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PRAWO

WZGLÊDEM

SANDOMIERZA
W PISMACH KS. STEFANA ¯UCHOWSKIEGO
(16661716)
LUDNOCI ¯YDOWSKIEJ

Od wczesnego redniowiecza do Polski i innych pañstw Europy rodkowo-Wschodniej przybywali ¯ydzi. Przemieszczali siê oni na wschód z Francji
i Niemiec. Powodem licznej migracji ludnoci ¿ydowskiej do naszego kraju
by³y przeladowania, jakie dotyka³y ich w Europie Zachodniej (pierwsza fala
nast¹pi³a w okresie wypraw krzy¿owych, druga w okresie dzia³alnoci inkwizycji). Od schy³ku XVI wieku coraz wiêksze znaczenie mieli ¯ydzi tak¿e
w miastach polskich. Ludne ich gminy rozwija³y siê przede wszystkim w miastach prywatnych, których w³aciciele chêtnie korzystali z us³ug ¿ydowskich
finansistów, kupców i rzemielników. ¯ydzi lokowali siê równie¿ w miastach
królewskich. W pocz¹tkach XVI wieku znaczniejsze ich gminy, powsta³e ju¿
w redniowieczu, istnia³y w Wielkopolsce  w Poznaniu, Kaliszu i Kocianie, w Ma³opolsce  w Krakowie i w Sandomierzu, na Rusi  we Lwowie.
Z czasem ¯ydzi osiedlali siê te¿ w miastach Rusi Czerwonej i Ukrainy1.
¯ydzi w Rzeczypospolitej mieli w³asne sejmiki. By³y to organa samorz¹du
stoj¹ce pomiêdzy gminami a zjazdem generalnym, tzw. sejmem krajowym Waad
Arba Aracot. To porednie ogniwo ¿ydowskiego samorz¹du ma w pewnym
sensie wspóln¹ z sejmikami szlacheckimi genezê  powsta³o w drugiej po³owie
XVI stulecia dla w³aciwego rozdzia³u podatków pobieranych od ¯ydów.
Na sejmikach tych nie by³o mowy o powszechnym prawie uczestnictwa. Do
1
Por. J. Tazbir, Stosunek do obcych w dobie baroku, w: Swojskoæ i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, Warszawa 1973, s. 9195; ten¿e, Stosunek
do obcych w dobie baroku, w: Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986, s. 192194;
A. Niewiara, Wyobra¿enia o narodach w pamiêtnikach i dziennikach XVIXIX wieku, Katowice 2000, passim.
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kompetencji owego cia³a nale¿a³o dbanie o przywileje ¿ydowskie, odpieranie
ataków ze strony chrzecijan, kontakty z sejmikami innych prowincji, wybór
delegatów do Waad Arba Aracot. Sejmik nadzorowa³ równie¿ ¿ydowskie
s¹downictwo, handel, administracjê poszczególnych gmin, czyli kaha³ów, szkolnictwo, dobroczynnoæ publiczn¹, a nawet obyczajowoæ ¿ycia prywatnego2.
Niechêtny stosunek do ludnoci ¿ydowskiej na tle religijnym mia³ w dobie
staropolskiej swe odzwierciedlenie w pimiennictwie kaznodziejskim oraz prawnym. Przyk³adem tego drugiego jest twórczoæ pisarska prawnika ks. Stefana
¯uchowskiego (16661716)  kap³ana kapitu³y sandomierskiej.

