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Przedmiotem niniejszego szkicu jest osoba Salomona (Shelomo) Aszkenazego1, naj-
pierw lekarza na dworze sułtanów Sulejmana Wspaniałego (1520–1566) i Selima II
(1566–1574), a później wybitnego dyplomaty w służbie Wysokiej Porty. Aszkenazy
odegrał istotną rolę w ustanowieniu pokoju wenecko-tureckiego po bitwie pod Lepanto
w 1571 roku. Ponadto swój udział zapisał również w trakcie elekcji na tron Polski
Henryka Walezego oraz Stefana Batorego2.

Salomon Aszkenazy urodził się jako poddany wenecki w Udine w 1520 roku
w żydowskiej rodzinie pochodzącej z Niemiec. Wielu jego krewnych mieszkało na
terenie Republiki Wenecji – w Oderzo, Weronie, w Kandii na Krecie czy we wspo-
mnianym Udine. Ukończył studia medyczne na uniwersytecie w Padwie, jednak
                                                          

1 A. Aschkenasi, L’étonnante carrière d’un médecin juif au XVIe siècle: Solomon Aschkenasi. Quelques
aspects de la vie Juive en Pologne, en Turquie et à Venise à cette époque, „Revue d’Histoire de la Medicine
Hébraïque” 1979, vol. 32, s. 5–10, 27–32: Wystepuja liczne odmiany hebrajskiego וזנכשא w języku
łacińskim – Aschkena, Aszkenazy, Askenazy, Askanazy, Askienazy, itp. Nazwa ta oznacza przynależność
do grupy Żydów pochodzących z Niemiec, w odróżnieniu od Żydów sefardyjskich wywodzących się
w głównej mierze z Hiszpanii oraz Portugalii.

2 B. Arbel, Venezia, gli Ebrei e l’attività di Salomone Ashkenasi nella guerra di Cipro [w:] Gli ebrei
e Venezia, ed. G. Cozzi, Milano 1987, s. 163–197; Idem, The Eastern Trade, Solomon Ashkenazi and the
readmission of the Jews to Venice in 1573 [w:] Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern
Eastern Mediterranean, ed. by B. Arbel, Leiden–New York–Köln 1995, s. 87–94; Idem, Medicine,
Diplomacy and Trade: Solomon Ashkenazi and Venetian-Ottoman Relations, c. 1564–1573 [w:] Trading
Nations..., s. 77–86; Idem, Salomone Ashkenazi, mercante e armatore [w:] Il mondo ebraico. Gli ebrei tra
Italia nord-orientale e Impero asburgico dal Medioevo all'età contemporanea, eds. G. Todeschini, P.C. Ioly
Zorattini, Pordenone 1991, s. 109–128; Idem, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern
Eastern Mediterranean, „The Jewish Quarterly Review” 1998, vol. 88, no. 3/4, s. 328–331; M. Diena,
Rabbi Scelomò Askenazi e la Repubblica di Venezia, „Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti” 1897–1898, ser. 7, vol. 9, s. 616–637; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi and the Election to the Throne
of Poland (1574–1575), „Oxford Slavonic Papers” 1960, vol. 9, s. 8–20; Idem, Askenazi, Solomon [w:]
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, vol. 3, s. 731–733; Żydzi w Polsce odrodzonej: działalność
społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, pod red. I. Schipera, A. Tartakowera, A. Hafftki, t. 1,
Warszawa 1932, s. 52.
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wskutek edyktu wydalającego Żydów z Udine w 1556 roku rozpoczął swoją wędrówkę
po Europie. Podczas niej przez Francję, Niemcy i Moskwę dotarł na dwór władcy Pol-
ski Zygmunta II Augusta (1548–1572), gdzie pełnił rolę lekarza3.

W XVI wieku medycy żydowscy byli cenionymi fachowcami na dworach pol-
skich królów. Najstarszym lekarzem żydowskim służącym polskiemu władcy był
Izaak Hispanus, który po opuszczeniu Hiszpanii szybko wzbogacił się w Krakowie
i stał się osobistym lekarzem synów Kazimierza IV Jagiellończyka: Jana Olbrachta,
Aleksandra i Zygmunta Starego4. Kolejnym królewskim medykiem był Mojżesz
Fischel (lub Fiszel, zmarł w 1542 roku), członek najbogatszej i najbardziej wpływo-
wej rodziny żydowskiej w Krakowie, który zdobył sobie u Zygmunta Starego łaski
i urząd naczelnego rabina Małopolski. Około 1554 roku Zygmunt August podjął
nieskuteczne starania o sprowadzenie na swój dwór wybitnego medyka pochodzenia
żydowskiego Amatusa Luzytańskiego z Portugalii. Następcą Aszkenazego, który
w 1564 roku opuścił Kraków, został Salomon Kalahora (Calarrhoe), powołany na
lekarza królewskiego 4 czerwca 1570 roku5. Wspomagał go Meyer Dawid, który
wraz z Kalahorą po śmierci Zygmunta Augusta służył również Stefanowi Batoremu6.

Pierwsza wzmianka o pobycie Aszkenazego w Polsce pochodzi ze stycznia 1559
roku, choć według D. Zöllera mógł on być w Krakowie już w 1548 roku7. Duży wpływ
na podjęcie przez niego decyzji o wyborze Polski jako docelowego miejsca wędrówki
miała prawdopodobnie osoba Bony Sforzy, matki króla Zygmunta Augusta, która ota-
czała się architektami, artystami i naukowcami pochodzącymi z Italii. Zanim opuściła
Polskę w 1556 roku, mogła sprowadzić na dwór swojego syna obiecującego medyka,
który z kolei mógł również zostać zarekomendowany przez któregoś ze swoich roda-
ków przebywających w otoczeniu Bony Sforzy. Również spowiednik Bony, Franciszek

                                                          
3 H. Grätz, Geschichte der Juden von den aeltesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Bd. 9 – Geschichte

der Juden von der Verbannung der Juden aus Spanien und Portugal (1494) bis zur dauernden Ansiedelung
der Marranen in Holland (1618), Leipzig 1907, s. 369; M. Bałaban, Lekarze żydowscy w dawnej
Rzeczpospolitej. Odbitka z wydawnictwa „Żydzi w Polsce odrodzonej”, Warszawa 1933, s. 293–294; Idem,
Jüdische Arzte und Apotheker aus Italien und Spanien im XVI und XVII Jahrhundert in Krakau [w:]
Heimkehr, Essays jüdischer Denker, Berlin 1912, s. 177; B. Arbel, Salomone Ashkenazi, mercante
e armatore, s. 111; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 7–9; S. Sempołowska, Żydzi w Polsce, Warszawa
1906, s. 48; A. Aschkenasi, op.cit., s. 5; M. Horn, Dostawcy dworów królewskich w Polsce i na Litwie za
ostatnich Jagiellonów (1506–1575), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1989, nr 1
(149), s. 14–15, 17.

4 M. Bałaban, Lekarze żydowscy..., s. 292–293; A. Aschkenasi, op.cit., s. 5: Izaak Hispanus, przed
przybyciem do Krakowa, służył na dworze władcy perskiego Uzun Hassana. W 1472 roku wyruszył z misją
do Europy, w Trapezuncie wsiadł na okręt i udał się do genueńskiej Kaffy. Następnie przez Suczawę, gdzie
służył hospodarowi mołdawskiemu Stefanowi, skierował się do Węgier na dwór króla Macieja Korwina. Po
krótkim epizodzie węgierskim Izaak dotarł do Krakowa, gdzie wobec upadku państwa perskiego pod napo-
rem tureckim pozostał już do śmierci. W 1501 roku w uznaniu za swoją służbę otrzymał od króla Olbrachta
zwolnienie z podatków. Następca Olbrachta, Aleksander, z kolei doceniając jego talent dyplomatyczny,
wysłał go z misją do chana Ordy Perekopskiej i chana Ordy Zawołżańskiej.

