
Dějiny Židů v Roudnici nad Labem.
Zpracoval

E. F. Löwy, rab n, Roudnice n./ L.

V Roudnici riad Labem byli Ž idé usazeni od ne
pamětných dob. V listině z r. 1595, uschované v zámv
kn ž. archivu v R., čteme, že jim vrchnost udělila
různé výsady. P řes to byli Žide po rozkazu kněžny
Polyxeny Rožumberkové, roz.. z Pernštýna, vypově
zeni, avšak po jejich prosbě opět př i svých' živnostech
ponecháni. Tehdy obývali Židé 16 domů na někdej
š m Koňském trhu, v bezprostředn  bl zkosti zámku;
tam měli i školu, a hřbitov. R. 1613 založila kněžna
Polyxena klášter kapuc nů a vystavěla jej na m stě
žid. domů : a hřbitova. Židé museli tu krutou ránu
nésti, přes dlili do m st dnešn  Havl čkovy ulice a
založili si nový hřbitov. Za t m účelem koupili od
Jiř ho L v a zahradu za 40 kop m š., kam převáželi
mrtvoly a kameny nejváženějš ch, svých souvěrců.
rVejstarš  zde známý Jtám.en je z r.  161L P ř i opravě
kláštera by y nalezeny žid. náhrobky, 'které jsou nyn
v městském museu. Také v různých městských do
mech užito bylo do zdiva a schodů žid. náhrobn ch
kamenů. Kosti, vykopané při stavbě v kláštern  za
hradě, byly zakopány na žid. hřbitově.

R. 1615 byli v ž. o. již tři učitelé ž. náb. zaměst
náni.. Také špitál si postavila v té době ž. o.

Ve vilce.třicetileté R. tuze trpěla; r. 1631 nastaly
Ž idům vpádein saského kurfirsta a jeho velitele Lö
sera;[tuze  těžké časy; všechny žid. budovy lehly po
pelem.. Židé se utekli zachrániti ponejv ce do Prahy.
Židé roudničt  zachránili město před úplnou záhu
bou, že dali nepř teli veliké „výpalné", takže ten
upustil od města a odtáhl. •  •

Po m ru vestfálském mohlo si: město R. i zdejš
. o. Oddechnouti; mnoho Židů, přehnuvš ch do ci
ziny, opět se : navrátilo, zde však nalezli své domky
v rumu a rozvalinách.

R. 1650 požádali Židé v R. vrchnost o povolen ,
aby si zde směli držeti svého rab na, j mž si zvolili
učeného a velmi uct vaného rb. Bernarda~\ L e w i t a.
Jeho volba nebyla provedena tak hladce, jak se
zdálo, a musel se do věci vložit vrch. rb. pražský,
který nam tal, že uchazeč je pro svůj úřad tuze
mladý. Lewit své m sto přes to nastoupil, ne však
nadlouho. P o dvou letech byl vystř dán rb. Šim.
J e i t e 1 e se m , rb. Aron. N e u s t a d 1 e in a j . Po
sledně jmenovaný byl r. 1669 povolán do Prahy na
m sto vrchn ho predikanta (kazatelé). R. 1704 byl
na rok potvrzen za rb. Jakub W e d e l e s, o jehož
těžkých sporech s obc  pojednává pražský archivář
prof. Tob. Jakobowits v obš rné práci.

N en  bez zájmu, že Židé v R. dopisovali si s šlech
lou v 30 lete válce jen českým jazykem. Teprve po
r. 1670 je česká suplikace židovská již. jen výjimkou.

Roudničt  Židé po třicetileté válce*).
Čechy byly z veliké časti jevištěm hrozné války

třicetileté; jejich blahobyt byl j  úplně zničen; pře
mnohá města byla vypálena a četné vesnice zmizely
beze stopy, jako by je byla země pohltila. Kdo si do
vede dnes představiti útrapy a sv zele ubohých oby
vatel této krásné země, kteř  trpěli vojskem, jak ciz m,
tak i domác m, vlastn  vládou, která uvalovala na ně

př liš těžká břemena válečná, a konečně b dou, která
se všude rozhostila!

Veliká byla proto touha všech po m ru a nevyliči
telná byla radost měš anů i vesničanů, obchodn ků i
řemesln ků, když byl konečně m rem vestfálským zjed
nán klid a lidé mohli opět pomýšleti na lepš , š ast
nějš  budoucnost. . 

Následky třiceti válečných lét byly úžasné a jevily se
všude; Židé byli však nejkrutěji postižen ,; nebo  ob
chod, „který byl jejich pluhem", vázl úplně za války
pro nejistotu a po válce pro naprostou chudobu. Měš
ané viděli v Židech, třebaže byli tito ještě chudš

nežli oni, své konkurenty, kteř  jim život ztěžuj , a
žalovali ustavičně na. ně. P ši zde jen o R., ale právě
tak tomu bylo všude :.̂

„V n že poznamenaných artikul ch Židé v R. bydl c
sousedům v živnostech na .překážku jsou:

1. V handli obiln m,: který předn  živnost rňěstská
jest; v témž handli Židé prvotně .handloyati„žádné.moci
sobě dány neměli; nyn  pak svobodně obil  skupuj ,
od lidi v dluz ch berou a takové jak zde v městě tak
i do jinš ch přespoln ch'měst a vesnic prodávaj .

2. V na skupuj  a od lid  v dluz ch berou a takové
v městě zase svobodně šenkuj  a prodávaj .

3. V tunn m zbož , '.v kterým prvotně obec  svůj
handl měla, nyn  též takové tuny zbož  svobodně sku
puj  a prodávaj . •;

4. V městě mimo čtvrtečn  trhové dni nemaj ce než
toliko' v sv  židovským ulici všelijakých kramářškých
věc  prodávati, nyn  svobodně v městě každodenně
prodávaj . .