1. Ks. Stefan ¯uchowski (16661716)  ¿ycie i dzia³alnoæ
Niewiele wiadomo historykom o pierwszych latach ¿ycia ks. S. ¯uchowskiego. Zachowane materia³y ród³owe nie zawieraj¹ informacji dotycz¹cych
jego pochodzenia, dzieciñstwa i m³odoci. Datê urodzenia mo¿na z prawdopodobieñstwem wydedukowaæ z inskrypcji na pomniku: Obiit anno 1716 die
7 ianuarii prope quinquagenarius. Nie znamy tak¿e miejsca urodzenia
jego rodziców. Z herbu Brodzicz umieszczonego na epitafium, na arkadzie
³¹cz¹cej ramy boazerii w nawie pó³nocnej, i na pulpicie-sekretarzyku w skarbcu kapitu³y nie mo¿na te¿ niczego pewnego wywnioskowaæ. Mo¿liwe, ¿e
ks. S. ¯uchowski pochodzi³ z Mazowsza. Herb Brodzicz nosi³a m.in. rodzina
¯ochowskich w powiecie ciechanowskim.
Nie zachowa³y siê dane, które mówi³yby o jego kszta³ceniu, edukacji
i drodze do kap³añstwa. Nie wiadomo, gdzie pracowa³ w duszpasterstwie
po przyjêciu wiêceñ kap³añskich. ¯yciorys ks. S. ¯uchowskiego do czasu
objêcia przez niego stanowiska proboszcza w parafii w. Piotra w Sandomierzu 25 sierpnia 1692 roku oraz proboszcza w Samborcu w 1692 roku stanowi
bia³¹ plamê3.
Ksi¹dz Stefan ¯uchowski jako dziekan koprzywnicki, proboszcz sandomierski i samborzecki doktoryzowa³ siê z obojga praw w Akademii Krakowskiej 19 grudnia 1698 roku. W archiwum kapitu³y jest przechowywany
znakomicie zachowany dyplom doktorski na pergaminie wydany mu w 1698
roku przez Sebastiana Piskorskiego, rektora Akademii. Tego¿ roku zosta³ on
2
Por. W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 113114; J. Goldberg, ¯ydowski sejm czterech ziem w spo³ecznym i politycznym ustroju dawnej Rzeczypospolitej, w: ¯ydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materia³y z konferencji Autonomia ¯ydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej,
red. A. Link-Lenczowski, Wroc³aw 1991, s. 4450.
3
Por. W. Wójcik, Ksi¹dz Stefan ¯uchowski (16661716)  uczony, pisarz
i bibliofil, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, t. 40 (1980), s. 162.
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równie¿ nominowany na kanonika kaznodziejê z zastrze¿eniem, by pilnie
wykonywa³ obowi¹zki g³oszenia s³owa Bo¿ego. W 1701 roku po Czarneckim
otrzyma³ prebendê Piekary. Rok póniej razem z Brolnickim, podczas wojny
szwedzkiej, czuwa³ nad kolegiat¹ oraz sk³ada³ op³atê genera³owi szwedzkiemu
Adlerstenowi. W tym samym roku ks. S. ¯uchowski ufundowa³ z funduszu
2.000 z³ trzydzieci Mszy w. i kazanie w uroczystoæ Anio³ów Stró¿ów, które
mia³ wyg³osiæ kanonik kaznodzieja pracuj¹cy przy kolegiacie. Po mierci
Rocickiego w 1706 roku, kapitu³a wybra³a go na archidiakona i dnia 7 kwietnia tego¿ roku zosta³ instalowany4.
Jako doctor utriusque iuris, archidiakon oraz pleban sandomierski i samborzecki otrzyma³ ks. S. ¯uchowski 19 sierpnia 1706 roku od biskupa diecezji
krakowskiej, Kazimierza £ubieñskiego, nominacjê na oficja³a okrêgowego
w Sandomierzu5 . W fundatio iurisdictionis zarysowano tradycyjnie zakres
jego uprawnieñ, który mia³ obejmowaæ sprawy forum kocielnego  cywilne,
wieckie, osobiste, rzeczowe i mieszane  do 1000 florenów. Wy³¹czono
sprawy ma³¿eñskie, karne oraz instytucje na beneficja. Z analizy zachowanych akt wynika, ¿e ks. S. ¯uchowski ma³o zajmowa³ siê prowadzeniem
procesów, zlecaj¹c to na sta³e sêdziemu surogatowi. O powadze, jak¹ cieszy³
siê on w ko³ach prawników kocielnych, wiadczy fakt powo³ania go 4 kwietnia 1707 roku na sêdziego apostolskiego w sporze miêdzy klasztorem
w. Andrzeja w Krakowie a kanoni¹ fundi Kunice w Sandomierzu.