5 M. Bałaban, Lekarze żydowscy..., s. 294–296; A. Aschkenasi, op.cit., s. 5: Salomon Kalahora pocho-
dził z rodziny emigrantów hiszpańskich. Rozwinął swoją praktykę lekarską pośród zamożnej szlachty
– wielokrotnie przybywał do Zamościa na wezwanie hetmana Jana Zamojskiego. Zgromadzone oszczędno-
ści lokował w przedsiębiorstwach solnych na Rusi oraz na Litwie.

6 A. Aschkenasi, op.cit., s. 5.
7 D. Zöller, Una lettera di Salamone Aschanasi al Granduca di Toscana, Firenze 1909, s. 1; M. Horn,

op.cit., s. 17.
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Stancaro, teolog i profesor języka hebrajskiego, prawdopodobnie odegrał rolę w spro-
wadzeniu Aszkenazego do Polski. Ponadto na Uniwersytecie w Padwie, uczelni, którą
ukończył Aszkenazy, studiowali Polacy, w tym Żydzi, którzy mogli swoimi opowie-
ściami zachęcić przyszłego medyka do przyjazdu do Polski. W XVI wieku społeczność
żydowska liczyła tu około 200 tys., a jej los był zdecydowanie lepszy niż w innych
katolickich państwach ówczesnej Europy, zwłaszcza w Niemczech czy Czechach8.
Pomimo że nie zachował się żaden dokument poświadczający nominację Aszkenazego
na osobistego lekarza króla Zygmunta Augusta, prawdopodobnie pełnił on wspomnia-
ną funkcję9.

Dokładna data oraz przyczyny opuszczenia Krakowa przez Salomona Aszkenazego
nie są znane. W sferze przypuszczeń pozostaje fakt, że medyk mógł opuścić Polskę na
fali rosnącego antysemityzmu spowodowanego działalnością w Polsce kardynała Lui-
giego (Aloisius Lipomanus) Lippomano10. Z Krakowa Aszkenazy wyruszył w 1564
roku do Stambułu, gdzie osiadł na stałe i początkowo piastował funkcję medyka na
dworze sułtana. W owym czasie elity polityczne imperium osmańskiego korzystały
z usług żydowskich lekarzy, którzy również niejednokrotnie odgrywali istotną rolę
w otoczeniu władcy. Z drugiej strony społeczność żydowska, uciekająca przed prześla-
dowaniami w Hiszpanii oraz Portugalii, chętnie emigrowała do Turcji, gdzie uzyski-
wała schronienie i, podobnie jak w Polsce, miała zapewnioną autonomię wyznaniową,
kulturową oraz sądowniczą, ciesząc się przy tym licznymi przywilejami11. Ponadto
z usług żydowskich medyków korzystali również chrześcijanie przebywający w Stam-
bule, w szczególności Wenecjanie. Przedstawiciele Najjaśniejszej Republiki: Vittorio
Bragadin – w latach 1564–1566 pełniący urząd bailo w Stambule – oraz Jakub Soranzo
– również bailo w latach 1566–1568 i ambasador przy sułtanie w 1575 roku, korzystali
z jego usług. Jednak największe uznanie zdobył w oczach Marcantonio Barbaro, pia-
stującego urząd bailo w Stambule w latach 1568–1572. Barbaro przedstawił Aszkena-
zego wielkiemu dragomanowi12, który z kolei wprowadził go w otoczenie wielkiego
wezyra Mehmeda Paszy Sokollu (1564–1579)13.

                                                          
8 H. Grätz, op.cit., Bd. 9, s. 369–371; A. Aschkenasi, op.cit., s. 5–7; W. Konopczyński, Dzieje Polski

nowożytnej, Warszawa 1936, t. I, s. 69; S. Sempołowska, op.cit., s. 48; M. Horn, op.cit., s. 17.
9 Négociations de la France dans le Levant, ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques des

ambassadeurs de France à Constantinople et des ambassadeurs, envoyés ou résidents à divers titres à
Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem, en Turquie, Perse, Géorgie, Crimée, Syrie, Égypte, etc., et dans
les États de Tunis, d'Alger et de Maroc, publiés pour le prèmier fois par E. Charrière, Paris 1848, t. III,
s. 521; A. Aschkenasi, op.cit., s. 6.

10 Żydzi w Polsce odrodzonej:…, t. 1, s. 51; T. Czacki, Rozprawa o Żydach i karaitach, Kraków 1860,
z. I, s. 48. Po przybyciu kardynała Lippomano do Polski nasiliły się nastroje antysemickie, m.in. spalono
Żydów z Rawy oskarżonych o kradzież hostii. O działalności wspomnianego kardynała w Polsce zob.: Acta
Nuntiaturae Polonae, moderatore Henrico Damiano Wojtyska CP, tomus III/1: Aloisius Lippomano (1555–
1557), edidit Henricus Damianus Wojtyska CP, Romae 1993.

11 H. Grätz, op.cit., Bd. 9, s. 369; M. Horn, op.cit., s. 17; A. Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-
-tureckie w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005, s. 261; A. Aschkenasi,
op.cit., s. 5, 9–10; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 8–9; M. Bałaban, Lekarze żydowscy..., s. 293.

12 Dragoman był wysokim urzędnikiem, który odpowiadał za kontakty między Turkami a cudzoziem-
cami. De facto pełnił rolę tłumacza oraz niekiedy przewodnika.

13 A. Galanté, Médicins juifs au service de la Turquie, Istanbul 1938, s. 5–18; H. Grätz, op.cit., Bd. 9,
s. 369; A. Aschkenasi, op.cit., s. 10; A. Rodrigue, Ottoman and Turkish Jewry: Community and Leadership,
s. 157; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 136–148; R. Calimani, Historia getta weneckiego, Warszawa



Łukasz Burkiewicz164

Barbaro, uświadamiając sobie, jak silne wpływy w otoczeniu wielkiego wezyra po-
siada Aszkenazy, starał się przedstawić przed rządem weneckim relacje z nim jako
bardzo przyjacielskie. W liście datowanym na 21 grudnia 1569 roku bailo pisał ze
Stambułu, że żydowski lekarz Salomon Aszkenazy jest w stałym kontakcie z nim.
Ponadto podkreślał, że Aszkenazy jest osobą dyskretną, miłą i przyjaźnie nastawioną
do Wenecjan. Informował również, że medyk posiada rozległe powiązania handlowe
z Kretą i przyczynia się do wytworzenia lwiej części dochodu wyspy. Dodał, że jest
mocno zainteresowany pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji związanych
z Cyprem. Aszkenazy był wspierany przez Barbaro, który zdawał sobie sprawę z roli,
jaką pełni w stosunkach wenecko-tureckich. W liście datowanym na 31 stycznia 1571
roku i skierowanym do Senatu, Barbaro napisał, że Wenecjanie aresztowali jego agenta
i szwagra oraz zarekwirowali kilka jego statków, w tym jeden, który Aszkenazy wysłał
na Kretę po wino zamówione przez króla Polski Zygmunta II Augusta. Dopiero inter-
wencja Barbaro spowodowała, że Aszkenazy odzyskał własny towar, który został wy-
dany jego bratu przybyłemu aż z Polski. W 1571 roku Salomon Aszkenazy został wy-
znaczony przez bailo lekarzem całej weneckiej społeczności w Stambule14.

W późniejszym okresie Barbaro pisał już o Aszkenazym jak o przyjacielu – w ra-
porcie przesłanym do Senatu Najjaśniejszej Republiki w 1573 roku, a właściwie pane-
giryku na cześć swojego protegowanego, podkreślił on jego niebywałe zasługi dla
relacji dyplomatycznych pomiędzy Turcją a Wenecją. W związku z tym w interesie
republiki postanowił objąć wpływowego żydowskiego lekarza specjalną opieką.
W trakcie wojny wenecko-tureckiej Aszkenazy stał się nieoficjalnym łącznikiem po-
między Wenecją a dworem tureckim. Ponadto, jako jedna z niewielu osób, miał prawo
wejść do domu ambasadora w czasie trwającego konfliktu15.