5. Dobytka hověz ho nemaj ce prvotně svobody cho
vati, nýbrž ml čný ze dvořův" Vaš  Osv cené kn žec
Milosti brávali, nyn  po mnoha kuš ch dobytka v do
m ch chovaj  a takoýý dobytek s ubl žen m sousedův
pos laj ce čele  svou na luka a dědiny na škodu vy
chovávaj , v :

6. Řemesln kům, totiž řezn kům, pekařům, souke
n kům i jiným všem v jejich řemesle k veliké překážce
jsou a netoliko zde v městě Ž idé bydl c  toho se do
pouštěj , nýbrž i přespoln  Ž idéz rozličných mešt : zde
se zdržuj  a přicházej c  takových věc  se dopouštěti
se neostýchaj ."  

To  malá ukázka žalob chudých měš anů na chudé
Židy. O st žnostech řezn ků, krejč  a jirchářů jsem již
pojednal. Zde se chci ještě zm niti ó útrapách lékaře,
ranhojiče a do jisté m ry apatikáře Marka Mšenské
ho 2 ) . Byl to muž velice zasloužilý, a přemnoz  občané
mu vděčili své uzdraven , uj mal se raněných voj nů,
převazoval jejich rány a pečoval o jejich brzké vy
léčen ; kde žádný jiný lékař nemohl pomoci, býval vo
lán a mnohou zastaralou chorobu dovedl zapuditi; i
popálenou pan  purkmistrovou vyléčil v krátké době,
ale městský lazebn k ho stále pronásledoval, urážel,
všemožné překážky mu působil, takže si ani svým ži
votem nebyl jist a zrádného přepadnut  se bál. Mšen
ský žaloval naň u purkmistra; lazebn k byl potrestán,
ale tento trest ho t m v ce dráždil a Marek Mšenský
musil prositi kn žete o ochranu ,
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I tento př pad ilustruje tehdejš  poměry: každý,
kdož myslil, že mu ztěžuj  Židé výživu, stěžoval si na
ně, utiskoval je a kdyby jich nebyla vrchnost chránila,
nebyli by mohli Židé obstáti. Ale vrchnost jim nebyla
něžnou miluj c  matkou, nýbrž krutou, bezcitnou ma
cechou a jej  silnou ruku poci ovali stále; potřebovali
ji a báli se j .

Na důkaz toho uvád m malou episodu z oné doby.
25. dne měs ce května r. 1651 povolali z rozkazu kn
žec ho úředn ci Arnošt Menges, reiter z Truklova,
Tomáš F iola, účetn , a Jan Karvinský, sekretář, starš
Židy na zámek a žádali od nich odpově  na tyto
otázky:

1. Kolik měli v R. domů r. 1618?
2. Kolik osob se tehdy v městě zdržovalo?
3. Kolik osob nyn  zde se zdržuje?
4. Kolik domů maj ?
5. Kterak a jakým právem a titulem jich a od koho

dosáhli a jak postoupně v kterém čase a z č ho po
volen  se od té doby sem nastěhovali?

6. Jaké handle a obchody vedou? .
7. Jaké platy vrchnosti dávaj  a jaké povinnosti, vy

konávaj ?
8. Poznamenán  osob od nejstarš ho do nejmladš ho

oboj ho pohlav  nyn  v R. se nacházej c ch.
Odpově  měli dáti co nejrychleji a tak byli již př š

t ho dne předvoláni, áby odpověděli na otázky. Vy
pov dali takto: ;

K. 1. bodu: Až do r. 1618 obec naše židovská na tom
m stě, kdež nyn  klášter pánů patres kapuc nův výr
stavěn jest, domův 24 vystavěných měla. .

K 2. bodu: Hospodářův bylo 24 a podruhův 26
v jistotě, •

K 3. bodu: Nyn  hospodářův nacház  se 20^ po
druhův 24. Domů vlastn ch máme 22; z těchto jeden
jest škola a jeden sirotč . Také zde bydl  2 z Polska
pocházej c , ale zde zrodil  Židé, kteř  před nepř telem
utekli.

K 4. bodu: Když Jeho Milost kn že slavné paměti
ráčil poručiti klášter p. patres kapuc nský stavět ,
tehdy ráčil. také milostivě poručiti nám tuto ulici8) ,
v n ž nyn  bydl me', vykázati a tak jsme sobě tyto domy
od sousedův roudnických koupili.

K 5. bodu: Nacház  se zde jeden podruh mezi těmi,
o nichž se zm nka čin , kterému jest přes 80 let, a teh
jest zde zrozený, nadle všecky nejstarš  a ten své předky
pamatuje a tvrd , že od několika set let zde Židé
zůstávaj , s č m však povolen m, od kterého časii anebo
jak postoupně, dokonalé zprávy dáti nemůže.

K 6. bodu: Poněvadž okolo města R. mnoho vesnic
pustých se vynacház , spolčujeme se dohromady ja
kožto potřebn  lidé, 3 až 4 osoby a na mnoho mil cho
diti mus me a tak v dobytku, v mase, v krátkých vě
cech, sumou, co nás potká a do ruky nám přijde, v tom
handlujeme, samotného toliko šenku v na a ladunku
obil  se nedotýkáme. '• •

K 7. bodu: P řed sedmi lety odvozovali jsme do dů
chodu Jeho Milosti Kn žec  za náš byt, z vody a za
lůj sumu 150 kop m šeňských. Nyn  pak dle jistého
urovnán  s Jej  Kn žec  Milost  slavné paměti jak za
náš byt, tak za všecky handle a povinnosti odvozujeme
ročně 400 kop.

