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WStęp

Książka ta poświęcona jest sejmowi Żydów litewskich (waadowi litewskie-
mu) – naczelnemu organowi samorządu i centralnej reprezentacji społeczności 
żydowskiej zamieszkałej na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ta fun-
damentalna instytucja nie doczekała się do tej pory monografii, a wiele aspek-
tów jej funkcjonowania nie zostało w ogóle zbadanych.

Znaczenia tej instytucji nie sposób przecenić. Waad litewski funkcjonował 
permanentnie przez niemal półtora wieku (1623–1764), a jego działalność do-
tyczyła dosłownie wszystkich sfer życia społeczeństwa żydowskiego na Li-
twie. Przede wszystkim jednak podejmował szeroko zakrojone działania na 
rzecz ogółu Żydów litewskich – jego przedstawiciele byli aktywni na sejmach 
i sejmikach szlacheckich, na dworze królewskim, w trybunałach i sądach nie-
żydowskich i na dworach magnackich. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
umiejętność definiowania przez starszyznę waadu zarówno potrzeb całej 
wspólnoty Żydów litewskich, jak i potencjalnych zagrożeń, a nie kierowanie 
się tylko lokalnymi i doraźnymi sprawami.

Podjęcie badań nad waadem litewskim było możliwe dzięki temu, że za-
chował się tekst jego pinkasu, czyli księgi protokołów. Jest to obszerne, unikal-
ne źródło, pokazujące uchwalane przez waad zarządzenia oraz podejmowane 
działania. Funkcjonowanie waadu znalazło również odbicie w wielu źródłach 
nieżydowskich: księgach Metryki Litewskiej, księgach grodzkich, sądowych, 
archiwaliach miejskich i dominialnych.

Dzięki temu można szczegółowo odtworzyć funkcjonowanie instytucji sa-
morządu żydowskiego (zarówno samego waadu, jak i gmin) na Litwie – mecha-
nizmy ich działania, stosowane procedury administracyjne i sądownicze, a także 
pojawiające się nadużycia. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku waadu 
koronnego jest to dużo trudniejsze, ponieważ jego pinkas nie zachował się.

Badania nad waadem litewskim mają jeszcze dwa ogólniejsze aspekty. Po 
pierwsze pokazują szersze procesy zachodzące wewnątrz społeczeństwa ży-
dowskiego w XVII i XVIII w. Chodzi o takie zjawiska jak oligarchizacja wła-
dzy, narastanie fiskalizmu, zmiana struktury zawodowej, godzenie wymogów 
prawa żydowskiego z funkcjonowaniem w nieżydowskim otoczeniu, ferment 
religijny po połowie XVII w. oraz istnienie sporej grupy ludności „wymykającej 
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się” władzy instytucji żydowskich. Można przypuszczać, że w dużym stopniu 
zjawiska te dotyczyły również Żydów koronnych.

Po drugie badania te pokazują, jak funkcjonowali Żydzi w strukturze pań-
stwa stanowego. Stanowili oni bowiem odrębny stan i posiadali własne instytu-
cje centralne, które podejmowały skuteczne działania, aby zapewnić ludności 
żydowskiej bezpieczeństwo i dobre warunki egzystencji. Reprezentując tę spo-
łeczność na zewnątrz, waad znajdował się między światem żydowskim a nieży-
dowskim. Elita społeczności żydowskiej musiała orientować się w mechani-
zmach funkcjonowania państwa i w ramach swojej działalności samorządowej 
sprawnie poruszać się w świecie nieżydowskim. Starszyzna waadu litewskiego 
intensywnie współpracowała z magnatami piastującymi często najważniejsze 
urzędy państwowe. Waad był nie tylko instytucją samorządu żydowskiego, lecz 
jednocześnie częścią państwowego aparatu skarbowego. Zasadniczo bronił się 
przed ingerencją nieżydowską w swoje wewnętrzne sprawy, z drugiej jednak 
strony dopuszczał możliwość odwołania się do władz nieżydowskich w takich 
kwestiach, jak pobór podatków, egzekucja długów, sądownictwo. Wydaje się, 
że nie do utrzymania jest tradycyjny, utrwalony zwłaszcza w starszej historio-
grafii obraz waadu działającego niezależnie i na uboczu, kontaktującego się ze 
światem nieżydowskim tylko sporadycznie i wyłącznie w kwestiach fiskalnych.

Funkcjonowanie waadu litewskiego starałam się pokazać w szerszym kon-
tekście, uzasadniającym wydawane zarządzenia czy podejmowane działania. 
Trudności przysparzała rozległość i wielowątkowość tematu, dotykającego 
właściwie wszystkich aspektów i sfer życia Żydów litewskich. Rozmaite tropy 
prowadziły do wielu zagadnień gospodarczych, społecznych i religijnych wy-
kraczających poza ramy tej książki, toteż odnośną literaturę wskazywałam je-
dynie w przypisach. Ponadto wiele zagadnień pojawiających się w książce wy-
maga odrębnych badań – dotyczy to przede wszystkim kwestii demograficznych 
i skarbowych. Unikałam – jeśli nie było to absolutnie konieczne – porównań 
z waadem koronnym i opisywania tej instytucji.

Żydom litewskim historycy poświęcali znacznie mniej uwagi niż Żydom ko-
ronnym1. W pracach dotyczących ludności żydowskiej w dawnej Rzeczypospo-
litej Żydzi litewscy na ogół wzmiankowani są lakonicznie, na marginesie rozwa-
żań dotyczących Żydów koronnych. Niewiele prac dotyczy wyłącznie żydowskiej 
Litwy i zazwyczaj obejmują one kilka stuleci, okres nowożytny traktując bardzo 
ogólnie. Do tych ostatnich należą opracowania Augustinasa Janulaitisa2, Mashy 

1 Najważniejsze prace dotyczące historii Żydów litewskich omawia Egidijus Aleksandra-
vičius (Žydai lietuvių istoriografijoje, [w:] Vilniaus Gaonas ir žydų kultūros keliai. Tarptautinės 
mokslinės konferencijos medžiaga Vilnius, 1997 m. rusėjo 10–12 d., Vilnius 1999, s. 9–16).

2 A. Janulaitis, Žydai Lietuvoje. Bruožai iš Lietuvos visuomenes istorijos XIV–XIX amž., 
Kaunas 1923. Jeden z rozdziałów książki (s. 49–60) poświęcony jest waadowi litewskiemu i jego 
ustawodawstwu.
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Greenbaum3, Solomonasa Atamukasa4 i Dovida Katza5. Inny typ publikacji sta-
nowią zbiory artykułów o Żydach na Litwie, z których zazwyczaj pierwszy do-
tyczy okresu średniowiecza i nowożytności. Przykładem są teksty Marka Wiszni-
cera6, Israela Klausnera7 i Dowa Lewina8.

Historii Żydów litewskich w okresie średniowiecza i początków nowożyt-
ności poświęcona jest praca Siergieja Aleksandrowicza Bierszadskiego, której 
ramy chronologiczne są znacznie szersze niż to ujmuje tytuł i sięgają końca 
XVIII wieku9. Okresu nowożytnego dotyczą prace Jurgity Šiaučiūnaitė-Verbic-
kienė10. Autorka nie sięga jednak do źródeł i literatury w języku hebrajskim 
i jidysz, w znacznej mierze opierając się na źródłach i literaturze w języku pol-
skim i rosyjskim, co nieraz powoduje powielanie błędów i nieścisłości. Wielu 
aspektom funkcjonowania Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII– 

–XVIII wieku poświęcona jest nieopublikowana praca doktorska Marii Cieśli11.
Osadnictwo żydowskie na Litwie było późniejsze niż na terenie Korony. 

Gminy żydowskie w Wielkim Księstwie Litewskim funkcjonowały co najmniej 
od XIV wieku. Wielki książę Witold wydał przywileje dla Żydów litewskich: 

 3 M. Greenbaum, The Jews of Lithuania. A Story of a Remarkable Community 1316–1945, 
Jerusalem 1995.

 4 S. Atamukas, Jewriei w Litwie XIV–XX wieka, Wilnjus 1990; Lietuvos žydų kelias. Nuo 
XIV amžiaus iki XX a. pabaigos, Vilnius 1998; Juden in Litauen. Ein geschichtlicher Überblick 
vom 14. bis 20. Jahrhundert, Konstanz 2000.

 5 D. Katz, Lithuanian Jewish Culture, Vilnius 2004. Jeden z rozdziałów książki (s. 73–84) 
poświęcony jest waadowi litewskiemu.

 6 M. Wisznicer, Di geszichte fun Jidn in Lite fun mitlalter biz der erszter welt-milchome 
(algemajner iberblik) [Historia Żydów na Litwie od średniowiecza do I wojny światowej (zarys 
ogólny)], [w:] Lite [Litwa], red. M. Sudarski, U. Kacenelenbogn, I. Kisin, t. 1, Nju Jork 1951, 
kol. 43–88. 

 7 I. Klausner, Toldot ha-Jehudim be-Lita. [Historia Żydów na Litwie], [w:] Jahadut Lita 

[Żydzi litewscy], t. 1, Tel Awiw 1959, s. 23–73 (Me-ha-mea ha-arba esre ad sznat 1795 [Od XIV 
wieku do 1795 roku]).

 8 D. Lewin, Prakim be-toldot ha-Jehudim be-Lita [Rozdziały nt. historii Żydów na Litwie], 
[w:] Pinkas ha-kehilot. Lita [Księga gmin. Litwa], red. D. Lewin, Jeruszalajim 1996, s. 1–106.

 9 S.A. Bierszadskij, Litowskije jewriei. Istorija ich juridiczeskago i obszczestwiennago po-
łożenija w Litwie ot Witowta do lublinskoj unii, 1388–1569 g., S. Pietierburg 1883.

10 Główne tezy pracy doktorskiej Jurgity Šiaučiūnaitė-Verbickienė zawarte są w broszurze: 
Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė svisuomenėje: Sugyvenimo aspektai, Vilnius 2004. Na 
podstawie pracy doktorskiej powstała książka Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visu-
omenėje. Sambūvio aspektai, Vilnius 2009. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė jest również autorką 
kilku artykułów o Żydach litewskich w okresie nowożytnym: Žydai XVI a. pirmosios pusės LDK 
visuomenėje: skaičiai, statusas, požiūriai, [w:] Kultūros istorijos tyrinėjimai. Straipsnių rinkinys, 
t. 5, Vilnius 1999, s. 378–441; Žydai, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Kultũra. Tyrinėjimai 
ir vaizdai, red. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Vilnius 2001, 
s.  796–809 (polski przekład: Żydzi, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, 
oprac. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków 2006, s. 886–902).

11 M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim 1632–1764. Sytuacja prawna, demogra-
fia, działalność gospodarcza, Warszawa 2010 (nieopublikowana praca doktorska).

Wstęp
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brzeskich w 1388 r. i grodzieńskich w 1389 r.12, potwierdzane później przez 
kolejnych władców. Pod koniec XIV w. na Litwie istniały gminy żydowskie 
w Brześciu i Grodnie oraz w Trokach (zamieszkanych przez Karaimów)13.

W 1495 r. Żydzi zostali wypędzeni z Wielkiego Księstwa Litewskiego14. 
Wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nakazał odebrać Żydom ma-
jątki i dzierżawy oraz przekazać je chrześcijanom, chyba że Żydzi zdecydują 
się przyjąć katolicyzm lub prawosławie15. Król Jan Olbracht zezwolił wygnań-
com na osiedlenie się w miastach Korony, najpierw w Ratnie w ziemi chełm-
skiej, a w 1498 r. również w innych miastach, gdzie mieli się cieszyć takimi 
samymi prawami jak miejscowi Żydzi16. Po ośmiu latach wygnania, w 1503 r., 
Aleksander wydał zgodę na powrót Żydów na Litwę, zagwarantował im także 
zwrot majątków pod warunkiem pokrycia kosztów inwestycji poczynionych 
przez osoby, którym przekazano te majątki w 1495 r. Można przypuszczać, że 
rokowania w sprawie powrotu na Litwę prowadziła reprezentacja Żydów, która 
zobowiązała się do wystawienia na służbę hospodarską oddziału 1000 kon-
nych. Jednakże już w 1503 r. gminy wystąpiły do Aleksandra z prośbą o zwol-
nienie z tego obciążenia i uzyskały jego zgodę17. Można przypuszczać, że była 
to zamiana na podatek pieniężny i właśnie wtedy nałożony został na Żydów 
litewskich obowiązek płacenia specjalnego podatku, zwanego „powrotnym”. 
Trudno określić, jak żywa była pamięć o wypędzeniu w świadomości Żydów 

12 S.A. Bierszadskij, Priwilegii wielikago kniazia Witowta litowskim jewriejam (Otrywok iz 
izsledowanija o juridiczeskom i obszczestwiennom położenii jewriejew w Litwie ot wriemien Wi-
towta do lublinskoj unii), „Woschod” 1882, cz. I: nr 7–8, s. 89–120; cz. II: nr 9–10, s. 194–221; 
cz. III: nr 11–12, s. 41–55.

13 S.A. Bierszadskij, Litowskije jewriei…, s. 345. 
14 Jak zauważa Hanna Zaremska, takie krótkotrwałe wygnania, motywowane chęcią czerpa-

nia zysków z zajęcia majątków żydowskich, były szeroko stosowaną przez władców praktyką, 
spotykaną w Europie Zachodniej, w Austrii, Czechach i na Węgrzech (H. Zaremska, Żydzi w śre-
dniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011, s. 494–495). 

15 W literaturze funkcjonują różne interpretacje przyczyn tego wygnania. Krzysztof Pietkie-
wicz podkreśla znaczenie czynników ideologicznych – dążenie do jedności wyznaniowej w pań-
stwie (K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Stu-
dia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995, s. 162– 

–163). Polemizuje z nim Grzegorz Błaszczyk, wysuwając na pierwszy plan motywy ekonomicz-
ne – chęć zapełnienia pustek w skarbie wielkoksiążęcym (G. Błaszczyk, Litwa na przełomie 
średniowiecza i nowożytności 1492–1569, Poznań 2002, s. 221). Stefan Gąsiorowski przytacza 
inny motyw ekonomiczny – chęć skasowania długów zaciągniętych u bankierów żydowskich 
jeszcze przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Podaje też jeszcze inną interpretację, która tłu-
maczy działania Aleksandra nienawiścią do Żydów, spowodowaną czarami i doprowadzeniem 
do bezpłodności jego żony Heleny, leczonej przez Żydówkę (S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie 
i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008, s. 178–179).

16 Dyplomataryusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwalnych osnuty 
(1388–1782), wyd. M. Bersohn, Warszawa 1910, nr 397, s. 222.

17 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie..., s. 164.
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litewskich. Choć nigdzie w postanowieniach waadu litewskiego nie przywoły-
wano tego wydarzenia wprost, można przypuszczać, że ogólne sformułowanie 
o chęci uniknięcia zagrożenia dla wszystkich Żydów w państwie litewskim 
kryło obawę przed ponownym wygnaniem.

W pierwszej połowie XVI w. do Wielkiego Księstwa Litewskiego napływa-
li emigranci żydowscy z państw niemieckich i z Czech18. Żydzi osiedlali się 
w nowych ośrodkach; w dekrecie królewskim z 1529 r. wymienione zostały 
gminy w następujących miastach królewskich: Trokach, Grodnie, Pińsku, Brze-
ściu, Kobryniu, Klecku, Łucku, Włodzimierzu i Nowogródku, a w 1551 r. Ży-
dzi wzmiankowani byli także w Tykocinie, Słonimiu, Mścibowie, Krzemieńcu, 
Połocku, Witebsku i Mereczu19. Żydzi ze „starszych” gmin zasiedlali mniejsze 
miejscowości, dając początek nowym ośrodkom, przy czym ruch ten skierowa-
ny był przede wszystkim w kierunku północno-wschodnim. Jak pisze Morde-
chaj Nadav, Żydzi litewscy od powrotu z wygnania do połowy XVI w. mieli 
prawo nabywać, posiadać i czerpać zyski z ziemi, a położenie prawne tych, 
którzy posiadali ziemię, było bardzo korzystne, przy czym niektóre pojedyncze 
osoby uzyskiwały takie prawa jak szlachta. Po 1569 r., kiedy posiadanie przez 
Żydów ziemi stało się niemożliwe, działali oni jako pośrednicy i dzierżawcy20.

Egzystencją Żydów na Litwie zachwiały wydarzenia połowy XVII w., kie-
dy wiele gmin zostało spustoszonych, zaś inne się wyludniły. Natan Hanower, 
żydowski kronikarz wydarzeń połowy XVII w., odnotował, że mieszkańcy Li-
twy uciekli do gminy wileńskiej i grodzieńskiej, gdzie wrogowie nie dotarli, 
natomiast wiele innych gmin zniszczono, a ich mieszkańców wymordowano. 
„Mieszkańcy św. gm. Słucka, Pińska i Brześcia Litewskiego – pisze Hanower – 
uciekli częścią do Wielkopolski, częścią do Gdańska nad morzem i rzeką Wi-
słą. Biedny lud pozostały w Brześciu i Pińsku zginął w obronie wiary w liczbie 
kilkuset osób; podobny los spotkał żydów blizko Pińska na błoniach”21. Żydzi 
litewscy ucierpieli szczególnie w czasie wojny z Moskwą w latach 1654–1667. 
Spustoszeń dopełniły epidemia dżumy w latach 1655–1660 oraz bieda i głód. 
Przeciwko Żydom wysuwano oskarżenia o współpracę z wrogiem, czemu czę-
sto towarzyszyły próby pozbawienia lub ograniczenia przywilejów, odebra-
nia nieruchomości lub wygnania z miast. Generalnie jednak pozycja Żydów 
w połowie XVII w. była o wiele silniejsza niż na przełomie XV i XVI w., dla-
tego próby podważenia ich stanu posiadania skończyły się niepowodzeniem.

18 S. Atamukas, Jewriei w Litwie..., s. 13.
19 S.A. Bierszadskij, Litowskije jewriei..., s. 346.
20 M. Nadav, Jewish Ownership of Land and Agricultural Activity in 16th Century Lithu-

ania, „Scripta Hierosolymitana”, t. 38: Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor 
of Jacob Goldberg, red. A. Teller, Jerusalem 1998, s. 161–165.

21 Natan Hanower, Jawein Mecula. Kroniki, opisy i elegie hebrajskie z czasów Chmielnic-
kiego, oprac. M. Bałaban, „Ruś” I, 1911, z. 3, s. 285.
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Żydzi litewscy stanowili ważny obszar diaspory aszkenazyjskiej. Jednakże 
oszacowanie ich liczby w Wielkim Księstwie Litewskim nastręcza wielu trud-
ności, co jest spowodowane brakiem źródeł statystycznych (w związku z ry-
czałtowo płaconymi podatkami), a także charakterem źródeł skarbowych. Dys-
partymenty (coroczne podziały) pogłównego, ze względu na złożony charakter 
rozliczeń, nie mogą być traktowane jako materiał do badania liczebności po-
szczególnych ośrodków żydowskich22.