W aktach s¹ lady dzia³alnoci ks. S. ¯uchowskiego jako sekretarza
króla Augusta II. W tekach pozosta³ych po nim znajduj¹ siê pod rokiem 1700
formularze czynnoci prawnych: zwolnienie pewnych dóbr od ciê¿arów oraz
mianowania wonych. Wiele czasu i energii poch³ania³a jego dzia³alnoæ
procesowa. Akta z lat 17071711 notuj¹ szereg spraw o zwrot zaleg³ych
dziesiêcin ze wsi nale¿¹cych do archidiakonatu sandomierskiego. Pozwanymi
byli kmiecie, ogrodnicy, mieszkañcy wsi, a tak¿e w³aciciele dworów. W pionie
trybuna³ów kocielnych prowadzi³ ¯uchowski procesy przeciw duchownym,
zazwyczaj miejscowym proboszczom, o przejmowanie dziesiêcin nale¿nych
archidiakonowi6.
Dzia³alnoæ pisarska ks. S. ¯uchowskiego by³a zwi¹zana z jego aktywnoci¹ prawnicz¹. Wyj¹tek stanowi t³umaczenie dzie³a Jana Manni pt. Czworo
zdania filozofii chrzecijañskiej ze czterech wiecznoci uwag w³oskim
jêzykiem wydane, a teraz ojczystym rytmem z przydatkiem wiersza z Eklezjastyka wy³o¿one (Kraków 1699). Trzy dalsze pozycje ksi¹¿kowe maj¹ charakter polemiczny. Pierwsza w sprawach pañstwowych: Responsio Civitatis
4
Por. J. Winiewski, Katalog pra³atów i kanoników sandomierskich od 1186
1926 tudzie¿ sesje Kapitu³y Sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 331.
5
Por. Archiwum Kapitu³y Sandomierskiej, sygn. 123  Akta oficja³atu 17061713.
6
Por. W. Wójcik, Ksi¹dz Stefan ¯uchowski..., dz. cyt., s. 163164.
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Gedanensis ad scriptum quod circa irruptionem militum execitus Regni
Poloniae in bona istius civitalis patrimonialia nomine Jacobi Sigismundi
Rybiñski (bm. 1712). Dwie kolejne, dotycz¹ce spraw o mordy rytualne
w 1698 r. i w latach 17101713, przedstawiaj¹ nie tylko przebieg procesów w grodzie sandomierskim oraz w Trybunale Lubelskim, ale tak¿e
zawieraj¹ materia³y historyczne dotycz¹ce zarzutów stawianych ¯ydom
przez chrzecijan za granic¹ i w Polsce. W dodatku zamieszczono teksty
z prawa kanonicznego i konstytucji Królestwa Polskiego odnosz¹ce siê do
kwestii ¿ydowskiej. Lektura tych publikacji ukazuje ¯uchowskiego jako znawcê zagadnienia, wybitnego polemistê, literata, historyka, a przede wszystkim
zrêcznego prawnika polemistê.
Epitafium ks. S. ¯uchowskiego informuje, ¿e przekaza³ on kolegiacie
sandomierskiej swoj¹ bibliotekê. Jego ¿yczeniem by³o, aby udostêpniæ ksiêgozbiór kaznodziejom, duchowieñstwu i ka¿demu poszukuj¹cemu ksi¹¿ek.