K tomu připojili podrobný seznam „jisté a pravdivé
popsán  celé o. ž. od nejstarš ho až do nejmladš ho jak
mužského tak ženského pohlav  při městě R. se na
cházej c ". Podle tohoto bydlilo ve 23 domech celkem
osob ."• • .'. , . , . . . . . . ? . 168
Mimo to v domě obecn m: kantor židovský se
ženou a dětmi 4

item který děti uč  se ženou a d tětem . . 3
item školn k se ženou 2

hrobn k 4
Dále Židé z Polště, avšak zde rodil , kteř  pro

obhájen  svých hrdel před nepř telem zde se
schraňuj  . 2

ženy jejich 2
dět  maj  . . . . . 7

Jak jsme viděli, byla tato zpráva narychlo poř zena
a čin  dojem úplné pravdivosti, jistě chyběl starš m
obce každý úmysl klamu a uskoku. P řes to byla shle
dána chybnou, jak kn žec  odpově  dokazuje: „Po
znamenán  ňedostatkův, které se v zprávě ze 26. maje
léta páně 1651 od starš ch Židův města R. podané
nacházej :

1. P ředně v prvn m tak i v následuj c ch punktech
nepořádně tergiversiruj  neb ihned v př čině žid. do
mův, kolik jich y létu osmnáctém měli, dokládaj , že
by jich 24, kdež jsou nyn  patres kapuc ni až do
18. léta měli a ten klášter asi okolo 13ho nebo 14ho
léta se stavěl, pročež o 4 neb 5 let napřed zprávu
dávaj .

2. V druhém punkte kolik osob se zde ten čas
zdržovalo, t m způsobem jako v prvn m, co jich
v 13. létě bylo, zprávu nenáležitě dávaj ,

3. Co se 3. punktu dotýče, domův vlastn ch 22 maj ,
avšak pustých, kterých k tomu přes 7 maj , nedoložili
a tak by se vystavěných a pustých společně vynašlo 29.

4. Na 4. punkt extra quaestionem zprávu dávaj ,
neb jim žádná otázka dána nebyla, co se ten čas stalo
nežli se kapuc nům klášter stavěl, totiž v létě 12. neb
13., toliko od léta osmnáctýho. Jak se jim vykázáu
od J. M. K., slavné paměti, učinilo, nič m nedokazuj .
G dom ch.svých jakým právem 'rieb titulem v kterým
čase neb od koho je koupili neb dosáhli v nejmenš m
nespecific ruj .

5. Pátý punkt tu dokonce extra lineám propositi
vykračuj  a od několika set let zde se býti přednášej ,
ježto od nich se toliko od 18. léta zpráva žádala, jak
pak postupně v který čas se sem dostali, v ničem ne
dokládajú

6. V šestém punktu nepřednášej  řemesln ky, kteř
také mezi nima jsou, tolikéž jaké na to nadán  maj
všelijaké handle (kromě v na a obil ) provozovati.

7. V př čině 7. punktu jaké platy neb povinnosti
odvozuj , že by urovnán  s jej  milost  kněžnou slavné
paměti měli, toho však nikoliv neukazuj .
. 8. Stran 8. punktu, aby v poznamenán  osob ná

ležitý pořádek a sumu společnou všech osob od nej
starš ho až do nejmladš ho učinili.

Konečně jména svá starš  Židé vlastn ma rukama
v té zprávě nepodepsali."

Zpráva Židů byla tedy shledána neuspokojivou,
třebaže byla sepsána v panské kanceláři panskými
p saři. I byli Židé nuceni omluviti se a podati zprávu
zevrubnějš . Zn  takto:

„V této naš  pon žené odpovědi na ty nedostatky,
které hám tak z kancelář  J. M. Kn. ňa zprávu naši
vystaveny jsou, ve všem se pokorně na tu zprávu,
která pod datem 27. maje 1651 vlastn  J. M, Kn. se
kretáři do rukou odvedena jest, odvoláváme, totiž:

1. Co se dotýče 1. punktu nedostatků na zprávu
naši vzešlého, pravda Jest, že táž zpráva naše pod da
tem 25. maje 1651 .složená v sobě některou zm nku
(mnoho li domův o; ž. na tom m stě, kde nyn  klášter
kapuc nský'vystavěn jsouc a to že před letem 1618
se zběhlo) čin , ale poněvadž se za neslušnou býti po
kládá, pon ženě za milostivé odpuštěn  žádáme a že
se ta neslušnost v zprávě poslednějš  totiž pod datum
27. maje napravuje a co jest bylo před létem 18., to
že se vypoušt , oznamujeme.

2. Podobně proti tomuto punktu nedostatků ozna
mujeme, že v té již dotčené posledn  zprávě, který

Sis:

Dr. Adolf Eisler Filipp Neumann Gottlieb Brode Lazar Reich

Adolf Braun S. Sabbat Gust. "Stadler Rudolf Bächer

':• • ?

Jul. Stadler Friedrich Lewi Rb. E. F.. Löwy Gustav Stem



Zid v kterém létu zde zůstává specifice mezi kolům
námi se vynajde.

3. Též v tý posledn  zprávě žid. domy bu  stoj c
aneb pusté zejména se jmenuj  a naposledy při zá
věrku jsou sečteny do jedné šumy.

4. Na vykázán  téhož m sta, totiž té ulice, kde nyn
bydl me, žádné psané pojištěn  od slavné paměti jich
kn žec  milosti nám dáno nen  a tak nemaj ce se č m
vykázati, mysl me, že snad starš  naši, kteř  již ze
mřeli, mohli nějaké obdarován  m ti a tou vojnou to
zmrhali, v kterém ale čase a od koho jsou takové
domy naše koupené, to v té posledn  zprávě jeden
každý dům obzvláště mezi kolumnami se jmenuje.

5. I ten omyl se napravuje a v té posledn  zprávě
mezi kolumnami jak postoupně v který čas se který
z Židův sem do R. dostal aneb zdaliž se zde zrodil,
0 jednom každém obzvláštn  zm nka se čin .

6. Též v posledn  zprávě mezi kolumnami o těch,
kteř  řemesla provozuj , jistá zpráva se nalézá.

7. Co se dotýče v handlovn ch věcech tři, čtyři se
na to skládáme, však přes pole na 3 a 4 m le svůj
obchod vedeme a co se nám nahod  koup me, jako i
od dobytka a zab j me; podobně i v našich domác ch
krámských handlich i jinš ch obchod provozujeme.

8. V posledn  zprávě nejen mezi kolumnami speci
fice celá o. ž. popsána jest, ale i při závěrku všichni
položen  do jedné sumy sečteni se vynacház me.

