, ale zaraz po niej opuścił rodziców, gości 
i żonę i uciekł z miasteczka. Długo błąkał się przeżywając najrozmaitsze 
przygody. Pewnego razu nawet szatan rzucił mu pod nogi kamień. 

Pewnego wieczora — tak opowiada rabin z Nieświeża - Jakub Icchak zmę-
czony i głodny błądził po lesie. Nagle ujrzał z oddali światło. Gdy podszedł 
bliżej, zobaczył jasno oświetlone okno w niezwykle pięknym domu. Wszedł 
do środka, a tam stanęła przed nim niezwykłej urody kobieta. Zaraz podsunę-
ła mu jedzenie i picie, po czym usiadła koło niego i zaczęła go uwodzić. 
Przerażony młodzieniec zerwał się na nogi i zaczął recytować przepisy, jakich 
powinni trzymać się ożenieni mężczyźni. Kiedy kobieta nie dawała jednak za 
wygraną, podniósł dłoń i wezwał na pomoc Imię Wszechmocnego. Nagłe 
zagrzmiało, piorun uderzył w dom i go zawalił. Pod jego gruzami znikła 
również kobieta, podczas gdy on sam wyszedł z tej walki z diabłem pokusy 
zwycięsko i bez szwanku. 

W końcu po wielu wędrówkach dotarł do Międzyrzeca, do siedziby Magi-
da. Przebywali tam też inni młodzi ludzie, którzy przybyli do cadyka, by u 
źródła otrzymać ducha nowej nauki. Przebywali tutaj między innymi Lewi 
Icchak z Berdyczowa i Zelman senior z Lądów, późniejsze filary chasydyz-
mu. Horowic spędził na dworze Magida dłuższy czas nie zwracając na siebie 
uwagi, aż przypadek wysunął go od razu na pierwszy plan. 

„Magid zwykł modlić się sam. Dopiero pod koniec modłów dopuszczał do siebie dziesięć 
osób spośród najbliższych. Pewnego razu w gronie tych dziesięciu znalazł się nasz Jakub Icchak. 
Magid spojrzał mu w oczy i kazał zawołać innego. Ponieważ jednak nikogo więcej nie było pod 
ręką, Horowic pozostał w pokoju. Gdy Magid wpadł podczas modlitwy w ekstazę, zaczął skakać 
i w wymachiwać rękoma. Horowic zasłabł. Miał on bowiem inne oczy niż cały świat i oczyma 
swemi ujrzał natychmiast „Niebiańską Rodzinę". Stąd to omdlenie". 

Po tym zdarzeniu Jakub Icchak opuścił Międzyrzec i udał się do Ryczy-
wołu koło Puław do rabbiego Sznelke, gdzie przez dwa lata pilnie studiował 
Talmud i kabałę. Stąd udał się do Leżajska do rabbiego Elimelecha, brata 
wspomnianego Zusji, który odkrył w nim widzącego. Elimelech posiadał 
wielki „dwór", na którym przebywały setki pobożnych chasydów, chcących 
za pośrednictwem rabbiego przybliżyć się do Boga. Tutaj Horowic poznał 
wielu kolegów, późniejszych rabbich. On sam przywyższał jednak wszyst-
kich i stał się ulubieńcem i powiernikiem cadyka. Ale i tutaj nie wytrzymał 
zbyt długo i przeniósł się do sąsiedniego Łańcuta, gdzie założył własny 
„dwór" i zdobył wielu zwolenników. Wkrótce jednak „niebo nakazało mu", 
by opuścił również i to miejsce i udał się do Wieniawy. Tym posłaniem do 
Jakuba Icchaka obarczył anioł prostego, ale pobożnego człowieka. Jakub 
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39. Menorah z Maharszalszul. 

Icchak nie chciał z początku mu wierzyć, i dopiero gdy niebo powtórzyło 
ów rozkaz trzeci raz, zrozumiał, że jest to wolą wyższych sił i posłusznie 
przeniósł się do Wieniawy. 

Problem polegał jednak na tym, że w Łańcucie nikt nie wiedział, gdzie 
leży Wieniawa. Zagadkę tę rozwiązał dopiero przypadek. W tych dniach do 
rabina z Łańcuta zwrócono się o radę w następującej sprawie: w pewnym 
liście rozwodowym napisano omyłkowo „działo się to w Czechowie" zamiast 
„działo się to w Czechowie, powszechnie zwanym Wieniawą". Dzięki temu 
nasz rabbi dowiedział się, gdzie leży ta miejscowość i niezwłocznie udał się 
do niej. 

Na zachód od Lublina nad wielkim stawem Czechówka leży przedmieście 
Wieniawa (ryc. 54-58). Aż do obecnej wojny Wieniawa była osobną gminą 
miejską o kilkusetletniej historii. Teraz włączona jest do Lublina. Pośród ma-
łych drewnianych domków znajduje się tu mały plac, na którym stoi stara, 
piękna synagoga, przypominająca o dawnej świetności miasteczka (ryc. 55). 
Jej dach jest dzisiaj dziurawy, a deszcz i wiatr powoli dopełniają dzieła znisz-
czenia. Obok synagogi stoi bethamidrasz, a nieco dalej znajduje się cmentarz 
z prostymi i małymi nagrobkami. 

Tutaj właśnie osiadł Jakub Icchak Horowic i tutaj w jednym z wielu ma-
łych domków w cichej uliczce otworzył swój „dwór". W tym czasie w Mieś-
cie Żydowskim w Lublinie nie było jeszcze miejsca dla rabbiego-cudotwórcy. 
Stara tradycja gminy, pamięć o dawnych rabinach i rektorach, o przewodniej 
niegdyś roli w Polsce była tu nadal żywa, mimo nieszczęść, jakie spadły na 
lubelskich Żydów i wielkiej nędzy, jaka zapanowała tutaj po wypędzeniu 
Żydów z chrześcijańskiego miasta. Rabin Lublina, Azril Horowic, zwany 
„żelazną głową", bacznie pilnował, by żaden Żyd nie ważył się powiedzieć 
dobrego słowa o rabbim-cudotwórcy. Ale szybko wieloustna fama zaczęła 
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chwalić wielką pobożność, uczoność, dobroć i spolegliwość Jakuba Icchaka. 
Z całą pewnością niejeden nieszczęśnik biegł w nocy i we mgle do Wieniawy, 
by spotkać się z rabbim. Wkrótce w synagogach cechowych i klauzach (po-
mieszczeniach, w których chasydzi studiowali święte księgi) opowiadano o 
cudownych zdarzeniach w Wieniawie. Ale wszystko to działo się w skrytości, 
opowieści te szeptano sobie do ucha, by nie ściągnąć gniewu „żelaznej gło-
wy" i pana kahału. Ale któregoś dnia cud otworzył rabbiemu bramy Miasta 
Żydowskiego. 

Pewien kupiec lubelski załatwiał któregoś ranka w Wieniawie jakieś spra-
wy. Zobaczył, jak szames biega jak codzień od drzwi do drzwi i trzema 
uderzeniami młotka budzi wiernych na modlitwę. Trzykrotnie zastukał też 
do drzwi rabbiego i chciał już biec dalej, gdy nagle otworzyły się drzwi i z 
domku wyszedł sam rabbi, który nakazał szamesowi zatrzymać się. Zdumio-
ny szames stanął czekając, co będzie dalej. Tymczasem rabbi zniknął w kory-
tarzu swego domu i po chwili powrócił z miską i dzbankiem wody i kazał 
szamesowi umyć ręce. Przerażony szames padł do nóg rabbiemu i prosił o 
przebaczenie. Lubelski kupiec, który nic z tego nie rozumiał, zaczął rozpyty-
wać, o co chodzi. Okazało się, że poprzedniej nocy szames późno zasnął i 
gdy obudził się, był już najwyższy czas budzić ludzi na modlitwę. Nie miał 
czasu umyć rąk, — jak każe przepis - i nieumyty wybiegł na ulicę. Rabbi „w 
swej wszechwiedzy" wiedział o tym i sam przyniósł mu dzbanek i miednicę, 
by uchronić go od grzechu. 

Cud ten, a także inne, szybko rozniosły się po Lublinie zdobywając Wi-
dzącemu serca i umysły. Teraz zaczęły się już masowe pielgrzymki lubelskich 
Żydów ad limina do Wieniawy. Wkrótce miał on już tak wielu zwolenników, 

40. Świeczniki synagogalne z Maharszalszul. 
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że mógł bez obaw przenieść się do miasta. Swoją obszerną klauzę założy 
przy ulicy Szerokiej 28 w oficynie. Mógł w niej nauczać i modlić się ze swo-
imi zwolennikami nie niepokojony przez misnagdim (przeciwników chasy-
dyzmu). 

Tutaj przeniosło się też z Wieniawy duchowe centrum miasta. Tysiącf 
chasydów przeprowadziło się za nim do Lublina, a wśród nich ludzie o zna-
komitych często nazwiskach. 

To były bardzo burzliwe czasy. Wielki Korsykanin podbijał cały świat, 
jedne państwa burzył, inne zakładał. Jego władza sięgała od Oceanu Atlanty-
ckiego do Wisły. To dzięki jego łasce mogło odrodzić się państwo polskie. W 
roku 1807 utworzono Księstwo Warszawskie nadając wszystkim jego miesz-
kańcom równe prawa. Wszyscy obywatele, bez względu na wiarę, mieli być 
równi wobec prawa i mieć takie same obowiązki wobec ojczyzny. Wieść o 
tym szybko rozeszła się po żydowskich zaułkach wywołując mieszane uczu-
cia. W chasydzkich klauzach często dyskutowano tę kwestię. Napoleon, ten 
„Sanherib północy", był na ustach wszystkich. 

41. Srebrne lichtarze z Mahar-
szalszul. 

Pewna legenda chasydzka opowiada o sporze, jaki wybuchł, gdy rabbi 
Mendel z Rymanowa wezwał swoich zwolenników do modłów za pomyśl-
ność Napoleona. Ostro zaprotestował wówczas jego uczeń, rabbi Naftali z 
Ropczyc: „Jakże można tak czynić! Napoleon jest przecież największym bez-
bożnikiem na ziemi!". „Bezbożnikami są wszyscy - odparł na to rabbi Men-
del - ale Sanherib musi zwyciężyć, gdyż od niego zależą losy świata". Rabbi 
Naftali nie był jednak przekonany. „Jakże możemy się za niego modlić? On 
chce nasze dzieci posłać do szkoły, a naszych synów do wojska, on chce nas 
zrównać z innymi narodami i przełamać ścianę, jaką wzniosło Prawo między 
nami i innymi, on nie chce wcale przyjąć do wiadomości tego, że jesteśmy 
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wybranym narodem, jak stoi wyraźnie w Piśmie: „wybrałeś nas spośród 
wszystkich ludów, obdarzyłeś nas swą miłością i upodobałeś nas sobie". 
„Tak, Napoleon jest biczem w ręku Bożym - odrzekł zniecierpliwiony rabbi 
z Rymanowa - on jest tym, który mówi królom i narodom: ukarzę was, 
gdyż uciskaliście Żydów". 

Ponieważ dalej nie mogli się pogodzić, udali się obaj do swego nauczycie-
la, Widzącego z Lublina. Jakub Icchak z uwagą przysłuchiwał się ich sporowi 
i zastanawiał się, jak go załagodzić. Długo myślał, spoglądał w okno, rozglą-
dał się po pokoju, potem znowu zerkał w okno, ale nigdzie nie znalazł właści-
wej odpowiedzi. 

Adwersarze udali się więc do Kozienic, by prosić o wyjaśnienie Magida. 
Gdy weszli do jego domu, Magid zmęczony po kąpieli wypoczywał właśnie 
w łóżku. Rabbi Mendel i Naftali nie przejmując się tym zbytnio przedstawili 
mu sprawę. Magid zeskoczył z łóżka i wielkim głosem zawołał: „Mówią, że 
Napoleon ma wielkiego opiekuna w niebie! Ale my mówimy: „Ty Panie, 
jesteś wyniesion na wieki wieków!". Zabrał on Żydów z klauzy i wcielił do 
wojska, gdzie muszą zaniedbywać Boskie Przykazania!... Niechaj zginą zatem 
ci, co wiodą do grzechu!" Magid stał z podniesioną ręką spoglądając wściekle 
przed siebie, ale zaraz opuściły go siły i bezwładnie osunął się na łóżko. 

Dyskusje i spory, toczone w chasydzkich klauzach Lublina, Kozienic, 
Przysuchy, Ryczywołu, Opatowa, Izbicy itd. miały realne tło. W lipcowej 
konstytucji Księstwa Warszawskiego (1807) Napoleon zarządził pełne rów-
nouprawnienie wszystkich obywateli państwa i kazał zburzyć mury gett. Był 
to straszliwy cios nie tylko dla tych Polaków, którzy przywykli byli do daw-
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nych, stanowych rządów, ale także dla Żydów, a zwłaszcza ich przywódców, 
którzy czuli, że równouprawnienie przyniesie koniec organizacji kahalnej. 
Nadciągające niebezpieczeństwo dostrzegali również chasydzi. Skłoniło to ich 
do nawiązania - po raz pierwszy od chwili powstania chasydyzmu - kontak-
tów z przywódcami gmin i reprezentantami starego systemu kahalnego. Uży-
to wszystkich możliwych środków, między innymi wypróbowanym sposo-
bem wysyłano wszystkich „faktorów" na pańskie dwory, by zachęcić szlachtę 
i arystokrację polską do starań o unieważnienie konstytucji. Z drugiej strony 
do tego samego celu dążyli Polacy. W końcu wspólnym wysiłkiem udało 
się skłonić księcia warszawskiego Fryderyka Augusta Sasa do zawieszenia 
równouprawnienia Żydów na dziesięć lat (17 października 1808 roku). 