Katalog obejmuje 2089 woluminów. Wszystkie ksi¹¿ki objête dotychczasowym zbiorem kapitulnym i ofiarowane przez ¯uchowskiego u³o¿ono wed³ug
dyscyplin naukowych. Zestawienie dzie³ maj¹cych podpis czy notê proweniencyjn¹ tego duchownego wskazuje, ¿e ofiarowa³ on 74 dzie³a ascetyczne,
66  z literatury, 59  z historii, 42  z homiletyki, 35  z teologii biblijnej, 28 
z filozofii, 26  z teologii moralnej, 23  z polityki, 22  z prawa, 21  z teologii
dogmatycznej, 20  z teologii kontrowersyjnej, 19  z prawa kanonicznego,
19  z filologii, 15  z geografii, 14  z historii Kocio³a oraz z kilkunastu
innych przedmiotów w iloci mniejszej ni¿ po 10 dzie³. Ów katalog wiadczy
o szerokim wachlarzu zainteresowañ naukowych ks. ¯uchowskiego.Ponadto
o akcentowaniu przez niego przedmiotów maj¹cych zastosowanie praktyczne.
Ujawni³y siê te¿ jego zami³owania do literatury, historii, filozofii i innych
przedmiotów humanistycznych7.
Ksi¹dz Stefan ¯uchowski zmar³ w m³odym wieku, nie maj¹c nawet 50 lat,
dnia 7 stycznia 1716 roku. Wed³ug ks. Jana Winiewskiego by³ on jedn¹
z najpiêkniejszych postaci w kapitule sandomierskiej w ci¹gu 700-letniego jej
istnienia8.

2. Problematyka prawna
W spo³eczeñstwie staropolskim rozszerza³a siê niechêæ do ¯ydów
z powodów religijnych. Pojawia³y siê oskar¿enia ich o mordy rytualne9.
Por. tam¿e, s. 166168.
J. Winiewski, Katalog pra³atów i kanoników..., dz. cyt., s. 333.
9
Szerzej H. Wêgrzynek, Czarna legenda ¯ydów. Procesy o rzekome mordy
rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995, s. 65; Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy
o mordy rytualne w Polsce w XVIXVIII wieku, Kielce 1995, s. 1834.
7
8
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Masowe przewiadczenie o zabijaniu chrzecijañskich dzieci przez ¯ydów oraz
szybki obieg informacji w lokalnej spo³ecznoci i potoczna opinia mieszczan
przes¹dza³y o winie. Na temat mordów rytualnych za spraw¹ ludnoci ¿ydowskiej pisa³ tak¿e ks. Stefan ¯uchowski. Istotnym argumentem za wziêciem
odwetu przez miasto na ¯ydach dzieciobójcach sta³y siê w opinii ksiêdza
oficja³a plagi, które dotknê³y Sandomierz. Po¿ar oraz wylewy Wis³y by³y ostrze¿eniem przed przelewaniem niewinnej krwi dzieci z rodzin katolickich. W swych
publikacjach ks. ¯uchowski wiele miejsca powiêca czarom, które ¯ydzi
wykorzystywali do niegodnych celów. Wyznawa³ on pogl¹d, ¿e mieræ poniesiona przez dzieci z r¹k ¿ydowskich jest naladowaniem Chrystusa na krzy¿u.
Mêczeñstwo to zyskiwa³o ofiarom opiniê wiêtoci. Tym samym ich wstawiennictwo mia³o u Boga szczególny pos³uch10.
G³ówne pozycje ¯uchowskiego ukazuj¹ procesy o mordy rytualne w 1698 r.
i w latach 17101713. Ksi¹¿ka o procesie z 1698 r. sk³ada siê najpierw z opisu
historii zabójstwa i samego procesu, przedstawionych przez autora wierszem
barokowym, a nastêpnie  z akt Trybuna³u Lubelskiego oraz innych pism
urzêdowych dotycz¹cych pos¹dzenia ¯ydów o ró¿ne ekscesy11.