A že jsme se v prvn  zprávě svýma vlastn ma rukama
nepodepsali, pon ženě za milostivé odpuštěn  žádáme
a poněvadž se ve všem na posledn  zprávu naši, kterou
jsme vlastně Jeho Milosti Kn žec  sekretáři pod da
tum 27. maje 1651 do rukou odvedli, odvoláváme,
tam vlastn  podpis rukou našich nalézá se."

V podrobném seznamu, který této zprávě připojili,
uváděj  v sloupc ch jména mužů, žen i d tek, jejich
stář , dobu, od které v K. bydl , od koho domy kou
pili, a řemesla, jež provozuj . Podle tohoto seznamu
bylo všech 218; hospodářů bylo 20, podiruhů 24,
vdov 6; pustých domů bylo 8, tedy v ce než třetina.
Podle zaměstnán  byl 1 lékařem, 2 byli sklenáři,
1 koželuhem a 2 krejč . Měli rab na, kantora, učitele,
školn ka a hrobn ka. Pocházeli z Budýně, Libochovic,
Prahy, Kol na, Boleslavi, Kostelce, Teplic, Eidlic,
H radiště, H alberstadtu, F rankfurtu, H amburku,
Magdeburku, Krakova; kantor byl z Prostějova.
Z těchto se mnoz  přiženili a přivdaly do R.

Avšak i v tomto podrobném seznamu by ý shledány
nedostatky, hlavně v 5. bodě, v němž se odvolávaj  na
výsady, které vlastně svědč  proti nim, nebo  se v nich
slibuje ochrana Židům zde usedlým. Věc 'byla před
ložena kn žeti k posouzen ; tento obmyslil je
11. června t mto osudným dekretem:

„Jeho osv cená milost a pán pan Václav, kn že saganský,
kn že a vládce domu lobkovického, kn žec  hrabě pernstejnský.
pán na Chlumci a Roudnici nad Labem, zlatého rouna ryt ř,
jeho milosti c sařské tajný rada, komorn k, poln  maršálek
nař zený nejvyšš  a dvorské válečné rady president z vlastn ho

váli,
k
ali, všelijaké handle, obchody na velké zkrácen  poddaný
čes anův provozovali, Židy odjinud dle libosti své přij mali,
ezi sebou osazovali l d š é jě 

ipo
ch
ty

ijskýmu, p :

v . l i dnech 1000 kop a do sv. Havla př št ho roku "druhých
Í000 kop do rentamtu jeho kn žec  milosti vyzdvihl. Pokudž by
pak v těch jmenovaných term nech tak t ž Židé se nezachovali
ä kterouž nadepsané sumy kvótu v určitém čase nesložili, tehdy
aby ihned on Tomáš Kosojský jich synagogu v městě Roudnici

zámkem zavřel, jim do n  jakýmkoliv způsobem vcházeti zapo
věděl a z domů jich vycházeti nedal, žádného křes ana k nim
nepřipouštěl, ani handl obchody při jarmarc ch, trz ch neb kde
koliv jinde pod ztracen m toho všeho, což by měli, provozovati
nedopouštěl. P ři tom aby týž Tomáš Kosojský do listů jenom ty
Židy, kteř  by v městě R. pořádně ostávati směli) uvedl a tni při
kanceláři jeho kn žec  milosti dvorské.. . jeden exemplář při
kanceláři zámecké panstv  roudnického složil, aby mimo to
žádný bez obzvláštn ho ohlášen  jeho kn žec  milosti tam bydleti
neb se usaditi mohl, jakož také když se některému mužského
neb ženského pohlav  d tě narod  hned po obř zce, aby se v ná
ležité poznamenán  uvedl; mimo to, poněvadž v čase nepokojném
tributu do důchodu jeho kn žec  milosti po 400 kopách ročné
odvozovali a k tomu obzvláště nepřátelským ofic rům vojen
ským mnoho peněz dávati mohli, nyn  pak maj ce od dávna
zadostiný .pokoj a handl bezpečně provozovati mohou, aby
každého č vrt léta do důchodu jeho kn žec  milosti po 200 ko
pách skutečně odvozovali. K čemuž ke všemu, aby on Tomáš
Kosojský dle povinnosti dostatečně. . . milostivou a jistou vůli
jeho kn žec  milosti poslušně naplnil. Actum na hradě pražském
v domě našem pernstejnském 11.: jun i 1651." 

To bylo hrozné nadělen  pró roudnické Židy. Po
kuta, která jim byla uložena, byla veliká a represen
tovala cenu 9 —10 domů, které obývali. Prosili za
odpuštěn , slitován , slevu, ale bez úspěchu. Ježto včas
nezaplatili, byli uvězněni a nebyli dř ve z vězen  pro
puštěni, dokud nesplnili vše. Svými prosbami dosáhli
jenom tolik, že jim ročn  dávka z předepsaných 800
kop byla sn žena na 500 kop, ale kn že vlastně neměl
právo ani tyto žádati, nebo  usnesen m sněmu králov
stv  českého z r. 1650 byli Židé v Čechách prohlášeni
za c sařské regále a měli platiti jen c sařské kontri
buce, které byly také velice' značné. :

Ku podivu, tři léta nato, bylo roudnickým Židům
uloženo opět týchž 8 otázek k zodpověděn . Odpově
jejich zněla hodně devótně.

V r. 1656 bylo jim uloženo, aby platili ročně ještě
30 kop" za „košer",' v no a oni musili i tento závazek
přijmouti. Ale vrchnost dovedla i jinak  jich vykořis
ovati, tak na př klad musili v r. 1661 převz ti od

vrchnosti 8 kon  za přemrštěnou cenu a prodělali na
nich 400 kop. Také množstv  ovc  musili ročně za vy
sokou cenu odeb rati, ač věděli, že utrp  na nich ve
likou ztrátu. N edoplatky byly na nich vždy př sně vy
máhány, obyčejně byli jejich starš  vrženi do vězen
a tam podrženi, dokud nebyl posledn  groš zaplacen.