Tymczasem postępy Wysokiej Porty w basenie Morza Śródziemnego stały
w sprzeczności z interesami gospodarczymi Wenecji. Doprowadziło to do konfliktu,
który trwał nieprzerwanie od drugiej połowy XV wieku. Jednym z jego głównych po-
wodów stał się Cypr, będący pod kontrolą dynastii Lusignan, która równocześnie była
spadkobiercami królów jerozolimskich i armeńskich. W 1464 roku król Cypru Jakub II
de Lusignan (1460–1473), sprawując rządy w porozumieniu z Najjaśniejszą Republiką,
dla zacieśnienia stosunków pomiędzy dwoma państwami poślubił Wenecjankę Kata-
rzynę Cornaro. Kiedy w 1473 roku król Jakub II de Lusignan zmarł, Katarzyna Corna-
ro objęła samodzielne rządy, przy czym Wenecja uzyskała niemal nieograniczone
wpływy na wyspie. W 1489 roku królowa Cornaro po śmierci syna, Jakuba III de Lusi-
gnan, wobec rosnącego zagrożenia tureckiego przekazała kontrolę nad wyspą Republi-
ce Weneckiej16. Najbliższe otoczenie sułtana Selima II przekonywało go do zajęcia

                                                
2002, s. 150–151; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 178; Idem, Medicine, Diplomacy and Trade..., s. 78;
Idem, Salomone Ashkenazi, mercante e armatore, s. 111; J. Pajewski, Turcja wobec elekcji Walezego¸
Kraków 1935, s. 21–22.

14 B. Arbel, Medicine, Diplomacy and Trade..., s. 81–85; Idem, Salomone Ashkenazi, mercante
e armatore, s. 113.

15 Idem, Venezia, gli Ebrei..., s. 177; Idem, The Eastern Trade…, s. 88; Idem, Medicine, Diplomacy and
Trade..., s. 79; A. Aschkenasi, op.cit., s. 10.

16 D. Quirini-Popławska, Urbs populosissima, opulentissima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość póź-
nośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 1997, s. 151; G. Hill, A History of Cyprus, Cambridge 1948, vol. III,
s. 765–877; Chronique de l’île de Chypre par Florio Bustron, publiée par M. René de Mas Latrie, Paris
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Cypru, dowodząc, że wyspa może zostać szybko zdobyta niewielkim nakładem sił17.
Przejęcie Cypru, a tym samym kontroli nad regionalnymi szlakami handlowymi, było
niewątpliwym argumentem przemawiającym za ekonomicznym wzmocnieniem Turcji.
Ponadto niektórzy historycy wspominają fakt, że wpływ na podjęcie decyzji o opanowa-
niu wyspy przez sułtana mogła mieć jego słabość do alkoholu, w szczególności cypryj-
skiego wina. Selim za życia swojego ojca administrował regionem Kütayha (północno-
-zachodnia Anatolia), gdzie poznał smak niezwykle atrakcyjnych win i likierów pocho-
dzących z wyspy18. Tureckie plany opanowania Cypru były gorąco wspierane przez
wpływowego na dworze osmańskim żydowskiego finansistę – Józefa Nasiego19.
                                                
1886, s. 453–460; L. Simeoni, Le Signorie [w:] Storia politica d’Italia, ed. F. Vallardi, vol. II, Milano 1950,
s. 584–585; L. de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de
Lusignan, Paris 1852–1861, vol. III, s. 394–451; S. Panteli, Place of Refuge. The history of the Jews in
Cyprus, London 2004, s. 55; B. Arbel, The Reign of Caterina Corner (1473–1489) as a Family Affair,
„Studi Veneziani” 1993, t. 26, s. 67–85.

17 J. Parny, The successors of Sulaimān, 1566–1617 [w:] A History of the Ottoman Empire to 1730, ed.
by M.A. Cook, Cambridge–London–New York–Melbourne 1976, s. 108; S. Panteli, op.cit., s. 45; G. Hill,
op.cit., vol. III, s. 879–880; F. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of
Philip II, vol. II, London 1973, s. 1074–1075; D. Quirini-Popławska, op.cit., s. 178–196; B. Arbel, Venezia,
gli Ebrei..., s. 168; idem, The Jews in Venice and the Ottoman Menace, 1566–1571 [w:] Trading Nations...,
s. 55–56.

18 C. Roth, The House of Nasi: The Duke of Naxos, Filadelfia 1948, s. 17–18, 42–51; P. Grunebaum-
ballin, Joseph Naci, duc de Naxos, Parigi 1968, s. 134–135; S. Panteli, op.cit., s. 45; J. Parny, op.cit.,
s. 108; G. Hill, op.cit., vol. II, s. 879–880; F. Braudel, op.cit., vol. II, s. 1074–1075; B. Arbel, Venezia, gli
Ebrei..., s. 168–169; Idem, The Jews in Venice..., s. 55–56.

19 R. Samardžić, Mehmed Sokolović, t. II, Łódź 1982, s. 102–105; Chronique de l’île de Chypre...,
s. 384–454; A. Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–
–XVIII wieku, Wrocław 1998, s. 99–103; Idem, Stosunki dyplomatyczne..., s. 230; L. de Mas Latrie, op.cit.,
vol. III, s. 82–152, 557–578; N. Housley, The Later Crusades 1274–1580. From Lyons to Alcazar, Oxford
1992, s. 202; Ch. Galassi, La Maison des Lusignans d’Outre Mer, Paris 1974, s. 66; D. Alastos, Cyprus in
history – A Survey of 5000 Years, London 1955, s. 212–213; D. Hunt, The Frankish Period 1191–1571
[w:], Footprints in Cyprus. An illustrated history, ed. by D. Hunt, London 1990, s. 208–212; P. Grune-
baum-Ballin, op.cit., s. 134–135; S. Panteli, op.cit., s. 44–48, 55; C. Roth, The House of Nasi..., s. 17–18,
42–51; Idem, Joseph Nasi, Duke of Naxos, and the Counts of Savoy, „The Jewish Quarterly Review” 1967,
vol. 57, s. 460–472; J. Parny, op.cit., s. 108; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 817, 843, 878–880; F. Braudel,
op.cit., vol. II, s. 815–816, 1074–1075; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 168–170; Idem, The Jews in Ven-
ice..., s. 55–57, 60–61; Idem, The Jews in Cyprus: New Evidence from the Venetian Period [w:] Cyprus, the
Franks and Venice (13th–16th Centuries), ed. by B. Arbel, London 2000, s. 28; H.D. Purcell, Cyprus, Lon-
don 1969, s. 150; A. Arce, Espionaje y ultima aventura de José Nasí (1569–1574), „Sefarad” 1953, vol. 13,
s. 257–286; M.A. Levi, Don Joseph Nasi, Herzog von Naxos, Breslau 1859; C. Rose, New information on
the Life of Joseph Nasi, Duke of Naxos: The Venetian Phase, „Jewish Quarterly Review” 1970, vol. 60,
s. 330–344; B. Ravid, Money, Love and Power Politics in Sixteenth Century Venice: The Perpetual Ban-
ishment and Subsequent Pardon of Joseph Nasi [w:] Italia Judaica. Atti del I Convegno internazionale,
Rome 1983, s. 159–181; A. Aschkenasi, op.cit., s. 10; R. Calimani, op.cit., s. 139, 142: Józef Nasi (1524–
–1579), znany również jako Joao Micas, alias Giovanni Miches, alias Juan Migues, pochodzący z Por-
tugalii, dzięki zgromadzonemu kapitałowi oraz osiągniętym wpływom na dworze tureckim, stał się oso-
bistym doradcą sułtana Selima II. W uznaniu zasług zostały mu nadane liczne przywileje oraz w 1561 roku
miasto Tyberiada wraz z siedmioma przylegającymi do niej gminami. W 1566 roku otrzymał od sułtana
tytuł księcia Naksos i Cyklad. Opracował plan stworzenia żydowskiego państwa na Cyprze, które udzieliło-
by schronienia Żydom przed prześladowaniami w Europie Zachodniej. Zdobycie Cypru, w tym przede
wszystkim przejęcie kontroli nad perłą Lewantu – portem w Famaguście, było celem, do którego dążył
Józef Nasi. O jego pozycji świadczy fakt, że udzielił kredytu w wysokości 150 tys. dukatów królowi Francji
Henrykowi II. Kiedy władca nie chciał zwrócić pożyczonej kwoty, Józef Nasi uzyskał zgodę od sułtana na
zajmowanie okrętów francuskich wraz z ładunkami, dopóki nie odzyska należności. O rozmachu jego
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Wobec zbliżającego się zagrożenia tureckiego Wenecja skierowała na wyspę dodat-
kowe siły, ufortyfikowała najważniejsze miasta na wyspie – Nikozję i Famagustę –
oraz wysłała w rejon lewantyński dodatkowe galery. Ponadto Wenecjanie, obawiając
się tureckiej inwazji, przeprowadzali na wyspie skrupulatne śledztwa, podejrzewając
spisek wśród miejscowej ludności, w tym przede wszystkim Żydów20.