Chasydzi triumfowali. Jedni z nich głosili, że wielki cud zniszczenia „dia-
belskiej konstytucji" jest dziełem cadyka z Lublina, drudzy, że cadyka z Ko-
zienic i innych „dobrych Żydów". 

Wkrótce trzeba było jednak na nowo „ratować Żydów spod władzy dia-
belskiej". Minister wojny w Księstwie Warszawskim, książę Józef Poniatow-
ski, kazał ogłosić w gazetach i obwieszczeniach, że wszyscy obywatele pań-
stwa bez względu na wiarę zobowiązani są służyć ojczyźnie z bronią w ręku. 
Znowu przerażenie ogarnęło chasydów. Z Warszawy wysyłano posłańców 
po radę do Lublina, a stamtąd do Kozienic, Przysuchy, Kazimierza, Izbicy i 
innych dworów cadyków. Najlepsze dojście do księcia Poniatowskiego miał 
Magid z Kozienic. Powszechnie znane były wśród Żydów jego znajomości 
na dworze Czartoryskich w Puławach i teraz ze wszystkich stron nalegano 
na niego, by użył tam wszystkich swoich wpływów. 

Magid zdecydowanie włączył się do działań. Również inni cadycy i prze-
łożeni gminni czynili wszystko, co w ich mocy. Ich wspólne wysiłki przynio-
sły w końcu efekt i osobista służba wojskowa Żydów została zamieniona na 
specjalny podatek, którym obarczono całe polskie żydostwo. 

Pomyślne załatwienie tej sprawy wzmocniło i tak już silne wpływy cady-
ków i przyciągnęło do ich obozu dużą część polskich Żydów. 

Niedługo potem nadszedł koniec napoleońskiej epopei. Wielki Korsyka-
nin musiał wycofać się z Rosji, a wraz z nim podążały ku klęsce polskie 
legiony. Chasydzka legenda opowiada, że Magid z Kozienic na klęczkach 
błagał księcia Poniatowskiego, by nie ruszał z cesarzem na Rosję. Jego prośby 
nie znalazły jednak posłuchu. Na konsekwencje tego kroku nie trzeba było 
długo czekać. Cesarz Francuzów stracił niemal całe wojsko i na wozie uciekał 
przez Polskę do swej ojczyzny. Po drodze zatrzymał się w Kozienicach i 
Magid własnymi oczyma mógł oglądać koniec „Sanheriba Północy". 

Książę Poniatowski utonął w Elsterze, a Napoleon dostał się do angiel-
skiej niewoli. Cadycy widzieli dokonujące się w Europie przemiany, upadek 
potęg i rośnięcie w silę małych i słabych. Spodziewano się, że wkrótce rów-
nież dla Żydów przyjdzie chwila zbawienia. Teraz chodziło tylko o przyspie-
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szenie nadejścia mesjasza. Cadycy z Kozienic i Przysuchy zjednoczyli się w 
modlitwie z cadykiem z Lublina, aby zdobyć dla tej idei niebo. Rabbi Lewi 
Icchak z Berdyczowa przed swoją śmiercią uroczyście obiecał im, że użyje w 
niebie wszystkich swoich wpływów, by przekonać „niebiańską rodzinę" o 
konieczności szybkiego zbawienia Izraela. Ale w sferach niebiańskich miano 
na ten temat najwyraźniej inne zdanie i ci, którzy chcieli przynaglić niebo, 
musieli odpokutować swą zuchwałość. Magid z Kozienic i Jehudi z Przysu-
chy zmarli jeszcze w tym samym roku, a niedługo potem umarł również 
Widzący z Lublina. 

Podczas święta radości (simchat Tora) 1814 roku Widzący czując bliską 
śmierć prosił swoich stronników, by go nie opuszczali i uważnie go strzegli. 
Wierni byli jednak już dobrze podchmieleni. O ich nastroju świadczyła wiel-
ka ilość butelek i szklanek stojących na stole i parapetach. Rabbi zauważył, 
że nie rozumieją go, więc poprosił żonę, aby go nie spuszczała z oka. Zona 
opiekowała się nim troskliwie i uważnie, choć także nie rozumiała jego słów. 
Nagle zapukano do drzwi. Żona musiała na chwilę opuścić pokój, by je 
otworzyć, i gdy wróciła, na łóżku nie było już męża. Dostrzegła tylko kilka 
zamglonych postaci wywlekających go przez okno. Ale kiedy podbiegła do 
okna, było ono zamknięte, a na parapecie stały jak przedtem puste butelki 
i szklanki. 

Żona była zrozpaczona, płakała i krzyczała, ale chasydów nie sposób było 
wyrwać z alkoholowego zamroczenia. W tym samym czasie przechodził nie-
opodal uczeń cadyka, rabbi Leizer z Chmielnika. Usłyszał on w krzakach 
jakieś jęki i gdy podszedł bliżej, ku swemu zdumieniu zobaczył na ziemi 
zakrwawionego rabbiego, który szeptem odmawiał modlitwy. Leizer zawołał 
ludzi, jego uczniowie szybko rozlosowali między sobą, kto ma trzymać rab-
biego za głowę, a kto za nogi. Wielki honor niesienia głowy „świętego rabbie-
go" przypadł Szlomie z Karowa, a inni mu pomagali. W ten sposób zaniesio-
no chorego nauczyciela do jego łóżka. 

Widzący niemal rok chorował aż w końcu po wielkich cierpieniach w 
dniu 9 ab 1815 roku pożegnał się z życiem. Pochowano go na starym cmenta-
rzu żydowskim w Lublinie (5675), a na jego nagrobku dziś jeszcze można 
odczytać napis: 

„Kamień zaświadcza, że ten święty Macewah jest z łaski świętości naszym rab-
bim, z wzniosłości naszą siłą, światłością naszych oczu, miłością naszego serca. 
I cały Izrael płakał, gdy zaciemniło się nasze światło 
za dnia, tak spalony został dom naszego Pana. 
To jest dzień śmierci świętego męża, 
chluby naszych czasów, 
czcigodnego rabbiego, pobożnego i sławnego 
od krańca do krańca świata, 
Pana Jakuba Icchaka, syna Pana i Nauczyciela 
Abrahama Elizera, Lewity Horowica. 
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Wielu weszło do jego domu i wielu wędrowało w jego świetle, 
widzieli go i radowali się mężowie jego czasów, 
ale radość przemieniła się w żałobę 
tego gorzkiego dnia, to jest 9 ab tego roku. I zadrżała Ziemia". 

Kilka lat później podążył za nim jego wielki przeciwnik i wróg wszyst-
kich cadyków, rabbi Azril Halewy Horowic, rabin z Lublina. Jest pochowa-
ny na tym samym cmentarzu niedaleko grobu cadyka. Śmierć na zawsze złą-
czyła tych, którzy za życia walczyli ze sobą. 
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Rozdział XII 

Spacer po getcie 

Gdy dokładnie przyjrzymy się obrazowi z albumu Brauna (ryc. 1): „Ty-
pus civitatis Lublinensis", dostrzeżemy dwa wzgórza: większe i mniejsze. Na 
większym i wyższym leży Stare Miasto ze swoimi murami, bramami, kościo-
łami i pałacami, na mniejszym i niższym zamek. Od południowego zachodu 
miasto zamyka Brama Krakowska, od północnego wschodu Brama Zamkowa 
zwana też Żydowską, od której przez most prowadzi droga na Górę Zamko-
wą. Na obrazie widzimy miasto od strony wschodniej i możemy dokładnie 
przyjrzeć się Bramie Krakowskiej, ścianie szczytowej ratusza (12), kościołowi 
jezuickiemu (obecnie katedrze), kościołowi farnemu (11), z wieżą bardzo 
przypominającą wieżę Kościoła Mariackiego w Krakowie, i kościołowi domi-
nikanów wraz z klasztorem (13). Wszystkie te budynki, za wyjątkiem kościo-
ła farnego, istnieją do dziś. Brak tylko wieży ratusza. 

Od Bramy Krakowskiej zaczynało się Krakowskie Przedmieście. W 
XVIII wieku stały tu jedynie małe domy i tylko gdzie niegdzie wznosił się 
pałac magnacki. Godne obejrzenia były przy Krakowskim tylko piękne koś-

44. Menorah z Maharamszul. — — — — — — 
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cioły, które namalował artysta. Wokół Góry Zamkowej widzimy wieniec nis-
kich domów - jest to Miasto Żydowskie, które przykucnęło u podnóża zam-
ku. Rozszerza się ono na część Podzamcza i ulicę Krawiecką. To dolne mia-
sto wraz z żydowską częścią Starówki jest właśnie celem wędrówki i od niego 
rozpoczniemy nasz spacer. 

Przy wejściu na Stare Miasto stoi Brama Krakowska, pochodząca z XIV 
wieku. Składa się ona z dwóch części: właściwej bramy, zbudowanej w stylu 
charakterystycznym dla epoki zakonów rycerskich, oraz wieży, którą dobudo-
wano później. W dawnych czasach przed bramą ciągnęła się fosa miejska, na 
którą w ciągu dnia spuszczano zwodzony most. Dzisiaj nie ma po niej śladu. 
Na jej miejscu znajduje się równy plac otoczony pięknymi domami (ryc. 3 i 4). 

Mijamy bramę i wchodzimy na Stare Miasto. Wysokie solidne domy z 
charakterystycznymi frontonami i dachówkami przy gzymsach kiwają do nas 
przyjaźnie i przekazują pozdrowienia stuleci. Mroczne schody i długie ciem-
ne korytarze prowadzą do pokoi ze sklepieniami, które kiedyś zamieszkiwały 
rodziny szlacheckie i patrycjuszowskie. Teraz mieszkają tutaj wyłącznie Ży-
dzi, którzy w pobliżu mają swoje sklepy. 

Kilka kroków dalej uliczka Bramowa wychodzi na Rynek. Na jego środ-
ku stoi nieładny dom, który zajmuje większą część rynku. Jest to stary ratusz, 
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a zarazem pałac sprawiedliwości, w którym przez dwa stulecia obradował 
Trybunał Koronny. Kiedyś była to monumentalna budowla z piękną wieżą, 
którą widzimy jeszcze na obrazie Brauna. Na początku XIX wieku Rosjanie 
go jednak tak gruntownie „przebudowali", że stracił całą swoją urodę. W 
domu tym w dawnych czasach toczyły się w najwyższej instancji niemal 
wszystkie procesy o mord rytualny. 

Wokół Trybunału stoją najpiękniejsze domy, między innymi dom rodowy 
Sobieskich (Rynek 15, ryc. 6), w którym w 1716 roku mieszkał Piotr Wielki. 
W innym domu (Rynek 8) znajdują się dzisiaj biura gminy żydowskiej wraz 
z biblioteką, która właściwie jest dopiero w zalążkach. Charakterystyczne są 
tutaj wielkie podwórza z galeriami i wieloma dobudowanymi budami z drew-
na, jak na przykład w domu Seidemanna (Rynek 10, ryc. 5). 

46. Dom przy ul. Jatecznej 17. 

Rynek stanowi najwyższy punkt całego płaskowyżu, na którym leży Stare 
Miasto. Na zachód i wschód płaskowyż ten opada stromo ku polom i przed-
mieściom. Zobaczymy to najlepiej, jeśli skręcimy w trzecią przecznicę (ul. 
Rybna) i pójdziemy nią do końca. Mały domek twardo stoi na zboczu miej-
skiego wzgórza. Ale gdy wejdziemy do niego, ze zdumieniem zauważymy, 
że znajdujemy się na górnej galerii ogromnego domu z trójkątnym podwó-
rzem. Jest to dom przy Kowalskiej 5, którego jedno skrzydło wbudowane 
jest w górę (ryc. 9). 

W drodze powrotnej na Rynek oglądamy piękny portal pokryty w typo-
wy tutaj sposób dachówką w domu przy ulicy Rybnej 6. 

Od Rynku ulica Grodzka prowadzi nas wprost do Bramy Żydowskiej i 
zamku. Ulica ta przecina dość szeroki plac, na którym aż do początku XIX 
wieku stał kościół famy z piękną wieżą (patrz Typus civitatis, ryc. 1). Wokół 
kościoła rozciągał się cmentarz, na którym znajdowały wieczny odpoczynek 
mieszczańskie rodziny. W latach trzydziestych XIX wieku kościół rozebrano. 
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Zlikwidowano też cmentarz, a prochy zmarłych przeniesiono na inny. Dzisiaj 
w tym miejscu jest mały skwer, na który wychodzą okna żydowskiego siero-
cińca i domu starców (Grodzka 11, ryc. 10). Po wschodniej stronie skwer 
ciągnie się aż do krawędzi miejskiego płaskowyżu, z której możemy oglądać 
zamek i Miasto Żydowskie aż do dalekich przedmieść (ryc. 7 i 27). Wchodzi-
my do sierocińca. 