Starš m (starostou) Ž idů býti, nebyla tedy veliká
slast, nebo  starš  byli skutečně za celou obec zodpo
vědni, ale přes to toužili Židé po této hodnosti a ne
radi se j  vzdávali, když j  jednou dosáhli. A to nejen
pro čest, kterou tento úřad přinášel, nýbrž i pro ma
terieln  zisk, který z něho plynul, ježto páni starš  do
vedli vždy př i repartici dan  zař diti věc tak, aby
platili oni a jejich př buzn  pokud' možno nejméně.
Proto" bývaly při nových volbách často" nějén neshody,
ale i hádky. Z tohoto důvodu zasáhla kn žec  kancelář
a vydala v r.. 1663 a v r. 1667 daňový řád, který byl
později (poněkud pozměněn. Tento byl již psán ně
mecky, nebo  asi v šedesátých letech zdomácněla již
němčina na kn žec m zámku.

Již r.' 1671 přihodilo se, že nedodrželi roudničt
Židé při repartici 14. června konané všecka ustano

"ven  předepsaného řádu, zato byli tři hlavn  vinn ci
rab n Efrajim R e d i s c h, primátor Abraham S a 1 u s
a David M š e n s k ý pokutováni 600 zlatými. :

23. května 1673 předložili Židé sami daňový pro
jekt, žádaj ce jeho schválen ; účelem jeho bylo spra
vedlivé zdaněn  všech. Dov dáme se z něho, že dnešn
„ náb. daň " slula tehdy „Tonz"4) neboli ,.Perdon'"').
Podle tohoto projektu měli všichni roudničt  Židé a
i ciz  Ž idé, kteř  se zde kratš  nebo dejs  dobu zdržo
vali, platiti daň z pokrmů a nápojů (z této byli vy
jmuti rab n, chrámový zpěvák, kosteln k a hrobař) a
ze všech výdělků (bez výjimky), a to takto: .

1. Každý oznám , jaké má jměn  (hotové pen ze,
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stř bro, zlato, dobytek atd.) a to se poznamená . do
zvláštn  obecn  knihy. Z každých sta zlatých bude se
platiti čtvrtletně 1 zlatý. Má li někdio ruéně nežli
100 zl. jměn , zaplat  v témže poměru.

2. Obchoduje li někdo vypůjčenými penězi, zaplat
z každého sta zlatých 22 kr.
. 3. Sirotci, kteř  maj  jměn , zaplat  ze 100 zl. čtvrt
letně 30 kr.

4. Kdokoliv zde bydl  trvale anebo jen se zde pře
chodně zdržuje, a  jest to muž nebo žena, student,
panna, vdova, služebný, služebná anebo kdokoliv jiný,
zaplat  z každého pro obchodován  koupeného před
mětu za 1 zl. 2 v deňské feniky; kdyby vyměnil před
mět za předmět, dá podle ceny vyměněného předmětu
za 1 zl. 2 v deňské feniky.

5. Řemesln k zaplat  za zakoupenou surovinu za
každý zlatý 4 feniky.

6. Kdo pracuje za mzdu, dá ze zlatky 3 kr.
7. Zprostředkovatel zaplat  z výdělku ze zlatky

6 kr.
8. Juristi zaplat  z výdělku ze zlatky 6 kr.
9. Kdo chová ovce na polovinu se sedláky, dá za

každý zlatý, který utrž  za vlnu, 3 kr. a z každé ovce
1 kr.

10. Kdo se žen , zaplat  z věna z každého zlatého
2 feniky.

11. Potravn  daň : z 1 libry masa 1 fenik, z krocana,
husy, kachny, slepice, páru holubat 2 feniky, z libry
tvarohu 1 fenik, ze. strichu ořechů, jablek, sušeného
ovoce 3 feniky, z bečky másla, medu 2 feniky, z ryb
1 fenik, z bečky kořalky 1 fenik, z bečky medoviny
a v na 2 feniky.

12. Tyto dávky budou vyb rati 4 ustanoven  čle
nové obce a to vždy v pátek a v ponděl  a každý má
povinnost k nim se dostaviti a vsvou částku řádně za
platiti; kdo se úmyslně nedostav , bude potrestán.

. 13. Trest čin  desateronásobný poplatek, z čehož
polovina připadne do kn žec ho důchodu; provinil li
se člen výboru, mus  svůj úřad složiti a nen  v ce voli
telný. Výběrč  nemaj  právo něco sleviti nebo s pla
tem posečkati.

. 14. Židé z Čech zaplat  v témže poměru jako Židé
domác , avšak Židé cizozemšt  zaplat  dvojnásobně.

15. Obchoduje li ciz  Žid s domác m, má tento po
vinnost uzavřený obchod výběrč m oznámiti, nebo  on
ruč  za správné zaplacen .

16. Výběrč  mus  bd ti, aby neušlo nic zdaněn .
17.: Pen ze vlož  se do skř ně se. 3 zámky, k nimž

obdrž  tř i Židé kl če a to primátor, nejvyšš  poplatn k
z výboru a z obce.

18. Pokladna sm  býti otevřena jen v př tomnosti
starš ch; z peněz zaplat  se nejprve c sařská kontri
buce, pak kn žec  dávka a konečně zbytkem uhrad  se
vlastn  potřeby.

19. Z koupeného obil  pro obchod zaplat  se „ tonz"
takto: Ze strychu pšenice, hrachu, pohanky, prosa,
čočky 6 feniků, ze strychu žita 4 feniky, z ovsa 2 fe
niky. Koup li však Žid obil  k vlastn  potřebě, nemus
nic z něho platiti.

20. Koup li koně nebo jiný kus velkého dobytka,
zaplat  z každého zlatého 2 feniky. Vyměn li kus do
bytka za jiný, zaplat  3 feniky a z peněz, které do
plác , z každého zlatého 2 feniky. Vyměn li kus do

•  .bytka za jiné zbož , dá z každého zlatého ceny. zbož
2 feniky.