15 lutego 1568 roku do Wenecji dotarły informacje o planowanym powstaniu
w Famaguście. Przedsięwzięcie miał wspierać Józef Nasi, do którego także na bieżą-
co miały docierać dane o postępach prac. Ładunki wybuchowe podłożone pod miej-
skimi murami miały eksplodować w momencie, kiedy flota turecka znajdzie się na
redzie portu w Famaguście. W ten sposób lądujące oddziały tureckie wdarłyby się do
miasta przez wyrwę w obwarowaniach21. 26 maja 1568 roku Senat wystosował pi-
smo do kapitana Famagusty, w którym nakazywał mu zatrzymać wszystkich chrze-
ścijan i Żydów wymienionych w dokumencie jako spiskowcy. Pomimo że nie znale-
ziono jakichkolwiek dowodów na przygotowywanie antyweneckiego spisku, 26 lipca
1568 roku kapitan Famagusty nakazał wszystkim Żydom, którzy nie urodzili się
w Famaguście, aby opuścili miasto w ciągu piętnastu dni22. Wydarzenia z Famagusty
spowodowały, że również urzędnicy weneccy z Korfu oraz z Kandii na Krecie zostali
zobowiązani do przeprowadzenia rewizji w żydowskich siedzibach23.

Kiedy do Stambułu dotarły wieści o wielkim pożarze, który we wrześniu 1569 roku
zniszczył arsenał wenecki, sułtan rozpoczął przygotowania do wojny. Siły morskie
Signorii wskutek pożaru zostały w dużym stopniu osłabione, co w konsekwencji
utrudniło obronę Cypru24. Na przełomie lutego i marca 1570 roku poselstwo tureckie
pojawiło się w Wenecji z żądaniem oddania Cypru, grożąc jednocześnie zdobyciem
wyspy siłą. 27 marca 1570 roku Republika św. Marka odpowiedziała, że nie odda Cy-
pru, pokładając ufność w sprawiedliwość Boga, który nie pozwoli niewiernym odebrać
chrześcijańskiej posiadłości25.

1 lipca 1570 roku oddziały tureckie wylądowały na Cyprze, opanowując najpierw
port w Limassol. 8 sierpnia 1570 roku, po 48 dniach oblężenia, padła stolica
wyspy Nikozja26. Famagusta stawiała opór najeźdźcom znacznie dłużej. Dopiero po

                                                
działań świadczy również propozycja, którą skierował do księcia Sabaudii, Emanuela Filiberta (1553–
1580), obiecując mu koronę Cypru w zamian za pomoc w zdobyciu wyspy. Również słynny pożar, który 13
września 1569 roku strawił arsenał wenecki, był przypisywany agentom Józefa Nasiego. W basenie śród-
ziemnomorskim był uważany przez Żydów za capo principale całej ich społeczności.

20 R. Calimani, op.cit., s. 141.
21 B. Arbel, The Jews in Venice..., s. 62–63; Idem, The Jews in Cyprus…, s. 28–29; G. Hill, op.cit., vol.

III, s. 880–881.
22 B. Arbel, Abraham Castro Multiplied: Venetian Traders and Jewish Customs Farmers in the Levant,

c. 1530 – c. 1540 [w:] Trading Nations..., s. 29–30; R. Calimani, op.cit., s. 140.
23 B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 171; Idem, The Jews in Cyprus..., s. 29–30.
24 R. Quazza, Preponderanze straniere [w:] Storia politica d’Italia, ed. F. Vallardi, vol. VIII, Roma

1938, s. 36; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 883; B. Arbel, The Jews in Venice..., s. 63.
25 S. Panteli, op.cit., s. 49; J. Parny, op.cit., s. 108–109; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 882–883, 887–888.
26 J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 89; S. Panteli, op.cit.,

s. 49; R. Quazza, op.cit., s. 39; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 895–896; J. Parny, op.cit., s. 109.
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10-miesięcznej blokadzie skapitulowała 1 sierpnia 1571 roku27. Cypr stał się własno-
ścią Turcji na następne 307 lat, aż do 1878 roku. Niedługo po opanowaniu wyspy przez
Selima II doszło do wielkiej bitwy morskiej pod Lepanto. 7 października 1571 roku
25-letni książę Juan de Austria, głównodowodzący flotą chrześcijańskiej Ligi Świętej,
pokonał Turków. Z 230 muzułmańskich okrętów ocalało jedynie 30. Turcy stracili
30 tys. ludzi, chrześcijanie 8 tys. Książę Juan de Austria zniszczył mit o niezwyciężo-
nej flocie tureckiej. Jednak kilka miesięcy później, w 1572 roku, w bitwie pod Modo-
nem, wojska Ligi poniosły klęskę, co zmusiło Wenecję do zawarcia porozumienia
z imperium osmańskim28.

Wieści o zwycięstwie nad Turcją dotarły do Wenecji 18 października 1571 roku. Do
portu wpłynęła galera, której pokład pełen był turbanów i szat tureckich, a wokół burt
w wodzie były umieszczone tureckie chorągwie. W niedługim czasie w całym mieście
zapanowała wielka radość. Doża Alvise Mocenigo udał się do kościoła św. Marka,
gdzie odśpiewano Te Deum. Fala żarliwej pobożności, która ogarnęła Wenecję po zwy-
cięstwie pod Lepanto, odbiła się kosztem Żydów. Nienawiść do Józefa Nasi, który
w tajnych dokumentach weneckiej Consiglio dei Dieci – Rady Dziesięciu – był uważa-
ny za lidera środowisk żydowskich w basenie śródziemnomorskim, wskrzesiła pośród
Wenecjan ideę odwetu na Żydach29.

W grudniu 1571 roku w Senacie został przedstawiony projekt ustawy przewidujący
prolongatę pobytu Żydów w Wenecji na warunkach bardzo podobnych jak w latach
poprzednich. Tymczasem kardynał Alvise Grimani zgłosił wniosek przeciwny, w któ-
rym zaproponował, aby wygnać Żydów z miasta. Co prawda, nie istniały dowody, że
getto weneckie popierało Turcję, jednak z pewnością Józef Nasi był tam bardzo popu-
larny30.