Dzie³o ks. Stefana ¯uchowskiego pt. Proces kryminalny o niewinne
dzieciê Jerzego Krasnowskiego ju¿ to trzecie roku 1710 dnia 18 sierpnia
w Sendomirzu okrutnie od ¯ydów zamordowane dla odkrycia dawnych
krymina³ów ¿ydowskich, dla przyk³adu sprawiedliwoci potomnym
wiekom (Sandomierz 1713) sk³ada siê ze wstêpu, rozdzia³ów, zakoñczenia
procesu w Trybunale, suplementu procesu.
W s³owie wstêpnym Do czytelnika autor podkrela rangê winy pope³nionej przez ¯ydów na niewinnych dzieciach katolickich w Sandomierzu.
Adresatem tego utworu s¹ opiekunowie dzieci, którzy powinni zapoznaæ siê
z okrucieñstwem tej grupy wyznaniowej mieszkaj¹cej w ich miecie. Autor
przestrzega mieszczan sandomierskich przed zbytni¹ tolerancj¹ wobec ludnoci ¿ydowskiej12.
W paragrafie pierwszym ks. S. ¯uchowski przedstawia okolicznoci
mordu rytualnego na dzieciach katolickich dokonanych przez ¯ydów. Trzeci¹
ofiar¹ by³ omioletni ch³opiec szlachecki z Rusi, Jerzy Krasnowski, który po
mierci matki zosta³ oddany pod opiekê mieszczki sandomierskiej. To okrutne
10
Por. W. Kowalski, W obronie wiary. Ks. Stefan ¯uchowski  miêdzy wznios³oci¹ a okrucieñstwem, w: ¯ydzi wród chrzecijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski i J. Muszyñska, Kielce 1996, s. 221228.
11
Por. W. Wójcik, Ksi¹dz Stefan ¯uchowski..., dz. cyt., s. 167.
12
Por. S. ¯uchowski, Proces kryminalny o niewinne dzieciê Jerzego Krasnowskiego ju¿ trzecie roku 1710 dnia 18 sierpnia w Sendomirzu okrutnie od ¯ydów
zamordowane dla odkrycia jawnych krymina³ów ¿ydowskich, dla przyk³adu sprawiedliwoci potomnym wiekom, Sandomierz 1713, s. IIIIV.
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wydarzenie poprzedzi³a Rada ¯ydowska w Rakowie. Wyda³a ona rozporz¹dzenie o dostarczeniu niewinnej krwi rabinowi, ponadto za nakaza³a
wspó³wyznawcom opuszczenie miasta dwa tygodnie przed planowanym
morderstwem. Po zabiciu dziecka o wicie, rada ta zebra³a siê ponownie
przed synagog¹, aby ustaliæ przebieg wydarzeñ. Inne zebranie ¿ydowskie ustali³o pochodzenie dziecka katolickiego u ¯ydów. Skar¿yli siê przed miastem
na opiekunkê, a przed sêdzi¹ na miasto, ¿e im na z³oæ jakoby chore dzieciê
podrzucili13.
Drugi paragraf ukazuje pocz¹tki procesu w grodzie sandomierskim. Podejrzanych o dzieciobójstwo ¯ydów osadzono w wiêzieniu i tam oczekiwali
oni na proces. Nie by³o to jednak typowe wiêzienie, ale Izba pod Ratuszem,
gdzie mieli wszelkie wygody i wychodzili na uroczystoci szabasu.
Nastêpnie odbywa³y siê kilkakrotnie rozprawy s¹dowe przeciwko ¯ydom
pos¹dzonym o to okrutne morderstwo na niewinnym dziecku. Obradom przewodniczy³ ksi¹dz oficja³, który na jedn¹ sesjê, trwaj¹c¹ przez trzy dni, musia³
na ka¿dy dzieñ wyg³aszaæ Induktê i przedstawiaæ zarzuty. Przes³uchano wielu
wiadków, zebrano liczne dowody i do³¹czono do akt sprawy:
Po limitach kilku i dylacjach przez samych ¯ydów wniesionych, decreta przysz³a
Sesja, na której przeciwko sprowadzonemu od ¯ydów z Trybuna³u Patronowi,
musia³ sam Ksi¹dz Oficja³ in magna frequentia szlachty podczas Pryski na kontrakty zgromadzonych przez trzy dni continuo po kilka godzin, na ka¿dy dzieñ
mówi¹c Induktê i kontrowersyje czyniæ, maj¹c pro solatio pracy swojej, spem
finalnego dekretu oraz fiduciam w dowodach oczywistych, ¿e tak wszyscy i krwi
potrzebuj¹, jako przez partykularn¹, ¿e ci w³anie Incarcerati s¹ winni tego dzieciêcia zabójstwa, bêd¹ pe³ne documenta, a po tym i dekretem sprawiedliwym conficti.