Všichni Židé zavážou se svatou př sahou, že budou
vždy těchto 20 odstavců svědomitě dodržovati.
. Tento návrh vypracovali Ž idé a předložili k schvá

Jen , jehož dosáhli. Byl to systém diaňový krutý a mali
cherný. Týden co týden musili se zpov dati ze všeho,
• co koupili k j dlu a. co pro obchod; každou libru tva

roliu inusili. ohlásiti! Tak se také dověděla celá obec
o všem, nebo  výběrč  nebyli vázáni mlčenlivost ; od
té chv le nebylo žádných obchodn ch tajemstv , č mž
jednotlivci velice trpěli a na co si často stěžovali. A
přece neustoupili od tohoto systému, nebo  zatěžoval
stejnoměrně všechny; zdálo se, že jest spravedlivý.
Obecn  pokladna potřebovala pen ze, mnoho peněz,
a proto bylo i jměn  sirotků zdaněno.

V r. 1680 vydal kn žec  kancléř Schadner z Greifen
felsu roudnickým Židům nový policejn  řád, který
měl některé nepořádky odstraniti. Obsahuje tyto
body:

1. Kdo nepřisp vá k obecn m výdajům alespoň
22Y2 kr. měs čně, nemá býti do výboru obce volen.
. 2. Poněvadž se mlad  lidé hrnou k úřadům, proto
se ustanovuje, že teprve 6 let po svatbě nabývaj  pa
sivn ho volebn ho práva, jakž tomu jest i v ML Bole
slavi a v České L pě. Avšak za p saře lze jich použ ti.

3. Kdo nemá svůj dům, nemá býti volen za starr
š ho.

4. Kdo nezastával nižš  úřad, nemůže zastávati úřad
vyšš .

5. Kdo neplat  45 kr. měs čně daně, nesm  si na
svůj dům nic vypůjčiti, nebo  by neměl č m obchodo
vati a nebyl by ani c saři ani kn žeti na prospěch.

6. Teprve 3 léta po svatbě sm  se kdo státi výběr
č m dan . .

7. Pojme li roudnický Žid roudnickou Ž idovku za
ženu, mohou bydliti V.R.; kdo má několik dcer a
provdá je za ciz  Židly, sm  se zde usaditi pouze mu
žové dvou; výjimka se připoušt  jen, kdyby byl man
žel třet  student anebo veliký učenec; student, který
se sem přižen , jest prvn  rok po svatbě zproštěn všech
břemen, pokud sed  doma a studuje, i na výročn m
trhu sm  zbož  vykládati; chod li však i do vesnic,
mus  platiti jako každý jiný.

8. .V jednom roce nesm  se v ce nežli 4 svatby v R.
konati, pokud svatebčané chtěj  zde zůstati; chtěj H
se stěhovati jinam, pak se sm  kdykoliv jejich svatba
v R. konati. Také vdova roudnická sm  se opět pro
vdati, i když 4 sňatky v onom roce již předcházely.

9. Kdo neplat  měs čně na dan ch alespoň 1 zl.,
nesm  si držeti př ruč ho, který by za něho do vs
chodil a pro něho obchodoval.

Tento policejn  řád chtěl uvésti pořádek do obce:
ve skutečnosti omezoval svobodu a prospěl v ce boha
tým nežli, chudým. Zaj mavé jest, že učenec „talm d
chochom" pož vá v něm zvláštn  ochrany. Pravdě
podobně byly již tehdy v Čechách poměry, jaké dnes
nalézáme dosud v Polsku, že rodiny hledaly pro své
dcery v prvn  řadě učené ženichy a poskytovaly jim
po svatbě celé zaopatřen , aby mohli nerušené ve
svých započatých studi ch pokračovati.

(Dr. R. F eder, Č. žid. kal.)

R. 1650 usnesl se sněm král. českého na vyhoš
těn  Ž idů z královstv , avšak někteř  páni ponechali
své Židy na panstv , když tito za ochranu zaplatili.
Také roudničt  Židé zaplatili tuto ochranu dvoj
násob: jednou králi, po druhé vrchnosti.

R. 1728 konč  se zprávy v zámeckém archivu o Ži
dech, takže nev me, zdali byli vyhoštěni Židé z R. a
kam se odstěhovali. Vysoce důležitou sb rku listin
7. archivu zámku v R. nad L. otiskl prof. dr. Rieh.
F e d e r v různých ročn c ch Č. ž. kalendáře, kamž
čtenáře odkazujeme.

Veřejná ž. náb. škola byla v R. zř zena r. 1841 na
popud tehdejš ho rb. Abr. K o h n a ; předt m byly
jen soukromé chedery u jednot , bohatých rodin.
Právo veřejnosti obdržela škola ta r. 1846 a byla
dvoutř dn . Na škole působili tito učitelé: Ludv k
l o h n , Lazar R e i c h (nar. r. 1820), F ilip N e u



m a n n (nar. r. 1843), A. B r a u n , F r. M a k o v e c
(vyučoval českému jazyku), kantor Ig. R e i c h a
industr. učitelka. Zákonem r. 1869 byla tato škola
změněna na školu soukromou, avšak po úsil  tehdej
š ho starosty ž. o. Viléma P o 11 a k a byla opět zve
řejněna. R. 1871 stala se z tř tř dn  školy pouze
dvoutř dn  s vyuč. řeč  německou. Učitel F ilip N e u
m a n n byl jmenován r. 1872 a povýšen na vrch.
učitele r. 1892. Z této školy vyšli významn  mužové,
př kl. básn k Seligmann H e l l e r (nar. 1833, autor
„Ahasvera" a j . děl).

V R. byla řada dobročinných spolků; jedna pa
mětn  kniha, stará přes 100 roků, je zachována a
poznáme z n  dobré srdce našich předků. Je to dob
ročinný spolek C h e v r a K a d i s c h a , v jej mž po
před  stáli F ilip S e i d 1 e r, David F 1 e i s c h er, S.
S a b a t , Gust. S t a d l e r , F ilip N e u m a n n .