W .zakładżie tym dzieci pobierają też naukę i otrzymują całodzienne wy-
żywienie. Najczęściej są to sieroty wojenne, często pochodzące z odległych 
prowincji wielkiego imperium rosyjskiego. W tym samym domu mieszkają 
również starcy i kaleki. 

Przed opuszczeniem domu z okna na drugim piętrze rzucamy jeszcze raz 
okiem na malownicze Miasto Żydowskie wokół zamku. Ulicą Grodzką kie-
rujemy się teraz do Bramy Żydowskiej (ryc. 12). 

Brama łączy się bezpośrednio z dwoma sąsiednimi domami i wraz z nimi 
stanowi całość. Jest bardzo stara, ale na początku XVIII wieku została prze-
budowana i połączona z sąsiednimi budynkami. Już w bramie rozpoczyna się 
wartkie życie Miasta Żydowskiego. Widzimy tutaj małe sklepiki, w których 
można kupić wszystko. Mężczyźni i kobiety wystawiają na sprzedaż najroz-
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maitsze artykuły spożywcze i drobiazgi. Wejścia do domów, które łączą się z 
bramą z lewej i prawej strony znajdują się w samej bramie. Wchodzimy do 
lewej klatki schodowej i od razu gubimy się w gmatwaninie schodów, które 
prowadzą do góry, w dół i we wszystkie strony. Widzimy, że dom znajduje się 
na stoku miejskiego płaskowyżu, ale różnica wysokości między ulicą górną i 
dolną (Grodzką i Kowalską) nie jest już tak duża jak na ulicy Rybnej i wynosi 
zaledwie jedno piętro. Od strony ulicy Kowalskiej stoi wielki magazyn, który 
składa się z głównej, trzypiętrowej budowli z frontonem i dwóch niższych skrzy-
deł. Pochodzi on prawdopodobnie z XVII wieku (ul. Kowalska 17, ryc. 29). 

Wracamy do Bramy Żydowskiej. Z naprzeciwka uderza w nas hałas, 
okrzyki, prośby i przekleństwa, odgłosy targowania się. Wpadamy w zbiego-
wisko, które porywa nas i prowadzi dalej. 

Jesteśmy wreszcie w Mieście Żydowskim. Kiedyś most nad fosą prowa-
dził na Górę Zamkową. To na nim generał rosyjski Piotr Iwanowicz (por. 
rozdział VI) odbierał niegdyś przysięgę mieszczan lubelskich. Z niego też 16 
października 1655 roku mieszczanie lubelscy przyglądali się straszliwemu po-
żarowi Miasta Żydowskiego'. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się stok wzgó-
rza, z którego prowadzą trzy drogi: jedna prosto do ulicy Zamkowej i zam-
ku, dwie pozostałe w prawo i w lewo wokół Góry Zamkowej do właściwego 
Miasta Żydowskiego. 

W Bramie Żydowskiej i w obu jej skrzydłach znajdują się sklepy, z któ-
rych na ulicę wychodzą jedne drzwi i jedno okno. Nazywają się one „sklepa-
mi klęcznikowymi", ponieważ pod oknem od drzwi znajduje się w sklepie 
klęcznik, ustawiony z tą myślą, aby podczas niepokojów Żyd mógł zamknąć 
drzwi i sprzedawać towary przez okno (ryc. 13). 

Ze wspomnianych dróg wybieramy prawą i wspinamy się nią pod stoku. 
Tuż przy Bramie Żydowskiej, gdzie zaczyna się Podwale przy „Łazarzu", 
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widzimy stary dom, przypominający klasztor. Jest to tak zwany klasztor ży-
dowski2, niegdyś szpital pod wezwaniem świętego Łazarza i kościół św. Woj-
ciecha, zbudowany w roku 1611 (ryc. 14). Od wielu lat opuszczony przez 
księży, zamieszkiwany jest teraz przez najbiedniejszych z biednych. Właści-
ciel, chrześcijanin, wynajmuje poszczególne cele wielu wielodzietnym rodzi-
nom na raz, a dawną salę kościelną z wysokimi oknami — towarzystwu do-
broczynnemu „Achizer". Dom ten stanowi prawdziwy przytułek dla nędza-
rzy: wszędzie wilgoć i brud, sklepienia są popękane i wypalone, dach przecie-
ka. A w tym wszystkim kaleki, starcy i zabiedzone dzieci. Szczególne wraże-
nie robi na przybyszu piękny, choć zaniedbany, dziedziniec klasztorny, na 
którym resztki rzeźb obwieszone są gałganami, a na sznurkach suszy się bie-
lizna mieszkańców. 

Opuszczamy siedlisko ubóstwa, rzucamy jeszcze jedno spojrzenie na Bra-
mę Żydowską i tylną część ulicy Grodzkiej, gdzie na włoską modłę domy 
wznoszą się tarasami (ryc. 15) i wchodzimy na teren samodzielnej niegdyś 
gminy Podzamcze. Składa się ona z dwóch ulic otaczających półkolami za-
mek: z Krawieckiej i położonej bliżej góry ul. Podzamcze. Krawiecka jest 
ulicą bardzo długą. Okrąża ona Górę Zamkową stanowiąc od tej strony naj-
bardziej zewnętrzną granicę miasta. Stojące przy niej domy nie są stare, po-
chodzą najwyżej z XVIII wieku, ale mają bardzo oryginalną architekturę z 
poddaszami, werandami i balkonami i stoją w tak malowniczym nieporządku, 
że to bogactwo form nieustannie przyciąga wzrok (ryc. 16-25). Jedyną cechą 
wspólną tych domów jest jednak to, że wszystkie są w ruinie, mają dziurawe 
dachy, popękane fundamenty, krzywe schody i niezliczoną ilość mieszkań-
ców. Do tego dochodzi jeszcze ich wielobarwność, która potęguje malowni-
czość okolicy. Tutaj i w bocznych uliczkach żyją najbiedniejsi, a tyfus plami-
sty prawie nigdy nie znika. 

Inne domy stoją na Podzamczu (ryc. 27). Są one stare i tak ściśle przylega-
ją do Góry Zamkowej, że jej stromy stok góruje nad nimi, a jeszcze wyżej 
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wyrasta zamek, który rozciąga na wszystkie strony swoje mury i blanki. W 
jednym z przylepionych niemal do góry domów (Podzamcze 12) znajduje się 
Synagoga Gońców albo kuśnierzy, która nosi imię Saula Wahla, legendarnego 
jednodniowego króla Polski. Synagoga ta nie wyróżnia się niczym szczegól-
nym. Mieści się ona w prostej, czworokątnej sali na pierwszym piętrze domu 
i pozbawiona jest jakichkolwiek ozdób. Nad nią znajduje się synagoga kobie-
ca, połączona z męską dziurą w suficie. Aby kobiety nie wypadły przez nią, 
opatrzona jest ona kratami. Brak historycznych dokumentów nie pozwala 
jednoznacznie stwierdzić, czy Saul Wahl rzeczywiście założył tę synagogę, 
czy też tylko ją odwiedzał. Za pierwszym przypuszczeniem przemawia for-
muła, przy pomocy której do dziś w Kuczki wzywa się ludzi do Tory. Brzmi 
ona: „Za pozwoleniem Pana i Księcia Saula Wahla zaszczyceni będziecie nie-
sieniem zwojów Tory". 

Saul Wahl do dzisiaj uważany jest za króla Polski. Legenda opowiada, że 
panowie polscy nie mogli się kiedyś zgodzić, kogo mają wybrać następnym 
polskim królem. Ponieważ czas naglił, na okres przejściowy wybrali Żyda 
Saula. Stąd też ma pochodzić jego nazwisko - „Wahl" po niemiecku oznacza 
wybór. Zaraz potem wyborcy doszli jednak do porozumienia i Saul musiał 
odstąpić tron innemu pretendentowi. Ale w tym krótkim czasie, kiedy zasia-
dał na tronie Polski, miał on obdarzyć swoich współwyznawców wieloma 
przywilejami. 

Tyle legenda, która z pewnością zawiera krztynę prawdy. W rzeczywisto-
ści Saul (syn Judy) Kacellenbogen był bardzo bogatym dzierżawcą ceł i ban-
kierem na dworze króla Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Dzierżawił 
on wszystkie dochody starostwa w Brześciu Litewskim, gdzie miał swoją 
stałą siedzibę, a także cła i warzelnie soli. 7 czerwca 1589 roku otrzymał od 
króla Stefana Batorego godność nadwornego faktora i sługi dworskiego ze 
wszystkimi związanymi z tym przywilejami. Przywileje te Saul wykorzysty-
wał dla dobra swej gminy i całego litewskiego żydostwa, bronił go w sporach 
z mieszczanami brzeskimi i wyjednał dla nich rozliczne przywileje. 

Przy obecnym stanie badań historycznych nie sposób stwierdzić, co łą-
czyło Saula Wahla z gminą lubelską. Prawdopodobnie często przyjeżdżał do 
Lublina jako przedstawiciel litewskiego żydostwa na wielkie jarmarki i posie-
dzenia sejmu żydowskiego i co roku spędzał w tym mieście wiele tygodni. 
Tak bogaty człowiek mógł pozwolić sobie na założenie tutaj własnej synago-
gi, gdzie wraz ze swymi krajanami modlił się i naradzał. 

Saul zmarł w 1617 roku. Sześć lat później gminy litewskie oddzieliły się 
od polskich i założyły własną organizację krajową w Brześciu Litewskim, na 
której czele stanął syn Saula, Mair Wahl - rabin z Brześcia. Powstanie nie-
zależnego litewskiego sejmu żydowskiego, który obradował w Brześciu, zer-
wało więzy łączące Litwaków z Lublinem, ale Wahlowie pozostali wierni 
rodzinnej synagodze. Na początku XVII wieku żył w Lublinie syn Maira 
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i wnuk Saula, Izrael Wahl. Pożegnał się on z życiem w 1639 roku i pochowa-
ny został na starym cmentarzu. Prawdopodobnie to jego dzieci podtrzymy-
wały tradycje domu i z ojca na syna przekazywali sobie godność przełożone-
go synagogi. Z czasem synagogę przejęli kuśnierze, którzy dzielą się na osia-
dłych i wędrownych (gońców). To od tych drugich pochodzi dzisiejsza na-
zwa: Synagoga Gońców, która jednak nie była w stanie do końca wyprzeć 
imienia jej wielkiego założyciela - Saula Wahla. 

Opuszczamy tę małą synagogę z wielką tradycją, opuszczamy Podzamcze 
i wracamy do Bramy Żydowskiej (ryc. 26). Stąd wspinamy się w górę ulicą 
Zamkową i oglądamy po drodze stare domy (Zamkowa 2, ryc. 28), których 
część leży wysoko na ulicy Zamkowej, a część głęboko w dole. Zamek posia-
da dzisiaj dwa interesujące zabytki: kościół z XV wieku ze wspaniałymi 
starymi freskami (odrestaurowanymi przez profesora Makarewicza) 
i pięknymi gotyckimi sklepieniami żebrowymi, wspartymi na jednym filarze, 
oraz okrągłą wieżę (donżon). Cała reszta pochodzi z lat trzydziestych XIX 
wieku i służy za więzienie. 

Wracamy ulicą Zamkową w dół i od Bramy Żydowskiej idziemy ulicą 
Szeroką, która kiedyś stanowiła centrum Miasta Żydowskiego. Tak samo na-
zywały się również główne ulice w getcie krakowskim (na Kazimierzu) i na 
żydowskich przedmieściach Lwowa (dzisiaj ulica Kazimierzowska). 

50. Widok z cmentarza. 

Ulica Szeroka w Lublinie jest naprawdę szeroka i obramowana z obu 
stron wysokimi, dwu lub trzypiętrowymi domami. Kiedyś były one - tak jak 
na Starówce - zwrócone ścianami szczytowymi do ulicy i posiadały takie 

Kaplica Świętej Trójcy - przyp. wydawcy. 

110 



same, pokryte dachówkami występy murów. Ale z upływem lat domy te tak 
„gruntownie" przebudowano, że nie sposób dostrzec na nich patyny wieków. 
Charakterystyczny jest wielki magazyn (ryc. 29) u wylotu ulicy, bezpośred-
nio łączący się z Bramą Żydowską, oraz grupa domów pod numerami 9-21 
(ryc. 31) przylegających tylnymi ścianami do Góry Zamkowej. Tutaj między 
domami pod numerami 7 i 9 zaczyna się ulica Podzamcze, od której wiedzie 
wejście do zamku (ryc. 30). Nie do końca potwierdzona legendą tradycja 
mówi, że przy ulicy tej pod numerem 19 obradował kiedyś sejm żydowski, 
co jest tym trudniejsze do sprawdzenia, że ostatni sejm żydowski zebrał się 
w Lublinie w roku 1682. 