Dla drugiej połowy XVI w. najbardziej wiarygodne wydają się szacunki 
Siergieja Bierszadskiego, oceniającego liczbę Żydów w Wielkim Księstwie 
 Litewskim na 10 000–12 00023. Jest to zbliżone do wyników najnowszych ba-
dań Jurgity Šiaučiūnaitė-Verbickienė, która podaje, że w 1563 r. mieszkało na 
Litwie 14 000, a w 1566 r. – 15 000 Żydów24. Warto zauważyć, że powyższe 
liczby odnoszą się do terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego sprzed 1569 r. 
i obejmują dość liczne skupiska żydowskie na Wołyniu. Dla połowy XVII w. 
Maria Cieśla wylicza, analizując taryfę dymów z 1650 r., sporządzoną po 
uchwaleniu nowego podatku podymnego, że w Wielkim Księstwie Litewskim 
mieszkało około 20 000 Żydów (stanowiących 0,51% ogółu ludności, a 3,5% 
ludności miejskiej)25. Powolny rozwój demograficzny został zahamowany w po-
łowie XVII w. w związku z powstaniem Chmielnickiego, najazdem szwedz-
kim, a zwłaszcza okupacją moskiewską. Ogólnie rzecz biorąc, w trakcie dzia-
łań mniej ucierpiały dobra prywatne, bardziej zaś miasta królewskie, a więc te, 
w których znajdowały się największe gminy żydowskie. W tym okresie Litwa 
stała się również terenem wzmożonej emigracji żydowskiej w związku z na-
pływem uciekinierów z Ukrainy, co spowodowało znaczny wzrost populacji 
żydowskiej w poszczególnych ośrodkach. Analizując taryfy pogłównego gene-
ralnego, uchwalonego dla Litwy po raz pierwszy w 1676 r., Maria Cieśla  podaje 

22 Próba potraktowania dyspartymentów pogłównego jako spisu podatników oraz odtwo-
rzenia na ich podstawie mapy skupisk żydowskich, podjęta dla Korony przez Judith Kalik, do-
prowadziła autorkę do wielu błędnych spostrzeżeń (J. Kalik, Scepter of Judah. The Jewish Auto-
nomy in the Eighteenth-Century Crown Poland, Leiden–Boston 2009). Zob. recenzja tej publika-
cji autorstwa Adama Kaźmierczyka (KH 118, 2011, z. 3, s. 577–583).

23 S.A. Bierszadskij, Litowskije jewriei..., s. 334–335. Chaim Hilel Ben-Sasson szacuje – 
wszystko wskazuje, że o wiele za wysoko – liczbę Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim  
w 1578 r. na 27 000 (H.H. Ben-Sasson, Lithuania. A Province of Jewish Society and Culture 
Crystalized in Modern Times, [w:] H.H. Ben-Sasson, Trial and Achievement. Currents in Jewish 
History (from 313), Jerusalem 1974, s. 168; zob. także inną wersję tego tekstu: H.H. Ben-Sasson, 
Lithuania: The Structure and Trends of its Culture, Encyclopaedia Judaica Year Book 1973, 
 Jerusalem 1973, s. 120). 

24 J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. 
Sambūvio aspektai..., s. 341.

25 M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 200–208. Autorka podkreśla jednak, 
że w niektórych ośrodkach odsetek ludności żydowskiej był znacznie wyższy, np. w Pińsku 
w 1648 r. wynosił ok. 20% (s. 208).
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liczbę 12 000 Żydów w drugiej połowie XVII w.26 Dane dla poszczególnych 
miejscowości z pierwszej połowy XVIII w. pokazują stały wzrost liczby ludno-
ści żydowskiej we wszystkich ośrodkach. To, że Żydzi w mniejszym stopniu 
odczuli konsekwencje wojny północnej i panującej wówczas zarazy, tłumaczo-
ne jest mobilnością tej społeczności w sytuacji zagrożenia oraz inwestowaniem 
w łatwiejsze do ocalenia ruchomości (takie jak metale szlachetne, biżuteria, 
gotówka), a w konsekwencji dysponowaniem po zakończeniu działań wojen-
nych większymi kapitałami niż mieszczanie chrześcijańscy27. Spis przeprowa-
dzony w latach 1764–1765, w wyniku reform sejmu konwokacyjnego, był 
pierwszym ogólnym spisem mogącym stanowić podstawę do badań demogra-
ficznych. Odnotował on 430 009 Żydów w Koronie i 157 649 w Wielkim Księ-
stwie Litewskim (stanowiących 27% ludności całej Rzeczypospolitej)28, przy 
czym osobny problem stanowi liczba niemowląt oraz osób zatajonych29. Dane 
spisu 1764–1765 pokazują dziesięciokrotny wzrost populacji żydowskiej na 
Litwie w ciągu jednego stulecia. Mechanizm tego skoku demograficznego nie 
został do tej pory zadowalająco wyjaśniony.

Osadnictwo żydowskie na Litwie miało nieco inny charakter niż na terenie 
Korony. W XVI w. Żydzi osiedlali się i zakładali gminy w miastach królew-
skich, a od końca tamtego stulecia pojawiła się tendencja do osiadania w mia-

26 Tamże, s. 215–218. W literaturze spoty kane są wyższe szacunki, np. Ben-Sasson ocenia 
liczbę Żydów na Litwie w 1676 r. na 32 000 (H.H. Ben-Sasson, Lithuania. A Province of Jewish 
Society..., s. 168).

27 M. Nadav, The Jews of Pinsk, 1506 to 1880, red. M.J. Mirsky, M. Rosman, Stanford 
2007, s. 171.

28 Dane tego spisu opublikowali Shaul Stampfer (The 1764 Census of Lithuanian Jewry and 
What It Can Teach Us, [w:] Papers in Jewish Demography 1993 in Memory of U. O. Schmelz, 
red. S. DellaPergola, J. Even, Jerusalem 1997, s. 105–121) oraz Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė 
(Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Sambūvio aspektai.., s. 344–364). Ta 
ostatnia publikacja zawiera jednak wiele błędów w nazwach miejscowości. W innym artykule 
Šiaučiūnaitė-Verbickienė analizuje dane spisowe, podając odsetek Żydów i liczbę gmin żydow-
skich w poszczególnych województwach, nie zauważając jednak, że granice autonomii żydo-
wskiej nie pokrywały się z granicami administracyjnymi Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(J.  Šiaučiūnaitė-Verbickienė, The Jewish Living Space in the Grand Duchy of Lithuania: Tenden-
cies and Ways of its Formation, [w:] Jewish Space in Central and Eastern Europe Day-to-Day 
History, red. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, L. Lempertienė, Newcastle 2007, s. 15–17).

29 Rafał Mahler, analizując wnikliwie spis 1764–1765 dla Korony, zaproponował podwyż-
szenie danych spisowych o liczbę niemowląt (6,35%) oraz osób zatajonych (20%). Miał jednak 
wątpliwości co do używania tych samych współczynników dla Litwy, stwierdzając, że na jej 
obszarze, zwłaszcza na terenach wschodnich, współczynnik osób zatajonych był znacznie wyż-
szy, i tłumacząc to znacznie większą powolnością i nieudolnością aparatu skarbowego (R. Mah-
ler, Żydzi w dawnej Polsce..., s. 158). Na wysoki współczynnik osób zatajonych podczas spisu, 
zwłaszcza na północno-wschodnich terenach Litwy (w rejonie Witebska), wskazuje Shaul 
Stampfer (Some Implications of Jewish Population Patterns in Pre-partition Lithuania, „Scripta 
Hierosolymitana”, t. 38: Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob 
Goldberg, red. A. Teller, Jerusalem 1998, s. 199).
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stach i miasteczkach prywatnych, co wiązało się z zakładaniem nowych ośrod-
ków i oferowaniem przez ich właścicieli korzystnych warunków osadnikom, 
w tym także Żydom. Początkowo ludność żydowska koncentrowała się na po-
łudniowo-zachodnich terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego (w pobliżu 
największej, centralnej gminy brzeskiej), z czasem przesuwając się w kierunku 
północnym (pierwszy przywilej dla Żydów w Wilnie został wydany w 1629 r.) 
i – w mniejszym stopniu – wschodnim. Migracja na wschód związana była 
z tendencją do osiedlania się na terenach słabo zurbanizowanych i gorzej roz-
winiętych gospodarczo. W XVIII w. ważnym obszarem osadnictwa żydowskie-
go stała się Żmudź, gdzie wcześniej liczba Żydów była znikoma. Powyższym 
kierunkom rozwoju osadnictwa żydowskiego towarzyszyła wyraźna tendencja 
do przenoszenia się z dóbr królewskich do dóbr prywatnych – szlacheckich 
i magnackich, gdzie protekcja właścicieli stwarzała dogodne warunki do za-
mieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie nowożytnym większość Żydów litewskich zamieszkiwała ośrod-
ki miejskie, przy czym zaledwie kilka z nich było dużymi miastami. Jak poka-
zują badania Shaula Stampfera, oparte na spisie z 1764 r., dla żydowskiego 
osadnictwa na Litwie charakterystyczna była koncentracja w średniej wielkości 
gminach, liczących 500–1000 mieszkańców30. W porównaniu z terenami ko-
ronnymi na Litwie znacznie większą rolę odgrywało osadnictwo żydowskie na 
terenach wiejskich, przy czym odsetek ludności wiejskiej był równomierny na 
terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w Koronie wahał się od bar-
dzo niewielkiego do 50%). Jak szacuje Maria Cieśla, około 60% Żydów litew-
skich stanowiło ludność miejską, zajmującą się handlem i rzemiosłem, a 40% 
stanowili arendarze – mieszkańcy niewielkich miasteczek i wsi31.

Kultura Żydów litewskich rozwinęła wiele specyficznych cech: odmienne 
były tradycje, dialekt jidysz, liturgia, duchowość i mentalność. Miało to bezpo-
średni wpływ na charakter jesziw, na racjonalny chasydyzm (Chabad) oraz na 
zaangażowanie Żydów litewskich w ruch haskali (oświecenia)32. Wszystko to 
nadawało żydowskiej społeczności na Litwie charakterystyczny, łatwo odróż-
nialny rys, czego wyrazem było określenie „litwacy”, często używane z odcie-
niem pejoratywnym.

Jidysz używany na co dzień przez Żydów litewskich znacznie odbiegał 
od tego, którym mówili Żydzi polscy. Jidysz litewski bądź litwacki (zwany 
też dialektem-o, dialektem północno-wschodnim lub północnym) różnił się 

30 S. Stampfer, The 1764 Census..., s. 93–96.
31 M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 252.
32 O litewskiej haskali zob. J. Szacki, Kultur-geszichte fun der haskole baj Jidn in Lite [Hi-

storia kultury haskali wśród Żydów na Litwie], [w:] Lite [Litwa], red. M. Sudarski, U. Kacene-
lenbogn, I. Kisin, t. 1, Nju Jork 1951, kol. 691–758.
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 fonetycznie (inaczej wymawiano samogłoski), w zakresie rodzajów grama-
tycznych rzeczowników (brak rodzaju nijakiego, zmienione rodzaje niektórych 
rzeczowników), posiadał też liczne regionalizmy leksykalne33.

Litwa, a zwłaszcza Wilno, stanowiła w okresie nowożytnym ważny rejon 
nauki rabinicznej w świecie aszkenazyjskim, a tutejsze jesziwy wykształciły 
wielu wybitnych rabinów zachodnioeuropejskich. Charakterystyczny dla je-
sziw litewskich był nieco odmienny charakter studiów. Metoda egzegezy zwa-
na pilpul była co prawda uznawana na Litwie, ale nie stanowiła podstawy stu-
diów talmudycznych, a przede wszystkim nie traktowano jej jako sposobu 
rozwiązywania ważnych problemów prawnych. Stosowana była natomiast jako 
sztuka oratorska, zwłaszcza przez wędrownych kaznodziejów. Dla studiów li-
tewskich typowe było szukanie właściwego znaczenia tekstu i rozwiązywanie 
sprzeczności w tekstach na tyle, na ile pozwalała na to logika. To spowodowało 
wykształcenie się w folklorze żydowskim dwóch typów uczonych: „polskie-
go” – ekscytującego się i lubiącego „gładkie” wyjaśnienia oraz „litewskiego” – 
sceptycznego, skoncentrowanego na faktach i domagającego się logicznych 
argumentów.

Odmienna sytuacja polityczno-gospodarcza oraz duchowość Żydów litew-
skich spowodowały, że napływający z Podola i Wołynia chasydyzm był na Li-
twie zupełnie inaczej pojmowany i przyjmowany. Odwrócenie się od studiów 
talmudycznych i skoncentrowanie na modlitwach, krytyka panujących zwycza-
jów i tradycji religijnych oraz zmiany w liturgii (wprowadzenie sefardyjskiej 
wersji modlitw) postrzegane były przez Żydów litewskich jako naruszenie pa-
nującego porządku religijnego. Dodatkowo odstraszała ich działalność Izraela 
Baal Szem Towa i jego uczniów jako cudotwórców, wizjonerów i uzdrawiaczy, 
kolidująca z racjonalnym sposobem myślenia Żydów litewskich34.

Na ten specyficzny charakter żydowskiej Litwy i tożsamość Żydów litew-
skich z pewnością miały wpływ odrębne struktury samorządowe i działalność 
odrębnej instytucji centralnej, jaką był waad litewski.

Źródła żydowskie, przede wszystkim pinkas waadu litewskiego, pokazują 
zarówno silne poczucie więzi Żydów z terenów Litwy, jak i poczucie odrębno-
ści, kształtowane przede wszystkim w zetknięciu z Żydami koronnymi. Litwa 
określana była w nich jako kraj czy kraje litewskie (hebr. medinat, l.mn. medi-
not Lita), wyraźnie oddzielone od kraju czy krajów polskich (hebr. medinat, 
l.mn. medinot Polin). Wspólne interesy i potrzeby, określane w zarządzeniach 

33 E. Geller, Jidysz – język Żydów polskich, Warszawa 1994, s. 68–69. O żydowskim dialek-
cie litwaków zob. też L. Bednarczuk, Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Kraków 1999, s. 121.

34 W.Z. Rabinowitsch, Der Karliner Chassidismus. Seine Geschichte und Lehre, Tel Aviv 
1935, s. 19–20; tenże, Lithuanian Hasidism, New York 1971, s. 3–4.
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waadu jako „wspólne dobro”, powodowały, że mniejsze jednostki autonomicz-
ne, czyli okręgi i gminy, mniej lub bardziej harmonijnie ze sobą współpracowa-
ły. Jedynie w przypadku największych kataklizmów i zagrożenia, jakie nastąpi-
ły na przykład w połowie XVII w., interesy „litewskie” schodziły na drugi plan 
wobec interesów „ogólnożydowskich”.

Przeprowadzona w ramach pracy nad książką kwerenda objęła materiały 
archiwalne, przechowywane w Grodnie, Jerozolimie, Kijowie, Krakowie, 
Lwowie, Mińsku, Moskwie, Nowym Jorku, Warszawie i Wilnie. Pracownikom 
tamtejszych archiwów i bibliotek bardzo dziękuję za pomoc. Poszukiwania ar-
chiwalne i prace nad książką umożliwił mi grant Narodowego Centrum Nauki.

Wiele zainteresowania i życzliwości okazali moim badaniom koledzy 
z mojego macierzystego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskie-
go, którym zawdzięczam inspirujące uwagi i wskazówki. Szczególną wdzięcz-
ność winna jestem trzem osobom: Marii Cieśli, Adamowi Kaźmierczykowi 
i Andrzejowi Zakrzewskiemu, którzy dzielili się ze mną swoimi znaleziskami 
archiwalnymi i wskazywali mi drogi dalszych poszukiwań.



rozdział 1

Źródła i stan badań  
nad waadem litewskim

Mimo ogromnego znaczenia instytucji waadów, nie doczekały się one wy-
czerpujących opracowań.

W przypadku Sejmu Czterech Ziem, czyli waadu koronnego, można to tłu-
maczyć słabo zachowaną bazą źródłową. Pinkas – rękopiśmienna księga protoko-
łów – waadu koronnego została zniszczona prawdopodobnie jeszcze w XVIII w.1 
Olbrzymią pracę zgromadzenia rozproszonego materiału źródłowego podjął 
w okresie międzywojennym młody badacz Izrael Halperin, zbierając różne od-
pisy i urywki zarówno w źródłach żydowskich, jak i nieżydowskich. Książka 
Halperina ukazała się w 1945 r.2 Materiały te zostały później uzupełnione przez 
Izraela Bartala, w nowym, rozszerzonym wydaniu, opublikowanym w 1990 r.3

Dodatkowego znaczenia nabierają w tej sytuacji materiały nieżydowskie. 
Halperin zamieścił w swojej pracy dokumenty w języku polskim, ich regesty 
opublikował też Ignacy Schiper4. Ostatnio zbiór źródeł nieżydowskich doty-
czących waadu koronnego opublikowali Jakub Goldberg i Adam Kaźmier-
czyk5. Zbiór zawiera dokumenty wcześniej publikowane (w całości lub w po-
staci regestów) oraz nowe materiały. Wydawnictwo to pokazuje, jakiego typu 
źródłami do badania waadów dysponujemy. Wydawcy podzielili zebrane mate-
riały na trzy części. Pierwszą stanowią dokumenty władz Rzeczypospolitej, 
głównie królów i podskarbich koronnych, takie jak uniwersały, przywileje czy 
dekrety trybunału skarbowego radomskiego. Druga część zawiera dokumenty 
wytworzone przez sam Sejm Czterech Ziem i jego przedstawicieli, w wielu 

1 J. Goldberg, Żydowski Sejm Czterech Ziem w społecznym i politycznym ustroju dawnej 
Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia 
Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 46.

2 Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. I. Halperin, Jeruszala-
jim 1945.

3 Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. I. Halperin, t. 1: 1580– 
–1792, 2 wyd., poprawił i uzupełnił I. Bartal, Jeruszalajim 1989.

4 I. Schiper, Pojlisze regesten cu der geszichte funem „Waad Arba Aroces” [Polskie regesty 
do historii Sejmu Czterech Ziem], „Historisze Szriftn” 1, 1929, s. 85–113.

5 Sejm Czterech Ziem. Źródła, wyd. J. Goldberg, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2011.
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przypadkach zachowane w postaci brudnopisów tłumaczeń na język polski. 
W trzeciej części znalazły się dokumenty, które w sposób pośredni dotyczą 
Sejmu Czterech Ziem, np. diariusze trybunału skarbowego radomskiego czy 
korespondencja magnatów i urzędników dominialnych.

Jak zauważają wydawcy, szeroka działalność sejmu żydowskiego oraz na-
rastająca od początku XVIII w. ingerencja władz nieżydowskich w jego dzia-
łalność były silnym czynnikiem źródłotwórczym. Na potrzeby podskarbiego 
i jego urzędników tłumaczono na język polski różnego rodzaju listy i dokumen-
ty, niektóre dokumenty uwierzytelniano w księgach sądowych, przede wszyst-
kim grodzkich. Dzięki temu część spuścizny Sejmu Czterech Ziem zachowała 
się w polskiej wersji językowej, czasem w znacznym stopniu odbiegającej od 
pierwotnego tekstu hebrajskiego. Treść tłumaczonych tekstów jest bardzo róż-
na i wbrew temu, czego można by się spodziewać, nie dotyczy wyłącznie kwe-
stii fiskalnych, lecz także spraw obyczajowych i religijnych6.

W materiałach dotyczących waadu koronnego, zarówno żydowskich, jak 
i nieżydowskich, spotykamy materiały odnoszące się do waadu litewskiego, 
przede wszystkim zaś – do jego relacji czy konfliktów z waadem koronnym.

Generalnie waad koronny ma znacznie obfitszą literaturę7 niż litewski, 
choć tak naprawdę wciąż nie doczekał się rzetelnej monografii8.

Odmienną sytuację mamy w przypadku źródeł do badania waadu litewskie-
go. Rękopiśmienna księga z postanowieniami waadu powadzona była w każdej 
gminie głównej, co wynikało między innymi z obowiązku czuwania nad wdra-
żaniem postanowień w życie, ciążącego na seniorach kraju. Izak Lewin odno-
tował istnienie trzech egzemplarzy pinkasu, przechowywanych do czasu I woj-
ny światowej w Grodnie, Brześciu i Wilnie. Podał również, że istniał czwarty 
rękopis, pochodzący ze Słucka, który znajdował się „gdzieś na Białorusi”, 
w rękach prywatnych i nie udało się go wykorzystać w badaniach naukowych9. 
Istnienie trzech egzemplarzy pinkasu odnotowują również Majer Bałaban 
i Mark Wisznicer10.