Z nejstarš ch členů budiž jmenován Veit S c h i f f ,
syn Lipmana Schiff a (nar. r. 1819), muž nad jiné
vzdělaný, talmudista, který měl o dobročinné insti
tuce o. ž. v R. veliké zásluhy.

V R. je spolek „B i k u r c h o l i m", jehož před
seda je Gust. S t e r n . Dále „ S p o l e k p r o za
c h o v á n  ž i d . h ř b i t o v a " (předs. Gust. S t a d
l e r ) , „ S p o l e k ž i d . že n", předsedkyně Anna
S t e i n o v á , cho  advokáta, a Růž. B a c h e r o v á .
Rodina Bächeroya je chloubou ž. o. v R. a vyšli
z n  šlechetn  podporovatelé všeho dobrého* č m se
ž. o. právem honositi může.

Rychnov n./ Kněžnoii.

V obci působili (pokud se dá ještě dnes zjistit!):
starostové ž. o . :A. M o r a w e t z (1835—1849), Is.
D e u t s c h (1849—1854), Vil. P o 11 a k (1857, až
1879), G ottl. B r o d e (1879—1880), dr. E i s l e r
(1880—1897), Adolf B r a u n (1897—1905), H ynek
P o l l a k (1905—1906), Jindř. M e s t i t z (1906 až
1909), Max E p s t e i n (1909—1924), dr. U lrich
P r a g e r (1925—1930). Dále zde působili rab ni:
Abr. K o h n , obvodn  rab n (30 let), M. H u l i s c h
(1 rok), dr. M. K l o t z (2 roky), dr. Jul. R e a c h
(10 let), dr. Rieh. F e d e r (7 let), dr. B. W o 1 f
(6 let), E. F . L ö w y (6 let).

V R. zachovává se pietn  zvyk, že každoročně se
koná pobožnost u hrobu významného učence Jos,
D e u t s c h e (zemř. r. 5587 =  1826), který v obci
tě pož val veliké úcty.

Ještě se zmiňuji o výsledc ch sč tán  lidu, a to :
r. 1 9 1 0 v m ě s t ě R. bylo z 9249 osob 3 2 0 Židů.
R. 19 2 1 klesl počet ten ; z celkem 8905 osob bylo
pouze 19 4 Ž idů; z toho počtu přihlásilo se k žid.
národnosti pouze 2 2 o s o b . Spolužit  Židů š českým
okol m bylo v R. vždy nejužš . Židié roudničt  zúčast
nili se vždy co nejčetněji na všech národn ch instituc ch.

*
x) Viz Č . žid. ka l. roč . 40., 41. , 42. a 43.
2 ) Viz „Ž id o vské Bes dky", kn ih a I . , č lán ek „ S t a r é doku

m e n t y".
3 ) U lice u H asy.
4 ) Slovo „ t o n z " jest u t vo řen o o d slova „ t a xa "
5) „ P e r d o n " poch áz  asi od fr a n c . p a r d o n n er .

Reichenau a./K.

Moritz Deutschmann Leopold Fische, Jonas Goldmann

V i Rychnově n. Kn. je nejstarš  ž. n. o. v kraji
královéhradeckém, která měla dř ve svoji vlastn
čtvrt. Žel,' že se po požáru r. 1830 nezachovaly listiny
z dob starš ch, avšak různé památky nasvědčuj , že
tato obec již stávala před 300 lety. ;

R. 1893 bylo v R. n. Kn. 216 žid. osob; počet odtud
valně ubývá. Tehdejš  představenstvo bylo: starosta
Jos. Goldmann, předn. synagogy Ad. Löwenbach, sta
rosta ch. k. Mořic Deutschmann, výbor Zikmund
Fleischer. Dále byli starosty žid. obce Mořic Ďeutsch
inann (18 r.), Sal. Ledeč (3 r.) ; nyn  — od r. 1912
— Teodor D e u t s c h m a n n .

V obci působila řada učených a vysoce vážených
rab nů a učitelů. Z posledn ch jmenuji rab na Šala
mouna Lengsfeldera, který zde působil celých třicet
let; nyn  — od r. 1895 — je zde rab n Heřman Kphn.
Synagoga lehla před sto lety popelem, byla však znovu
zbudována. Stanovy sv. bratrstva Ch. K. pocházej
.z r. 1790; z téže doby je i zdejš  žid. hřbitov. R. 1869
byly potvrzeny stanovy spolku žid. žen.

Theodor Deutschmann üb. Heřman Kohn

V obvodu města R. n. Kn. je jen ještě v Doudle
bách stará synagoga a hřbitov; ten však byl před ně
kolika lety zrušen. Žid. matrika je v R. n. Kn. úplná
od dloby jej ho znovuzř zen  po velikém požáru
r. 1830. J.P.R.

G eschichte der Juden in Reicheiiberg.
Bearbeitet von

Prof. Dr. Emil Hofmann, Rabbiner in Reichenberg.