W domu przy ul. Szerokiej 2 w tylnym korytarzu pierwszego piętra znaj-
duje się synagoga, zbudowana przez Hirsza Doktorowicza, nadwornego fak-
tora króla Władysława IV. Hirsz Doktorowicz otrzymał zezwolenie króla na 
zbudowanie synagogi 16 lipca 1638 roku wraz z przywilejem osobistego nią 
zawiadywania. Król pod ciężką karą zabronił starszym lubelskiej gminy mie-
szania się do działalności fundatora, ale także wybierania go do swojej rady. 
Przed laty synagogę »przejął cech kotlarzy i stąd jej obecna nazwa „Synagoga 
Kotlarzy". Niedawno panowie kotlarze także bardzo „gruntownie" przebu-
dowali swoją synagogę i usunęli z niej wszystko, co było stare i piękne. 

Dzisiaj jest ona nowoczesną budowlą z galerią dla kobiet, która mocno 
zawęziła górną część sali modłów. Ścianę wschodnią z bimą ozdabia portal 
w stylu renesansowym. Synagogę tę wyróżniają piękne ławki i dobre oświet-
lenie. 

W sąsiednim domu (ul. Szeroka 3) na pierwszym piętrze znajduje się sy-
nagoga urzędników handlowych (Mszorsimszul). Poza wielkim, prostym po-
kojem z wieloma wychodzącymi na ulicę oknami synagoga ta niczym się nie 
różni od innych. W sąsiednim pokoju znajduje się szkoła dla kobiet połączo-
na z salą modłów wielkim otworem w ścianie. 

Na tej samej ulicy pod numerem 28 stoi dom rodzinny Horowiców. Są to 
potomkowie Widzącego z Lublina, Jakuba Icchaka Horowica, którzy do dziś 
dumni są ze swego przodka i stale procesują się o dom. Na podwórzu, na 
który wchodzi się przez wąski korytarz, stoi obszerny parterowy dom z dre-
wnianym dachem i wieloma dużymi oknami. Jest to klauza, w której modlił 
się i spędzał większą część dnia Widzący. Swoje właściwe mieszkanie miał w 
domu stojącym od ulicy na pierwszym piętrze. Sama klauza jest wielką, źle 
otynkowaną salą z sufitem z drewnianych bali. Przy wejściu widzimy małe 
przepierzenie w kszałcie chrząszcza, za którym modliły się kobiety. 

W okresie napoleońskim z klauzy tej promieniował na wszystkie strony 
blask Widzącego. Tutaj znajdowało się duchowe centrum znacznej części pol-
skiego żydostwa, tutaj układano plany i tutaj niweczono plany możnych tego 

Bima - podwyższenie pośrodku bożnicy służące do czytania Tory - przyp. wyd. 
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świata. Dzisiaj w dni powszednie klauza jest przytułkiem dla biednych i ka-
lek, którzy przebywają tu dzień i noc, grzejąc się w zimie przy wielkim 
piecu. Kilka domów dalej (ul. Szeroka 40) stoi dom rodzinny Eigerów. W 
nim Leibele Eiger zostawszy chasydem założył swoją klauzę, i tu zbierali się 
jego zwolennicy. Dwa domy dalej (ul. Szeroka 44) znajduje się synagoga Par-
nasu, założona przez Abrahama Heilperna (ryc. 32, 33 i 51). Naprzeciwko 
niej widzimy ulicę Jateczną. To właśnie ten teren dr Izaak Maj zakupił w 
XVI wieku od wojewody Tęczyńskiego i przekazał gminie pod budowę syna-
gogi, akademii itp.3 Rzeczywiście postawiono tutaj wszystkie instytucje kaha-
lne i zabudowano całą paracelę za wyjątkiem niewielkiego placu (ryc. 34). 

Najwięcej miejsca zajmuje synagoga główna, nosząca imię pierwszego rek-
tora akademii lubelskiej, Salomona Lurii (Maharszalszul). Obok niej, na stoku 
Góry Zamkowej, zbudowano mniejszą bożnicę, która nosi imię trzeciego 
rektora akademii, rabina lubelskiego Maira Lublina (Maharamszul). Naprze-
ciwko tych dwóch synagog stał gminny dom nauki (bethamidrasz). To w 
nim najprawdopodobniej mieściła się akademia, której kierownicy nosili du-
mny tytuł rektora. Niedaleko synagog znajdowała się jatka i łaźnia (Jatecz-

52. Nagrobek młodego uczonego. 
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na 8). Tutaj stały też kramy rzeźników i innych kupców, tutaj było właściwe 
centrum getta. Nic więc dziwnego, że tutaj także szli na śmierć Żydzi skazani 
przez Trybunał Koronny w procesach o mord rytualny. Z pewnością wielu 
wielkich spośród Izraela wyzionęło ducha na tym wąskim placyku między 
bożnicami. 

W październiku 1656 roku wszystkie te synagogi razem z bethamidrasz, 
łaźnią, jatkami itp. padły łupem płomieni. W roku 1661 komisja królewska 
znalazła tutaj tylko wypalone ruiny. Wkrótce odbudowano jednak bożnice i 
pozostałe domy. 

Mimo różnych katastrof, jakie nawiedzały Miasto Żydowskie, stały one 
200 lat. Pożar w roku 1856 obrócił je znowu w perzynę. Po kilku latach 
zostały one po raz kolejny odbudowane i wówczas otrzymał swój obecny 
kształt. 

Polskie synagogi stanowią odrębny rozdział w dziejach architektury tego 
kraju. Ich budowniczowie inspirowali się albo wpływami Zachodu albo 
Wschodu (styl bizantyjski) i dlatego mają one formę albo podłużnej nawy 
albo są ułożone centralnie. Synagogi w formie podłużnej nawy są albo jedno-
nawowe (synagogi Remu w Krakowie, Gońców, Kotlarzy, Maharamszul w 
Lublinie) lub też dwunawowe, jak najstarsza polska synagoga w Krakowie 
lub synagoga w Chełmie. W obu rodzajach synagog sklepienie składa się z 
dwóch kwadratów, z których każdy wspiera się na filarze. 

Dużo częściej występują w Polsce synagogi centralne. Wielka sala modłów 
mieści się w kwadratowym pomieszczeniu ze sklepieniem klasztornym, zbu-
dowanym z drewnianego oszalowania pokrytego malowidłami, którego środ-
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kowa część opuszcza się na dół i kończy czymś w rodzaju czopu ozdobione-
go rozetą (ryc. 36). 

Jeżeli sala ma większe wymiary, sklepienie wsparte jest filarem, podobnie 
jak w kościele zamkowym w Lublinie. Niekiedy ta środkowa podpora składa 
się z czterech filarów połączonych łukami, które podtrzymują gzyms główny. 
Z gzymsu wznosi się w górę sklepienie dachu. Niekiedy gzyms główny znika 
i sklepienie opiera się na czterech wolno stojących filarach, które dzielą po-
mieszczenie na dziewięć równych kwadratów. Te cztery wolno stojące słupy 
otaczają almemor4. 

Maharamszul w Lublinie należy - podobnie jak synagogi w Przemyślu 
(1595), Rzeszowie, Opatowie, Łańcucie - do typu synagog centralnych z 
gzymsem głównym jako środkową podporą, która składa się u dołu z czte-
rech filarów. Tutaj jednak każdy filar składa się jakby z wiązki trzech filarów. 
Podpora środkowa dzieli się zatem na dwanaście filarów, z których każde 
trzy zamykają od którejś strony almemor (ryc. 37 i 38), a wszystkie razem 
podpierają potężne sklepienie. Synagoga robi imponujące wrażenie. Jest bar-
dzo przestronna i posiada galerie dla kobiet po stronie zachodniej i północnej. 
Sala modłów jest jasna; wysokie, zbyt duże okna pochodzą prawdopodobnie 
z ostatniej przebudowy, gdyż w dawnych czasach budowano okna mniejsze, 
chociażby ze względów bezpieczeństwa. W nocy zapalano wielkie świeczniki 
i piękną menorę dla prowadzącego modły, którą stawiano po prawej stronie 
pulpitu (ryc. 41). W wielkie święta stawiano na samym pulpicie, podobnie 
jak przy almemorze, srebrne świeczniki (ryc. 41), które - podobnie jak okład-
kę Tory - w dni powszechnie chowano w kasie gminy wyznaniowej. 

Pod jednym dachem z tą synagogą znajduje się wielokroć już wspominana 
Maharamszul. Również ona została „gruntownie" przebudowana po pożarze 
w 1856 roku. Stanowi ona długą salę modłów, która w dwóch trzecich przez-
naczona jest dla mężczyzn, a w jednej trzeciej dla kobiet. Obie części roz-
dzielone są ścianą sięgającą połowy wysokości sali, na której znajduje się ar-
kadowanie podpierające płaski dach. Pośrodku sali modłów dla mężczyzn 
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wznosi się almemor, otoczony przepięknymi kratami z brązu (ryc. 42), a na 
jego rogach stoją słupy z wyrzeźbionymi i kolorowo pomalowanymi wazami 
i owocami (ryc. 43). Piękna menora (ryc. 44), mosiężna misa (ryc. 45) i lichta-
rze stanowią chlubę tej starej synagogi, która teraz, w chaosie wojny, wyko-
rzystywana jest do wojskowych celów. Osobliwie muszą wyglądać podsta-
rzali poborowi, kiedy okryci modlitewnymi płaszczami nabożnie przysłuchu-
ją się w szabat śpiewom wojskowego kantora lub rabina. Z pewnością wielu 
przypomina się rodzinna synagoga, a niektórzy ocierają po kryjomu łzy. 

W tym samym domu ulokowana jest jeszcze mała synagoga cechowa i 
mieszkania dla służby. Cały wielki dom robi z zewnątrz wrażenie raczej 
domu koncertowego albo innej nowoczesnej budowli niż starej synagogi. 

Na tej samej ulicy niemal naprzeciw synagogi wznosi się bethamidrasz, 
gminny dom nauki. Jest to jednopiętrowy budynek (Jateczna 6) z mieszkania-
mi na parterze oraz dość przestronnymi salami modłów i nauki na pierwszym 
piętrze. W ogóle cechą charakterystyczną lubelskich synagog jest to, że wszy-
stkie, za wyjątkiem wielkiej Maharszalszul, znajdują się na pierwszym pię-
trze. Pod względem architektonicznym bethamidrasz należy do tego typu 
synagog, gdzie cztery wolno stojące filary podpierają sklepienie i dzielą całą 
przestrzeń na dziewięć równych kwadratów (ryc. 35). Przy ścianach stoi wie-
le szaf bibliotecznych, a w nich z pewnością można by znaleźć mnóstwo rara 
avis z okresu rozkwitu lubelskiego drukarstwa. W lubelskich synagogach i 
klauzach znajdują się bogate biblioteki, ale są one z reguły zaniedbane i zde-
kompletowane. Nigdzie nie ma katalogu z prawdziwego zdarzenia. Drogo-
cenne szafy chroni zwykle tylko kartka z wypisaną klątwą zagrażającą ewen-
tualnemu złodziejowi. Gdyby ta kartka mogła mówić, opowiedziałaby o iluż 
skradzionych księgach, które z Lublina powędrowały na Zachód i są tam 
teraz chlubą tamtejszych bibliotek... 

Lubelski bethamidrasz w jego dzisiejszym kształcie pochodzi prawdopo-
dobnie z XVIII wieku; później poszerzone zostały jedynie okna. Przedtem 
na tym samym placu stał inny bethamidrasz, w którym, być może, mieściła 
się akademia talmudyczna i w którym wykładali najsłynniejsi uczeni Polski. 
Ale także obecny budynek ma piękną przeszłość. W jego pomieszczeniach 
„uczyli się" i modlili „najpiękniejsi obywatele" Miasta Żydowskiego: Ceder-
baum (eres), późniejszy wydawca Hamelic w Petersburgu, Jechiel Mendel-
sohn, przyjaciel naszego największego historyka Graetza. Tutaj też spędził 
swą młodość Leibele Eiger do chwili, gdy ruszył w pielgrzymkę do Izbicy do 
rabbiego Mordkę Józefa i odkrył w sobie cadyka. Następstwem jego ducho-
wej metamorfozy było przeniesienie się z bethamidrasz do klauzy, którą za-
łożył dla swoich zwolenników. Za nim poszła większość lubelskich Żydów. 

Do wspomnianego kompleksu budynków położonych w dawnym cen-
trum getta, na starym placu doktora Izaaka Maja, należy też szkoła Tory i 
Talmudu, stojąca za synagogami Maharszal i Maharam. Aż do jesieni 1917 

115 



55. Stara synagoga w Wienia-
wie. 

roku mieściła się ona w jednopiętrowym budynku. Pod koniec tego roku 
dobudowano na nim drugie piętro, które przysłoniło nieco sąsiednią Maha-
ramszul. 

Opuszczamy stare centrum getta, miejsce najbardziej wartkiego życia, i 
kierujemy się bezpośrednio ku miejscu wiecznego spoczynku. Naszym celem 
jest stary cmentarz żydowski. 