 6 Tamże, s. 7.
 7 Przegląd najważniejszej literatury dotyczącej waadu koronnego znajduje się we wstępie 

do książki Sejm Czterech Ziem. Źródła..., s. 5.
 8 Niestety nie można nazwać rzetelną monografią książki Anatola Leszczyńskiego, Sejm 

Żydów Korony 1623–1764, Warszawa 1994. Tytuł pracy tylko częściowo odpowiada jej treści, 
przedmiotem zainteresowania autora są bowiem żydowskie instytucje autonomiczne wszystkich 
trzech szczebli, a opis funkcjonowania waadu koronnego stanowi zaledwie trzecią część tej sto-
sunkowo niewielkiej publikacji. Poza tym książka zawiera wiele błędów i nieścisłości.

 9 I. Lewin, Protokoły sejmów litewsko-żydowskich, [w:] I. Lewin, Z historii i tradycji. Szki-
ce z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983, s. 77.

10 M. Bałaban, Historja i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji 
 Żydów w Polsce, t. III, Lwów–Warszawa–Kraków 1925 (reprint: Warszawa 1982), s. 225; 
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Tekst pinkasu był wielokrotnie odpisywany przez wydawców i badaczy 
w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Odpisom postanowień często to-
warzyszą różne zestawienia i indeksy. W spuściźnie Szymona Dubnowa, prze-
chowywanej w YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, znajduje 
się kilka odpisów jego autorstwa11. Inna kopia z 1877 r. znajduje się w zbiorach 
nowojorskiego Jewish Theological Seminary12. W Kijowie przechowywane 
są dwie kopie grodzieńskiego egzemplarza pinkasu, sporządzone w 1874 r. 
w Mińsku przez Eleazara Halewiego Horowica13. W Bibliotece Narodowej w Je-
rozolimie przechowywane są dwa odpisy – pierwszy powstał na podstawie wi-
leńskiego egzemplarza pinkasu14, drugi został sporządzony w 1874 r. w Mińsku 
przez Eliezera Lipmana Rabinowica na podstawie egzemplarza grodzieńskie-
go15. Shaul Stampfer wskazał też na kopię pinkasu przechowywaną w Mo-
skwie16, nie znalazłam jednak informacji o niej w przewodniku po zbiorach 
dotyczących Żydów w archiwach moskiewskich17. Niekiedy wypisy obejmują 
małe fragmenty pinkasu18.

Drukiem wydane zostały najpierw niewielkie fragmenty pinkasu waadu li-
tewskiego.

Arie Lejb Feinstein w swojej monografii o Brześciu Litewskim zamieścił 
56 fragmentów i regestów postanowień waadu dotyczących gminy brzeskiej19. 
Ten sam autor opublikował też w 1893 r. swego rodzaju indeks – zestawienie 
postanowień waadu dotyczących podatków, dobroczynności, nauki oraz zwal-
czania zbytku20.

Abraham Eliasz (Albert) Harkawi21 opublikował dwa artykuły, w których 
zamieścił fragmenty pinkasu. Pierwszy zawiera pięć wyroków, jakie zostały 

M. Wisznicer, Litowskij waad, [w:] Istorija jewriejskago naroda, t. 11, Moskwa 1914, s. 181.
11 YIVO, RG 87 Dubnow Collection, fol. 924–928.
12 JTS, 8824.
13 CNBW, f. 321, op. 1, nr 55–56.
14 NLI, 8°1073.
15 NLI, 8°3175.
16 S. Stampfer, Some Implications of Jewish Population Patterns in Pre-partition Lithuania, 

„Scripta Hierosolymitana”, t. 38: Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of 
Jacob Goldberg, red. A. Teller, Jerusalem 1998, s. 192.

17 Dokumienty po istorii i kulturie jewriejew w archiwach Moskwy. Putiewoditiel, red. 
M.S. Kupowieckij, J.W. Starostin, M. Web, Moskwa 1997.

18 GARF, f. 9533, op. 1, nr 327.
19 A.L. Feinstein, Ir tehila [Miasto sławy], Warsza 1884/85 (reprint: Izrael 1967/68), s. 98–115.
20 A.L. Feinstein, Nitej naamanim [Dobre czyny], „Ha-Asif” 6, 1893, s. 164–178.
21 Abraham Eliasz (Albert) Harkawi (1835–1919) – orientalista i historyk. Studiował na 

uniwersytecie w Petersburgu, Berlinie i Paryżu. Od 1870 r. wykładał na uniwersytecie petersbur-
skim (w 1872 r. uzyskał stopień doktora), potem jako Żyd został usunięty z uniwersytetu i od 
1877 r. kierował działem literatury żydowskiej i rękopisów orientalnych Biblioteki Cesarskiej.

Źródła i stan badań nad waadem litewskim
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wydane w sporach między waadem litewskim i koronnym22. Drugi zawiera 
dwa wyroki wydane w procesach między litewskimi gminami głównymi oraz 
wyrok uznający niezależność gminy słuckiej23.

Co ciekawe, jak podaje Izak Lewin, w 1886 r. Harkawi zamierzał wydać 
tekst pinkasu waadu litewskiego na łamach wileńskiego pisma „Ha-Melic”, do 
czego jednak nie doszło z „dość oryginalnych” powodów. Jak pisze Lewin: 
„Sprzeciwili się temu petersburscy notablowie żydowscy, którzy obawiali się, 
że ogłoszenie autentycznych zapisków zjazdów litewskich potwierdzi w oczach 
opinii nieżydowskiej, a zwłaszcza obradującej wówczas tzw. Komisji Pahle-
nowskiej, zarzuty stawiane Żydom przez renegata Brafmana w jego Księdze 
kahału24, a streszczające się w twierdzeniu, że kahał – to instytucja rewolucyj-
na, podburzająca ludność wobec władzy i rządom chrześcijan. Zespolony ściśle 
w sobie samorząd żydowski, co znalazło dobitne potwierdzenie w ‘Pinkasie 
litewskim’, mógłby – obawiano się – uprawdopodobnić to przypuszczenie”25.

W 1900 r. fragmenty pinkasu waadu litewskiego zamieścił w swoim arty-
kule Szaul Pinchas Rabinowic, który – co ciekawe – odnotował korzystanie ze 
słuckiego egzemplarza pinkasu, udostępnionego mu przez Harkawiego26.

W latach 1909–1912 Szymon Dubnow27 opublikował cały tekst pinkasu 
waadu litewskiego, opierając się na rękopisie z Grodna i zaznaczając różnice 
występujące w egzemplarzu brzeskim i wileńskim. Publikacja ukazała się jako 
dodatek do redagowanego przez Dubnowa kwartalnika „Jewriejskaja Starina” 
i obejmowała tekst hebrajski wraz z tłumaczeniem rosyjskim autorstwa I. Tu-
wima28. Tłumaczenie to pozostawia jednak wiele do życzenia: miejscami jest 

22 Chamisza ktawim mi-pinkas ha-medina de-Lita be-injan jachas ha-medina hazot le-arba 
aracot de-Polin [Pięć dokumentów z pinkasu kraju litewskiego w sprawie stosunku tego kraju do 
[Sejmu] Czerech Ziem polskich], wyd. A.E. Harkawi, „Ha-Asif” 6, 1894, s.155–163.

23 Le-korot Israel be-medinat Lita [Do dziejów Żydów w państwie litewskim], wyd. 
A.E. Harkawi, „Ha-Melic” 1894, nr 1, s. 5–6; nr 3, s. 7–8; nr 6, s. 6–7.

24 Jakub Brafman (ok. 1825–1879) był wykładowcą języka hebrajskiego w seminarium du-
chownym w Mińsku i cenzorem ksiąg hebrajskich w Wilnie i Petersburgu. Opublikował kilka 
wrogich Żydom tekstów, z których największy rozgłos zdobyła opublikowana w 1869 r. Kniga 
kagała (polskie tłumaczenie: Księga kahału, Lwów 1874).

25 I. Lewin, Protokoły sejmów..., s. 77.
26 S.P. Rabinowic, Le-toldot ha-knesijot ha-israelijot be-Lita be-jemej ha-mea he-chamiszit 

le-elef ha-sziszi [Do dziejów wspólnot żydowskich na Litwie w XVI–XVII wieku], [w:] Tehila 
le-Dawid (...) le-zichron Dawid Kojfmann [Chwała Dawidowi (...) ku pamięci Dawida Kaufman-
na, red. M. Brann, F. Rosenthal, Breslau 1900, t. 1 (część hebrajska), s. 55–68.

27 Szymon Dubnow (1860–1941) – historyk, filozof. Od 1908 r. wykładał w petersburskim 
Instytucie Spraw Żydowskich, wydawał kwartalnik „Jewiejskaja Starina” (1909–1918). Po 
1922 r. przeniósł się z Petersburga do Berlina. Stamtąd uciekł przed hitlerowcami do Rygi, gdzie 
został zamordowany podczas tzw. akcji likwidacyjnej w 1941 r.

28 Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas Kra-
ju albo pinkas gmin głównych na Litwie], rosyjski tytuł: Obłastnoj pinkos Waada gławnych 
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niedokładne, wiele trudnych do zrozumienia terminów podano w oryginalnym 
brzmieniu, bez wyjaśnienia; spore partie tekstu zostały opuszczone.

W 1924 r. Dubnow opublikował rosyjskie tłumaczenie dodatków do tekstu 
pinkasu29. Obejmuje ono cztery wyroki wydane w procesach między waadem 
litewskim a koronnym oraz pięć wyroków, które zostały wydane w sprawach 
między litewskimi gminami głównymi.

W 1925 r. Dubnow wydał w Berlinie tekst hebrajski pinkasu waadu litew-
skiego30. Zasadniczą część wydawnictwa stanowi 1030 wpisów z lat 1623– 

–1761, podzielonych według kolejnych 34 waadów. Wpisy mają oryginalną 
numerację ciągłą, która ułatwiała urzędnikom waadu odwoływanie się do 
wcześniej wydanych postanowień. Wydawnictwo posiada dwa załączniki. 
Pierwszy zawiera siedem wyroków, jakie zostały wydane w sporach między 
waadem koronnym a litewskim w latach 1633–168131. Drugi załącznik stanowi 
trzynaście wyroków z lat 1652–1761, które zostały wydane w sprawach mię-
dzy litewskimi gminami głównymi32.

Dziesięć lat po ukazaniu się wydawnictwa Dubnowa Israel Halperin opu-
blikował obszerne dodatki i uzupełnienia do pinkasu waadu litewskiego33. Na-
tomiast materiały dotyczące Karaimów i ich relacji z waadem litewskim wyda-
li Icchak Luria34, Jacob Mann35 oraz Israel Klausner36.

Wydawnictwo Dubnowa – zasadnicze dla badań nad waadem litewskim – 
spotkało się z bardzo przychylnym przyjęciem. Izak Lewin pisał: „Edycja jest 

jewriejskich obszczin Litwy, wyd. S. Dubnow, tłum. I. Tuwim, t. 1, S. Pieterburg 1909; t. 2 (1664– 
–1761), S. Pieterburg 1912.

29 Dopołnienija k „Litowskomu pinkosu”, tłum. S. Dubnow, „Jewriejskaja Starina” 11, 
1924, s. I–XXXV. 

30 Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas Kraju 
albo pinkas gmin głównych na Litwie] [dalej: PM], wyd. S. Dubnow, Berlin 1925.

31 Pięć z nich (nr 1–4 i 7) wydał w wcześniej Harkawi (Chamisza ktawim..., s. 155–163), 
a cztery (nr 1–3 i 7) sam Dubnow w rosyjskim tłumaczeniu (Dopołnienija k „Litowskomu pinko-
su”..., s. II–XVI).

32 Harkawi opublikował wcześniej dwa z nich (nr 1–2) oraz wyrok dotyczący gminy słuc-
kiej (PM nr 829) (Le-korot Israel..., nr 1, s. 5–6; nr 3, s. 7–8; nr 6, s. 6–7), a pięć z nich (nr 1–5) 
Dubnow opublikował wcześniej w tłumaczeniu rosyjskim (Dopołnienija k „Litowskomu pinko-
su”..., s. XVII–XXXV).

33 Tosafot u-miluim le-pinkas medinat Lita [Dodatki i uzupełnienia do pinkasu kraju litew-
skiego], wyd. I. Halperin, „Chorew” 2, 1934–1935, s. 67–86, 123–200.

34 Kehilot Lita we-ha-Karaim. Haarachat misim al ha-Karaim we-gwijahem be-mea 16 we-
17. [Gminy litewskie i Karaimi. Wyznaczanie podatków karaimskich i ich pobór w XVI–XVII 
wieku], wyd. I. Luria, „He-Awar” 1, 1918, s. 159–171.

35 Texts and Studies in Jewish History and Literature, t. II: Karaitica, wyd. J. Mann, Phila-
delphia 1935.

36 I. Klausner, Ktaw-cherem szel waad medinat Lita neged ha-masigim gwul ha-Karaim 

[Cherem waadu litewskiego wobec osób naruszających prawa Karaimów], „Cijon” 22, 1957, 
s. 74–75.
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na ogół nader poprawna, druk wyśmienity, szata zewnętrzna staranna, całość 
nic prawie nie pozostawia do życzenia, wyjąwszy chaotyczne używanie nawia-
sów, co do których nie zawsze jest wiadome, czy i kiedy i dlaczego zawierają 
one uwagi wydawcy, czy warianty skorygowanego częstokroć tekstu”37. Dziś, 
w świetle współczesnych norm wydawniczych, niedostatki wydania są jeszcze 
bardziej widoczne. Wydawca bowiem opublikował tekst, nie zaznaczając póź-
niejszych dopisków, uzupełnień czy fragmentów pisanych inną ręką, których 
można się jedynie domyślać z treści wpisów. Stąd tak wielu trudności przyspa-
rza odtworzenie chronologii posiedzeń waadu. Niekiedy tekst zawiera błędy, 
ale nie można się zorientować, czy są to pomyłki pisarza, czy wydawcy38.

Warto tu zwrócić uwagę na specyfikę językową pinkasu waadu litewskie-
go. Oryginalne księgi pinkasu miały charakter czystopisu, do którego wpisy-
wano hebrajskie tłumaczenie postanowień. Jak można przypuszczać, obrady 
waadu odbywały się w jidysz – języku używanym na co dzień przez Żydów 
litewskich, i pisarze sporządzali notatki właśnie w tym języku. Na ich podsta-
wie dokonywali później tłumaczenia na hebrajski. Język hebrajski uważano za 
odpowiedni do prowadzenia ksiąg i dokumentacji na wszystkich poziomach 
funkcjonowania autonomii żydowskiej, od gminnego po centralny. Wynikało 
to zapewne z postrzegania instytucji samorządowych jako narzędzia wprowa-
dzania w życie prawa religijnego, dla którego właściwym był język hebrajski.

Język hebrajski, używany w źródłach wytworzonych przez instytucje sa-
morządu żydowskiego w Rzeczypospolitej, określany jest jako kancelaryjny 
hebrajski aszkenazyjski. Zawiera on wyrażenia aramejskie zaczerpnięte z Tal-
mudu, przede wszystkim na określenie konceptów prawnych. Natomiast na 
określenie wielu przedmiotów dotyczących życia codziennego używano nazw 
w jidysz. Dovid Katz zwraca uwagę na neologizmy jidyszowo-hebrajskie, np. 
określenie noldes (nojldojs) – dosł. „nowo narodzeni” używane było na ozna-
czenie nieprzewidzianych wydatków39.

W praktyce stosowanie języka hebrajskiego do opisu realiów dawnej Rze-
czypospolitej przysparzało pisarzom wielu problemów. Trudności nastręczało 
oddanie terminów z języka polskiego, przede wszystkim nazw instytucji, urzę-
dów, sądów, podatków i jednostek monetarnych. Pierwszym rozwiązaniem 
było pozostawienie ich w oryginalnym brzmieniu; zapisywano zatem literami 

37 I. Lewin, Protokoły sejmów..., s. 78.
38 Niekiedy spotykamy błędy w datach, np. mowa jest o zarządzeniach waadu z 5398 

(1638 r.), dotyczących karania osób obrażających rabina lub przywódców (PM nr 370). Jest to 
najwyraźniej pomyłka wydawcy, gdyż zarządzenie o takiej treści wydano w 5388 (1628 r.) – 
PM nr 129.

39 D. Katz, Lithuanian Jewish Culture…, s. 83.
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hebrajskimi: podimni (podymne), arenda, czopowi (czopowe), grod (urząd lub 
sąd grodzki), tribunal, sejmik, asignacja, konstitucja, obligacja, kwit, prikomorik 

(przykomorek). Drugą możliwością było przetłumaczenie nazwy na hebrajski, 
np. gilgolet – pogłówne, zahuw – złoty, cheder – komora (celna), adon – pan, 
degel tribunal – chorągiew trybunalska, sar cawa gadol – hetman wielki. Rów-
nież niektóre trudne do przetłumaczenia nazwy jidyszowe pozostawiano w ory-
ginalnym brzmieniu. Na ogół dotyczyły one życia codziennego, m.in. potraw, 
strojów, tkanin. Niekiedy nazwy powszechnie używane na co dzień tłumaczo-
no na jidysz, np. zeksir – dziesiątak (moneta dziesięciogroszowa). Przy poda-
waniu nazw własnych, osobowych i geograficznych, stosowano zapis hebrajski 
lub jidyszowy, co nieraz – zwłaszcza w tym pierwszym przypadku – utrudnia 
ich identyfikację40.

Trudności ze zrozumieniem tekstu pinkasu wynikają też z innych powo-
dów. Otóż pisarze zapisywali słowa w różnej ortografii bądź stosowali swoje 
własne skróty, a niektóre kwestie notowali bardzo zwięźle, wręcz enigmatycz-
nie. Niekiedy wręcz stwierdzali, że dana rzecz, np. jakieś przestępstwo, nie 
nadaje się do zapisania.

Pinkas waadu litewskiego stanowi fundamentalne źródło do badania histo-
rii Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim. Stanowi kopalnię różnorodnych 
informacji, zarówno na temat funkcjonowania instytucji, poboru podatków, są-
downictwa, kontaktów z otoczeniem nieżydowskim, jak i życia codziennego 
oraz obyczajowości. Jak pisze Lewin, wychwalając Dubnowa i jego wydaw-
nictwo: „Bez przesady powiedzieć można, że materiał zebrany w protokołach 
sejmów żydowskich na Litwie jest tak cenny, że nie podobna już będzie w przy-
szłości żadnemu historykowi go ominąć”41. Podobnie znaczenie pinkasu po-
strzegali inni badacze, m.in. Mark Wisznicer42.

Mniejsze znaczenie dla badania waadu litewskiego mają źródła gmin żydow-
skich. Spośród pinkasów kahału (władz gminnych) warto wskazać tykociński43 

40 Na temat języka stosowanego przez instytucje autonomii żydowskiej zob. M. Altbauer, 
O języku dokumentów związanych z samorządem żydowskim w Polsce, [w:] Żydzi w dawnej Rze-
czypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 15–22.

41 I. Lewin, Protokoły sejmów..., s. 78.
42 Jak napisał Mark Vishnitzer, „the minute-books of the Vaad form one of the most signifi-

cant Jewish historical document of post-Talmudic times” (M. Vishnitzer, The Lithuanian Vaad, 
„The Menorah Journal” 19, 1930–1931, s. 261).

43 Pinkas kahal Tiktin 381–566. Haskamot, hachlatot we-takanot kefi sze-heetikan min ha
-pinkas ha-mekori sze-awad be-Szoa Israel Hailprin [Pinkas kahału tykocińskiego 1621–1806. 
Postanowienia i zarządzenia skopiowane przez Izraela Halperina z oryginalnej księgi zniszczo-
nej podczas Zagłady], wyd. M. Nadav, t. 1, Jeruszalajim 1996, t. 2, Jeruszalajim 1999.
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i zabłudowski44, ten ostatni istotny przede wszystkim z racji zbierania się waadu 
w tej gminie.