Alvise Grimani twierdził, że zwycięstwo pod Lepanto było znakiem Bożej łaski
i w związku z tym upewniał, że należy złożyć Jezusowi Chrystusowi dowód wdzięcz-
ności. Takim dowodem mogło stać się wypędzenie Żydów. Grimani twierdził, że Żydzi
rozpowszechniali plotki, wyolbrzymiając znaczenie pożaru Arsenału i braków zboża
w mieście w celu zachęcenia Turków do rozpoczęcia wojny z Wenecją. Dodał również,
że przez swoją działalność handlową Żydzi doprowadzili do ubóstwa wiele rodzin
                                                          

27 A. Visconti, L’Italia nell’epoca della controriforma dal 1516 al 1713 [w:] Storia d’Italia, ed.
A. Mondadori, vol. VI, Milano 1958, s. 149–151; S. Panteli, op.cit., s. 50; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 957,
895–1037; S. Panteli, op.cit., s. 50; R. Quazza, op.cit., s. 39–40.

28 H. Inalcik, Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300–1600, Kraków 2006, s. 51–52;
A. Aschkenasi, op.cit., s. 27; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 174; Idem, The Eastern Trade..., s. 87;
F. Braudel, op.cit., s. 1125; R. Quazza, op.cit., s. 40–42; A. Visconti, op.cit., s. 151–154; J. Parny, op.cit.,
s. 109; J. Reychman, op.cit., s. 89; R. Calimani, op.cit., s. 144; A. Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne...,
s. 266–267.

29 B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 164–166; Idem, The Jews in Cyprus…, s. 28; R. Calimani, op.cit.,
s. 80–81; F.C. Lane, The Mediterranean Spice Trade: Its Revival in the Sixteenth Century [w:] Venice and
History. The Collected Papers of Frederic C. Lane, Baltimore 1966, s. 32; R. Calimani, op.cit., s. 75–77,
144–145; B. Ravid, The Establishment of the Ghetto Vecchio of Venice, 1541: Background and Reappraisal
[w:] Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 1973, s. 162; Idem, A Tale of
Three Cities and the their Raison d’Etat: Ancona, Venice, Livorno, and the Competition for Jewish Mer-
chants in the Sixteenth Century [w:] Jews, Christians, and Muslims in the Mediterranean World after 1492,
ed. by A.M. Ginio, b.m.w. 1992, s. 146; S. Panteli, op.cit., s. 42.

30 R. Calimani, op.cit., s. 144; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 163–164. Zob. A. Valiero, Dell’utilità
che si può ritarre delle cose operate dai Veneziani, Padwa 1787.
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patrycjuszy oraz siali zepsucie wśród młodzieży, obnosząc się ze swoim bogactwem.
Pomimo że w obronie Żydów stanęło kilku członków Rady Dziesięciu, wniosek Gri-
maniego został przyjęty. 18 grudnia 1571 roku Senat postanowił, że wszyscy Żydzi
muszą opuścić Wenecję w ciągu dwóch najbliższych lat, do lutego 1573 roku. W tym
czasie nie mogli oni uprawiać lichwy oraz swobodnie podróżować poza miasto31.

Wenecja po zwycięstwie pod Lepanto odczuwała pilną potrzebę zakończenia sporu
z imperium osmańskim. W końcu Wenecjanie opuścili szeregi Ligi i 7 marca 1573
roku podpisali pokój z Turcją. Chociaż ostateczna decyzja o zawarciu traktatu pokojo-
wego z Turcją zapadła w Wenecji i została podjęta przez Consiglio dei Dieci, to jednak
pertraktacje pokojowe były prowadzone w Stambule, a twórcami zawartego traktatu
stali się Marcantonio Barbaro oraz Salomon Aszkenazy i pomagający mu wielki dra-
goman Ali Bej32. Oprócz kilku miesięcy w 1572 roku, kiedy Wenecja w swoich roko-
waniach z Wysoką Portą wykorzystywała ambasadora Francji w Stambule, cały ciężar
pertraktacji pokojowych ze strony weneckiej leżał w rękach Barbaro33. Pomimo pro-
wadzonej wojny wielki wezyr Mehmed Sokollu był przyjaźnie nastawiony do Wenecji,
w której miał liczne kontakty. W trakcie wojny nie mógł się oficjalnie spotykać z Bar-
baro, aby nie zostać posądzonym przez swoich oponentów na dworze sułtana o szpie-
gowanie na rzecz Wenecjan. Idealną osobą do pośredniczenia pomiędzy wielkim wezy-
rem a ambasadorem stał się w związku z tym Salomon Aszkenazy. Z tekstem uzgod-
nionego porozumienia pokojowego między Barbaro a stroną wenecką ze Stambułu do
Wenecji został wysłany syn Marcantonio Barbaro – Franciszek, który przed Consiglio
dei Dieci przedstawił uzgodnienia zawarte przez swojego ojca. Jest również mocno
prawdopodobne, że już wówczas Franciszek Barbaro przywiózł z sobą petycję Salo-
mona Aszkenazego dotyczącą odwołania dekretu o wypędzeniu Żydów z Wenecji34.
W myśl postanowień pokojowych Wenecja musiała pogodzić się z utratą Cypru oraz
została zmuszona do zapłacenia ogromnych reparacji wojennych35.

Wenecja po podpisaniu traktatu pokojowego z Turcją dalej miała nadzieję na odzy-
skanie Cypru, terenów w Dalmacji oraz jeńców wojennych. W związku z tym nadal
pragnęła utrzymywać znajomość i kontakty z Salomonem Aszkenazym. Również Tur-

                                                          
31 A. Aschkenasi, op.cit., s. 28; R. Calimani, op.cit., s. 146; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 173; Idem,

The Jews in Venice..., s. 74–75; C. Roth, Gli ebrei in Venezia, Roma 1933, s. 101–102, 359. Zob.:
A. Milano, Storia degli ebrei italiani nel Levante, Florence 1949.

32 Relazione dell’Impero Otomano del senatore Constantino Garzoni, stato all’Ambasciera di
Constantinopoli nel 1573 [w:] Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, raccolte, annotate ed edite da
E. Albèri, ser. III, r. I, Firenze 1840, s. 376–377; M. Bałaban, Lekarze żydowscy..., s. 293–294; B. Arbel,
Medicine, Diplomacy and Trade..., s. 80–81; J. Pajewski, op.cit., s. 17; R. Calimani, op.cit., s. 149;
M. Diena, op.cit., s. 625–626.

33 B. Ravid, op.cit., s. 146; B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 177–178; Idem, Medicine, Diplomacy and
Trade..., s. 79–80.

34 B. Arbel, Medicine, Diplomacy and Trade..., s. 77; Idem, The Eastern Trade..., s. 88, 90.
35 R. Mantran, Histoire de l’Empire Ottoman, Lille 1989, s. 156; S. Panteli, op.cit., s. 50–52; J. Parny,

op.cit., s. 109–110; J. Reychman, op.cit., s. 90–91; F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm
XV–XVIII wiek, t. III, Warszawa 1992, s. 23; H. Inalcik, op.cit., s. 53–54; R. Calimani, op.cit., s. 148–149;
B. Arbel, The Eastern Trade..., s. 94; G. Hill, op.cit., vol. III, s. 895–1037; R. Quazza, op.cit., s. 39–40;
A. Visconti, op.cit., s. 149–151.
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cja starała się go wykorzystać w jej planach wciągnięcia Najjaśniejszej Republiki
w antyhiszpański sojusz36.