Idziemy do końca ulicą Jateczną i dochodzimy do małego drewnianego 
mostku na Czechówce. Stopniowo domy stają się coraz rzadsze, coraz mniej-
sze i coraz bardziej zrujnowane. Tutaj mieszkają już najbiedniejsi z biednych. 
Liczne tablice ostrzegawcze z napisem: „Achtung. Fleckfieber" (Uwaga. Ty-
fus plamisty), jakie widzieliśmy tu w marcu 1918 roku najlepiej obrazują te 
siedliska straszliwej nędzy. Złośliwi lubliniacy twierdzą ironicznie, że biedni 
ci przenieśli się tutaj by mieć stąd blisko na cmentarz. 
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Przechodzimy mostek, mijamy charakterystyczny dom (Jateczna 17, ryc. 
46) i po kilkuset krokach widzimy już stary cmentarz żydowski. Panteon 
lubelskiego getta leży na kilku pagórkach zacieniony wysokimi drzewami. Z 
pagórków tych już z daleka pozdrawiają nas białe nagrobki. 

Cmentarz ma niemal 350 lat. Najstarszy nagrobek pochodzi z roku 1541 i 
leży na grobie uczonego - Jakuba Koppelmana, w którym lokalna tradycja 
widzi Jakuba Polaka, twórcę studiów talmudycznych w Polsce. 

Miejsce, na którym znajduje się cmentarz, nazywa się Grodzisko. Nazwa 
ta wskazuje, że kiedyś mógł się tu znajdować gród albo inne umocnienia 
obronne, co zdaje się potwierdzać topologia miejsca. Już w pierwszej połowie 
XVI wieku część tego pagórkowatego terenu była własnością gminy żydow-
skiej i służyła za miejsce pochówku. Dopiero jednak w roku 1550 gmina 
zakupuje resztę paraceli, rozszerza cmentarz i otacza go murem. 

Przechodzimy przez małą furtę w murze i wchodzimy na dziedziniec. 
Stoi tutaj na wpół zawalony dom stróża. Kiedyś stała tu także kostnica, w 
której myto i ubierano zwłoki, przywiezione do Lublina z daleka. W skarbcu 
gminy żydowskiej do dziś znajduje się srebrna chochla z pięcioma trupimi 
główkami i odpowiednimi napisami, przy pomocy której polewano zwłoki. 
Ofiarował ją ojciec Abrahama Heilperna, Reb Chaim, i wyryta jest na niej 
data jego śmierci - 1707 (ryc. 47). Dzisiaj, gdy cmentarz jest zamknięty, a 
gmina chowa zmarłych w innym miejscu (na cmentarzu przy ul. Obywatel-
skiej), kostnica popadła w ruinę, a dziedziniec porósł zielskiem. 

Przez małą furtkę wchodzimy na właściwy cmentarz (ryc. 48). Ścieżka 
wije się między darniną zacienioną zaroślami i drzewami i wspina się coraz 
bardziej stromo ku górze. Z początku nie widzimy żadnych nagrobków, ale 
im wyżej wspinamy się, tym spotykamy je częściej. Jedne stoją prosto, inne 

117 



krzywo, a najczęściej leżą one po prostu na ziemi przykryte w połowie krzem 
i ziemią. Im wyżej, tym bardziej gęsty staje się las, a chaszcze bardziej nie-
przenikliwe. Musimy siłą odsuwać gałęzie i odgarniać liście, aby tu i ówdzie 
odnaleźć czytelny jeszcze napis (ryc. 49-50). 

Wkrótce osiągamy grzbiet wzgórza, ciągnący się wzdłuż całego cmenta-
rza. Stąd rozpościera się przed naszymi oczyma wspaniały widok na wszyst-
kie strony. Na północy widać domki przedmieścia Kalinowszczyzna, od po-
łudnia wznoszą się wieże Starego Miasta i potężne blanki zamku. Po północ-
nej stronie cmentarnego wzgórza znajdujemy kotlinkę, w której stoją dobrze 
zachowane ruiny klasztoru franciszkanów. W ostatnich latach mieściła się w 
nich fabryka papieru, ale teraz rozpadły się one zupełnie. Przez dwa stulecia 
franciszkanie dawali się Żydom mocno we znaki. Raz zrobili wyłom w murze 
cmentarnym, kiedy indziej wymusili sobie przejście przez cmentarz do przy-
klasztornego ogrodu, a zawsze chciwie spoglądali na gminną sakiewkę. Co 
kilka lat Żydzi zawierali z klasztorem umowę, w której potwierdzano prawa 
własności gminy żydowskiej (na przykład 16 lipca 1622 roku), ale franciszka-
nie zawsze znajdowali sposób, by rozpocząć spór na nowo. 

Pod koniec XVIII wieku franciszkanie - podobnie jak inne zakony - zostali 
wydaleni z kraju, a klasztor przekazano w ręce prywatne. Dawny spór pozostał 
jednak w pamięci narodu. Bliskość klasztoru, który stał tuż obok żydowskiego 
cmentarza, a także fakt, że leży on głęboko w kotlince, podczas gdy cmentarz 
wysoko w górze, pobudzał wyobraźnię ludową. Z czasem wszystkie wspomnie-
nia zlały się w legendę, którą do dziś matki opowiadają dzieciom. 

„Za miastem Lublin stała wielka góra, której właścicielami było dwóch braci. Żyli oni ze sobą w 
niezgodzie i w końcu podzielili górę. Jeden ofiarował swoją część pod budowę klasztoru, drugi 
sprzedał ją Żydom, którzy założyli tam cmentarz. Mnisi chcieli przepłoszyć Żydów i gdy ci zanosili 
na cmentarz czyjeś zwłoki, bili w klasztorne dzwony. Żydzi czuli się tym dotknięci, skarżyli się u 
wojewodów i królów, ale nadaremnie. Mnisi nie chcieli ustąpić i dalej bili w dzwony. 

Pewnego razu pożegnał się z życiem pobożny człowiek, cadyk, który przez całe swoje życie 
nie popełnił żadnej nieprawości. Cała gmina odprowadzała jego zwłoki na cmentarz i gdy nosze 
ze zwłokami były już blisko grobu, zaczęły bić - jak zwykle - klasztorne dzwony. Żydzi byli 
zrozpaczeni. W tym momencie z noszy spadł przykrywający zwłoki całun, cadyk podniósł się i 
zaczął mówić. Przerażeni ludzie stanęli, a cadyk kazał przwołać chłopca, któremu polecił pobiec 
do jego domu i przynieść stamtąd pewną książkę. Chłopiec pobiegł co sił w nogach i po chwili 
przyniósł wskazaną księgę. Cadyk otworzył ją i długo wertował stronicę po stronicy. Wreszcie 
znalazł odpowiednią modlitwę i zaczął ją śpiewać podniesionym głosem. Cadyk modlił się, 
dzwony biły, a cała gmina stała bez ruchu jak skamieniała. 

Nagle zauważono, że klasztor zaczyna się chwiać i powoli zapadać. Cadyk modlił się, a 
klasztor zapadał się coraz głębiej i głębiej. Wkrótce usłyszano z otchłani głośne lamenty. Ludzie, 
którzy modlili się w klasztorze, zaczęli w popłochu opuszczać zapadający się budynek i wspinać 
na górę. Tutaj padli na kolana przed rabbim prosząc go o litość. O miłosierdzie błagali go 
również Żydzi i cadyk zamknął w końcu księgę, skinął na tego samego chłopca, kazał mu ją 
zanieść tam, skąd ją przyniósł, i nieżywy opadł na nosze. 

Klasztor przestał się zapadać, ale pozostał już w głębi, jakby w kotle poniżej cmentarza. I tak 
stoi do dziś dnia"5. 
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Właściwy panteon cmentarza znajduje się w jego drugiej i trzeciej, niżej 
położonej części. Tutaj stoją nagrobki Lurii, Szaloma Szachny i wszystkich 
innych rabinów Lublina aż do Azrila Halewy Horowica i rabinów, którzy 
ten urząd piastowali w XIX wieku (ryc. 52-53). Obok nich spoczywają przy-
wódcy gminy i centralnej organizacji polskiego żydostwa, a między nimi tak-
że znany nam już Abraham Heilpern (ryc. 51), ze swoimi przodkami i poto-
mkami. Wielki kamień widzimy na grobie Widzącego z Lublina - rabbiego 
Jakuba Icchaka Horowica. Grób ten często odwiedzają ludzie pobożni i zo-
stawiają tutaj kartki z nazwiskiem - cmentarne wizytówki. Do samego grobu 
nie dochodzi się, podobnie jak do grobu Jakuba Koppelmanna, który pocho-
wany został tu jako pierwszy. Grób Koppelmanna leży na samym końcu 
cmentarza. Przed grobem widać dwa kamienie nagrobne z XVI wieku, z któ-
rych jeden należy do kantora Abrahama. Kilka kroków przed grobem kanto-
ra spoczywa Widzący z Lublina (1815), a na prawo od niego jego przeciwnik 
- „Żelazna Głowa" (1818), za którym z kolei leży rabbi Szalom Szachna 
(1559). Salom Luria pochowany jest bliżej wejścia w innym rzędzie. 

58. Widok z Wieniawy. 

Obok rektorów, rabinów, starszych kahalnych itd. na cmentarzu tym 
spoczywają słynni lekarze, słudzy dworu królewskiego, wielcy kupcy i wszy-
scy ci, którzy odegrali jakąś rolę w życiu gminy i żydostwa. Teraz ziemia 
skrywa ich prochy, a czas i wichury powykrzywiały lub nawet zupełnie po-
wywracały nagrobki. Bluszcz i zielsko oplotły je do tego stopnia, że tylko z 
najwyższym trudem można się do nich dostać. Stopniowo wietrzeją i zaciera-
ją się bogate ornamenty na kamieniach: lwy i leopardy, lichtarze i korony, 
powalone drzewa, otwarte księgi i alegoryczne postacie (końcowe winiety 
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rozdziałów), a w większości przypadków napisy są już zupełnie nieczytelne. 
Wydawca lubelskich epitafiów, pan Nissenbaum, razem z innym miejscowym 
badaczem, panem Szperem, podjęli nawet w gminie starania o ratowanie tego 
cennego historycznego zabytku, ale spotkali się z całkowitym brakiem zrozu-
mienia. W końcu musieli zrezygnować ze swych planów. A cmentarz tym-
czasem zmierza ku całkowitemu upadkowi. Cóż to za ogromna strata dla 
przyszłych pokoleń i historii sztuki! Jakiż brak szacunku i niewdzięczność 
wobec wielkich, którzy tam spoczywają! 

Opuszczamy cmentarz i wracamy do Miasta Żydowskiego. Tym razem 
od ul. Jatecznej idziemy inną drogą i dochodzimy do ul. Ruskiej, na której 
znajduje się najstarsze przedmieście Lublina — Czwartek (Czutek) i najstarszy 
lubelski kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dzisiaj Czwartek zamie-
szkały jest - podobnie jak wszystkie otaczające ulice - wyłącznie przez Ży-
dów. Ciągnie się on aż do ulicy Lubartowskiej, najdłuższej ulicy żydowskie-
go getta. Ulica ta robi zupełnie szczególne wrażenie. Obok małych bud stoją 
na niej czteropiętrowe domy z nowoczesnymi fasadami, które nadają dzielni-
cy pozór wielkomiejskości. Mieszkają w nich bogaci ortodoksyjni Żydzi i 
kupcy, którzy na tej samej ulicy mają swoje hurtownie i sklepy. Ulica pełna 
jest ludzi, handluje się tu wszystkim, gdyż to właśnie tutaj znajduje się giełda 
różnorakich towarów, także rubli i koron, które w okresie okupacji stanowiły 
ulubiony przedmiot spekulacji. Przy sklepach stoją tragarze opasani powro-
zami, którzy czekają na okazję do zarobku. Są to silni Żydzi o krzepkich 
dłoniach - przeciwieństwo uczonych, ale dychawicznych talmudystów, jakich 
spotykaliśmy w szkołach i klauzach przy ul. Szerokiej. Na rogu ulicy stoi 
zasłuchany tłum sprzedawców, którzy na chwilę wyszli ze swoich sklepów, 
dziewczyny z koszykami i dzieci z tornistrami. Otaczają oni ślepca, który 
rzewnym głosem śpiewa znane wszystkim pieśni i tym zarabia na chleb. Tych 
ślepych śpiewaków uwieczniło już wielu malarzy, których wojna przygnała 
tu z dalekiego Zachodu. Bardziej szczęśliwy od nich bard żydowski - Adolf 
Donath — poświęcił im ten wiersz: 

Za Bramą Żydowską 
w krętym zaułku 
stoi śpiewak uliczny i śpiewa... 
Śpiewa o podniesionej prawicy Mojżesza, 
o nienawiści, która nie daje światu spokoju, 
o Bogu, który stworzył miłość, 
0 ziemi Micraim 
1 wszystkich jej plagach, 
o skargach wiecznie głodnych dzieci, 
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o ostatnich ciężkich zawieruchach, 
o synach, którzy giną w odległych stronach, 
o matkach w żałobnych strojach. 
A po chwili oddechu wypłakuje dalej 
swoje tryskające bólem, 
krzyczące i przeraźliwe, wstrzymujące dech w piersiach 
żydowskie pieśni 
0 niewysychających łzach narodu 
1 nieginącej tęsknocie 
za Jeruszalaim, 
za Jeruszalaim. 