Źródła żydowskie stanowią podstawę badań nad waadem litewskim, ale 
jego działalność, ze względu na różnorodne kontakty ze światem zewnętrznym, 
znalazła również odbicie w bardzo wielu źródłach nieżydowskich. Są to dekre-
ty królewskie (odnotowywane między innymi w Metryce Litewskiej45), regula-
cje urzędników państwowych, przede wszystkim podskarbich, wojewodów 
i hetmanów, zarządzenia właścicieli dóbr i urzędników dominialnych. Zapisy 
ważne dla funkcjonowania waadu litewskiego spotykamy także w konstytu-
cjach sejmowych i laudach sejmikowych.

Waad litewski pojawia się także w księgach sądowych – Trybunału Głów-
nego Litewskiego, Trybunału Skarbowego Litewskiego oraz komisji wojskowo- 
-skarbowych. Waad pozywany był za niezapłacone podatki i opłaty, przede 
wszystkim pogłówne, niespłacone długi, a także za zatrudnianie służby chrze-
ścijańskiej. Czasem przy tej okazji ujawniają się wewnętrzne sprawy żydow-
skie, takie jak problem przebiegu granic obszarów podlegających władzy po-
szczególnych gmin czy konflikty między gminami. Co ciekawe, do ksiąg tych 
wpisywano również wewnętrzne dokumenty żydowskie, np. taryfy rozkładu 
podatków – aby można się było do nich odwołać przy egzekucji. Wiele doku-
mentów, w tym także dotyczących wewnętrznego życia żydowskiego, było ob-
latowanych w księgach grodzkich.

Pokaźna liczba materiałów nieżydowskich dotyczących Żydów litewskich 
i waadu litewskiego została wydana przez Komisję Archeograficzną w Wilnie46 

oraz w innych zbiorach.
Pewne aspekty funkcjonowania waadu są znacznie lepiej widoczne w źród-

łach nieżydowskich. Pokazują one bardziej szczegółowo relacje Żydów i insty-
tucji żydowskich z dworem królewskim, magnaterią i sejmem Rzeczypospoli-
tej, a także realia działalności fiskalnej waadu. Dotyczy to również wielu kwestii 
przemilczanych w pinkasie waadu lub odnotowanych bardzo lakonicznie. Tak 
było w przypadku różnego rodzaju konfliktów i oskarżeń, których szczegóły 
zostały pominięte po to, by zapisów w pinkasie nie przywoływano w później-
szych wystąpieniach przeciwko Żydom. Podobnie mogło być z opisywaniem 

44 NLI 4°103. Fragmenty tego pinkasu opublikował w swoich dodatkach Israel Halperin 
(Tosafot u-miluim...).

45 O Metryce Litewskiej zob. P. Kennedy Grimsted, The „Lithuanian Metrica” in Moscow 
and Warsaw: Reconstructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. Including An Anno-
tated Edition of the 1887 Inventory Compiled by Stanisław Ptaszycki, with the collaboration of 
Irena Sułkowska-Kurasiowa, Cambridge, Massachusetts 1984. 

46 Аkty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommissijeju dla razbora driewnich 
aktow. Wydawnictwo obejmuje 39 tomów, które ukazały się w Wilnie w latach 1865–1915.
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podejmowanych działań, którym nieraz towarzyszyło szukanie protekcji, wrę-
czenie „prezentów” i próby ominięcia bądź zmiany zarządzeń władz państwo-
wych czy dominialnych. Dopiero zestawiając źródła żydowskie i nieżydow-
skie, uzyskujemy pełny obraz, w którym motywacje wydania zarządzeń czy 
podjęcia działań przez waad stają się zrozumiałe.

Problem stanowi jedynie rozmiar kwerendy, przekraczającej ramy jednej 
pracy, a zapewne także możliwości jednego badacza. Z konieczności wiele ma-
teriałów badałam tylko wyrywkowo i sondażowo, starając się sprawdzić, czy 
i w jakich okolicznościach pojawia się w nich waad litewski. Dotyczy to 
zwłaszcza ksiąg sądownictwa skarbowego. Z pewnością przeprowadzenie sze-
roko zakrojonej kwerendy archiwaliów nieżydowskich może obraz waadu li-
tewskiego bardzo wzbogacić.

Na temat waadu litewskiego powstało niewiele opracowań. Krótkie 
wzmianki spotykamy w dziełach typu syntetycznego czy podręcznikowego, 
m.in. autorstwa Majera Bałabana, Salo W. Barona i Bernarda D. Weinryba, oraz 
w ogólnych pracach o Żydach na Litwie, o których była mowa we wstępie.

Waadowi litewskiemu poświęcony jest bardzo ogólny artykuł Chaima Hi-
lela Ben-Sassona47, a także artykuły Marka Wisznicera (Vishnitzera)48, Abby 
Gomera49 i Szmuela Spektora50.

Kika artykułów omawia wybrane aspekty funkcjonowania waadu litew-
skiego albo obydwu waadów. Ustawodawstwem waadu litewskiego zajmuje 
się w swoim artykule Israel Sosis51. Zarządzenia waadu litewskiego dotyczą-
ce dobroczynności (wspierania nauki, wyposażania ubogich dziewcząt, po-
mocy wygnańcom, wykupu jeńców, zbierania datków dla ubogich w Ziemi 

47 Ch.H. Ben-Sasson, Waadej ha-aracot sze-be-mizrach-Ejropa [Sejmy ziem w Europie 
Wschodniej], [w:] Ch.H. Ben-Sasson, Recef u-temura. Ijunim be-toldot Israel be-jemej-ha-bej-
najim u-we-et he-chadasza [Kontynuacja i zmiana. Studia z dziejów Żydów w średniowieczu i cza-
sach nowożytnych], Tel Awiw 1984, s. 239–257, oraz [w:] Kijum we-szewer. Jehudej Polin  
we-dorotejhem [Trwanie i rozłam. Żydzi polscy w ciągu wieków], red. I. Bartal, I. Gutman, Jeru-
szalajim 1997, s. 145–159.

48 M. Vishnitzer, The Lithuanian Vaad, „The Menorah Journal” 19, 1930–1931, s. 261–270; 
Litowskij waad, [w:] Istorija jewriejskago naroda, t. 11, Moskwa 1914, s. 181–205; Der waad 
Lite, zejn struktur un di rolie zejne in dem gezelkszaftlechn lebn fun di litwisze Jidn [Waad litew-
ski, jego struktura i rola w życiu społecznym Żydów litewskich], [w:] Lite [Litwa], red. M. Su-
darski, U. Kacenelenbogn, I. Kisin, t. 1, Nju Jork 1951, kol. 163–191.

49 A. Gomer, Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte des litauischen Judentums in 17. 
und 18. Jahrhundert, Bochum 1930. 

50 S. Spektor, Waad Jehudej Lita [Waad Żydów litewskich], [w:] Jahadut Lita [Żydzi litew-
scy], t. 1, Tel Awiw 1959, s. 124–137.

51 I. Sosis, Der jidiszer sejm in Lite un Wejsrusland in zejn gezecgeweriszer tetikejt (1623– 
–1761), lojt zejne protokoln [Sejm żydowski na Litwie i Białorusi i jego działalność ustawodaw-
cza (1623–1761) według jego protokołów], „Cajtszrift” 2–3, 1928, kol. 1–72.
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Izraela) omawia Abraham Cronbach52. Zarządzenia obydwu waadów o ban-
krutach przedstawia Fejtl Diksztejn53. Kilka artykułów Israela Halperina doty-
czy obu waadów: początków waadu litewskiego i jego związków z waadem 
koronnym54, struktury waadu litewskiego, polskiego i morawskiego55, związ-
ków obu waadów z Ziemią Izraela56 oraz cenzury wydawanych książek57.

52 A. Cronbach, Social Action in Jewish Lithuania, „Hebrew Union College Annual” 23, 
cz. 2, 1950–1951, s. 593–616.

53 F. Diksztejn, Takanot waadej Polin we-Lita al ha-borechim [Zarządzenia waadów Polski 
i Litwy odnośnie bankrutów], „Ha-Miszpat ha-Iwri” 1, 1918, s. 29–76.

54 I. Halperin, Reszito szel waad medinat Lita we-jachaso al Waad Arba Aracot [Początki 
waadu litewskiego i jego relacje z Sejmem Czterech Ziem], „Cijon” 3, 1937, s. 51–57.

55 I. Halperin, Miwne ha-waadim be-Ejropa ha-Mizrachit we-ha-Merkazit ba-mea ha-17 
we-ha-18 [Struktura waadów w Europie Wschodniej i Centralnej w XVII i XVIII wieku],  
[w:] tenże, Jehudim we-jahadut be-mizrach Ejropa. Mechkarim be-toldotejhem [Żydzi w Euro-
pie wschodniej. Studia historyczne], Jeruszalajim 1969, s. 55–60.

56 I. Halperin, Al jachasam szel ha-waadim we-ha-kehilot be-Polin le-Erec Israel [O stosun-
ku waadów i gmin w Polsce do Kraju Izraela], „Cijon” 1, 1936, s. 82–88.

57 I. Halperin, Waad Arba Aracot be-Polin we-ha-sefer ha-iwri [Sejm Czterech Ziem w Pol-
sce i książka hebrajska], [w:] tenże, Jehudim we-jahadut be-mizrach Ejropa. Mechkarim be-tol-
dotejhem [Żydzi w Europie wschodniej. Studia historyczne], Jeruszalajim 1969, s. 78–107.



rozdział 2

Powstanie sejmu żydowskiego 
(waadu) i jego rozłam w 1623 r.

Powstanie sejmu żydowskiego w Rzeczypospolitej wciąż pozostaje słabo 
zbadane i budzi wiele kontrowersji. W historiografii istnieją dwie odrębne teo-
rie dotyczące genezy tej instytucji1.

Pierwsza, najczęściej przyjmowana przez historyków, wiąże powstanie sej-
mu żydowskiego z wprowadzeniem ryczałtowego sposobu poboru pogłównego 
żydowskiego. Pogłówne żydowskie, podstawowy podatek państwowy płacony 
przez Żydów, zostało wprowadzone w 1549 r. i – zgodnie ze swoją nazwą – 
miało być płacone od głowy (po 1 zł od każdej osoby powyżej jednego roku 
życia). W 1550 r. przeprowadzono spis ludności żydowskiej, a potem zbierano 
podatki według starych spisów lub starych kwitów, mimo że uniwersały kró-
lewskie nakazywały ściąganie pogłównego żydowskiego na podstawie nowych 
spisów. Trudności z poborem pogłównego żydowskiego spowodowały, że 
w 1581 r. uchwalono pobieranie go w postaci sumy ryczałtowej. Uniwersał 
poborowy sejmu zwyczajnego w Warszawie (1581 r.) postanawiał: „Żydowie, 
tak w Koronie iako w Wielkim Księstwie Litewskim nemine prorsus excepto, 
maią się złożyć na summę trzydzieści tysięcy złotych do panow podskarbiow 
i szafarzow, koronnego i litewskiego, oddać będą powinni na każdy rok od dwu 
lat po trzydzieści tysięcy. A dywizyja summy tej takowa być ma, że Żydowie 
koronni po piętnaście tysięcy na rok także dawać będą powinni; z ktorą summą 
Żydowie polscy w Warszawie a litewscy w Wilnie na święty Jan [24.VI.] stawić 
się będą powinni, sub poena similis summae”2. W 1590 r. wyznaczono osobne 

1 Jak zauważają Jakub Goldberg i Adam Kaźmierczyk we wstępie do zbioru źródeł dotyczą-
cych Sejmu Czterch Ziem, spory co do genezy sejmu żydowskiego wynikają z tego, że nie został 
on powołany na mocy przywileju czy dokumentu wystawionego przez władzę królewską (Sejm 
Czterech Ziem. Źródła..., s. 8).

2 Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, wyd. A. Michałowska- 
-Mycielska, Warszawa 2006, nr XXXIV, s. 39–40. Później, aż do 1717 r., sumy te były stale 
podwyższane przez sejmy Rzeczypospolitej, co spowodowane było zarówno rosnącą liczbą lud-
ności żydowskiej, jak i inflacją. O pogłównym żydowskim zob. R. Rybarski, Skarb i pieniądz za 
Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939, s. 214–235; A. Filipczak-Kocur, 
Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty – ustawy –realizacja, Warszawa 2006, s. 65–66, 
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kwoty: 20 000 zł dla Korony i 6000 zł dla Litwy. Na kolejnych sejmach posta-
nawiano pobierać pogłówne żydowskie od głowy, ale dawano możliwość aren-
dowania tego podatku, co w praktyce oznaczało ryczałt. Po raz ostatni pogłówne 
według spisów zbierano w 1624 r., później wysokość tego podatku wyznaczano 
wyłącznie w postaci ryczałtu. Do stosowania ryczałtu skłaniały trudności z po-
bieraniem realnego pogłównego od Żydów, spowodowane dużą mobilnością 
ludności żydowskiej, unikaniem przez nią spisów, a także niesprawnością admi-
nistracji skarbowej Rzeczypospolitej3. Za rozdzielenie sumy ryczałtowej mię-
dzy poszczególne gminy i okręgi oraz za pobór podatku odpowiadać miały in-
stytucje samorządu żydowskiego. Doprowadziło to do powstania regularnie 
zbierającego się sejmu żydowskiego. Tę teorię powstania sejmu żydowskiego, 
a tym samym przyjęcie początku lat 80. XVI w. za początek funkcjonowania tej 
instytucji, spotykamy w pracach takich badaczy jak Majer Bałaban, Szymon 
Dubnow, Rafał Mahler, Ignacy Schiper, Mojżesz Schorr, Jakub Goldberg, Judith 
Kalik i Adam Kaźmierczyk. Natomiast Israel Halperin, we wstępie do „odtwo-
rzonego” przez siebie pinkasu waadu koronnego wstrzymał się od jednoznacz-
nych stwierdzeń i uznał rzecz za wymagającą dalszych badań.

W świetle drugiej teorii, pojawiającej się w dawniejszych, XIX-wiecznych 
pracach (ale też np. u Shmuela Ettingera) i obecnie uważanej na ogół za prze-
starzałą, początki sejmu żydowskiego związane są z sądem rabinackim, który 
funkcjonował podczas jarmarków w Lublinie od lat 20.–30. XVI w.4 Natomiast 
w 1559 r. wzmiankowani są „parnasi kraju” (hebr. parnesej ha-medina) na jar-
marku lubelskim, rozstrzygający spór między gminami. Podobnie w respon-
sach Mojżesza Isserlesa (Remu; zm. 1572) mowa jest o wspólnych wydatkach 
mieszkańców „trzech krajów” (hebr. szalosz ha-medinot) na podatki lub fałszy-
we oskarżenia, a w 1576 r. wzmiankowani są „dajani trzech ziem” (hebr. daja-
nej de-szalosz aracot)5. Ostatnio również Jan Doktór zwrócił uwagę, że ślady 

257–258; A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII 
wieku, Warszawa 1994, s. 13–29.

3 A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki..., s. 14–15. 
4 Adam Teller zwraca uwagę na oddzielne funkcjonowanie przywództwa świeckiego i rabi-

nicznego. Prestiż rabinów w XVI i XVII w. wynikał z dokonywanych przez nich kodyfikacji 
halachicznych, wydawanych responsów i regulacji, które przejmowano z gminy do gminy. Na 
pełnione przez rabinów funkcje sądziowskie wobec ogółu Żydów polskich nie oddziaływali 
przywódcy świeccy, ponieważ najwyższy sąd rabinacki zbierał się corocznie na jarmarkach, 
jeszcze przed ukształtowaniem się waadu (A. Teller, Rabbis without a Function? The Polish 
Rabbinate and the Council of Four Lands in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, [w:] Jewish 
Religious Leadership. Image and Reality, red. J. Wertheimer, t. 1, New York 2004, s. 389).

5 Ch.H. Ben-Sasson, Waadej ha-aracot sze-be-mizrach-Ejropa [Sejmy ziem w Europie 
Wschodniej], [w:] tenże, Recef u-temura. Ijunim be-toldot Israel be-jemej-ha-bejnajim u-we-et 
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działalności sejmu żydowskiego pochodzą ze znacznie wcześniejszego okresu 
niż rok 1581. Wskazał przy tym na haskamę – zgodę na druk figurującą na 
kartach tytułowych Talmudu Babilońskiego, drukowanego od 1559 r. w Lubli-
nie. Oznaczała ona, że wyłącznie egzemplarze tego wydania będą używane do 
nauczania w jesziwach Rzeczypospolitej. Haskama ta została wydana przez 
Waad Szalosz Medinot (Sejm Trzech Krajów), czyli rabinów i rektorów jesziw 
trzech krajów: Wielkopolski, Małopolski i Litwy.6

Wydaje się, że te stanowiska nie są ze sobą sprzeczne, a jedynie pokazują 
dwa etapy formowania się i dwa istotne elementy centralnego przedstawiciel-
stwa żydowskiego. Pierwszy element stanowiło zgromadzenie rabinów i rekto-
rów jesziw, zajmujące się sądownictwem oraz kwestiami naukowymi – inter-
pretacjami prawnymi i cenzurą wydawanych lub sprowadzanych książek. Tę 
działalność będzie kontynuował trybunał sejmu żydowskiego. W drugiej poło-
wie XVI w., kiedy pojawi się potrzeba rozdzielania i pobierania pogłównego 
żydowskiego, do grona uczonych dołączą „świeccy” delegaci – przedstawicie-
le prowincji. Ten dualizm między „duchownymi” a „świeckimi” uczestnikami 
będzie się utrzymywał przez cały okres funkcjonowania sejmu żydowskiego.

Proces formowania się instytucji autonomii żydowskiej przebiegał oddolnie, 
stymulowany zarówno przez potrzeby „wewnętrzne” (rozstrzygnięcia halachicz-
ne, sądownictwo), jak i „zewnętrzne” (kwestie podatków państwowych, inter-
wencje dotyczące ogółu ludności żydowskiej). Powstanie sejmu żydowskiego 
zostało poprzedzone wykształceniem się struktur samorządowych na poziomie 
prowincji. Prowincje zwane ziemiami czy ziemstwami (dwa dokumenty Zyg-
munta Augusta z 1551 r. mówią o pięciu ziemiach7) znacznie wcześniej odbywa-
ły swoje zjazdy, w źródłach nieżydowskich nazywane – na wzór zgromadzeń 
szlacheckich – sejmikami. Posiadały one również swoich rabinów ziemskich8. 

he-chadasza [Kontynuacja i zmiana. Studia z dziejów Żydów w średniowieczu i czasach nowo-
żytnych], Tel Awiw 1984, s. 240.

6 Jan Doktór, recenzja wydawnictwa źródłowego J. Goldberga i A. Kaźmierczyka: Sejm 
Czterech Ziem. Źródła (Warszawa 2011), KHŻ nr 2 (242), 2012, s. 233–234. Autor recezji pisze 
również: „Ślady działalności przedstawicielstwa najważniejszych kahałów Rzeczypospolitej 
spotykamy zresztą jeszcze wcześniej, tyle że wolało ono działać dyskretnie i nie ujawniać wła-
dzom swojego istnienia” (s. 234).

7 S.A. Bierszadskij, Pierwyje jesziboty w Polsze, ustrojennyje s razrieszenija gosudar-
stwiennoj własti, „Woschod” 1896, nr 1, s. 7.