JJie Geschichte der Juden in Reichenberg umfaßt
einen Zeitraum von m e h r a l s 3 0 0 J a h r e n . Sie
weist einen eigenartigen Charakter auf. Nicht etwa,
als ob es an typischen Zügen fehlen würde. Wohl
wiederholt sich da im kleinen, was anderswo, in vie
len anderen Städten, in größerem Maße sich ereig
nete, namentlich das wechselvolle Schicksal und die
Unsicherheit der Rechtsstellung. Aber es war bis zur
Gründung der Kultusgemeinde keine organisierte Ge
meinschaft. Vor allem war die Seelenzahl eine ge
ringe. Wohl wurde der Zuzug jüdischer Einwanderer
seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer
größer, insbesondere als infolge der gewerbefreund
lichen Verfügungen Maria Theresias und nach dem
Einfuhrverbote Josefs I I . vom J. 1784 das Tuchma
chergewerbe in R. aufblühte. Nicht nur aus Böhmen,
wie Jungbunzlau, Neubidschow, Polna und anderen
Städten, sondern auch aus Mähren, besonders aus
Trebitsch und Pirnitz, nahmen jüd. Händler ihren
Wohnsitz in R. Sie kamen erst allein, später aber
ließen sie zum Teil auch ihre Familien nachkommen.
Aber selbst im J. 1810, als die Juden in R. eine
Höch&tzahl aufwiesen, durften die jüd. Bewohner
wohl kaum 100 Personen gezählt haben. Freilich be
standen anderswo auch Gemeinden mit noch gerin
gerer Seelenzahl. Aber in R., wo sie während der
längsten Zeit nur zeitweiligen Aufenthalt nehmen
durften, war ihnen infolgedessen auch die Bildung
einer Gemeinde, insbesondere die Anlegung eines
Friedhofes, • verwehrt.. Die letzte Reichenherger Herr
schaft hatte keine Schutzjuden; führte keine Familiesi
nummern ein und erteilte auch nicht die üblichen Kon
sense. Deshalb fehlen in den Familiantenbüchern
und in den Konsignationslisten die Namen Reichen
berger Juden. Sie wurden in die Statistik von ihren
Heimatsgemeinden aufgenommen. Dies schließt aber
nicht aus, daß sie in R., wenn zumeist auch nur nicht
dauernd, ihr Zelt aufsehlugen. Es ist weniger die Ge
schichte einer Gemeinde, als die Geschichte einer
j ü d. H a n d e l s k o l o n i e . Ihre Bedeutung lag vor
zugsweise auf wirtschaftlichem Gebiete. Der Gegen
satz zwischen'dieser wirtschaftlichen Bedeutung und
der Verfehmung seitens der Behörden und Körper
Schäften war ziemlich groß. Aber trotz aller Be
schränkungen sprengte die Lebensnotwendigkeit der
wirtschaftlichen Betätigung den gesetzlichen Rahmen.
Die Bedürfnisse des heimischen Gewerbes machte
diese Stadt zu einem Treffpunkt auswärtiger Juden.

In der Geschichte der Juden in R. können wir
d r e iEpochen unterscheiden.: Die e r s t e ist die Zeit
der Ansässigkeit, die ungefähr sechs Jahrzehnte
währte. Die z w e i t e dauerte über zwei Jahrhun
derte und wird gekennzeichnet durch das gesetzliche
Verbot der Niederlassung, das aber nicht hinderte,
daß Juden auch während dieses Zeitraumes in R. ge
wohnt haben. Die d r i t t e Epoche datiert seit dem
J. 1860, der gesetzlichen Gleichberechtigung.

Die Freiherren von Biberstein.
Ein Reichenberger Chronist, P. Karl F e lge n

h a u e r , Pfarrer von Christofsgrund, der von großem
Wohlwollen für die Juden erfüllt war, berichtet in
seiner im J. 1812 vollendeten Geschichte, die zwar
nur handschriftlich vorhanden, aber dennoch sehr
verbreitet ist: „Zur Zeit des Ulrich Freiherr v. Biber
stein herrschte im J. 1495 große Hungersnot. Drei
Familien, die sich unter dem Jeschken ernährten, ver
loren sich, ohne von ihnen etwas zu erfahren. Andere
kamen zu uns und bauten sich Häuser, unter denen
sich auch 18 Juden befanden1)." Da Felgenhauers
Werk von Irrtümern wimmelt und der Autor mit
Vorliebe vieles hinauf datiert und allzu früh ansetzt,
ist seinen Angaben gegenüber Vorsicht und Kritik
geboten. Zwar wäre die Annahme, Juden hätten sich
schon unter diesem Adelsgeschlecht, dessen Fried
länder, wie auch Forster Linie eine große Macht be
saß, wenn auch erst in der Spätzeit ihrer Herrschaft,
in R. niedergelassen, durchaus nicht von vornherein
von der Hand zu weisen. Wohl erhielt diese Stadt
erst iseit dem 16. Jht. durch das allmählige Aufblühen
des Gewerbelebens ihre Bedeutung, wird doch R. noch
im J. 1454 in einem Lehnbrief ein Städtchen zu
„Hammerstein" genannt, so galt doch.schon eitf'Jht.
vorher in der Rivalität der beiden Städte Görlitz und
Zittau die Reichenberger Handelsstraße als wichtiger
Durchgangspunltt für den Verkehr. Wiederholte Ver
Tbote zugunsten anderer Straßen sind ein sprechender
Beweis, daß der über R. führende We'g sich einer leb
haften Frequenz erfreut haben mußte. Da also R.
an einer Handelsstraße lag, wäre es ja verständlich,
wenn Juden sich dort frühzeitig niedergelassen
hätten. ' •

Die Einstellung der einzelnen Mitglieder des Biber
steinschen Hauses den Juden gegenüber war keine
einheitliche. Freilich, der letzte Reichenberger Grund
herr dieses Geschlechtes, Joachim I I ., verhielt sich
ablehnend, ja feindselig. Auf dem böhmischen Land
tage, wo er am 4. Mai 1542 als Berichterstatter aus
dem Herrenstande fungierte, befürwortete, er nach
stehende Entschließung. „Item, was die Juden an
belangt, welche vom vorherigen Landtag von S. M. K.
auf Ansuchen aller drei Stände aus dem Königreich
Böhmen ausgewiesen wurden und das laut anderen
Artikeln des Landtages in die Landesbücher einge
schrieben werden sollte, S. M. K. dabei verbleiben
will, so daß keine Juden aufgenommen werden und
das auf künftige ewige Zeiten. Und falls irgend ein
Jude in diesem Königreich unter wem immer aufge
funden würde, daß dieser am Halse bestraft werde,
außer denen, welche von S. M. dem König bis zum
Heil. Georg zuerst das Geleit erhalten und haben diese
besonders verzeichnet und allen gemeldet und allen
angezeigt zu werden und das wegen Einmahnung von
Schulden und auch wegen Bezahlung, wenn sie je
mandem schuldig sind.. Und diese Juden sind schul