Za Bramą Żydowską w krętym zaułku 
stoi wielki tłum i słucha... 
Ale śpiewak, który jest ślepy 
nie widzi. 
A śpiewak, który śpiewa 
nie słyszy. 
Nie widzi, że źli odwracają oczy, 
Nie zauważa, że nie rozumieją bólu. 
Nie widzi, że pośród tych wszystkich Bożych Dzieci 
między złymi, którzy podążają fałszywymi drogami 
i dla swej korzyści frymarczą własnym narodem, 
są także dobrzy i sprawiedliwi. 
A wszyscy mądrzy i łagodnego serca 
drżącą rękę podnoszą do oczu 
jakby mówił on błogosławieństwo, 
jakby ślepy śpiewak był 
wybranym i posłanym przez Boga: 
głosicielem prawdy, piewcą prawdy, 
oskarżycielem i sędzią 
w obcym kraju... 

Za Bramą Żydowską 
w krętym zaułku 
stoi śpiewak uliczny i śpiewa... 

Ulica Lubartowska ma ponad kilometr długości i prowadzi do nowego 
cmentarza żydowskiego przy ul. Obywatelskiej. Już z daleka zza czworobo-
cznego cmentarnego muru połyskuje tysiące dużych i małych nagrobków, 
świadcząc o wielkości tutejszej gminy. 

Przed gminnym cmentarzem leży - otoczony niskim murem — mały 
cmentarz wojskowy, na którym zgodnie spoczywają austrowęgierscy oficero-
wie i żołnierze z ich rosyjskimi kolegami. Pierwsi zabici pochodzą z bitwy 
pod Kraśnikiem z sierpnia 1914 roku. Smutny szereg otwiera Oberarzt 
Specht. Cmentarz założono dopiero w lecie 1915 roku i wówczas sprowadzo-
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no nań zwłoki wszystkich żydowskich żołnierzy z całej okolicy. Smutno 
brzmią długie epitafia, które dotąd nie zostały jeszcze wyryte na nagrobkach. 
Planuje się to zrobić dopiero wiosną 1919! A przecież już następnej wiosny, 
gdy skończy się wojna, przybędą zapewne do grobów żony z dziećmi i zwil-
żą je swymi łzami. Teraz żaden dźwięk nie zakłóca spokoju tych, którzy 
zazwyczaj ostatnie dni swego życia spędzili przy grzmotach dział, a w głębo-
kich strzeleckich okopach nabawili się śmiertelnej choroby. Biedni żydowscy 
żołnierze! 

Opuszczamy getto i wracamy do miasta. Oglądane obrazy nadal migoczą 
przed naszymi oczyma, gdy niepostrzeżenie znajdujemy się w europejskim 
mieście między hotelami, kawiarniami, cukierniami. W popołudniowym słoń-
cu spacerują tutaj dystyngowane damy i elegancko ubrani panowie. Jest 
wśród nich wielu Żydów, ale są to Żydzi nowocześni. Niektórzy z nich od-
wrócili się od getta plecami. Są tam też gimnazjaliści w rosyjskich uniformach 
i studenci Uniwersytetu Warszawskiego w swoich pięknych korporanckich 
czapkach. Na tym „korso" nie zatrzymujemy się zbyt długo i idziemy w 
kierunku przedmieścia Wieniawa, zwanego też Czechówką. 

W listach rozwodowych po dziś dzień pisuje się zresztą: „działo się to w 
Czechowie, zwanym też Wieniawą". Dowiadujemy się stąd, że obie miejsco-
wości tworzyły jedną gminę. W rzeczywistości tylko Wieniawa stanowi 
zwarte siedlisko żydowskie z synagogą, domem nauki, łaźnią i cmentarzem. 
Synagoga wznosi się na wzgórzu na środku małego placu, prawie w centrum 
osady (ryc. 55). Jest to kamienna budowla o pięknym kształcie architektoni-
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cznym, jednonawowa, kwadratowa, z sienią i galerią dla kobiet. Niestety, 
starość i deszcz zrobiły już swoje: dach się załamał, a cały dom jest zamokły. 
Gmina musiała zabrać z bożnicy zwoje Tory i inne sprzęty liturgiczne i prze-
nieść modlitwy do pobliskiego domu nauki. Od tego czasu synagoga chyli 
się ku ruinie i jeśli nikt nie przyjdzie jej z pomocą, niedługo całkiem się roz-
padnie. 

Wieniawa sprawia wrażenie wsi (ryc. 56-58). Małe parterowe domki z 
werandami i ogrodami, działkami warzywnymi i studniami nie dają poznać 
prastarej osady ani bliskości miasta. Czechów (albo Czechówka) leży bliżej 
Lublina i oddzielony jest od Wieniawy wielkim i pięknym ogrodem. Wzdłuż 
długiego, bagnistego stawu biegnie droga, łącząca obie miejscowości. Mały 
młyn klekocze dzień i noc, a wąska i błotnista uliczka prowadzi od niego do 
miasta. Małe, rozpadające się domy (ryc. 54), bezładnie ściśnięte ku sobie, 
stoją wzdłuż drogi, a na niej, w ulicznym błocie taplają się półnagie dzieci, 
które nieśmiało zerkają na przechodniów. W jednej z tych na wpół zawalo-
nych bud mieści się „stubel", czyli izba modłów małej gminy. W innej uloko-
wany jest „cheder", jedyna szkoła w tej miejscowości. Monotonny śpiew 
dzieci i głośne klekotanie wodnego młyna tworzą jedyną w swoim rodzaju 
harmonię dźwięków, którą wzbogaca jeszcze kwik wielkiego stada pędzo-
nych świń. Tak wyglądają dzisiaj te mieściny i tak wyglądały one pewnie 
przed stuleciem, gdy z Łańcuta w Galicji przeniósł się tutaj Widzący z Lubli-
na, Jakub Icchak Horowic. Podczas jego pobytu te spokojne mieściny były 
celami wędrówek wielu pobożnych i nieszczęśliwych Żydów, którzy u cady-
ka szukali uzdrowienia i pocieszenia. Gdy jednak cadyk przeniósł się na ulicę 
Szeroką, znowu zapadły mieściny w sen, z którego nie przebudziły się do 
dzisiaj. 
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UWAGI I PRZYPISY 

A. Uwagi ogólne 

Archiwa lubelskie znajdują się w Wilnie. Do Wilna władze rosyjskie przeniosły także księgi 
grodzkie, składowane przedtem w lubelskim kościele dominikanów, i umieściły je tam w cent-
ralnym archiwum państwowym. W Lublinie zostały tylko okruchy, odnoszące się najczęściej do 
działalności cechów i gildii. Zebrał je miejscowy historyk, Hieronim Łopaciński, który utworzył 
z nich małe archiwum. Sprowadził on też z archiwów wileńskich i warszawskich wiele odpisów, 
zbierał książki dotyczące miasta i na ich bazie stworzył dobrą bibliotekę podręczną dla studiowa-
nia historii Lublina. 

Po jego przedwczesnej śmierci (24 sierpnia 1906 roku) bibliotekę przejęła grupa jego przyja-
ciół i uczyniła z niej instytucję publiczną. Jej kierownikiem jest od lat dr Jaworski, który opubli-
kował także podręczny katalog rękopisów. Biblioteka nosi imię „Łopacińskiego" i prowizorycz-
nie ulokowana jest w domu fundacji. Niedawno zakupiono dla niej osobny budynek, który 
zostanie zaadaptowany na bibliotekę. 

* * 

Dziejom Lublina poświęcono dotychczas bardzo mało publikacji. Ukazało się kilka po-
wierzchownych podręczników starej daty (najlepszym jest Zielińskiego: Monografia Lublina, t. 
I, Lublin 1878) i przewodników po Starym Mieście (Ronikera, Ciszewskiego). I to w zasadzie 
wszystko. Jedyną źródłową pracą jest książka księdza Jana Ambrożego Wadowskiego: Kościoły 
lubelskie (Kraków 1908). W literaturze polskiej natomiast niemal nic nie można znaleźć o lubel-
skich Żydach. W języku hebrajskim ukazała się w 1899 roku książka Nissenbauma: Lekoroth 
hajehudim b'Lublin (Dzieje Żydów w Lublinie) zawierająca epitafia słynnych ludzi z Lublina, z 
krótkimi notami bibliograficznymi i aneksami Dawida Kaufmanna, Harkawy i Bubera. Mimo 
wielu luk i pomyłek książka ta pozostała do dziś jedynym kompedium wiedzy o dziejach Żydów 
w Lublinie. Obszerną krytykę tej pracy napisał Josef Kohn Cedek w „Meassef" (Petersburg 
1902). Zamieścił w niej wiele uzupełnień i odsyłaczy do pracy Eisenstadt-Wienera (Daat Kdoszin, 
a zwłaszcza do przedstawionych w niej genealogii, których Nissenbaum nie uwzględnił w ogóle. 
W roku 1913 „Jewriejskaja Starina" opublikowała album Nissenbauma z fotografiami 27 najważ-
niejszych z punktu widzenia historyka nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lublinie. 

W ostatnich latach studiom nad historią Żydów lubelskich poświęcił się inny lubłiniak, Leon 
Szper. Sprawdza on i uzupełnia epitafia Nissenbauma i przygotował już leksykon biograficzny 
sławnych Żydów Lublina. Praca ta jeszcze się nie ukazała. W latach 1916-17 ten sam autor 
napisał do polskiego tygodnika „Myśl Żydowska" w Lublinie szereg artykułów pod zbiorczym 
tytułem Przyczynki do dziejów Żydów w Lublinie, które jednak nie wyszły poza ramy wstęp-
nych szkiców. 
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Stosunkowo dużo materiału na temat lubelskich Żydów z okresu wojen kozackich i szwedz-
kich znajdziemy w artykule Łopacińskiego Z czasów wojen kozackich, „Przegląd Historyczny", 
Warszawa 1909. 

* * 

Niniejsza praca oparta jest na moich wcześniejszych studiach w archiwach i bibliotekach 
polskich, rosyjskich i niemieckich. Przydały mi się przy jej pisaniu moje notatki z centralnego 
archiwum w Warszawie, a zwłaszcza z rejestru koronnego (Matrices Regni). Dzięki nim mogłem 
poprawić i uzupełnić teksty wielu dekretów polskich królów, opublikowanych przez Bierschadz-
kiego (Russko-jewrejskij Archiw, t. III) i Bersohna (Dyplomataryusz dotyczący Żydów w dawnej 
Polsce). Do rozdziału IV (Trybunat Koronny) wykorzystałem moje Studien zur Geschichte der 
Ritualprozesse in Polen, które ukazały się już po wojnie nakładem Zunzstiftung w Berlinie, a do 
rozdziału V (Sejm Żydowski) - materiały ze wszystkich możliwych bibliotek i archiwów, które 
zbierałem do mojej większej pracy Verfassung und Verfassungsgeschichte der Juden in Polen, 
str.135-137 
wydanej w Berlinie przez Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentum (między 
innymi ze zbiorów Biblioteki Ossolińskich we Lwowie, Biblioteki Księcia Czartoryskiego w 
Krakowie, hrabiego Krasińskiego w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu itd.). 
Ten sam materiał uwzględniłem także w rozdziale X razem z notatkami z archiwum centralnego 
w Wilnie, np. z tomu 21, 544 folio 830-860: „Akt likwidacyjny ziomkostwa Lublin z roku 1765". 

Z moich studiów w archiwach poznańskich wykorzystałem wyciągi z akt „Cartensia Kcy-
niensia", a ze zbiorów Biblioteki Łopacińskiego przede wszystkim rękopis nr 1387. Zawiera on 
zasadnicze przywileje Żydów lubelskich, to znaczy: 

1. Zgodę na zamieszkanie w mieście Pesacha Joskowicza z 8 sierpnia 1535 roku. 
2. Ogólne potwierdzenie praw żydowskich przez Stefana Batorego, de dato Toruń, 12 listo-

pada 1576 r. (Rejestr Koronny, t. 114, S F 267). 
3. Ograniczenie żydowskiego handlu przez Jana III Sobieskiego, de dato Grodno, 11 lutego 

1679 r. 
4. Anulowanie przywilejów nowej kongregacji kupieckiej przez Jana III Sobieskiego, de 

dato Warszawa, 1 lutego 1696 r. 
5. Wykaz wszystkich przywilejów żydowskiej gminy w Lublinie, wydany 12 lipca przez 

króla Augusta III. 
a) August III, 12 lipca 1736 roku; 
b) August II, Warszawa, 31 grudnia 1698 r., potwierdza przywileje Jana Sobieskiego, de 

dato 19 marca 1679 i 12 lutego 1696 r. 
6. Jan III Sobieski (Kraków, 11 marca 1676 r.) potwierdza przywileje nadane Żydom przez 

Michała Korybuta Wiśniowieckiego (Kraków, 22 listopada 1669 r.) oraz Władysław IV (Warsza-
wa, 16 lipca 1638) udziela zezwolenia na budowę nowej synagogi lubelskiej przez Jelenia (Hirsza) 
Doktorowicza. 