Bez wątpienia na wynik rokowań wpłynął wenecki patriotyzm Aszkenazego i jego
przywiązanie do miejsca urodzenia pomimo wszystkich krzywd, jakich doznał od We-
necjan. Oprócz niewątpliwych politycznych talentów zasłynął również odważnymi
gestami wobec obywateli Najjaśniejszej Republiki. Wykorzystując swój własny statek,
w okresie wojny wenecko-tureckiej przetransportował ze Stambułu pewnych kupców
weneckich zatrzymanych w mieście przez Turków. Korespondencja bailo docierała do
Wenecji za pośrednictwem Aszkenazego, który wynosił ją z rezydencji Barbaro
w swoich własnych butach. Listy weneckie wraz z własną korespondencją wysyłał na
Kretę. Podczas jednej z podróży kurier Aszkenazego zmarł na terenie Księstwa Naksos
i jego poczta dostała się w ręce agentów Józefa Nasiego, którzy niezwłocznie przesłali
zdobycz na dwór sułtana. W konsekwencji tego medyk został aresztowany i poddany
przesłuchaniu. Tylko dzięki interwencji swojego opiekuna, Mehmeda Sokollu, udało
mu się ujść cało. Aszkenazy nie przestraszył się wydarzeniami i dalej prowadził kore-
spondencję między wielkim wezyrem a ambasadorem weneckim. Kiedy osmański
dwór spędzał zimę 1571–1572 w Edirne, wielki wezyr, nie chcąc zrezygnować z usług
swojego lekarza nawet na krótki czas, zabrał go z sobą pod pretekstem leczenia wła-
snej żony. Wówczas oponenci wielkiego wezyra zaatakowali ponownie i aresztowali
wpływowego medyka pod zarzutem szpiegostwa. Aresztowany i przesłuchiwany został
kolejny raz ocalony przez Mehmeda Sokollu37.

W trakcie wojny wenecko-tureckiej kupcy z żydowskiej rodziny Segura zwrócili się
do sułtana Selima II z prośbą, aby ten aresztował przebywających w Stambule Wene-
cjan. Miało to zrekompensować straty, jakie członkowie tej rodziny ponieśli za przy-
czyną Najjaśniejszej Republiki. Sułtan przychylił się do prośby Żydów. Na wieść o tym
Mehmed Sokollu, pragnąc zapobiec zaostrzeniu sytuacji i jednocześnie nie być posą-
dzonym o wspieranie Wenecjan, wysłał Salomona Aszkenazego do wpływowego
w pałacu sułtana Ahmeda Paszy, aby go przekonał do odwołania polecenia aresztowa-
nia Wenecjan. Misja zakończyła się sukcesem i raz jeszcze Salomon Aszkenazy zapre-
zentował znakomity talent dyplomatyczny. Niedługo po podpisaniu traktatu pokojowe-
go między Turcją a Wenecją Aszkenazy rozpoczął usilne starania zmierzające do
zmniejszenia nastrojów antyżydowskich w Wenecji. Zwracał uwagę, że poprawa sytu-
acji Żydów w Wenecji bez wątpienia polepszy położenie kupców weneckich w Stam-
bule. W rezultacie działań Aszkenazego oraz w następstwie interwencji dwóch Avoga-
dori di comun – adwokatów sprawy publicznej – którzy stwierdzili, że dekret wypę-
dzający Żydów z Wenecji z 18 grudnia 1571 roku jest niezgodny z prawem, Senat
uznał stanowisko adwokatów za słuszne i 17 lipca 1573 roku przyjął zupełnie odmien-
ną ustawę. Najistotniejszą zmianą było to, że Żydzi mogli pozostać w mieście, jednak
zobowiązano ich do zebrania 50 tys. dukatów w celu sfinansowania pożyczek pod
zastaw dla biednych Wenecjan. Zmniejszono oprocentowanie pobierane przez bankie-
rów żydowskich, przez co dokonano zmian zasad funkcjonowania banków, które
z instytucji przynoszących zysk stały się narzędziem państwowym tworzonym pod
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37 Ibidem, s. 80.
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przymusem przez gminy żydowskie na użytek chrześcijan38. Ponadto interwencja Asz-
kenazego przyczyniła się do wyeliminowania podejrzeń o sympatię, jaką mieli darzyć
weneccy Żydzi Turcję39.

Aszkenazy interweniował również w sprawie żydowskich kupców ze Stambułu.
13 maja 1573 roku bailo Marcantonio Barbaro raportował z Turcji, że Żydzi zwrócili
się do Aszkenazego z propozycją, aby przenieść handel z Ankony do Chioggi, miasta
położonego na południowym krańcu laguny weneckiej. W związku z wydarzeniami
z Ankony z 1555 roku, które na długo zapadły w pamięć społeczności żydowskiej,
gdzie spalono na stosie kilkudziesięciu Żydów, został zorganizowany bojkot ekono-
miczny Ankony. Na czele bojkotu stał potężny Józef Nasi. Impas trwał dwa lata, po
czym wszystko wróciło do normy, jednak wydarzenia te pozostawiły głęboki ślad
i stały się początkiem upadku miasta40.

Istotną rolę odegrał Aszkenazy w kontaktach polsko-tureckich na tle stosunków
Turcji z Moskwą. Do połowy XVI wieku imperium osmańskie nie uznawało dyna-
micznej ekspansji Moskwy za istotne zagrożenie dla swoich granic. Dopiero moskiew-
skie zagrożenie tureckich pozycji na ziemiach czarnomorskich skłoniło rząd osmański
do zmiany polityki. Wysoka Porta postanowiła przekazać wojnę z Rosją swoim dwóm
wasalom – chanowi Krymu oraz Księstwu Siedmiogrodzkiemu (tur. Erdelu)
– w związku z czym zaczęła się żywo interesować sprawami swoich północnych sąsia-
dów41. Inicjatorem wojny z Moskwą był Sokollu Mehmed Pasza. Na dworze osmań-
skim przeciwstawiał się planom wyprawy w przeciwnym kierunku, mianowicie pod-
bojowi weneckiego Cypru, do czego z kolei namawiał sułtana Józef Nasi. Wielki we-
zyr Mehmed Sokollu snuł perspektywiczne plany korzystnego dla Turcji rozwiązania
sukcesji po spodziewanej bezpotomnej śmierci schorowanego króla Polski Zygmunta
Augusta. Dokładne informacje o stanie zdrowia władcy Polski wielki wezyr miał od
Salomona Aszkenazego, posiadającego rozległe kontakty w Polsce42.

W 1572 roku zmarł król Polski Zygmunt II August, a nowy władca miał zostać wy-
brany na drodze wolnej elekcji. Już na przełomie lata i jesieni 1569 roku wpływowi
politycy Wysokiej Porty rozpoczęli rozmowy z agentami francuskimi na temat kandy-
datury Henryka, brata króla Francji Karola IX, na tron Polski. Co prawda, Turcja miała
swojego kandydata w postaci hrabiego Potockiego, jednak kiedy polska szlachta nie
mogła ustalić wspólnego stanowiska, Turcja zdecydowała się poprzeć projekt małżeń-

                                                          
38 A. Aschkenasi, op.cit., s. 28; B. Arbel, The Eastern Trade..., s. 87, 90; Idem, Venezia, gli Ebrei...,

s. 174, 179; R. Calimani, op.cit., s. 147–148, 151; J. Pajewski, op.cit., s. 17.
39 M.P. Pedani, Tra economia e geo-politica: la visione Ottomana della guerra di Cipro, „Annuario

Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica” 2003, vol. 5, s. 297; B. Arbel, Medicine, Diplomacy and
Trade..., 77–94; A. Aschkenasi, op.cit., s. 28.

40 B. Arbel, The Eastern Trade..., s. 91; Idem, The Jews in Venice..., s. 60–61; C. Roth, The House of
Nasi…, s. 158–168; R. Calimani, op.cit., s. 77–78. Zob.: A. Toaff, Nuova luce sui marrani di Ancona
(1556) [w:] Studi sull’ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth, ed. E. Toaff, Rome 1974, s. 261–280;
M. Saperstein, Martyrs, Merchants and Rabbis: Jewish Communal Conflict as Reflected in the Responsa on
the Boycott of Ancona, „Jewish Social Studies” 1981, vol. 43, s. 215–228.

41 H. Inalcik, op.cit., s. 51–52.
42 A. Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne..., s. 255, 261.
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stwa Henryka z siostrą króla Polski Zygmunta Augusta – Anną Jagiellonką43. Nie mo-
gła pozwolić, aby tron polski objął Habsburg lub Rurykowicz, który mógłby wciągnąć
Polskę w orbitę wpływów antytureckich44.