8 Istotnym momentem dla rozwoju autonomii żydowskiej był rok 1551, kiedy król Zygmunt 
August zrezygnował z prawa zatwierdzania rabina wielkopolskiego, uznając władzę wszystkich 
rabinów ziemskich, których wybiorą Żydzi (M. Bałaban, Prawowoj stroj jewriejew w Polsze 
w sriednije i nowyje wieka, „Jewriejskaja Starina” 3, 1910, s. 324).
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Najwcześniej, bo około 1519 r. wykształciło się ziemstwo wielkopolskie9. Inne 
ziemstwa ukształtowały się w latach 50.–70. XVI w.10

Na terenie ziemstwa litewskiego funkcjonowały sądy złożone z rabinów 
najważniejszych gmin, co poświadczają dekrety z lat 1449–155311. W 1568 r. 
sąd rabinów litewskich, zasiadających w Brześciu Litewskim, rozstrzygał spra-
wę między dzierżawcami ceł, Izaakiem Brodawką a Mendlem Izakowiczem12. 
Źródła pokazują też współpracę gmin Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierw-
szej połowie XVI w., podejmowaną przeważnie w związku z nakładanymi na 
Żydów podatkami. Starsi żydowscy największych gmin, przede wszystkim 
Brześcia, występują w nich w imieniu wszystkich Żydów litewskich13. Doku-
ment sprzed 1569 r. mówi o wyborze dziewięciu seniorów kraju (hebr. rosz 
medina) oraz trzech rabinów, spośród których trzech przywódców i jeden rabin 
mieli zasiadać na każdym jarmarku lubelskim. Ich zadaniem było czuwanie nad 
sprawami ogółu i niedopuszczenie do pojawienia się zagrożeń, zarówno spo-
wodowanego przez samych Żydów, jak i ze strony władz nie żydowskich14.

W źródłach nieżydowskich sejm żydowski określany był jako zjazd lub 
kongres żydowski, generalna synagoga i generalność żydowska15. Hebrajska 
nazwa Waad Arba Aracot tłumaczona jest jako Sejm Czterech Ziem. Wielu 
badaczy zwracało jednak uwagę, że nazwa „ziemia” jest tu myląca, gdyż cho-
dzi o znacznie większy obszar obejmujący kilka województw, i proponowało 
zastąpić ją terminem „ziemstwo”. Tymi czterema ziemiami były: Wielkopol-
ska, Małopolska, Ruś i Wołyń. Razem z Litwą zjazd był nazywany Sejmem 
Pięciu Ziem (przy czym Majer Bałaban uważa Litwę za jedną z czterech ziem 
obok Wielkopolski, Małopolski i Rusi). Czasami źródła wspominają o trzech 
lub o więcej niż pięciu ziemiach.

 9 W 1519 r. Żydzi wielkopolscy zaproponowali królowi pobór podatków przez przywód-
ców 11 gmin tego regionu. Król Zygmunt Stary zaakceptował takie rozwiązanie, rezygnując z mia-
nowania własnych urzędników żydowskich, co rozpoczęło proces powstawania instytucji auono-
micznych na poziomie regionu (A. Teller, Laicyzacja wczesnonowożytnego społeczeństwa ży-
dowskiego: rozwój rabinatu w Polsce w XVI wieku, KH 60, 2003, z. 3, s. 25–27).

10 Ch.H. Ben-Sasson, Waadej ha-aracot..., s. 240.
11 M. Bałaban, Prawowoj stroj..., s. 342.
12 Russko-jewriejskij archiw. Dokumienty i matieriały dla istorii jewriejew w Rossii, t. II: 

Dokumienty i regiesty k istorii litowskich jewriejew (1550–1569), wyd. S.A. Bierszadskij, S. Pie-
tierburg 1882, s. 201–204 (nr 273).

13 Tamże, s. 117–118 (nr 179), s. 119 (nr 180), s. 198–200 (nr 266).
14 A. Teller przytacza fragment dokumentu za Halperinem (A. Teller, Rabbis without 

a Function?..., s. 393).
15 O nazwach na określenie sejmu żydowskiego, używanych zarówno w źródłach żydowskich, 

jak i nieżydowskich, zob. A. Leszczyński, Nazewnictwo organów samorządu żydowskiego w daw-
nej Rzeczypospoitej do 1764 r., [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Au-
tonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 29–33.
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W pierwszych dziesięcioleciach istnienia waadu uczestnikami sesji byli 
głównie rabini i delegaci wybrani przez ziemstwa, odbywające swoje własne 
zjazdy prowincjonalne16. W późniejszym okresie z ziemstw wyłoniły się 
mniejsze części, a duże gminy uzyskały przywileje i prawa dla swoich delega-
tów, identyczne z tymi, jakie posiadali delegaci ziemstw17.

Sejm Czterech Ziem spotykał się początkowo raz, a później dwa razy 
w roku, na jarmarkach w Lublinie (w lutym – na Matkę Boską Gromniczną 
2 II) i od 1608 r. w Jarosławiu (w sierpniu–wrześniu – na Matkę Boską Zielną 
15 VIII). Odbywanie zjazdów podczas jarmarków wynikało z możliwości łat-
wiejszego i bezpieczniejszego podróżowania oraz przekazywania informacji za 
pośrednictwem kupców przybywających z całego kraju.

Sejm żydowski posiadał swoich urzędników: parnasa (po polsku określane-
go jako marszałek, najwyraźniej na podstawie analogii z sejmem Rzeczypospo-
litej), pisarzy i wierników. Syndyk generalny (sztadlan) reprezentował interesy 
Żydów na dworze królewskim, na sejmie Rzeczypospolitej oraz przed Trybu-
nałem Koronnym i Litewskim. Urzędnicy sejmowi otrzymywali pensje oraz 
zwrot wydatków ponoszonych przy pełnieniu swojej funkcji. Było szczególnie 
korzystne, jeśli urzędnicy waadu byli jednocześnie serwitorami królewskimi, 
a tym samym mieli prawo przebywania na dworze królewskim.

Oprócz rozdzielania i poboru pogłównego żydowskiego do kompetencji wa-
adu należało reprezentowanie generalnych interesów Żydów oraz wydawanie za-
rządzeń dotyczących funkcjonowania społeczności żydowskiej. Ta działalność 
ustawodawcza dotyczyła bardzo wielu dziedzin: funkcjonowania gmin, stosun-
ków między gminami, sądownictwa, działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Żydów (problemu konkurencji między Żydami, dzierżawy dochodów publicznych 
czy działalności kredytowej), nauki i szkolnictwa, dobroczynności, kwestii oby-
czajowych i stosunków z otoczeniem nie żydowskim. Przy Sejmie Czterech Ziem 
funkcjonował trybunał, rozsądzający spory między jednostką a gminą, gminą a zie-
mią oraz między dwiema gminami, pełniący również rolę sądu apelacyjnego wo-
bec wyroków sądów gminnych. Trybunał, będąc zgromadzeniem uczonych, zaj-
mował się kwestiami prawa żydowskiego i cenzurą publikacji.

16 O zjazdach prowincjonalnych zob. S. Dubnow, Jeszcze o sriednich organach jewriejsko-
go samouprawlienija: obłastnyje kagalno-rabbinskije sjezdy (siejmy) w prowincijach Małopol-
skoj, Wielikopolskoj, Podolii i Wołynii (XVII–XVIII w.), „Woschod” nr 1, 1894, s. 139–150.

17 W połowie XVIII w. takich jednostek było w Koronie kilkanaście. W ordynacji Kazimie-
rza Granowskiego, komisarza skarbu koronnego, wydanej w 1753 r., wymienione są następujące 
terytoria wysyłające swoich delegatów na waad koronny: 1. Kraków, 2. województwo krakow-
skie i sandomierskie, 3. Poznań, 4. województwo poznańskie i kaliskie, 5. Lwów i województwo 
ruskie, 6. Lublin, 7. województwo lubelskie, 8. województwo wołyńskie i kijowskie, 9. woje-
wództwo bełskie z Ziemią Chełmską i Ordynacją Zamojską, 10. Przemyśl, 11. Ziemia Prze-
myska, 12. Tykocin, 13. Rzeszów (Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 74, s. 149).
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W 1623 r. Żydzi litewscy oddzielili się od struktur sejmu żydowskiego 
i stworzyli swój własny, niezależnie funkcjonujący waad18. Jak zauważa Mark 
Wisznicer, łatwo jest zrozumieć przyczyny powstania odrębnej instytucji: Ży-
dzi polscy i Żydzi litewscy różnili się bowiem charakterem, sposobem życia 
i duchowością i – mimo unii lubelskiej, która silniej zespoliła obie części pań-
stwa polsko-litewskiego – pozostawali odrębnymi grupami19.

Data rozłamu – rok 1623 – przyjmowana jest na podstawie daty pierwszego 
protokołu zapisanego w pinkasie waadu litewskiego. Od tego roku Żydzi litew-
scy mieli własną, niezależną instytucję centralną, dorównującą Sejmowi Czte-
rech Ziem, który od tamtej pory stał się waadem wyłącznie koronnym. Przema-
wia za tym fakt, że w pinkasie waadu litewskiego nie spotykamy żadnych 
wzmianek o wcześniejszych waadach, co wskazuje, że zgromadzenia odbywa-
jące się po 1623 r. postrzegano jako nową instytucję, a nie kontynuację zgroma-
dzeń prowincjonalnych.

Wcześniejsza aktywność na poziomie prowincji może być myląca, sugeruje 
bowiem wcześniejsze powstanie waadu litewskiego. Sugestii tej uległ Israel 
Halperin, próbując wykazać, że powstanie waadu litewskiego mogło nastąpić 
już w latach 60. XVI w. Halperin wskazuje na zapisy w pinkasie waadu litew-
skiego, mówiące o sporządzanych wcześniej rachunkach (w latach 1619 i 1621), 
zarządzeniach wydanych wcześniej (czyli przed 1623 r.) przez seniorów20 oraz 
o starym pinkasie21. Pisze również o znalezionej przez siebie połowie karty ze 
starego pinkasu waadu, na której jest mowa o delegatach wybranych ze „wszyst-
kich krajów litewskich”, wśród których znajdują się przywódcy z Włodzimie-
rza i Ostroga na Wołyniu (Wołyń należał do Litwy tylko do roku 1569, potem 
wszedł w skład Korony)22. Wskazuje także na dwa dokumenty. Pierwszy stwier-
dza, że w 1567 r. do Zygmunta Augusta zwrócili się w sprawie podatków dwaj 
Żydzi z Brześcia, działający w imieniu wszystkich gmin żydowskich na Litwie. 

18 Na niejasności dotyczące genezy rozłamu sejmu żydowskiego zwraca uwagę Stanisław 
Grodziski (Z nowych badań nad dziejami waadu – sejmu Żydów Korony, [w:] Parlament, prawo, 
ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twór-
czej, Warszawa 1996, s. 86).

19 M. Wisznicer, Der waad Lite..., kol. 164.
20 M. Wisznicer podaje, opierając się na wzmiance Joela Sirkesa, pełniącego funkcję rabina 

brzeskiego przed 1619 r., że delegaci gmin litewskich zebrali się w Brześciu i wydali zarządzenia 
dotyczące między innymi ochrony interesów arendarzy. To pokazuje praktykę samodzielnego 
rozwązywania problemów i „separatyzm litewski” (M. Wisznicer, Litowskij waad..., s. 183).

21 I. Halperin, Reszito szel waad medinat Lita we-jachaso el Waad Arba Aracot [Początki 
waadu litewskiego i jego relacje z Sejmem Czterech Ziem], „Cijon” 3, 1937, s. 52. Halperin 
wskazuje następujące zapisy w pinkasie waadu: PM nr 2, 8, 90, 91 (1623 r.). O starym pinkasie 
wspomniano również podczas waadu 1670 r. (PM nr 656).

22 I. Halperin, Reszito..., s. 52–53. Halperin publikuje teksty, znajdujące się na znalezio-
nej karcie.
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Drugi dokument mówi o zwróceniu się w 1568 r. przywódców Karaimów troc-
kich do przywódców żydowskich przebywających w Grodnie, aby ci potwier-
dzili zarządzenia wydane podczas zgromadzenia karaimskiego w 1553 r.23 Wy-
daje mi się jednak, że wszystko to nie świadczy o istnieniu odrębnej instytucji 
centralnej. Powyższe wzmianki oraz dokumenty pokazują aktywność prowincji 
litewskiej w czasie, kiedy wchodziła ona jeszcze w skład Sejmu Czterech Ziem, 
natomiast „stary pinkas” może być albo „litewską” kopią pinkasu Sejmu Czte-
rech Ziem, albo pinkasem prowincjonalnym.

W źródłach żydowskich przyczyny rozłamu nigdzie nie zostały podane. 
Wydaje się, że głównym powodem był dualizm prawny, administracyjny i skar-
bowy Korony i Litwy, który miał swoje konsekwencje również dla ludności 
żydowskiej.

Odmienne położenie prawne Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim 
określały przywileje wielkich książąt24 oraz przepisy kolejnych statutów litew-
skich (z 1529, 1566, 1588 r.), do których nawiązywały później konstytucje sej-
mowe25. W przywilejach królewskich, wystawionych dla gmin litewskich, np. 
Kowla, Wiłkowyszek czy Wohynia (Wojni), wyraźnie podkreślano, że przysłu-
gują im prawa i wolności nadane Żydom Wielkiego Księstwa Litewskiego26.

Można jednak przypuszczać, że decydujący dla wydzielenia się Żydów li-
tewskich ze struktur sejmu żydowskiego okazał się dualizm skarbowości Ko-
rony i Litwy. Sejm Rzeczypospolitej wyznaczał osobną wysokość ryczałtu 
 pogłównego dla Żydów litewskich, podlegali oni podskarbiemu litewskiemu 

23 Tamże, s. 54–55.
24 Problem odmiennego statusu prawnego Żydów w Koronie i na Litwie nie został wyczer-

pująco zbadany. Majer Bałaban zwrócił uwagę, że w przywileju wielkiego księcia Witolda dla 
Żydów litewskich, w punkcie określającym, jakiemu sądownictwu ma podlegać ludność żydow-
ska, w miejscu wojewody (palatinus), występującego w przywilejach dla Żydów koronnych, 
pojawia się starosta (capitaneus) (M. Bałaban, Prawowoj stroj..., s. 171, 337). Na Litwie staro-
stowie stali na czele powiatów, natomiast na czele powiatu, na terenie którego leżała stolica 
województwa, stał wojewoda będący jednocześnie miejscowym starostą. W majątkach prywat-
nych, podobnie jak w Koronie, Żydzi podlegali jurysdykcji właścicieli dóbr (zob. A. Kaźmier-
czyk, Żydzi w dobrach prywatnych w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr 
 magnackich w wiekach XVI–XVIII, Kraków 2002). O jurysdykcji nad Żydami litewskimi zob. 
Z. Honik, Di jurisdikcje iber di Jidn in Lite noch der lubliner unie [Jurysdykcja nad Żydami na 
Litwie po unii lubelskiej], „JIWO Bleter” 14, 1939, s. 316–334.

25 A.B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie. Prawo-ustrój-społeczeństwo, Warszawa 
2013, s. 81. Podobne ograniczenia dotyczyły także Żydów koronnych, jednak spory między gmi-
nami koronnymi i litewskimi o przynależność pogranicznych osiedli, o czym będzie mowa w dal-
szej części tego rozdziału, pokazują, że dla samych osiedli korzystniejsza była zależność od 
gmin litewskich.

26 Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Charters of Rights Granted to Jewish 
Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, wyd. J. Goldberg, 
t. I, Jerusalem 1985, s. 138, 364–365; t. II, Jerusalem 2001, s. 260.
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i wnosili podatki do skarbu litewskiego, a spory dotyczące należności rozsądzane 
były przez Trybunał Skarbowy, odrębny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego27.

Przed wydzieleniem się waadu litewskiego dochodziło do sporów między 
Żydami koronnymi a litewskimi, w których obie strony zarzucały sobie wza-
jemnie niesprawiedliwy rozkład należności i wydatków. Wyrok wydany w mar-
cu 1623 r. (przed pierwszym zgromadzeniem waadu litewskiego w sierpniu 
1623 r.), rzuca światło na kwestie sporne między Żydami z obu terytoriów Rze-
czypospolitej, które mogły doprowadzić do wydzielenia się waadu litewskiego 
ze struktur sejmu żydowskiego (w sierpniu 1623 r.). Pretensje Żydów koron-
nych dotyczyły partycypowania Żydów litewskich w wydatkach, między inny-
mi poniesionych na prezent dla króla oraz związanych z oskarżeniami dotyczą-
cymi monety. Postanowiono zatem, że mieszkańcy Litwy zapłacą mieszkańcom 
Korony 2500 zł. Przy wydatkach na prezent dla króla powoływano się na daw-
ny wyrok – najwyraźniej więc sprawa już wcześniej była kwestią sporną. Zde-
cydowano również, że Żydzi litewscy nie są zobowiązani do partycypowania 
w wydatkach na prezenty dla posłów na sejm Rzeczypospolitej i dla marszałka 
izby poselskiej, gdyż sami dają prezenty posłom z terenu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W wyroku zapisano, że Żydzi litewscy powinni ponosić siódmą 
część wydatków związanych z bezpieczeństwem podczas pobytu w Warszawie 
i wydatków podczas jarmarku lubelskiego. Zastrzegano jednak, że jeśli te ostat-
nie dojdą do 10 złotych, to z przywódcami koronnymi powinien decydować 
również jeden z przywódców litewskich, natomiast przy wydatkach wynoszą-
cych 100 złotych i więcej – dwóch. Wyrok, podpisany przez trzech przywód-
ców (w tym Meira Kacenelbogena), został zapisany w pinkasie waadu koron-
nego, a potem skopiowany przez pisarza gminy lubelskiej, co wskazuje, że 
decyzję podjęto w Lublinie (podczas jarmarku lubelskiego na Matkę Boską 
Gromniczną)28. Spory i procesy dotyczące kwestii finansowych nie ustały po 
oddzieleniu się waadów, o czym będzie jeszcze mowa w rozdz. 8.

Można także przypuszczać, że do wydzielenia się Żydów litewskich ze 
struktur sejmu żydowskiego przyczyniły się konflikty między pogranicznymi 
gminami koronnymi i litewskimi o zwierzchność nad okolicznymi gminami 
i osiedlami (przykahałkami).

27 Zob. A. Filipczak-Kocur, Litewskie sądownictwo skarbowe 1591–1717, [w:] Rzeczpospo-
lita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski i A. Filipczak- 
-Kocur, Warszawa–Opole 2008, s. 89–104.

28 PM, dodatek 1, nr 1 (19 adar II 5383 = 21 III 1623) oraz PWAA nr 109. Dubnow zazna-
cza, że data ta została błędnie zapisana w kopii brzeskiej pinkasu i zmienia rok na 5393 (1633). 
Podaje także, że waad litewski obradował w miesiącu elul 5383, a w miesiącu adar nie funkcjo-
nował. Korekta ta jest jednak nieprawidłowa: podpisany pod wyrokiem Meir Kacenelbogen 
zmarł w 1631 r., poza tym rok 5393 nie był rokiem przestępnym i nie było w nim drugiego 
miesiąca adar.
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Na przykład spór między litewską gminą w Grodnie a koronną gminą w Ty-
kocinie ciągnął się od początku XVII w. i dotyczył zwierzchności nad trzema 
przykahałkami: Zabłudowem, Choroszczą i Gródkiem 29. Geneza konfliktu le-
żała w zmianie granic po unii lubelskiej (1569 r.), kiedy część obszarów nale-
żących do Wielkiego Księstwa Litewskiego weszła w skład Korony. Podlasie – 
w tym Tykocin – zostało włączone do Korony (pozostając jednak jeszcze przez 
pewien czas w składzie żydowskiego ziemstwa litewskiego30), natomiast część 
podległych gminie tykocińskiej skupisk żydowskich, takich jak Zabłudów, 
Choroszcz i Gródek, pozostała na Litwie. Dla tych gmin korzystniejsza okazała 
się przynależność do litewskiego Grodna, które nie było ich gminą macierzy-
stą, ze względu na dogodniejsze warunki prawne panujące dla Żydów na Litwie 
niż w Koronie31.

Spór między Grodnem a Tykocinem o zwierzchność nad Zabłudowem, 
Choroszczą i Gródkiem rozpoczął się zapewne na początku XVII w.32 W 1614 r. 