Z tak¹ to za prac¹ przysz³o z tak wielu ksi¹g przed S¹d zniesionych i przeczytanych zebranie, ci przyznali, którzy widzieli i s³yszeli, ale i ci os¹dz¹, którzy manuscripta czytaæ zechc¹ albo i te fragmenta dobrze zwa¿¹14.

W kolejnej czêci Inducta propozycji generalnej o morderstwie dzieci autor
wyra¿a swoj¹ opiniê o zabijaniu dzieci chrzecijañskich przez ¯ydów, którzy tej
krwi potrzebuj¹ do celów rytualnych. Wyjania on motywy tego barbarzyñstwa.
Autor przestrzega równie¿ sêdziów przed niew³aciwym ocenianiem owych
spraw. Wed³ug niego w tej ocenie powinni oni zawsze kierowaæ siê sprawiedliwoci¹. Ksi¹dz S. ¯uchowski podaje tak¿e niektóre przyk³ady tumultów ¿ydowskich, które mia³y miejsce w ró¿nych krajach na przestrzeni dziejów15.
Okrucieñstwo i zdrada ¯ydów wzglêdem chrzecijan by³a ponadto
przedstawiana w innych ród³ach opisowych XVII i XVIII stulecia. Niechêtny
stosunek do grup etnicznych, w tym zw³aszcza do ludnoci ¿ydowskiej,
13
14
15

Por. tam¿e, s. 15.
Tam¿e, s. 34.
Por. tam¿e, s. 35n.
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znajdowa³ te¿ odzwierciedlenie w kaznodziejstwie barokowym. Jezuicki
kaznodzieja Mateusz Bembus oskar¿a semitów o zabójstwa rytualne16.
Jezuita Bonawentura Gelarowski w kazaniu Na niedzielê starozapustn¹
wypowiada swój pogl¹d na temat zamieszkuj¹cych Rzeczpospolit¹ ¯ydów.
Autor uwa¿a, ¿e nadmiernie rozprzestrzeniali siê w kraju i mieli zbyt znacz¹cy
wp³yw na ¿ycie spo³eczne. Twierdzi³ równie¿, i¿ dalsza ich obecnoæ mo¿e
powodowaæ jeszcze wiêksz¹ niechêæ chrzecijan do tej mniejszoci. W wielu
miejscach rozkrzewia³y siê liczne herezje. Bonawentura Gelarowski móg³
rozpowszechniaæ wród wiernych mit o u¿ywaniu przez ¯ydów krwi do celów
rytualnych:
Matka nasza Ojczyzna sta³a siê nierz¹dnic¹, na wielu miejscach wzmog³o siê ¿ydostwo, przez arendy, przez wolne insygowanie na chrzecijan, na poddanych, na
s³ugi, a¿ do wyssania krwie chrzecijañskiej. Rozkrzewi³y siê na wielu miejscach
herezje, a¿ do wolnej publicznej predykacji. Otworzy³y siê pseudopolitycy, a¿ do
szarpania Boskich rz¹dów i s¹dów oko³o nas, czemu to tak postanowi³? Czemu tak,
a nie inaczej? Wzbi³a siê wieckich ludzi niekarnoæ i duma, a¿ do podeptania kocielnej jurysdykcji, rozwióz³ siê duch a¿ do pogorszenia, wzburzy³y siê publiczne
grzechy a¿ do zgubienia wstydu, wiele siê ich nie wstydzi, jawnie, cielenie grzeszyæ, wiele siê ich nie wstydzi wzi¹æ wydrzeæ ¿onê cudz¹ i z ni¹ niecnoty p³odziæ,
rzadki urz¹d bez pychy, bez opresji ubogich, rzadki m³ody poczciwie ¿yj¹cy17.