Wysoka Porta pragnęła utrzymać z Rzeczpospolitą poprawne stosunki sąsiedzkie.
28 lutego 1573 roku, w końcowym etapie rokowań turecko-weneckich w Stambule, do
miasta przybył ambasador francuski, biskup François de Noailles, który zabiegał
o poparcie Porty dla kandydatury Henryka. Żywego poparcia ambasadorowi udzielił
wówczas Salomon Aszkenazy, doskonale znający polskie realia i wykorzystując liczne
kontakty handlowe, wskazał najbardziej odpowiedniego dla społeczności żydowskiej
w Polsce i Turcji kandydata45. Podczas elekcji na tron Polski Turcy wsparli Henryka
Walezego, który został królem Polski w lutym 1574 roku46. Również król Francji Karol
IX był żywo zainteresowany pozbyciem się znienawidzonego brata Henryka poprzez
pozyskanie dla niego korony Polski47.

Po krótkim okresie rządów Henryka Walezego i jego ucieczce z Polski w czerwcu
1574 roku tron Rzeczpospolitej ponownie stał się przedmiotem zakusów sąsiednich
państw. Kolejnym kandydatem wskazanym przez imperium osmańskie stał się woje-
woda siedmiogrodzki Stefan Batory, który został kontrkandydatem dla Maksymiliana
Habsburga, wroga Turcji. W Stambule uważano, że Batory, jako wasal Wysokiej Porty,
będzie się starał o utrzymanie przyjaznych stosunków z Turcją48. Misją Salomona Asz-
kenazego stało się niedopuszczenie do sytuacji, w której królem Polski zostałby inny
kandydat niż zaakceptowany przez Turcję49.

W 1574 roku Salomon Aszkenazy przybył do Wenecji jako przedstawiciel Selima II
i z tej okazji został przyjęty przez dożę Mocenigo oraz Senat z największymi honora-
mi. Przez weneckich Żydów był witany z niespotykanie wielkim entuzjazmem50. Jego
wizyta była związana z negocjacjami dotyczącymi ustalenia granicy wenecko-tureckiej
w Dalmacji oraz wciągnięcia Wenecji w antyhiszpański sojusz. Równocześnie zała-

                                                          
43 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 1878, s. 67–72;

C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 9; J. Pajewski, op.cit., s. 4–5; A. Aschkenasi, op.cit., s. 29;
A. Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne…, s. 263.

44 J. Pajewski, Projekt przymierza polsko-tureckiego za Zygmunta Augusta [w:] Księga ku czci Oskara
Haleckiego. Wydana w XXV-lecie jego pracy naukowej, Warszawa 1935, s. 185, 192; Idem, Turcja…, s. 9–
–15; A. Aschkenasi, op.cit., s. 30.

45 J. Pajewski, Turcja…, s. 21–22; H. Grätz, op.cit., Bd. 9, s. 428–429; M. Horn, op.cit., s. 17.
46 Relazione dell’Impero Otomano..., s. 334; K. Beydilli, Die Polnischen Königswahlen und Interre-

gnen von 1572 und 1576 im lichte Osmanischer Archivalien, München 1976, s. 16–18; H. Grätz, op.cit.,
Bd. 9, s. 428–429; H. Inalcik, op.cit., s. 51–52; K. Baczkowski, S. Grzybowski, Wielka Historia Polski,
t. II, Kraków 2003, s. 484–485.

47 Kiedy w 1580 roku (list z 18 lutego 1580 roku) Salomon Aszkenazy, zwany w dokumencie Salomon
Tudesque, starał się o wsparcie w sprawie o charakterze prywatnym u Henryka, już wówczas króla Francji,
pisał do niego, że podczas jego elekcji na tron Polski zrobił wszystko, co było w jego mocy, dla niego.
D. Zöller, op.cit., s. 2; Négociations de la France dans le Levant..., vol. III, s. 883: „Massime in la electione
chè Vostra Maesta a fo electo rè de Poloniam che iò fu causa de tutto quello se operò qui, siben credo che
monsior de Axc averà tirato il tutto a se’”.

48 K. Dopierała, Stosunki dyplomatyczne Polski z Turcją za Stefana Batorego, Warszawa 1986, s. 25–
–27; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 10.

49 R. Samardžić, op.cit., t. II, s. 263–264; H. Inalcik, op.cit., s. 51–52; K. Beydilli, op.cit., s. 65–86.
50 B. Arbel, Venezia, gli Ebrei..., s. 181.



Łukasz Burkiewicz172

twiał dla spokrewnionej z nim rodziny Basevi znaczne przywileje51. Wówczas przybył
do niego francuski poseł w celu zasięgnięcia opinii Aszkenazego na temat sytuacji
w Polsce. W tym czasie Henryk, pomimo opuszczenia Rzeczpospolitej, nie chciał re-
zygnować z tronu Polski i pragnął panować nad dwoma państwami jednocześnie. Asz-
kenazy zasugerował, że Polacy z pewnością się na takie rozwiązanie nie zgodzą, ale
z drugiej strony byli skłonni zaakceptować królewskiego brata, księcia d’Alençon.
Jednocześnie u Aszkenazego zrodził się pomysł wykreowania włoskiego kandydata na
tron Polski, którym stał się książę Ferrary Alfonso II z rodziny d’Este, popierany przez
Izaaka da Fano, wpływowego finansistę, bibliofila i filantropa, posiadającego również
silne wpływy w radzie miejskiej Ferrary. Salomon Aszkenazy spowodował, aby książę
Ferrary w osobistym liście poprosił o wsparcie swej kandydatury na tron Polski sułtana
Selima II52. Ponadto Alfonso swoje starania o koronę Rzeczpospolitej miał oprzeć na
dwóch argumentach: na dynastycznym – jego ojciec był kuzynem Bony Sforzy, matki
zmarłego króla Zygmunta Augusta; oraz strategicznym, czyli na potencjalnym wspar-
ciu tureckim53.

Jednak książę Ferrary nie przejawiał takiego zaangażowania w staraniach o tron
Polski jak sam Aszkenazy, który przez to czuł się rozczarowany postawą włoskiego
władcy. Ponadto następca Selima II, Murad III, nie uznawał bezsprzecznie autorytetu
wielkiego wezyra Mehmeda Sokollu i – co za tym idzie – samego Aszkenazego. Tym-
czasem zbliżał się kwiecień 1575 roku, termin, który został wyznaczony Henrykowi
Walezemu na powrót do Polski i po którym, w wypadku dalszego bezkrólewia, miało
dojść do elekcji kolejnego władcy. Aszkenazy napisał do księcia Alfonsa dwa listy
– 12 kwietnia i 2 maja – w których wyrażał rozczarowanie jego postawą oraz skarżył
się na fakt, że musiał ponieść duże wydatki z własnej kieszeni na sprawy związane
z przygotowaniami do elekcji księcia Ferrary. Co prawda, na sejmie elekcyjnym w
listopadzie 1575 roku książę Alfonso był reprezentowany przez poetę Guariniego,
jednak miał silniejszych przeciwników i sejm wybrał na króla Polski Maksymiliana
Habsburga. Część szlachty pod przewodnictwem Jana Zamoyskiego jednak opowie-
działa się za wojewodą siedmiogrodzkim Stefanem Batorym, który również cieszył się
poparciem Turcji przez fakt, że był jej lennikiem54.