29 Wzmianki źródłowe poświadczają zamieszkiwanie Żydów w Choroszczy w 1557 r., w Za-
błudowie w XVI w., a w Gródku – w 1614 r. Początkowo osiedla te nie posiadały własnych sy-
nagog i cmentarzy i korzystały z synagogi i cmentarza w Tykocinie. Prawdopodobnie gmina ty-
kocińska osiedlała swoich mieszkańców w pobliskich miejscowościach, uzyskując również w ten 
sposób hegemonię nad okolicznymi terenami (A. Gawurin, Dzieje Żydów w Tykocinie (1522– 
–1795) (maszynopis pracy magisterskiej), Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, KEM 5955; 
A. Leszczyński, Spór pomiędzy kahałami Grodna i Tykocina o hegemonię nad skupiskami ży-
dowskimi pogranicza Korony z Litwą w XVII w., BŻIH nr 2–3 (126–127), 1983, s. 87).

30 Jak podaje Mordechaj Nadav, gmina tykocińska przyjęła zwierzchnictwo waadu koron-
nego między 1582 a 1595 r. (M. Nadav, Aspekty regionalnej autonomii Żydów polskich na pod-
stawie pinkasu tykocińskiego z lat 1660–1795, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały 
z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1991, s. 73).

31 Mordechaj Nadav przyznaje w tym rację Antolowi Leszczyńskiemu (Aspekty regionalnej 
autonomii..., s. 77). Również Maria Cieśla, analizując karierę Łazarza Mojżeszowicza, zauważa, 
że prawo w Wielkim Księstwie Litewskim było w stosunku do Żydów bardziej liberalne. Autorka 
wskazuje, że Żydzi, a zwłaszcza jednostki prowadzące działalność, mieli lepsze możliwości roz-
woju w Wielkim Księstwie Litewskim niż w Koronie, jednak zastrzega, że wymaga to dalszych 
badań nad elitami żydowskimi (M. Cieśla, Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery 
w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVII wieku, KH 62, 2005, z. 4, s. 28–29). Pewne zna-
czenie przy traktowaniu Żydów odgrywało też większe zróżnicowanie etniczno-wyznaniowe 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, przekładające się na większy stopień tolerancji religijnej.

32 Testy źródłowe w języku hebrajskim dotyczące tego sporu opublikowali Szymon Dub-
now: Waad Arba Aracot be-Polin we-jichuso ha-kehilot [Sejm Czterech Ziem w Polsce i jego 
stosunek do gmin], [w:] Sefer ha-jowel li-chwod Nachum Sokołow [Księga jubileuszowa ku czci 
Nachuma Sokołowa], Warsza 1904, s. 253–258 oraz Akty jewriejskogo koronnogo sejma ili wa-
ada czetyrioch obłastiej. Tykocinskaja kolekcja (1621–1699), „Jewriejska Starina” 4, 1912, 
s. 72–79, 458, Israel Halperin (Pinkas Waad Arba Aracot, Jeruszalajim 1945, nr 102, 104, 105, 
157, 218, 220, 268, 528) i Mordechaj W. Bernsztajn (Alt-Zabludowe [Stary Zabłudów], [w:] 
Zabludowe jizkor-buch. Di geszichte fun der jidiszer kehile Zabludowe fun ir brejszes biz ir farti-
likung durch di nacisze racchonim [Księga pamięci Zabłudowa. Historia gminy żydowskiej 
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w Lublinie trybunał Sejmu Czterech Ziem złożony z czterech rabinów wydał 
wyrok w tej sprawie. Jego treść nie jest dokładnie znana, ale fakt, że gmina 
grodzieńska nie chciała respektować jego postanowień, wskazuje, że były one 
dla niej niekorzystne. Po raz kolejny sprawa była rozpatrywana w Lublinie 
w 1621 r. przez trzech seniorów ziemskich (prawdopodobnie bez litewskiego), 
którzy przyznali gminie tykocińskiej prawo do zwierzchnictwa nad gminą za-
błudowską. Jeszcze w tym samym roku sprawę rozpatrywał trybunał złożony 
z 6 rabinów, którzy również potwierdzili wcześniejsze wyroki i – aby podkre-
ślić bezstronność sędziów – dodawali, że wśród sędziów zasiadał rabin z Brze-
ścia Litewskiego. Gmina grodzieńska po raz kolejny nie podporządkowała się 
wyrokowi, o czym świadczy ostrzeżenie wysłane w 1622 r. przez seniorów 
ziemskich. Gromili oni próby podporządkowania gminy zabłudowskiej, wzy-
wali do uznania wyroków i zaprzestania sporów, grożąc konfiskatą towarów 
kupców grodzieńskich przybywających na jarmark lubelski. Wyrokom nie 
chciały się również podporządkować same gminy Zabłudów, Choroszcz i Gró-
dek, do których w tym samym roku wystosowało ostrzeżenie 6 rabinów zasia-
dających w składzie trybunału waadu. W ostrzeżeniu zapisano, że gminy te 
trzykrotnie nie uznały wydanych wyroków (czyli z 1621, 1614 r. i zapewne 
jeszcze wcześniej wydanego wyroku) i grożono im cheremem (klątwą), wy-
mieniając szczegółowo jego konsekwencje.

Konflikt między Grodnem a Tykocinem o przykahałki mógł się przyczynić 
do wydzielenia się waadu litewskiego. Należy jednak zaważyć, że takich powi-
kłanych sytuacji, kiedy to granice administracji państwowej nie pokrywały się 
z obszarami autonomii żydowskiej, było więcej i nie zawsze prowadziły one do 
konfliktów. Przykładem może być pogranicze litewsko-wołyńskie: wiele osie-
dli żydowskich na Wołyniu podlegało zwierzchności gminy pińskiej. O istnie-
niu jeszcze w XVIII w. silnych więzi łączących niektóre gminy koronne ze 
strukturami litewskimi świadczy dekret trybunału skarbowego radomskiego 
z 1718 r., zakazujący Żydom z terenów koronnych wnoszenia pogłównego do 
skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko te-
renów pogranicznych – w dekrecie mowa jest o miasteczkach znajdujących się 
w województwie kijowskim, na Polesiu i na Ukrainie33.

Rozłam sejmu żydowskiego został potwierdzony przywilejem króla Włady-
sława IV, wydanym w 1646 r., zezwalającym Żydom litewskim na odbywanie 

 Zabłudów od jej początku do zagłady przez nazistowskich morderców], red. Sz. Cesler, J. Reznik, 
I. Cesler, Buenos Aires 1961, s. 21–33). Polskie tłumaczenie tekstów opublikował Anatol Lesz-
czyński (Spór pomiędzy kahałami Grodna i Tykocina o hegemonię nad skupiskami żydowskimi 
pogranicza Korony z Litwą w XVII w. w świetle dokumentów, BŻIH nr 1–2 (129–130), 1984, 
s. 135–150). Tłumaczenie fragmentów tekstów Gawurin zamieścił w swojej pracy magisterskiej.

33 Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 44 (17 VI 1718).
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własnych zgromadzeń. Przywilej stwierdzał: „Aczkolwiek z dawna wszystkim 
Żydom w miastach, miasteczkach i wsiach naszych, także duchownych i szla-
checkich w Wielkim Księstwie Litewskim będących, mieszkającym wolno za-
wsze było i jest dla spraw i potrzeb swych na miejsca sposobne zjeżdżać się, 
jednak iż w prawach i przywilejach to im nie jest dołożono, za doniesie[nie]m 
nam tedy przez niektórych panów rad i urzędników naszych dwornych od tych-
że Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego supliki pozwoliliśmy im i niniej-
szym listem, przywilejem naszym pozwalamy, iż mają i będą mogli wszyscy 
Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim będącym kiedy chcąc, na miejsca, które 
na[j]sposobniejsze będą rozumieli, dla spraw potrzeb ich żydowskich zjazdy 
i zgromadzenia swe żydowskie miewać i na tych zjazdach podatki składanki 
między sobą umawiać, rachunki czynić, sądy swe z dawna im pozwolone od-
prawować i o wszelakich dobrych porządkach radzić i stanowić, krom wszela-
kiej ni od kogo przeszkody i przenagabania”34.

Przywilej wspomina o dawno wydanym pozwoleniu na odbywanie wła-
snych zgromadzeń przez Żydów litewskich, można więc przypuszczać, że albo 
chodzi tu o prawo do odbywania zjazdów ziemstwa litewskiego jeszcze przed 
rozłamem, albo o wcześniej wydane zezwolenie na odłączenie się waadu litew-
skiego35. Dokument pokazuje również, że Żydom litewskim pozostawiona zo-
stała swoboda wyboru terminu i miejsca odbywania zjazdów, a także to, że 
władze nieżydowskie po kilkudziesięciu latach funkcjonowania waadów zna-
komicie zdawały sobie sprawę z szerokiego zakresu działań prowadzonych 
przez te instytucje.

W świetle powyższych rozważań wydaje się, że uczestnictwo Litwy 
w strukturze sejmu żydowskiego (Sejmu Czterech Ziem) było raczej stanem 
przejściowym. Nowa sytuacja po unii lubelskiej i po wprowadzeniu zmian w po-
borze pogłównego skłoniła wszystkie prowincje do ściślejszej współpracy. 
Można przypuszczać, że w przypadku prowincji litewskiej znaczącą rolę od-
grywał także fakt, że część dawnych terenów litewskich, a tym samym część 
dawnych gmin litewskich, znalazło się w granicach Korony. Ostatecznie świa-
domość odrębności i tradycja posiadania własnej instytucji prowincjonalnej 
(funkcjonującej zresztą równolegle przez cały okres funkcjonowania Żydów 
litewskich w Sejmie Czterech Ziem) zadecydowały o stworzeniu własnej insty-
tucji centralnej.

34 LVIA, ML 119, k. 511–511v (31 XII 1646). Przywilej ten został potwierdzony 20 I 1735 
przez Augusta III (S.A. Bierszadski, Litowskije jewriei..., s. 23).

35 Jak zauważa Maria Cieśla – podając jednak błędnie rok 1636 jako datę wydania przywi-
leju – fakt, że przywilej wydano wiele lat po ukonstytuowaniu się waadu litewskiego, świadczyć 
może, że prawo do organizowania zgromadzeń było przedmiotem sporów (M. Cieśla, Żydzi 
w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 67).

Powstanie sejmu żydowskiego (waadu) i jego rozłam w 1623 r.



rozdział 3

Organizacja

1. Podziały administracyjne

Struktura organizacyjna waadu litewskiego opierała się na gminach głów-
nych (hebr. rosz ha-kehila, raszej ha-kehilot), nazywanych w źródłach nieży-
dowskich „kahałami pryncypalnymi”. Były one głównymi sądami (hebr. rosz 
bejt din) dla pozostałych gmin leżących na terenie podlegającym ich władzy. 
Początkowo, po wyodrębnieniu się waadu litewskiego, status gmin głównych 
posiadały trzy gminy. Najważniejszą z nich był Brześć Litewski – najwięk-
sza i zapewne najstarsza gmina litewska, pełniąca funkcję gminy stołecznej1. 
W postanowieniu, wydanym podczas waadu koronnego w Lublinie w 1636 r., 
a wpisanym do pinkasu waadu litewskiego podczas posiedzenia w 1639 r., gmi-
na brzeska określana jest jako „pierwsza w królestwie i ludna gmina, miasto 
wierne w mądrości, wiedzy i poznaniu”2. Drugą było Grodno3, a trzecią Pińsk – 
stosunkowo „młoda” gmina litewska, powstała dopiero na początku XVI w.4 

1 Żydzi osiedlili się w Brześciu na początku XIV w., a w 1388 r. otrzymali przywilej od 
wielkiego księcia Witolda. O gminie brzeskiej zob. A.L. Feinstein, Ir tehila [Miasto sławy], 
Warsza 1884/85 (reprint: Izrael 1967/1968), A. Edelberg, Toldot Jehudej Brisk-Lita [Historia 
Żydów w Brześciu Litewskim], [w:] Enciklopedia szel galujot [Encyklopedia diaspory], t. 2, red. 
E. Szteinman, Jeruszalajim–Tel Awiw 1954, kol. 21–38; Ch. Barlas, Brisk-de-Lita be-„waadej 
ha-aracot” [Brześć Litewski w waadach ziem], [w:] Enciklopedia szel galujot [Encyklopedia 
diaspory], t. 2, red. E. Szteinman, Jeruszalajim–Tel Awiw 1954, kol. 41–58. 

2 PM nr 389.
3 Osadnictwo żydowskie w Grodnie datuje się na XIV w., jednak uzyskany rzekomo 

w 1389 r. przez Żydów grodzieńskich od wielkiego księcia Witolda przywilej jest falsyfikatem 
z pierwszej połowy XVI w. Natomiast cenną wzmiankę o gminie żydowskiej, zajmującej obszar 
dawnego podgrodzia, zawiera przywilej księcia Aleksandra Jagiellończyka dla fary grodzień-
skiej z 1494 r. (J. Gordziejew, Żydzi a topografia społeczna nowożytnego Grodna, [w:] Żydzi 
i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. III, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 36). 
O gminie grodzieńskiej zob. S.E. Friedenstein, Ir giborim [Miasto bohaterów], Wilna 1880 (re-
print: Izrael 1968/1969); D. Rabin, Toldot edat Israel be-Horodna (Grodna). Me-reszita we-ad 
milchemet ha-olam ha-sznija [Historia gminy żydowskiej w Grodnie. Od jej początków do 
II wojny światowej], [w:] Enciklopedia szel galujot [Encyklopedia diaspory], t. 9, red. D. Rabin, 
Jeruszalajim 1973, kol. 17–272.

4 O gminie pińskiej zob. M. Nadav, Toldot kehilat Pinsk, 1506–1880, [w:] Pinsk. Sefer edut 
we-zikaron le-kehilat Pinsk-Karlin, t. 1, red. Z. Rabinowitsch, Tel Awiw 1973, s. 15–334 oraz 
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Później do grona gmin głównych dołączyły Wilno i Słuck, o czym będzie 
mowa poniżej.

Wokół gmin głównych powstawały okręgi (hebr. galil), obejmujące podle-
gły danej gminie obszar. Osobne okręgi tworzyły także większe jednostki tery-
torialne, takie jak Żmudź, Białoruś oraz okręgi Nowogródka i Mińska, Smor-
goni i Połocka. Żmudź dzieliła się na 3 okręgi: Kiejdan, Birż i Wiżun, podobnie 
okręg nowogrodzki dzielił się na 3 podokręgi: Nowogródka, Mścibowa, Słoni-
mia5. Okręgi te stanowiły obszary o pośrednim statusie – pełniły zwierzchnią 
rolę wobec okolicznych terenów, podlegając jednocześnie poszczególnym 
gminom głównym6. Posiadały swojego rabina i urzędników i zbierały się na 
zgromadzeniach okręgowych (hebr. waad galil), określanych w źródłach nie-
żydowskich terminem „sejmik”. Stosunkowo dobrze jest udokumentowane 
funkcjonowanie okręgu białoruskiego7, znacznie mniej wzmianek dotyczy 
okręgu mińskiego8.

Wśród gmin głównych istniała ściśle określona hierarchia. Zawsze na 
pierwszym miejscu znajdował się Brześć, na drugim Grodno, a na trzecim 
Pińsk. W tej kolejności wydawano zarządzenia (jeśli dotyczyły wszystkich 
trzech gmin głównych), zestawiano podatki i długi, w tej kolejności podpisy-
wali się przedstawiciele gmin. W 1687 r. polecono, aby podpisy składane były 

angielskie, uzupełnione wydanie tej książki: The Jews of Pinsk, 1506 to 1880, red. M.J. Mirsky, 
M. Rosman, Stanford 2007; Z. Honik, Di geszichte fun Jidn in Pinsk 1506–1921 [Historia Żydów 
w Pińsku 1506–1921], cz.1: In di cejtn fun amojlikn Pojln (1506–1793) [W czasach dawnej Pol-
ski (1506–1793)], [w:] Tojznt jor Pinsk [Tysiąc lat Pińska], red. B. Hoffman, Nju Jork 1941, 
s. 20–64.

5 O żydowskich podziałach administracyjnych zob. P.S. Marek, Administratiwnoje dielenije 
jewriejskich posielenij w Litowskoj obłasti, [w:] Istorija jewriejskago naroda, t. 11, Moskwa 
1914, s. 206–210. Marek zwraca uwagę na zmieniające się granice okręgów, spowodowane wy-
dzielaniem się poszczególnych gmin. Jedynie obszar Białorusi pozostał niezmieniony przez cały 
czas funkcjonowania waadu litewskiego.

6 Błędnie strukturę samorządu żydowskiego przedstawia J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė 
 (Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Sambūvio aspektai, Vilnius 2009, 
s. 58). Okręgi nie podlegały bezpośrednio waadowi, lecz poszczególnym gminom głównym.

7 O okręgu białoruskim i jego waadzie zob. S. Dubnow, Оbłastnyje kagalnyje siejmy w wo-
jewodstwie wołynskom i w Bełorussii (1666–1764), „Wоschod” 1894, nr 4, s. 33–41; P.S. Marek, 
Biełorusskaja sinagoga i jeja territorija, „Woschod” 1903, nr 5, s. 71–82; I. Trunk, Der waad 
medinas Rusia, „YIVO Bleter” 40, 1956, s. 63–85; I. Trunk, The Council of the Province of Whi-
te Russia, „YIVO Annual of Jewish Social Science” 11, 1956–1957, s. 188–210. Ostatni artykuł 
zawiera listę 28 zgromadzeń waadów okręgu białoruskiego, które odbyły się w latach 1669– 

–1777. Co ciekawe, ostatnia data pokazuje, że instytucje autonomiczne średniego szczebla funk-
cjonowały po 1764 r.

8 W pinkasie kahału radoszkowickiego (JTS 5536): wspomniane są postanowienia przy-
wódców okręgu dotyczące płacenia pogłównego (k. 158) oraz zarządzenia waadu okręgowego, 
który zebrał się w Radoszkowicach, wydane dnia 5 tewet 5538 (4 I 1778) (k. 67v).
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zgodnie z porządkiem gmin9. Przy wyborze seniorów kraju w gminach głów-
nych (chodziło o to, by nie byli oni ze sobą spokrewnieni) najpierw wybierała 
swoich seniorów gmina brzeska, następnie powiadamiała o wyborze gminę 
grodzieńską, po czym ta dokonywała swojego wyboru, na koniec zaś wybierała 
swoich seniorów kraju gmina pińska.

Hierarchia gmin widoczna była także w systemie przekazywania informa-
cji i podejmowania decyzji. Przy sporach i kontrowersjach w gminie głównej, 
zarówno między przywódcami, jak i między jednostką a gminą, gdy rzecz do-
tyczyła spraw całego kraju, należało zasięgnąć opinii pozostałych gmin głów-
nych. Kolejność zasięgania opinii zależała od miejsca danej gminy głównej 
w hierarchii. Gdy rzecz wydarzyła się w gminie brzeskiej, należało się zwrócić 
najpierw do Grodna, a tamtejsi przywódcy przesyłali swoją opinię do Pińska. 
W przypadku sporu w Grodnie lub Pińsku należało najpierw zwrócić się do 
Brześcia, a tamtejsi przywódcy przesyłali swoją opinię do drugiej gminy. Po-
słaniec, otrzymawszy opinię pierwszej gminy, zobowiązany był udać się do 
drugiej, aby ta dopisała swoją opinię – zarówno zgodną, jak i niezgodną – obok 
opinii gminy pierwszej. Wtedy dopiero posłaniec mógł wrócić do swoich mo-
codawców. Powszechną zasadą – jak podkreślano w zarządzeniu – było to, że 
żadna gmina główna nie mogła sama wystawić dokumentu w sprawach kraju, 
bez powiadomienia i uzyskania zgody dwóch pozostałych gmin10. Zarządzenia 
te powtórzono w latach 70., co świadczy o utrzymaniu pozycji przez gminy 
główne po wstrząsach połowy XVII w.11 Zapisy te wyraźnie miały na celu 
niedopuszczenie do dominacji gminy brzeskiej i były wynikiem zabiegów ze 
strony pozostałych gmin głównych. Odczuwały one potrzebę przypomnienia 
zapewne dość luźno przestrzeganej hierarchii, zwłaszcza w nowej sytuacji, kie-
dy do grona gmin głównych dołączyło Wilno. Napięcia między gminami głów-
nymi, przede wszystkim spowodowane opozycją wobec sądowniczych i fi s-
kalnych uprawnień czy roszczeń gminy brzeskiej, ciągnęły się w latach 80. 
XVII w., znajdując rozstrzygnięcie w postaci dekretów królewskich i wyroków 
trybunału waadu koronnego.