7. Wykaz przywilejów Jana Kazimierza (Lublin, 16 lipca 1649). 
8. Starosta Lubelski, Niezabitowski, potwierdza przywileje swojego poprzednika dla Żydów 

z przedmieścia (Lublin, 20 sierpnia 1668 r.). 
9. Starosta Daniłowicz potwierdza przywileje swoich poprzedników na tym urzędzie: Zbignie-

wskiego, Karola Firleja, Jerzego Ossolińskiego, Niezabitowskiego (Lublin, 21 listopada 1675 r.). 
Do tego dochodzi podsumowanie przywilejów 5., 6., 7., 8., i 9. z podpisem króla Autusta 

III (de dato Warszawa, 12 czerwca 1736 r.) oraz wiele mówiąca klauzula: In quantum juri com-
muni et religiom romano-catolicae non repugnant, wraz z załącznikiem, która zezwala żydow-
skiej gminie w Lublinie na ściganie i przeszkadzanie w handlu obcym Żydom, jacy wśliznęli się 
na teren Miasta Żydowskiego i nie płacą żadnych podatków. 
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B. Przypisy do poszczególnych rozdziałów. 

ROZDZIAŁ I 

' Patrz plan Lublina ryc. 2. 
2 Russko-jewrejskij Archiw (RJA), t. III, nr 127. 
3 Zieliński, Monografia Lublina. 
4 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1302. 
5 Główne Archiwum w Warszawie, Rejestr Koronny, t. 45, s. 459. 
6 Rejestr Koronny, t. 45, s. 719. 
7 B e r s o h n , Dyplomataryusz dotyczący żydów w dawnej Polsce, Warszawa 1910, nr 56. 
8 Rejestr Koronny, t. 65, s. 170 i RJA, t. III, nr 157. 
9 RJA, III, nr 169 i B e r s o h n , Dyplomataryusz..., nr 106. 

10 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1387: Summarium wszystkich przywilejów Żydów 
lubelskich (rozdz. VI). 

11 B e r s o h n , Dyplomataryusz..., nr 103. 
12 M i c z y ń s k i, "Zwierciadło Korony polskiej, Kraków 1618. 
13 Z i e l i ń s k i , Monografia..., s. 102. 
14 Rejestr Koronny, t. 186, s. 75. 
15 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1387 (VIII i IX). 

ROZDZIAŁ II 

1 B a ł a b a n, Jakub Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit, „Monatschrift für 
Wissenschaft und Geschichte des Judentums", 1913. 

2 B a ł a b a n , Skizzen und Studien zur Geschichte der Juden in Polen. Berlin 1911: Die Bruder 
Abraham und Michael Esophowicz, Ritter von Leliwa. 

3 RJA, t. III, nr 108. 
4 B a l z er , Corpus Juris polomci, t. III, s. 263, nr 270 przypis. 
5 Rejestr Koronny, t. 43, s. 129: Moyses Doctor hebr. in Doctorem Judaeorum lubl. constitutes. 

Sigismundus... Rex Poloniae... Quia liecet nos ante annos aliqui constituerimus Moysen 
Doctorem Judaeum in seniorem Judaeorum nostrum Posnaniae et alibi in terris Majoris Polo-
niae degentium contulerimusque ei jurisdicionem et judicatum laegalem Mosaicum in eisdem 
terris super Judaeis ubique excerendum. Quia tarnen Judaei nostri lublinenses eundem Moysen 
sibi in doctorem et seniorem suum in lege eorum Mosaica... acceperunt et elegerunt. Nos hanc 
elektionem ratam esse et gratam habentes, praenomintum Moysen Judaeum in doctoratum et 
senioratum Judaeorum lublin... conservandum dumus, relinquimusque et conservamus... dan-
tes ei faciltatem Judaeos nostros lublinenses judicandi, cognoscendi, diffimiendi et sine debito 
terminadi, eundem Moysen Judaeum eximimus ab amnium et singularium officialium jurisdic-
tione, quod coram nemine, nisi coram Nobis ipsis, vel palatino, aut vovepalatino lubl. sovi 
coram nostris auteorum commissariis comparari aut responderi teneatur..." 

6 Archiwum Sanguszków, t. V, s. 334-337. 
7 B a ł a b an, Geschichte der Juden i Krakau, t. I, s. 13. 
8 B a ł a b an , Wołczko, «nadworny faktor Jagiełły, „Kwartalnik Historyczny", Lwów 1911, 

s. 222. 
9 B a ł a b a n , Jakub Polak..., przypis 1. 

10 RJA, t. III, nr 30. 
11 RJA, t. III, nr 31. 
12 RJA, t. III, nr 32 i 33. 
13 RJA, t. III, nr 24. 
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14 RJA, t. III, nr 57. 
15 Testament podany jest in extenso w Rejestrze Koronnym, t. 22, s. 99b-100a. 
16 RJA, t. III, nr 66, 101. 
17 Hipotezę, że Szachna był synem Josko, postawił jako pierwszy Leon Szper w jednym z arty-

kułów opublikowanych w „Myśli Żydowskiej". 
18 Rejestr Koronny, t. 47, s. 145b-146a. 
19 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1387, dokument I. 
20 Rejestr Koronny, t. 48, s. 145-146. 
21 Rabin Szachna prowadził też ożywiony handel z lubelskimi mieszczanami i szlachtą. Dowia-

dujemy się na przykład, że procesował się on z panem Krycińskim. Sprawa trafiła aż do króla, 
który z początku (2 października 1543 roku) przyznał Szachnie sporną sumę 110 złotych, ale 
potem (17 września 1546 roku) odmówił mu jej. Rejestr Koronny, t. 65, s. 272 i t. 71, s. 328. 

22 Archiwum Sanguszków, t. V, s. 334-337. 
23 Rejestr Koronny, t. 57, s. 268-270. 
24 N i s s e n b a u m , Lekoroth..., s. 18-19. 
25 RJA, t. III, nr 158 i Relationes castri lublin, t. 30, s. 769 (Centralne Archiwum Wileńskie), 

cytowane także przez Z i e l i ń s k i e g o , Monografia.... 
26 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1387. 
27 Klonowicz pisał najczęściej po łacinie. Po łacinie napisał także Roxolania. Cytat podajemy 

w tłumaczeniu Ludwika Konratowicza, Ziemie Rusi Czerwonej. Roxolania, 1913, s. 26. W 
innym dziele Klonowica, Victoria deorum, znaleźliśmy następujący ustęp, odnoszący się do 
Żydów: 

Interea celebres usuris aggravat urbes 
miris aucypiis capatans ignobile lucrum 
Et quamvis mercatur quuas, mercatur et auras 
marcatur pacem et precio venalia jura. 
Unde tamen mercetur habet, placetque monarchas 
Undeque consueti jactat sua semina lucri 
Quos dum praefecti spoliant, spoliantur ab illiis 
Non etiam fiscus tali securius ab arte est 
Omnes usque adeo violentum fascinat aurum 
Haec est Abrami (si Diis placet) unica proles 
Justitiam et primi mores imitata parentis. 

ROZDZIAŁ III 

1 RJA, t. III, nr 172. 
2 H o r o d e c k i , Lkoroth harabbanuth, Warszawa 1911 (Biblioteka gdolah 33-35), s. 123-144. 

B i b e r , Sefer ligdolei Ostroh, s. 31 i następne; Album Nissenbauma: epitafium nr 7. N i s s e -
n b a u m , Lekoroth..., s. 123-144. 

3 H o r o d e c k i , Lkoroth..., s. 147 i następne; Nissenbaum, Lekoroth..., s. 25-27. 
4 B u b e r , Anschai Szem, s. 132; H o r o d e c k i , Lkoroth..., s. 175 i następne. Tam można też 

znaleźć epitafium. 
5 H o r o d e c k i , Lkoroth..., s. 185 i następne. Umarł w Ostrogu w roku 1632. 
6 RJA, t. III, nr 20 i 21. 
7 W a d o w s k i , Kościoły lubelskie, s. 28. 
8 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 1387, Summar. Potwierdzenia Władysława IV z 26 

lipca 1638 r. 
' W a d o w s k i , Kościoły..., s. 29. 

10 N i s s e n b a u m , Lekoroth..., s. 41. 
11 G r a e t z , Geschichte der Juden, t. IX, s. 336, 342, 357, 396, 496, 484, 489. 
12 N i s s e n b a u m , Lekoroth..., s. 51. 
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15 W a r c h a ł , Żydzi polscy na uniwersytecie padewskim, „Kwartalnik poświęcony badaniu prze-
szłości Żydów w Polsce", zeszyt III, 1013, s. 64. 

14 B e r s o h n , Dyplomałaryusz, nr 292. 
15 W a r c h a ł , Żydzi..., s. 61. 
16 W a r c h a ł , Żydzi..., s. 66-67. 
17 F r e i d b e r g , Lkorotb hadfus haibiri b'Lublin; W a c h s t e i n , Katalog der Salo Sohnschen 

Schenkungen, t. I i II. 
18 B e r s o h n , Dyplomataryusz..., nr 76. 
19 B e r s o h n , Dyplomataryusz..., nr 103. 
20 B e r s o h n , Dyplomataryusz, nr 178, por. ryc. 59-61. 

ROZDZIAŁ IV 

1 K i t o w i c z , Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Petersburg-Mohylew 
1855, t. I, s. 139. 

2 Dekret Trybunału. Druk oddzielny: Actum Lublini in judiciis Tribunalis Regii, Sabbato ante 
festum Stae Margarith ae virginis proximo a.D. 1598. Opublikował go S l e s z k o w s k i , Od-
krycie zdrad żydowskich, Barunsberg 1621, i R a d l i ń s k i , Prawda chrześcijańska, Lublin 
1733, s. 533-546. Opis egzekucji można znaleźć u M i c z y ń s k i e g o , Zwierciadło Korony 
polskiej, Kraków 1618, s. 14-16, i u S l e s z k o w s k i e g o , Odkrycie..., rozdział IX. Tam też 
znajduje się list Tretera do kardynała Batorego o zeznaniach dziewczyny. Tendencyjna relacja 
zawarta jest w Acta Sanctorum II, s. 833-875 (wyd. w roku 1886). 

3 Chirurg żydowski został stracony na podstawie oskarżeń mnicha, że rzekomo spuścił mu za 
dużo krwi, którą wykorzystał do celów rytualnych. Wyrok opublikowany został w oddziel-
nym druku: Actum Lublini in judiciis ordinaris generalibus Tribunalis Regni, feria quinta ante 
festum Sti Laurentii Martyris próxima a.D. 1636 Cracoviae in Officina typogr. Mathiae An-
dreoviensis a.D. 1636 (druk ten posiadam w mojej bibliotece). Chirurg nazywał się rabbi 
Mordechaj ben Mair, patrz: El Molei rachamim z synagogi w Pińczowie, opublikowany przez 
D u b n o w a , „Woschod", 1895, I, s. 127-135; II, s. 72 i następne, i B e r s c h ad z k i e go w 
tymże piśmie z roku 1894, s. 60 i następne. 

4 Wyrok opublikował B e r s c h a d z k i , „Woschod", 1894, XI, i w tymże piśmie - 1892, II. 
5 Posty lubelskie: za artykułem Łopacińskiego (danych dostarczył mu Nissenbaum): Z czasów 

wojen kozackich, „Przegląd Historyczny", Warszawa 1909, s. 357. 
6 Patrz następny rozdział. 

ROZDZIAŁ V 

1 Cała literatura łącznie ze źródłami podana zostanie w mojej pracy Verfassung und Verfassung-
sgeschichte der Juden in Polen, którą opublikuje wydawnictwo Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des Judentums. Mały wyciąg z tej pracy ukazał się we Wsieobyczajnoj Istorii 
jewriejskowo naroda, t. XI, Moskwa 1914: Jewriejskij sejm w Polsze iii waad koronny i sejmiki 
iii waady okrugow, s. 161 i następne. Tutaj zamieszczam tylko najważniejsze prace. 

2 P e r l e s , w „Monatschrift für Wissenschaft und Geschichte des Judentums", 1876, s. 344-
-345. 

3 L e w i n , Neue Materialien zur Geschichte der Vierländersynoden, I, s. 42 i 43. 
4 P e r l e s , I.e., s. 110-111. 
5 D u b n o w , w zbiorze jubileuszowym Sokołowa (Sefer Hajjoweil) i w „Jewriejskoj Starinie", 

1910. 
6 D e m i t b z e r , Kritische Briefe (Gräbers: Ozar Hasifruth IV, s. 584). 
7 Kuntras Ha Sma (Jozue Falk Ben Alexander Cohen) Dinai Ribith. Kraków 1892. 
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8 B u b e r, Anszai Sechm, s. 222 i następne; B a 1 ab a n, Żydzi lwowscy, s. 422-429; B a ł a b a n, 
Żydzi w Krakowie i na Kazimierzu, t. I, s. 272-275. 

9 P e r l es, I.e., s. 222-226. 
10 Karkawi w pracy Sokołowa Haasif VI, część 3, s. 155. 
11 L i y ń s k i, Sefer Koroth Podoliah, s. 64, § 69. 

ROZDZIAŁ VI 

1 Hannower Natan Nata, Jewain Mezulah, początek, Kraków 1894: moje polskie tłumaczenie 
ukazało się we Lwowie w 1912 roku. 

2 Ł o p a c i ń s k i : Z czasów wojen kozackich. „Przegląd Historyczny", 1909, s. 229 i następne. 
3 L e w i n , Die Judenverfolgungen in zweiten schwedisch-polnischen Kriege, „Zeitschr. d. hist. 

Ges. für. Prov. Posen XVI." B a ł a b a n , Żur Geschichte der Juden in Polen, Wiedeń 1915, 
s. 23 i następne. 