Po wyborze Batorego na króla Polski sułtan Murad III oraz wielki wezyr Mehmed
Sokolli wyrazili wielką radość z tej wiadomości i zapewniali go o swojej przyjaźni.
W stosunkach z Turcją Stefan Batory zachowywał pozory uległości i odnosił z tego
tytułu znaczne korzyści. Stosunki polsko-tureckie zostały ustalone aktem sojuszniczym
podpisanym 17 lipca 1577 roku. Przymierze było skierowane przeciwko polityce
Habsburgów i Iwana IV Groźnego55. 14 grudnia 1575 roku Stefan Batory, poślubiwszy

                                                          
51 Idem, The Eastern Trade..., s. 93; R. Calimani, op.cit., s. 151; R. Samardžić, op.cit., t. II, s. 287;

A. Aschkenasi, op.cit., s. 28.
52 A. Aschkenasi, op.cit., s. 30; C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 10–12. Poparcie tureckie było

kosztowne – 50 tys. dukatów stanowiło honorarium sułtana; co najmniej 12–15 tys. dukatów należało
przeznaczyć dla poszczególnych członków rządu tureckiego; 10 tys. dukatów było wynagrodzeniem Asz-
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53 C. Roth, Dr. Solomon Ashkenazi..., s. 13.
54 Ibidem, s. 13–14; H. Grätz, op.cit., Bd. 9, s. 429.
55 K. Dopierała, op.cit., s. 29–32, 147, 160.
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królewnę Annę Jagiellonkę, został wybrany królem Polski. Koronacja obyła się
w Krakowie 1 maja 1576 roku56.

W działalności dyplomatycznej Aszkenazego leżał zapewne również jego własny
interes ekonomiczny. Jego interwencja podczas elekcji w latach 1574–1575 nie była
jedynie podyktowana interesami politycznymi Wysokiej Porty. Zapewne o żywym
zainteresowaniu wpływowego medyka sprawami polskimi zdecydowały jego interesy,
które prowadził z dworem w Krakowie57. Salomon Aszkenazy zajmował się eksportem
kreteńskiego wina przez Stambuł na polski dwór. Jego kontakty i koneksje na dworze
sułtana pozwoliły mu czerpać z tego interesu pokaźny dochód. Najprawdopodobniej
okres, w którym Salomon Aszkenazy był lekarzem na dworze króla Polski, zaprocen-
tował licznymi znajomościami w Rzeczpospolitej, które przerodziły się później
w kontakty handlowe. Ponadto jego brat mieszkał w Polsce, co zapewne również uła-
twiało mu handel z Rzeczpospolitą58. Początkowo Aszkenazy pełnił rolę pośrednika
w handlu winem pomiędzy Polską a Józefem Nasi, aby później samodzielnie prowa-
dzić działalność handlową59.

Po sukcesie pierwszych misji dyplomatycznych wielki wezyr powierzył żydow-
skiemu lekarzowi kolejne – m.in. podpisanie traktatu pokojowego w imieniu Wysokiej
Porty z Hiszpanią. Zawarte porozumienie 7 lutego 1578 roku między Hiszpanią i Tur-
cją swoim podpisem potwierdzał Salomon Aszkenazy. W ten sposób Aszkenazy
z pozycji nadwornego medyka stał się doradcą sułtana i wielkiego wezyra w kwestiach
polityki zagranicznej60. Był wzywany zawsze, kiedy trzeba było przeniknąć myśli za-
chodnich dyplomatów, m.in. w 1583 roku interweniował w sporze pomiędzy dyplo-
matami angielskimi i weneckimi w Stambule61.

Aszkenazy kontynuował praktykę medyczną przy jednoczesnej działalności dyplo-
matycznej, będąc aż do końca XVI wieku jedną z najbardziej wpływowych osób
w Stambule. Kiedy w 1578 roku wielki książę Toskanii wznowił stosunki dyploma-
tyczne z Turcją po wcześniejszym ich zerwaniu w okresie wojny wenecko-tureckiej,
Aszkenazy łagodził negocjacje pomiędzy Toskańczykami a Stambułem, przygotowując

                                                          
56 R. Samardžić, op.cit., t. II, s. 268–269.
57 B. Arbel, Medicine, Diplomacy and Trade..., s. 86–87.
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we Lwowie, został oskarżony przez króla Zygmunta Augusta o przemyt do Turcji zakazanych towarów,
w tym cyny, składnika stopu do odlewu armat. Niebawem oskarżenia poszły w niepamięć, Zygmunt August
zezwolił Józefowi Nasi wywóz cyny z Polski, a sam jednocześnie pożyczył u wpływowego Żyda 150 tys.
talarów. Nasi również ułatwił na dworze osmańskim posłowi Andrzejowi Taranowskiemu załatwienie
spraw polskich. Wino sprowadzane do Polski w ramach handlu z Turcją pochodziło głównie z Peloponezu,
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60 B. Arbel, The Eastern Trade..., s. 93; R. Calimani, op.cit., s. 151; R. Samardžić, op.cit., t. II, s. 287.
61 R. Samardžić, op.cit., t. II, s. 285; A. Aschkenasi, op.cit., s. 31.
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m.in. dla strony włoskiej listę prezentów, jakie miała ona przekazać dygnitarzom poli-
tycznym Wysokiej Porty (co ciekawe, przewidział również prezent dla siebie!)62.

W grudniu 1587 roku zmarł król Polski Stefan Batory. Wówczas Żydzi mantuań-
scy zaproponowali, aby do elekcji wystartował Vincento Gonzaga. Jego starania miał
wesprzeć Salomon Aszkenazy, który jednak zdystansował się do tego pomysłu, ma-
jąc w pamięci kosztowną lekcję z księciem Ferrary. Z kolei Aszkenazy zaangażował
się w politykę antyhiszpańską w Niderlandach, udzielając cennych informacji po-
wstańcom, m.in. o przygotowaniach hiszpańskich do ataków na fortece w Goletta
i w Tunisie63.

W 1591 roku Aszkenazy wpłynął na wybór polskiego Żyda Emanuela Arona na
wojewodę mołdawskiego. Jednak zaangażowanie w sprawy pogranicza polsko-
-tureckiego omal nie skończyły się dla niego tragicznie. Przebywając w Jassach,
stolicy Mołdawii, został porwany przez księcia Siedmiogrodu Zygmunta Batorego
i tylko dzięki osobistej interwencji dyplomatów angielskich został uwolniony64.

Salomon Aszkenazy pozostawił trzech synów: Natana, Samuela i Obadiaha. Naj-
starszy Natan, w uznaniu zasług ojca dla kontaktów wenecko-tureckich, ukończył edu-
kację na koszt rządu Najjaśniejszej Republiki i, podobnie jak ojciec, zajmował się me-
dycyną i dyplomacją w Wysokiej Porcie. Salomon Aszkenazy zmarł prawdopodobnie
w 1602 roku w wieku 82 lat i kiedy trzy lata później jego syn Natan przybył w misji
dyplomatycznej sułtana Ahmeda I do Wenecji z listem od sułtana, doża Grimani przy-
jął go z największymi zaszczytami, mając w pamięci osiągnięcia „ulubieńca wszyst-
kich baszów”65.

SALOMON ASZKENAZY – DIPLOMAT AND DOCTOR:
BETWEEN CYPRUS, TURKEY AND POLAND

Summary

The aim of this paper is to present a brief biography of Salomon Aszkenazy, who gained great politi-
cal prominence in Turkey and played an important role in its history, especially in establishing and
improving its relations with the Republic of Venice, Spain and Poland, among others. Salomon Asz-
kenazy was born in 1520 in Udine into a Jewish family of German descent. Having completed his
studies in medicine he set out on a journey around Europe. He spent some time in Poland at the royal
court of Sigismund-Augustus, where he filled the position of the court physician. He left Cracow in
1564 and went to Istanbul, where he accompanied the grand vizier Sokollu Mehmed Pasha, who took
a great liking to him. Because he had a lot of contacts, Aszkenazy became an unofficial liaison be-
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tween Turkey and the Republic of Venice during the peace negotiations between these two states.
Thanks to his network of contacts in Poland he played an important role in the election of pro-Turkish
candidates to the Polish throne – of Henry Valois and then of Stephen Bathory. Often referred to as
„the favourie of all pashas”, he exercised a considerable influence on the foreign policy of the Sub-
lime Porte.