Ksi¹dz S. ¯uchowski w rozdziale pi¹tym swego dzie³a mówi o okrucieñstwie i zdradzie ¯ydów przeciwko chrzecijanom, jakie odnotowa³a historia
ich wzajemnych relacji. Autor daje przestrogê doktorom papieskim, sêdziom
chrzecijañskim przed postêpkami ludnoci ¿ydowskiej. Nakazuje im, aby
srogie czyny, czary, obelgi sakramentów i obrazów wiêtych dokonane przez
¯ydów surowo karaæ. W dziejach ludzkoci zdarza³o siê wiele takich kontrowersyjnych spraw, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich18.
Ksi¹dz S. ¯uchowski przytacza te¿ liczne przyk³ady o truciznach i czarach
¿ydowskich, jakie mia³y miejsce w dawnej Polsce, pocz¹wszy od redniowiecza. W czasach mu wspó³czesnych zdarza³y siê równie¿ tego typu incydenty.
Obraz ten doskonale oddaje nastêpuj¹ca egzemplifikacja:
Wiele przypadków otruæ chrzecijan przez ¯ydów mia³o miejsce w Polsce. W 1699
roku ¯yd Tar³owski Moj¿esz I. M. Odrzywolskiej w ci¹¿y bêd¹cej da³ takie lekarstwo, ¿e i dusza z niej wysz³a. Co postrzesz³y ¯yd uskroba³. Roku 1700 ten¿e da³
16
Por. R. Kocielny, Rzeczpospolita z barokowych kazañ. Uwagi na marginesie
kazañ jezuickich z prze³omu XVI i XVII wieku, Przegl¹d Powszechny, nr 78 (2003),
s. 42.
17
B. Gelarowski, Kazania na niedziele ca³ego roku i wiêta Chrystusowe miane, a po mierci jego wydane, Sandomierz 1738, s. 156.
18
Por. S. ¯uchowski, Proces kryminalny..., dz. cyt., s. 7581.
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lekarstwo na lekarstwo porucznikowi Moskiewskiemu, ¿e 200 operacji i duszê
z niego wyprowadzi³, uszed³ prawda sam, ale jego dom i rzeczy frequentowa³a
Moskwa. [...] W synodach prowincjalnych polskich, zakazano tak¿e pod kl¹tw¹,
aby z ¯ydami ani jeæ, ani piæ, chrzecijanie siê nie wa¿yli ani miêsa przedajnego
abo innych jadalnych rzeczy od ¯ydów niech nie kupuj¹, by nieprzyjacio³y swe
rozumiej¹, zdradzieckim nasadzeniem siê nie truli [...]19.

Wed³ug ks. S. ¯uchowskiego czary ¿ydowskie s¹ zwi¹zane z pieniêdzmi
i podarunkami. Jeli kto siê na nie odwa¿y, to zaprzeda swoje sumienie
i sprawiedliwoæ. Czeka go za takie postêpowanie wielkie przekleñstwo.
Autor uwa¿a, ¿e Pan Bóg obiecuje d³ugie ¿ycie tym, którzy sprzeciwi¹ siê
¿ydowskim przekupstwom. ¯uchowski podaje przyk³ady ulegania czarom
¿ydowskim w dawnej Polsce. W 1530 r. uleg³a im rajczyni krakowska. Z kolei
w Sandomierzu w tym, samym czasie uznano niektórych ¯ydów za zdrajców
i pozbawiono ¿ycia, a tych którzy uszli z miasta, król zabroni³ przyjmowaæ.