W 1683 r. trybunał waadu koronnego sądził wzajemne pretensje czterech 
głównych gmin litewskich. Pretensje gminy brzeskiej dotyczyły granic obszaru 
podlegającego jej władzy, która najwyraźniej została zachwiana po wydarze-
niach połowy XVII w., kiedy doszło do zniszczenia wielu gmin i znacznych 

 9 PM nr 822 (1687). Kolejność zasiadania czy podpisywania się, pokazująca miejsce w hie-
rarchii zarówno w odniesieniu do pojedynczych ludzi, jak i gmin, była bardzo istotna i nieraz 
wywoływała spory i konflikty.

10 PM nr 409 (1644). Przypominano to zarządzenie w 1647 r. (PM nr 445).
11 Procedurę tę potwierdzono w 1673 r., zaznaczając, że do gminy wileńskiej należy zwra-

cać się jedynie w sprawach finansowych (PM nr 699), oraz w 1676 r. (PM nr 729).
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przemieszczeń ludności żydowskiej. Trybunał postanowił, że ośrodki, gdzie 
przed 1655 r. był minjan, czyli 10 dorosłych Żydów, podlegające do tej pory 
władzy gminy brzeskiej, mają jej podlegać na zawsze. Przywoływano przy tym 
wyrok wydany w 1670 r. przez rabinów litewskich i arbitrów, zawierający to 
postanowienie. Natomiast ośrodkom, w których minjan osiedlił się po 1655 r., 
dawano możliwość wybrania sobie gminy głównej, zwalniając je z dotychcza-
sowych zobowiązań wobec gminy brzeskiej i innych gmin głównych. Jedno-
cześnie ośrodkom tym zakazywano brania pieniędzy czy dóbr od gmin głów-
nych. Gminom zaś zakazywano wysuwać obietnice korzyści materialnych 
(takich jak ulgi podatkowe, prezenty), aby przyciągnąć te ośrodki pod swoje 
zwierzchnictwo. Decyzję o wyborze gminy głównej podjąć miało większością 
głosów zgromadzenie wszystkich podatników danego ośrodka oraz uczonych 
mających tytuł morenu. Na podjęcie decyzji dawano im czas do jarmarku ko-
pylskiego w 1684 r., kiedy to należało powiadomić o dokonanym wyborze. 
Zastrzegano przy tym, że ośrodki, które wybiorą inną gminę główną niż brze-
ska, nadal są zobowiązane do wnoszenia opłaty na rzecz rabina brzeskiego, reb 
Mordechaja. Trybunał postanawiał także, że jeśli Żydzi osiedlą się w zrujnowa-
nych ośrodkach, które wcześniej podlegały władzy gminy pińskiej, to nadal 
mają jej podlegać. Uściślano, że dotyczy to tylko Pińska, zaś w pozostałych 
przypadkach ośrodki, które będą zasiedlone po wydaniu tego wyroku, mają być 
traktowane jako „bezpańskie”. Postanowiono również, że gminy główne nie 
mają prawa rozciągać swojej władzy na ludzi przybywających na jarmarki, na-
wet jeśli odbywają się one w miejscowościach podlegających ich władzy. 
Określono też, ilu dajanów jarmarcznych mogą wysyłać poszczególne gminy 
główne na jarmarki litewskie, co najwyraźniej stanowiło przedmiot sporu. 
W wyroku zapisano także, że w trakcie wzajemnych sporów gminy przekro-
czyły ustalone zasady zwracając się do sądów nieżydowskich, co jednak – ze 
względu na ciężkie czasy – pozostawiano bez kary, aby nie nasilać konfliktów. 
Zastrzegano jednak, że w przyszłości grozi za to kara cheremu. Co ciekawe, 
zakazywano nawet sporządzania pism po polsku z zamiarem przestraszenia 
przeciwnej strony lub uwolnienia się od jej żądań.

Wyrok poruszał również kwestie wydatków wspólnych i długów kraju, naj-
wyraźniej stanowiące przedmiot sporów między gminami głównymi. Gmina 
brzeska oskarżyła pozostałe trzy gminy główne, że te – mając większość gło-
sów – w niesprawiedliwy sposób podwyższają podatki przypadające na gminy 
i okręgi podlegające władzy Brześcia. Trybunał określił dopuszczalną wyso-
kość podwyżki podatku i dał gminie brzeskiej możliwość zwrócenia się ze 
skargą do seniorów kraju oraz do rabinów litewskich (czyli trybunału waadu 
litewskiego). Wyrok postanawiał także, że trzy gminy główne – Brześć, Grod-
no i Pińsk – będą mieć po jednym pisarzu i szamesie, a waad będzie się zbierał 
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w miastach podlegających władzy kolejnych gmin głównych, zaczynając za-
wsze od Brześcia12.

Gminom głównym podlegały okoliczne gminy (hebr. swiwot). Na pierw-
szym posiedzeniu waadu litewskiego w 1623 r. określono, na jakim terenie 
rozciąga się władza poszczególnych gmin głównych. Gminie brzeskiej podle-
gały: Międzyrzec, Wohyń, Janów, Roś, Łomazy, Biała, Pieszczatka, Włodawa, 
Sławatycze, Kodeń, Wysokie, Mścibów, Kobryń, Horodziec, Prużana, Malcz, 
Sielec, Czarnawczyce, Kamieniec, Szereszewo, Różana, Słonim, Dworzec, 
Nowogródek, Nieśwież, Słuck, Mińsk, Mohylew, Orsza oraz mieszkańcy Rusi 
(czyli Białorusi). Gminie grodzieńskiej podlegały: Indura, Miasteczko, Kuźni-
ca, Nowy Dwór, Ostryna, Raduń i Lida. Natomiast zwierzchnictwo gminy piń-
skiej rozciągało się na: Kleck, Lachowicze, Chomsk, Brahin, Dubowicę, Wy-
sock, Turów oraz mieszkańców Niżu (tak określano tereny na lewym brzegu 
Dniepru)13. Jak się wydaje, lista ta nie jest kompletna. Warto także zauważyć, 
że granice administracyjne Rzeczypospolitej nie pokrywały się z granicami au-
tonomii żydowskiej, dlatego obszary wpływów gmin litewskich wykraczały 
poza granice Wielkiego Księstwa Litewskiego ukształtowane po 1569 r. Przy-
kładem może być gmina pińska, której w XVII i XVIII w. podlegały gminy 
północnego Wołynia, leżące na obszarze Korony: Olewsk, Owrucz, Czarnobyl 
i Jezomierz, prawdopodobnie założone w XVII w. przez Żydów z Pińska14.

Zależność od gminy głównej oznaczała posłuszeństwo jej zarządzeniom, 
podleganie jej sądownictwu15 oraz płacenie za jej pośrednictwem podatków 
i rozliczanie wydatków ponoszonych na cele wspólne. Zależność wiązała się 
także z obowiązkiem spłacania długów zaciąganych przez gminę główną16. 

12 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
13 PM nr 89 (1623).
14 M. Nadav, Aspekty regionalnej autonomii Żydów polskich na podstawie pinkasu tykociń-

skiego z lat 1660–1795, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autono-
mia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 77.

15 Spotykamy jednak próby uniezależnienia się od sądownictwa gminy głównej. W 1699 r. 
gmina w Mścibowie uzyskała przywilej królewski zwalniający ją od podległości sądowniczej 
wobec gminy brzeskiej. W przywileju stwierdzano, że Żydzi mścibowscy, którzy do tej pory 
zmuszeni byli do ponoszenia dużych wydatków na podróże do sądów brzeskich, mają się sami 
sądzić między sobą, a ich sądowi mają podlegać także mniejsze ośrodki przynależące do gminy 
mścibowskiej. Sąd w Mścibowie miał być równy statusem sądom w Brześciu, Grodnie i Wilnie 
(LVIA, ML 149, s. 734–735, 30 I 1699).

16 AWAK, t. 29, nr 140, s. 211–214: W 1698 r. starsi gminy pińskiej zaciągnęli pożyczkę 
w imieniu swoim i wszystkich „synagog po różnych miastach, miasteczkach y wszytkich żydow 
gdziekolwiek zostaiących, a do kahału Pińskiego należących”, „iedna osoba za drugą ręcząc”, 
dając możliwość wyegzekwowania należności poprzez aresztowanie osób podlegających władzy 
gminy pińskiej i konfiskatę ich majątków.
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Z drugiej jednak strony gminy główne ręczyły za długi zaciągane przez podle-
głe jej gminy17.

Niekiedy zależne gminy czy okręgi płaciły swoje podatki oddzielnie, bez 
pośrednictwa gminy głównej. W rejestrach należnych lub zaległych podat-
ków – podatku krajowego lub pogłównego – pojawiają się gminy główne wraz 
ze swoimi okolicznymi gminami, a także wiele gmin wnoszących swoje należ-
ności oddzielnie. Na ogół są to większe ośrodki, takie jak Nowogródek, Sło-
nim, Słuck, Mińsk, okręg Mińska, Nieśwież, Mir, Żmudź, Smorgonie, Dworzec 
i Zdzięcioł, Połonka, Mysz, Bielica, Kroszyn, Stołowicze, Białoruś i Dzisna. 
Ale pojawiają się też inne, mniejsze miejscowości.

Zapisy w pinkasie pokazują, że przynależność podatkowa, zwłaszcza 
mniejszych osiedli, mogła się zmieniać. Waad podejmował decyzję, do której 
gminy mają one przynależeć. W 1664 r. zapisano, że Kopyl i Cimkowicze przy 
płaceniu podatku krajowego podlegają gminie słuckiej18. Potwierdzono to 
podczas waadu w 1667 r., zastrzegając, że tak ma być do drugiego waadu. Za-
pisano również, że do podatku krajowego Słucka przynależy Połock. Musiał on 
być spustoszony i wyludniony, skoro dodawano, że kiedy zaludni się na nowo, 
to rzecz zostanie ustanowiona zgodnie z opinią gminy brzeskiej, będącej wobec 
Połocka gminą główną19.

Gminy główne zobowiązane były powiadomić z odpowiednim wyprzedze-
niem ośrodki podlegające swojej władzy o terminie rozpoczęcia kolejnego wa-
adu. Ośrodki te wysyłały na waad swoich delegatów, aby ci przedstawiali wy-
datki i uczestniczyli w zestawieniu rachunków.

W decyzjach waadu widoczna jest tendencja do utrzymania istniejącego 
stanu rzeczy i zwalczania wszelkich prób osłabienia zależności od gmin głów-
nych. Nakaz respektowania zapisanego w pinkasie podziału osiedli między 
gminy główne zapisano w 1644 r. Żadnej gminie nie wolno było naruszyć gra-
nic innej gminy. Surowymi karami grożono tym, którzy nie będą tego prze-
strzegać, albo tym, którzy zwrócą się do innych krajów, aby procesować się 
w tej sprawie. Najwyraźniej chodziło tu o kierowanie spraw do rozsądzenia 
przez waad koronny20.

Zwalczano również próby zdobycia uprzywilejowanej pozycji przez którą-
kolwiek z gmin podlegających gminie głównej. W zarządzeniu z 1634 r., doty-
czącym partycypowania okręgów w wydatkach ponoszonych przez gminę 

17 W sporządzonym w 1641 r. rejestrze długów należnych waadowi litewskiemu widnieje 
gmina w Chomsku. Zapisano przy tym, że ręczy za nią gmina pińska, czyli jej gmina główna 
(PM nr 400, wpis z 1641 r.).

18 PM nr 583 (1664).
19 PM nr 628 (1667).
20 PM nr 420 (1644).
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główną przy ściganiu zabójstwa Żyda oraz innych wydatkach, wymieniono na-
stępujące okręgi: okręg Wilna wraz z zależnymi gminami, gminę Mińsk i okręg 
Mińska, Białoruś oraz gminę Połock wraz z jej okolicznymi gminami. Prze-
strzegano, żeby żadna gmina z powyższych okręgów nie miała dominującej 
pozycji w stosunku do pozostałych, wszystkie miały pozostać podporządkowa-
ne swojej gminie głównej. Ostrzegano także, że jeśli jakaś gmina będzie chcia-
ła zerwać tę zależność i zbuntować się przeciwko swojemu głównemu sądowi, 
to kolejni seniorzy kraju zobowiązani są tę gminę czy osiedle surowo ukarać – 
grzywnami, konfiskatą majątku (ogłoszeniem, że majątek jest uważany za bez-
pański), karami cielesnymi i różnego rodzaju zawstydzeniami. Posłusznym zaś 
gwarantowano bezpieczną egzystencję21. Seniorom kraju – zarówno obecnym, 
jak i przyszłym – zakazywano zwracania uwagi na zabiegi którejkolwiek z gmin 
mające na celu uzyskanie szczególnej, uprzywilejowanej pozycji wobec pozo-
stałych. Seniorom kraju, którzy wydaliby pisemny wyrok awansujący którąś 
z gmin, groziła grzywna w wysokości 100 czerwonych złotych22.

Mimo zakazów wyraźnie widać dążenia gmin do usamodzielnienia się, 
zwłaszcza tych rozrastających się i zyskujących pozycję23. W dwóch przypad-
kach – Wilna24 i Słucka – dążenia te zostały uwieńczone sukcesem.

W Wilnie proces rozluźniania zależności od gminy głównej w Brześciu 
przebiegał stopniowo. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania pełnej nie-
zależności i statusu gminy głównej była odrębność podatkowa. W 1631 r. zapi-
sano, że Wilno wraz z pozostałymi gminami, które nie płacą podatku razem 
z gminą brzeską, będzie miał status okręgu (hebr. galil), oddzielonego od gmin 
głównych wraz ich okolicznymi gminami. Dotyczyło to ponoszenia wydatków 
przy ściganiu zabójstwa Żyda. Podobny status odrębnych okręgów miały po-
siadać również Białoruś oraz Mińsk wraz ze swoimi okolicznymi terenami25.

21 PM nr 277 (1634).
22 PM nr 278 (1633?). Przy wpisie tym zanotowano, że powyższe zarządzenia zostały unie-

ważnione podczas waadu w 1637 r.
23 Jak zauważa Chaim Hilel Ben-Sasson, już sama specyficzna struktura waadu litewskiego, 

oparta na oligarchicznym przywództwie kilku oddalonych od siebie gmin i dająca niewielką 
możliwość reprezentacji pozostałym, generowała tarcia i bunty (H.H. Ben-Sasson, Lithuania. 
A Province of Jewish Society..., s. 169).

24 O gminie wileńskiej zob. I. Klausner, Toldot ha-kehila ha-iwrit be-Wilno [Historia gminy 
żydowskiej w Wilnie], Wilna 1937/1938 (reprint: Izrael 1968/1969) oraz Wilna, Jeruszalajim 
de-Lita. Dorot riszonim, 1881–1495 [Wilno, litewska Jerozolima. Pierwsze pokolenia, 1495– 

–1881], Izrael 1988/1989; I. Cohen, Vilna, Philadelphia 1943; H. Minczeles, Vilna, Wilno, Vilnius. 
La Jérusalem de Lituanie, Paris 1993. Jak zauważa Moses Shulvass, w pierwszej połowie XVII w. 
centrum kulturalne Żydów litewskich przesunęło się z Brześcia Litewskiego do Wilna 
(M.A. Shulvass, The Story of Torah Learning in Eastern Europe, [w:] tenże, Between the Rhine 
and the Bosphorus. Studies and Essays in European Jewish History, Chicago 1964, s. 90). 

25 PM nr 248 (1631).
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Do tego zarządzenia odwoływano się w 1634 r., postanawiając że gmina 
wileńska oraz pozostałe gminy i osiedla należące do gminy brzeskiej, ale nie-
płacące razem z nią podatku krajowego mają partycypować w wydatkach po-
noszonych w dochodzeniu sądowym w sprawie zabicia Żyda oraz pozostałych 
wydatkach gminy brzeskiej. Określano przy tym sposób funkcjonowania okrę-
gu wileńskiego: na jego czele miało stać pięciu seniorów okręgu (hebr. rosz 
galil), po jednym z gmin Wilna, Nieświeża, Słucka, Słonimia i Nowogródka. 
Gminie wileńskiej, która – jak zaznaczano – jest wielką i ludną metropolią, 
dawano prawo poczynienia wydatków, kiedy wydarzy się jakaś pilna sprawa, 
a decyzję o tym miał podjąć senior okręgu z Wilna razem z kahałem wileńskim. 
Regulowano również zasady ponoszenia wydatków w przypadku uwięzienia 
Żyda z powodu kradzieży lub niespłacenia długów, a także wydatków sejmiko-
wych, ponoszonych w miejscowościach, gdzie odbywają się sejmiki szlachec-
kie. Gminy zobowiązane były wysłać swoich seniorów okręgu (lub innych 
kupców) na pierwszy jarmark stołowicki26, gdzie mieli oni zbierać rachunki 
wydatków poniesionych przez poszczególne gminy i osiedla, a będących 
wspólnymi wydatkami okręgu. Każda gmina zobowiązana była wypłacić przy-
padającą na nią część wydatków wspólnych, a seniorzy okręgu – wszyscy ra-
zem lub jeden z nich – mieli prawo użyć wszelkich środków przymusu, żeby 
wyegzekwować te należności, na co uzyskiwali pełne upoważnienie waadu27.

Następnym bardzo ważnym etapem usamodzielniania się było uzyskanie 
przez gminę wileńską zwierzchnictwa nad ośrodkami położonymi w jej pobli-
żu. W protokole z 1634 r. znajdujemy informację o zawarciu porozumienia z ka-
hałem gminy wileńskiej i uregulowaniem kwestii okolicznych gmin i osiedli. 
Musiał się tam pojawić konflikt, najwyraźniej z gminą grodzieńską, o zwierzch-
nictwo nad ośrodkami położonymi w pobliżu Wilna i sposobem płacenia przez 
nie należnych podatków. Zadecydowano, że kahał wileński będzie pobierać po-
datek krajowy i pogłówne od swoich okolicznych gmin, w zamian za co miał 
płacić 6 kop groszy litewskich (czyli 15 złotych) podatku krajowego i 4 kopy 
groszy litewskich (czyli 10 złotych) pogłównego. Wyjątek stanowili mieszkań-
cy Smorgoni i Trok oraz niejaki Ber Segal z Kowna, od których podatki miała 
pobierać gmina grodzieńska28. Inny spór między gminą grodzieńską a gminą 
wileńską dotyczył przynależności gminy Olkienniki. W 1634 r. waad postano-
wił, że mieszkańcy tej gminy będą przynależeć przy płaceniu podatków do gmi-
ny wileńskiej29.

26 W Stołowiczach odbywały się dwa jarmarki: rozpoczynający się 15 sierpnia i rozpoczy-
nający się 8 września.

27 PM nr 296 (1634).
28 PM nr 291 (1634?).
29 PM nr 292 (1634?).
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Kolejnym wzmocnieniem pozycji gminy wileńskiej było przyznanie jej 
w 1634 r. praw handlowych. Mieszkańcy Wilna otrzymali takie same prawa pro-
wadzenia handlu, jakie mieli mieszkańcy trzech gmin głównych handlujący w gmi-
nach i osiedlach podlegających władzy innej gminy głównej30. W czasie tego 
samego waadu zawarte zostało porozumienie regulujące handel w Słucku, pod-
legającym władzy gminy brzeskiej. W tekście wymienione są trzy gminy: Grod-
no, Pińsk i Wilno, z którymi przywódcy gminy słuckiej zawarli porozumienie31.