4 Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt nr 12 540, 4. 
5 Ł o p a c i ń s k i , Z czasów wojen kozackich..., s. 250. 
6 Ibidem, s. 252-253 (El Molei Rachamim). 

ROZDZIAŁ VII 
1 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Castrensia Kcyniensia (exin), t. 156, s. 874 i następne 

(dekrety Jana Kazimierza de dato Warszawa, 27 marca 1658 i Toruń, 17 stycznia 1659). 
2 Castrensia Kcyniensia..., s. 935 b (dekret z 15 czerwca 1660). 
3 B a ł a b a n , Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. Lwów 1909. 
4 Wyrok opublikowany przez R a d l i ń s k i e g o w książce Prawda chrześcijańska, Lublin 1733, 

s. 14 i 25. 
5 Z wykazu przywilejów miasta Lublina dla Żydów. Biblioteka Łopacińskiego, manuskrypt 

nr 1387, Summar III. 
6 Tamże, opublikowany w pracy B e r s o h n a , Dyplomataryusz..., s. 212. 
7 Tamże, Summar V a/b. 

ROZDZIAŁ VIII 

1 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rękopis nr 214. Fragmenty zamieścił też Z i e l i ń s k i , 
Monografia... 

1 Biblioteka Łopacińskiego, rękopis nr 116 i 344 (Skarga z 17 grudnia 1743 r.). 
3 Tamże, rękopis nr 108. 
4 Tamże, rękopis nr 344, 2. 
5 Tamże, rękopis nr 107, umowa z 1 kwietnia 1770 roku (31 domów). 
6 Tamże, rękopis nr 116. 
7 Tamże, rękopis nr 5 117. 
8 Tamże, rękopis nr 116. 
9 Tamże, rękopis nr 117, 1. Jest to dziennik zawierający zlecenia wyjazdów do Warsz^vy, wy-

dawane przez kupiectwo lubelskie w roku 1780, który zawiera między innymi następujące 
pozycje: 
Nagły wyjazd z Lublina do Warszawy, po drodze woda - 18 dukatów. 
Konferencje z warszawskimi adwokatami - 16 dukatów. 
Białobrzeskiemu seniorowi jako pełnomocnikowi miasta - 4 dukaty. 
Awizo, że Żydzi przybyli już do Warszawy - 8 dukatów. 
Wyciągi i podania - 10 dukatów. 

10 B a ł a b a n , Dzieje Żydów w Galicji, s. 83 i następne. 
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ROZDZIAŁ IX 

B a ł a b a n , Żydzi lwowscy: Rzemiosło; B a ł a b a n , Żydzi w Krakowie i na Kazimierzu, 
s. 308-334; W i s z n i c e r w Wsieobszcznoj istorii jewriejskowo naroda, t. XI, s. 300 i następne. 
Biblioteka Łopacińskiego, rękopis nr 342 i 114. Wykaz przywilejów cechu krawieckiego 
w Lublinie. 

RODZIAŁ X 

E i s e n s t a d t - W i e n e r , Daath Kdoszim, s. 57 i następne. 
U N i s s e n b a u m a (s. 101) podana jest żona rabina - Chaja, córka dr Izaaka Fortisa (Cha-
sak). Po jej śmierci (1752) rabin Jakub Chaim ożenił się z córką swego brata. 
Castr, leop., t. 493, s. 1302-1304. Odnośnie do przewodnictwa dr Fortisa na sejmie ży-
dowskim patrz S i m c h o w i c z w „Monatschrift für Wissenschaft und Geschichte des Juden-
tum", 1910, s. 611, przypis 1. 
R a d l i ń s k i , Prawda chrześcijańska, Wprowadzenie. 
L e w i n , Neue Materialien..., s. 171 i następne. 
Bardziej dokładne dane bibliograficzne (zarządzenia dla sejmu w 1739 roku, przygotowania 
do sejmu w 1753, to znaczy dekrety ministra finansów Siedlnickiego i komisarza Grabowskie-
go) znajdują się w mojej przygotowanej już do druku pracy Verfassung... 
K r a u s h a r , Frank i frankiści polscy, 2 tomy, Kraków 1895. Przebieg dysputy w Kamieńcu 
Podolskim opisałem w pracy: Ltoldoth hatnuah ha frankith (Heatid, IV, Berlin 1913), a dys-
kusję wokół punktu 7 (przesądu o używaniu krwi do celów rytualnych) w moich Skizzen und 
Quellen zur Geschichte der Juden in Polen, Berlin 1911: Offizielles Protokoll der Frankisten-
disputation in Lemberg (17. Juli bys. 10. September 1759). 
Centralne Archiwum w Warszawie, Wyroki Trybunału Lubelskiego, t. 578 i następne, 4796 
i 555. 
K r a u s h a r , Frank..., t. I, s. 162 i następne. 
N i s s e n b a u m , Lekoroth..., s. 104, album nr 18, patrz ryc. 50. 
Tamże, s. 89, album nr 19. 
Ryc. 32. 
Ryc. 33. 

ROZDZIAŁ XI 

Legendarne biografie i zbiór legend o Icchaku Jakubie Horowicu znajdują się w książce Sefer 
Niflaoth harabbi. Warszawa 1911; Sefer Niflaoth hachoseh (w jüdisch), Piotrków 1911; Esser 
Oroth, Piotrków 1907, VI; Oholei Szem, Biłgoraj 1910; Khal Chassidim haszalaim, Biłgoraj 
1911. Na temat okresu napoleońskiego: G e s s e n , W efiemiernom gosudarstwie. Jewrei 
w warszawskom gosudarstwie 1807-1812, „Jewriejskaja Starina", Petersburg 1910, s. 1-38; 
F r e n k , Hajehudim biemei milchamoth Napoleon, Warszawa 1912, s. 28. 

ROZDZIAŁ XII 

P a w i ń s k i , Żródta dziejowe, t. VIII, s. 174-177. 
N a t a n H a n n o w e r , Jewein Mezula, rozdział wstępny. 
Patrz rozdz. VI. 
Regesta pogłównego z roku 1674. Archiwum komisyi skarbowej, Warszawa, ul. Rymarska. 
Z i e l i ń s k i , Monografia.... 
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a- * 

W moim opisie Starego Miasta opuściłem wszystko, co pośrednio lub bezpośrednio nie 
odnosi się do Żydów. Tak więc pominąłem niezwykle interesujący Kościół Dominikanów wraz 
ze starym klasztorem, w którym dzisiaj mieszczą się różne instytucje opieki społecznej, Kościół 
Św. Ducha itp. Opisałem natomiast zamek, ponieważ leży on w całości na terenie getta i domy 
Miasta Żydowskiego bezpośrednio stykają się z jego murami. Uczyniłem to nie z braku szacunku 
dla pomników historii i sztuki nieżydowskiej proweniencji, lecz z chęci dochowania wierności 
raz wytkniętemu celowi - opisania zabytków żydowskich. 

Ulicę Podwale, na której stoi ów kościół z klasztorem, do dziś nazywają „Przy Łazarzu". 
Poza tym Żydzi zasymilowali niektóre nazwy ulic do brzmienia żydowskiego języka. I tak 
przedmieście Czwartek nazywają oni Czutek, sąsiednią gminę Piaski (dzisiaj przedmieście, na 
którym znajduje się dworzec kolejowy) - Piusk itp. 

Lubelskie centrum getta ma swoje analogie we wszystkich niemal miastach Polski. Tak np. 
wileński kompleks obejmuje 14 bożnic, we Lwowie obok synagogi Nachmanowicza znajduje się 
bethamidrasz, szkoła krawiecka, szkoła i łaźnia. 

Polskie synagogi miały swoje cechy charakterystyczne. Tam, gdzie bożnice wznoszono poza 
murami miejskimi, musiały być one albo zbudowane z drewna albo tworzyć obronne bastiony z 
blankami i otworami strzelniczymi, aby w razie potrzeby można je było wykorzystać dla celów 
obronnych. Synagogami warownymi są niemal wszystkie bożnice na Rusi, na przedmieściu Lwo-
wa, w Żółkwi, Tarnopolu, Brodach itp., a także w Lubomiu i Łucku. Prawdopodobnie warowna 
była również synagoga w Lublinie, ale po ostatnim pożarze nie pozostało śladu po blankach i 
otworach strzelniczych. 
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Spis rysunków i planów 

1. Typus civitatis Lublinensis, z atlasu Brauna: Atlas Civitates Orbis 
Terrarum oder Theatrum praecipuarum totius mundi urbium, Kolonia 
1571-1618 2 

2. Plan miasta Lublina (Stare Miasto jest wycieniowane) 12 
3. Brama Krakowska widziana od strony Krakowskiego Przedmieścia . 13 
4. Brama Krakowska widziana od strony Starego Miasta 16 
5. Dziedziniec w domu przy Rynku 10 20 
6. Dom rodowy Jana III Sobieskiego, Rynek 15 22 
7. Widok na Podwale z górnego Starego Miasta 24 
8. Portal w domu przy ul. Rybnej 6 26 
9. Dom na skraju Starego Miasta (Kowalska 5 i Rybna) 30 

10. Widok z Rynku na ul. Grodzką i Bramę Żydowską (Grodzką) . . . 31 
11. Drzwi wejściowe do domu przy ul. Grodzkiej 20 33 
12. Brama Grodzka (Żydowska) widziana z ul. Grodzkiej 35 
13. Sklep (klęcznikowy) w Bramie Żydowskiej 38 
14. Dawny Szpital św. Łazarza i kościół św. Wojciecha, dzisiaj przytu-

łek żydowski 39 
15. Widok z Podwala (Przy Łazarzu) na tylnią stronę ul. Grodzkiej . . . 41 
16. Dom przy ul. Krawieckiej 2 45 
17. Dom przy ulicy Krawieckiej 6 48 
18. Dom przy ul. Krawieckiej 7 49 
19. Dom przy ulicy Krawieckiej 13 52 
20. Podwórze w domu przy ul. Krawieckiej 27 53 
21. Podwórze w domu przy ul. Krawieckiej 27 56 
22. Dom przy ulicy Krawieckiej 28 58 
23. Dom przy ulicy Krawieckiej 20 62 
24. Dom przy ulicy Krawieckiej 32 . . 63 
25. Dom przy ulicy Krawieckiej 51 65 
26. Widok na ulicę Krawiecką naprzeciwko Bramy Żydowskiej 68 
27. Zamek wraz z ulicą Krawiecką i Podzamczem 70 
28. Dziedziniec w domu przy ulicy Zamkowej 2 71 
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29. Magazyn przy ul. Kowalskiej 17, obok Bramy Żydowskiej 73 
30. Most zamkowy nad ul. Podzamcze (widok z ul. Szerokiej) 76 
31. Ul. Szeroka domy 9-19 7 7 

32. Ściana zachodnia Synagogi Parnasu (Szeroka 44) 79 
33. Menorah z Synagogi Parnasu 8 i 

34. Plan ul. Jatecznej i Szerokiej 8 3 

35. Z gminnego bethamidrasz (Jateczna 6) 85 
36. Typy synagog (Kurów, Opatów, Kraków i Chełm) 86 
37. Szkic Maharszalszul 8 8 

38. Wnętrze Maharszalszul z almemorem 94 
39. Menorah z Maharszalszul 96 
40. Świeczniki synagogalne z Maharszalszul 
41. Srebrne lichtarze z Maharszalszul 98 
42. Kraty z brązu przy almemorze Maharszalszul 99 
43. Głowa filaru z almemoru Maharszalszul 99 
44. Menorah z Maharamszul 103 
45. Kuta misa z mosiądzu z Maharamszul 104 
46. Dom przy ul. Jatecznej 17 1°5 

47. Srebrna chochla do mycia zwłok z 1707 roku 106 
48. Wejście na stary cmentarz żydowski 107 
49. Widok z cmentarza 1°8 

50. Widok z cmentarza HO 
51. Nagrobek Abrahama Heilperna (Artemis z łukiem) 112 
52. Nagrobek młodego uczonego H2 
53. Nagrobek Jekutiela Zellmanna 113 
54. Widok z dolnej Czechówki H4 
55. Stara synagoga w Wieniawie H 6 
56. Widok z Wieniawy U 6 

57. Widok z Wieniawy 1 1 7 

58. Widok z Wieniawy H 9 
59. Okładka Tory z kutego srebra 122 
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Spis treści 

Od wydawcy 5 
Zamiast wprowadzenia 

I. Miasto Żydowskie w Lublinie i jego rozkwit w XVI wieku . . . . 11 
II. Gmina żydowska w Lublinie, jej prawa i obowiązki 19 

III. Kultura Żydów lubelskich w XVI i XVII wieku 29 
IV. Trybunał Koronny 37 
V. Sejm Żydowski w Lublinie (Sejm Czterech Krajów) 43 

VI. Wielka Wojna (1648-1660) 51 
VII. Po Wielkiej Wojnie (druga połowa XVII wieku) 61 

VIII. Walka o prawo handlu w XVIII wieku 67 
IX. Rzemieślnicy 75 
X. Abraham Heilpern i jego czasy 81 

XI. Rabbi Jakub Icchak Horowic (Widzący z Lublina) 93 
XII. Spacer po getcie 103 

Uwagi i przypisy 125 
Spis rysunków i planów 133 
Spis treści 135 
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