Synagogê za nakaza³ oddaæ na po¿ytek miasta20.
Rozdzia³y XI i XII ukazuj¹ przyk³ady polskie i obce ¿ydowskich morderstw
dokonywanych na chrzecijañskich dzieciach. Dziêki tym obrazowym
wydarzeniom bêdzie mo¿na lepiej poznaæ t³o wypadków sandomierskich.
W 1545 r. w Wittenbergu z³oliwy cz³owiek na mêkach wyzna³, ¿e jedenacie
dzieci chrzecijañskich sprzeda³ do Pragi. By³y równie¿ podobne zdarzenia
w Polsce. W Gostyniu w roku 1593 bezbo¿na niewiasta trzecie dziecko i siebie
wyda³a ¯ydom, a oni w mêkach stracili ¿ycie. Morderstwa rytualne w Sandomierzu mia³y miejsce tak¿e wczeniej ni¿ w czasach wspó³czesnych ¯uchowskiemu. W 1628 r. w Sandomierzu ¯ydzi z³apali dziecko aptekarskie, krew
jego wytoczyli, w czêci por¹bane cia³o podali psu do zjedzenia, ale boj¹c siê,
¿eby tego nie wyrzuci³, dodali zwierzêciu trucizny. Pies jednak pokaza³ szcz¹tki
zabitego dzieciêcia. Dzia³o siê to w tej samej kamienicy, w której w 1698 r.
¯ydzi umêczyli Ma³gorzatkê, o czym wiadczy dawny proces i tradycja ¿yj¹cych jeszcze ludzi21.
Proces sprawy sandomierskiej zakoñczy³ siê w s¹dzie trybunalskim.
¯ydzi winni okrutnej zbrodni na niewinnych dzieciach chrzecijañskich zostali
skazani na mieræ. Wyrok wkrótce wykonano. Potem ¯ydzi podzielili siê na trzy
grupy i ka¿da swego trupa zabiera³a, wk³adaj¹c cia³o do trumny. Deputowani
nawo³ywali, aby nie zakazywaæ im zabierania cia³ swoich wspó³wyznawców22.

Tam¿e, s. 81.
Por. tam¿e, s. 8283.
21
Por. tam¿e, s. 103104.
22
Por. tam¿e, s. 335.
19
20

Prawo wzglêdem ludnoci ¿ydowskiej Sandomierza
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Zakoñczenie
Reasumuj¹c pogl¹dy prawne ks. Stefana ¯uchowskiego, nale¿y stwierdziæ, ¿e by³y one odzwierciedleniem panuj¹cych wówczas nastrojów spo³eczeñstwa polskiego. Skrupulatne ledztwa nie mog³y jednak byæ wolne od
tradycji zakorzenionej w miejscowej kulturze. Prawdopodobne zbrodnie
wzbudza³y w ludnoci polskiej jeszcze wiêksz¹ niechêæ do tej grupy wyznaniowej, nie tylko w sferze religijnej, ale tak¿e w politycznej czy gospodarczej.
Problematyka morderstw rytualnych zajmowa³a wczeniej ju¿ wielu badaczy dziejów. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e wspó³czeni historycy prawa spróbuj¹
ponownie wyjaniæ te kontrowersyjne wydarzenia sandomierskie.

Summary
THE LAW TOWARDS TO THE POPULATION JEWISH OF SANDOMIERZ
IN THE WORKS PRIESTS STEFAN ¯UCHOWSKIS (16661716)
This article describes the situation Jews in old Sandomierz for example of the
works priests Stefan ¯uchowskis (16661716). The population of Jewish in old
Poland had numerous privileges: the parliament, the liberty of the commerce and the
religion. The Polish society was ill-disposed towards Jews. The priest Stefan ¯uchowski described his opinion on the subject of the Jewish question in old Sandomierz.
Particulary he presented the cruelty of the Jews towards Christian children.
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