Takie wzmocnienie pozycji gminy wileńskiej wobec innych ośrodków ży-
dowskich, usankcjonowane przez waad w 1634 r., związane było z ogólnym 
rozwojem wileńskiej gminy żydowskiej w latach 30. XVII w. Krótko po 1633 r. 
wzniesiono w Wilnie okazały budynek wielkiej synagogi32. W tym czasie Żydzi 
wileńscy uzyskali też korzystne przywileje gwarantujące im bezpieczeństwo 
i możliwość prowadzenia handlu wszystkimi towarami (przywilej Władysława 
IV z 1633 r.)33. Przywileje te zagrażały interesom mieszczan i doprowadziły do 
antyżydowskich rozruchów w mieście34.

Następnym etapem umacniania się pozycji gminy wileńskiej było uzyska-
nie prawa posiadania swoich przedstawicieli w składzie waadu. Wyrok wydany 
przez arbitrów w 1652 r., który kończył wieloletni spór między waadem a gmi-
ną wileńską, przyznawał tej ostatniej prawo posiadania jednego seniora kraju 
na każdym zgromadzeniu waadu. Jego opinia miała mieć taką samą wagę jak 
opinia pozostałych seniorów kraju, a jego wydatki miały być pokrywane z kasy 
waadu. Zastrzegano, że rozwiązanie to ma obowiązywać przez 8 lat, po ich 
upływie zagwarantowano gminie wileńskiej posiadanie dwóch seniorów kraju, 
po upływie kolejnych 8 lat – trzech seniorów, a po upływie następnych 6 lat 
przywódcy gminy wileńskiej mogli zgłosić – i w razie odmowy ponawiać 
w czasie kolejnych waadów – swoje prośby o czwartego przedstawiciela: 

30 PM nr 293 (1634?).
31 PM nr 301 (1634). W odniesieniu do mieszkańców gminy brzeskiej handlujących w Słuc-

ku obowiązywały dawne zarządzenia waadu (PM nr 302, 1634?).
32 W 1623 r. Żydzi wileńscy uzyskali zgodę na wzniesienie murowanej synagogi. Tzw. 

Wielka Synagoga została zbudowana po 1633 r. (K. i M. Piechotkowie, Bramy Nieba. Bóżnice 
murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 224).

33 I. Klausner, Toldot ha-kehila..., s. 7–15; AWAK, t. 29, nr 3, s. 4–5 (przywilej z 8 VIII 1633).
34 Pierwszy tumult wybuchł 3 IV 1634 podczas pogrzebu na cmentarzu żydowskim, gdzie 

pobito i obrabowano z pieniędzy i ubrań kilkudziesięciu Żydów (AWAK, t. 28, nr 114, s. 136– 

–137; nr 115, s. 137–139). Podczas drugiego tumultu 6 III 1635 doszło do najścia na synagogę 
i domy żydowskie, a także do pobicia i obrabowania wielu Żydów. Sporządzona lista zniszczeń 
i strat wskazuje na bardzo bogate wyposażenie synagogi, świadczące o zamożności gminy wileń-
skiej (AWAK, t. 28, nr 118, s. 141–146, rewizja z 7 III 1635). Sprawcy zajść – kupcy, rzemieśl-
nicy i różnego rodzaju ludzie „luźni” – odgrażali się, że w krótkim czasie wymordują i usuną 
z miasta wszystkich Żydów oraz zajmą ich majętności, tak aby „żadney pamiątki żydowskiej 
w mieście Wilenskim nie zostawało” (o tym tumulcie: AWAK, t. 28, nr 120–129, s.147–156).
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 rabina lub jeszcze jednego seniora kraju. W ciągu powyższych okresów przy-
wódcom gminy wileńskiej zakazywano zwracania się z dalszymi prośbami do 
przywódców waadu i procesowania się przed jego trybunałem. Gdyby jednak 
seniorzy wszystkich trzech gmin głównych wyrazili przed zgromadzeniem się 
waadu zgodę, żeby przywódcy wileńscy przedstawili kolejne prośby podczas 
posiedzenia waadu, a rabini i seniorzy kraju przychylili się do tych próśb, to 
gmina wileńska w ciągu pierwszych 8 lat mogła uzyskać jeszcze rabina lub 
drugiego seniora kraju, w ciągu kolejnych 8 lat – rabina lub trzeciego seniora 
kraju, a w ciągu następnych 6 lat – czwartego seniora kraju. Zastrzegano przy 
tym, że jeśli w ciągu powyższego okresu gmina wileńska będzie miała sprawę 
sądową z waadem z powodu rachunków czy należności pieniężnych, to wraz 
z rabinami gmin głównych miał zasiadać dodatkowo rabin gminy wileńskiej 
(zastrzeżenie to nie było potrzebne, gdyby wcześniej uzyskał on prawo zasia-
dania w składzie waadu). Wyrok przyznawał też gminie wileńskiej prawo wy-
syłania na sejmy Rzeczypospolitej do Warszawy swojego sztadlana, który miał 
towarzyszyć przywódcom litewskim przy wręczaniu prezentów królowi i ma-
gnatom. Wydatki sztadlana miała pokrywać gmina wileńska. Natomiast w przy-
padku konieczności poczynienia przez gminę wileńską wydatków na cele 
wspólne, w których partycypuje cały kraj, nakazywano postępować tak, jak 
w przypadku gminy grodzieńskiej lub pińskiej35.

W 1655 r., we wpisie dotyczącym długów waadu, obok trzech dotychcza-
sowych gmin głównych, którym się ten dług należy, wymieniona jest także 
gmina wileńska, choć jeszcze nie jest nazwana gminą główną36. Po raz pierw-
szy określono ją jako gminę główną w 1664 r., a wpis mówi o tym, że dwie 
spośród czterech gmin głównych muszą wyrazić zgodę, aby użyć na jakiś cel 
pieniędzy z pobranych podatków37. W kolejnym wpisie precyzowano, że jedną 
z tych dwóch gmin głównych musi być zawsze gmina brzeska38.

Postanowienia omówionego powyżej wyroku z 1652 r. najwyraźniej napo-
tykały trudności przy wprowadzaniu w życie, skoro w 1670 r. gmina wileńska 
zwróciła się do trybunału waadu ze skargą na pozostałe trzy gminy główne, 
odmawiające Wilnu prawa do posiadania w waadzie trzeciego delegata (choć 
upłynęło już 16 lat od wyroku). Trybunał dał gminie wileńskiej wybór: albo 
umieszczenie w waadzie swojego rabina i proszenie o trzeciego seniora po 

35 PM, dodatek 2, nr 1 (17 adar 5412 = 26 II 1652, Chomsk). Do wyroku tego odwoływano 
się podczas waadu 1670 r. w Sielcu, potwierdzając prawo rabina wileńskiego do zasiadania w skła-
dzie trybunału waadu (Tosafot u-miluim..., s. 73, nr 8).

36 PM nr 508 (1655).
37 PM nr 578 (1664). W wyroku z 1668 r. (PM, dodatek 1, nr 4, 3 aw 5428 = 11 VII 1668, 

Łęczna) oraz we wpisie z 1673 r. mowa jest o czterech gminach głównych (PM nr 684).
38 PM nr 579 (1664).
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upływie 6 lat, albo uzyskanie trzeciego seniora i proszenie o rabina po 6 latach. 
Zastrzegano przy tym, że jeśli na posiedzeniu trybunału będzie zasiadać rabin 
wileński (jako czwarty) i uzyska się równy rozkład głosów, to opinia dwóch 
rabinów pierwszych gmin głównych zostanie uznana za decydującą. Seniorzy 
kraju z Wilna wybrali drugą z proponowanych możliwości39.

W hierarchii gmin głównych gmina wileńska znalazła się na ostatnim, 
czwartym miejscu. Stopniowo uzyskiwała uprawnienia przysługujące dotych-
czasowym gminom głównym. Pokazuje to wpis z 1679 r. dotyczący procesów 
między jednostką a gminą, w których mieli wyrokować rabini trzech pierw-
szych gmin głównych. Jedynie wtedy, gdy proces odbywałby się w Wilnie, 
miał na nim zasiadać jako czwarty również rabin wileński40. Po paru latach, 
w wyroku wydanym w 1683 r. przez trybunał waadu koronnego w sporach 
między czterema głównymi gminami litewskimi, zapisano, że przyszłe spory 
sądzić ma trybunał złożony z rabinów czterech gmin głównych. Dodawano 
przy tym, że pozycja rabina wileńskiego ma być równa pozycji pozostałych 
rabinów41. W 1687 r. gmina wileńska uzyskała – wyrokiem trybunału waadu 
litewskiego – prawo posiadania w waadzie swojego pisarza i szamesa (podczas 
następnego waadu – jednego z nich, a później już obydwu). Podkreślono także, 
że we wszystkich sprawach pozycja gminy wileńskiej jest równa pozostałym 
gminom głównym42.

Uzyskanie przez Wilno statusu gminy głównej nie zakończyło wcześniej-
szych konfliktów z gminami głównymi. Najważniejszym powodem sporów 
była zwierzchność nad okolicznymi gminami i osiedlami, do czego nowa gmi-
na główna rościła sobie pretensje, a z czego nie chciała zrezygnować dotych-
czasowa gmina zwierzchnia.

Spór między gminą grodzieńską a wileńską odżył podczas waadu w Ol-
kiennikach w 1694 r. We wpisanym do pinkasu wyroku trybunału waadu powo-
ływano się na dawny wyrok, najwyraźniej na wspomnianą powyżej decyzję 
z 1634 r. Postanawiano, że gmina wileńska nie ma żadnego prawa do osiedli 
położonych dalej niż 6 parasangów (mil), z wyjątkiem gminy Olkienniki. Za-
strzegano jednak, że nie wszystkie osiedla w obrębie 6 mil podlegać będą gmi-
nie wileńskiej. Gmina grodzieńska miała utrzymać zwierzchność nad tymi 
osiedlami, które od dawna jej podlegały i które zostały odnotowane w pinkasie 
okręgu gminy grodzieńskiej. Oznaczało to, że przypadku procesu właściwym 
sądem był wielki sąd gminy Grodno. Najwyraźniej gmina wileńska nie  zgadzała 

39 PM, dodatek 2, nr 2 (24 siwan 5430 = 12 VI 1670, Sielec).
40 PM nr 749 (1679). Wcześniejszy wpis z 1661 r. również mówił tylko o 3 gminach głów-

nych (PM nr 542).
41 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683). Tosafot u-miluim..., s. 80 (nr 25–26).
42 PM, dodatek 2, nr 5 (21–22 tamuz 5447 = 2–3 VII 1687, Zabłudów).
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się z taką decyzją i powoływała się na jakieś wyjaśnienia, na których przedsta-
wienie dawano jej jeszcze dwa dni43.

Drugą gminą, której udało się uzyskać status gminy głównej, był Słuck. 
Słuck należał w XVII w. do Radziwiłłów i był jednym z największych i najin-
tensywniej rozwijających się miast prywatnych Wielkiego Księstwa Litewskie-
go44. W 1601 r. gmina żydowska w Słucku otrzymała przywilej od właściciela 
miasta, Janusza Radziwiłła, potwierdzony później (w 1637 r.) przez jego syna, 
Bogusława Radziwiłła. Przywilej ten dawał Żydom słuckim swobody i prawa 
przyznane Żydom w Wielkim Księstwie Litewskim i poddawał ich pod jurys-
dykcję namiestnika właściciela45. Po wojnach z Moskwą (1654–1667) gwał-
townie wzrosła liczba ludności żydowskiej w Słucku, co przyczyniło się do 
wzmocnienia pozycji miejscowej gminy46. Jednakże decydująca dla uniezależ-
nienia się gminy słuckiej i uzyskania przez nią statusu gminy głównej okazała 
się polityka właścicieli miasta oraz zarządców ich dóbr. Szczególną rolę ode-
grali tu ekonomowie Stanisław Niezabitowski, Kazimierz Kłokocki i Wespa-
zjan Sienicki, którzy w 1670 r. objęli wspólnie zarząd dóbr Ludwiki Karoliny, 
dziedziczki księcia Bogusława47. W 1681 r. Kazimierz Kłokocki zakazał Ży-
dom mieszkającym w miasteczkach i wsiach księstwa słuckiego i kopylskiego, 

43 PM nr 904 (1694). Wpis ten dostarcza bardzo ciekawych informacji o funkcjonowaniu 
okręgu gminy grodzieńskiej i posiadaniu przez niego własnego pinkasu.

44 W 1600 r. w wyniku małżeństwa ostatniej potomkini rodu Olelkowiczów, księżnej Zofii, 
z Januszem Radziwiłłem miasto przeszło w posiadanie Radziwiłłów birżańskich. W 1688 r. cór-
ka Bogusława Radziwiłła, Ludwika Karolina (zm. 1695), poślubiła księcia neuburskiego Karola 
Filipa Wittelsbacha (zm. 1742). Córka z tego małżeństwa, Zofia Elżbieta Augusta (zm. 1728), 
odziedziczyła po matce jej dobra, zwane neuburskimi, w których skład wchodził m.in. Słuck. 
Spis z 1690 r. odnotował w mieście Słucku i na przedmieściach 657 dymów chrześcijańskich i 215 
dymów żydowskich (R. Degiel, Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów 
birżańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w., Warszawa 2000, s. 33).

45 Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Charters of Rights Granted to Jewish 
Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, wyd. J. Goldberg, 
t. 1, Jerusalem 1985, s. 300–303.

46 B.M. Pendzich, The Jewish Community of Sluck after the Polish-Muscovite War of 1654– 
 –1667, Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, June 22–29, 
1993, Division B: The History of the Jewish People, t. 1, Jerusalem 1994, English section: s. 175. 
Autorka podaje, że spis ludności żydowskiej Słucka z 1682 r., obejmujący gospodarzy z rodzina-
mi, poddzierżawców z rodzinami i służbę, wymienia 1497 osób mieszkających w 172 domach. 
Natomiast spis z 1684 r., sporządzony przez władze gminy słuckiej, wymienia 418 osób miesz-
kających w 167 budynkach (s. 176).

47 O ingerowaniu Stanisława Niezabitowskiego w życie gminy słuckiej i jego późniejszym 
zaangażowaniu w konflikt, jaki wybuchł w Słucku przy wyborze władz gminnych i obsadzie 
rabinatu, zob. A. Michałowska-Mycielska, Władza dominialna a konflikt w gminie. Wybory 
władz gminnych i rabina w Słucku (1709–1711), [w:] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeń-
stwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, 
s. 59–71.
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„aby żaden z was od daty listu tego nie ważył do Brześcia pozywać jeden dru-
giego, ani żadnego posłuszeństwa kahałowi brzeskiemu oddawać” pod karą 
100 kop groszy litewskich (czyli 250 złotych) na rzecz skarbu księżnej. Żydzi 
księstwa słuckiego i kopylskiego powinni procesować się w Słucku, natomiast 
w przypadku pozwania przez „obcego” Żyda przed sąd w Brześciu – „tedy tam 
stawać żaden z tych księstw Żyd nie powinien, ale ten, który go pozywa, 
w Słucku ma na nim dochodzić sprawiedliwości”48. Zakaz powtórzono w 1687 
r., nakazując Żydom z Kopyla, Romanowa i Starobina, aby nie zwracali się do 
sądów i nie płacili podatków do Brześcia, „ale relatią i odzew w sądowych 
i składkowych rzeczach macie mieć koniecznie w kahale tutejszym słuckim”49.

Przypadek Słucka nie jest odosobniony – generalnie magnaci, zwłaszcza 
jeśli pełnili ważne urzędy, ingerowali w funkcjonowanie instytucji żydowskich 
i starali się chronić „swoich” Żydów, przede wszystkim przed obciążeniami 
podatkowymi. Określali, do jakich sądów powinni się oni zwracać, oraz wy-
wierali naciski na waady okręgowe i krajowe, aby jak najbardziej zmniejszyć 
nakładane na nich podatki50. Niekiedy takie ingerencje mogły prowadzić do 
wyodrębnienia nowych jednostek administracyjnych w strukturze waadu, tak 
jak to się stało w przypadku Słucka51.

Żydzi słuccy zabiegali o poparcie w swoim konflikcie z gminą brzeską tak-
że u króla. W grudniu 1681 r., w odpowiedzi na suplikę Żydów słuckich skar-
żących się na szkody, jakich doznają od gminy brzeskiej, Jan III Sobieski wydał 
reskrypt w tej sprawie. Nakazywał, aby spór został rozsądzony przez samych 

48 AGAD, AR XXIII, teka 131, plik 2, s. 136 (dekret z 14 XI 1681). Dokument ten publiku-
je Adam Teller w artykule: Radziwiłł, Rabinowicz, and the Rabbi of Świerz: The Magnates’ Atti-
tude to Jewish Regional Autonomy in the 18th Century, „Scripta Hierosolymitana”, t. 38: Studies 
in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, red. A. Teller, Jerozolima 
1998, s. 270–271.

49 AGAD, AR XXIII, teka 76, plik 21, s. 16 (dekret z 12 VIII 1687). Zakaz uzasadniano 
nadużyciami Żydów wileńskich i brzeskich, którzy „obligów i zapisów kilkanaście książęcych 
radziwiłowskich nazmyślali fałszywie, i już niektóre z nich na jawią wyszły, a temu mianowicie 
Żydzi brzescy nie chcieli na zjeździe swym zabłudowskim teraz zabieżeć”. Pod dekretem umiesz-
czono formułkę potwierdzenia przyjęcia dekretu do wiadomości, osobno dla Żydów  kopylskich, 
romanowskich i starobińskich, z pozostawieniem miejsca na złożenie przez nich podpisów.

50 Adam Teller przytacza żądania wysuwane w 1747 r. przez hetmana polnego litewskiego 
Michała Kazimierza Radziwiłła wobec waadu okręgowego Białorusi, dotyczące obciążeń podat-
kowych. Zwraca także uwagę, że magnaci zabiegali o to, aby zgromadzenia odbywały się w ich 
prywatnych posiadłościach, licząc na przyciągnięcie wielu ludzi i ożywienie lokalnego handlu 
(A. Teller, Radziwiłł, Rabinowicz..., s. 251–252).

51 Można przypuszczać, że ingerencja magnacka była decydującym czynnikiem przy wyod-
rębnieniu się Żydów Ordynacji Zamojskiej w strukturze waadu koronnego. Z kolei przy wydzie-
leniu się Żydów podolskich i bracławskich z ziemstwa ruskiego rola wojewody podolskiego 
Stefana Humieckiego, współpracującego z Żydami podolskimi, jest dobrze udokumentowana 
(Sejm Czterech Ziem. Źródła..., s. 11).
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Żydów podczas najbliższego posiedzenia waadu litewskiego, podobne jak 
i inne kontrowersje „strony rozgraniczenia iurisdictij” między czterema gmina-
mi (chodzi tu oczywiście o gminy główne). Król zastrzegał, że jeżeli spór mię-
dzy gminą słucką a brzeską nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 12 tygodni, to 
sprawa zostanie rozsądzona przez trzech rabinów (grodzieńskiego, wileńskiego 
i pińskiego) oraz rabina brzeskiego i dwóch Żydów wybranych przez gminę 
brzeską, do których miało zostać dołączonych trzech rabinów z Korony, w ża-
den sposób niezwiązanych ze sprawą. Rozwiązanie to miało spowodować „do-
skonałe zakonczenie tych spolnych pretensyi”52. W kolejnym reskrypcie z 10 II 
1682 król Jan III Sobieski dawał Żydom litewskim 12 tygodni na zawarcie ugo-
dy w sprawie „krzywdy Słuckich żydow”, zastrzegając, że w tym okresie nie 
wolno im się „aresztami, wiolentiami y grabieżami nigdzie po goscincach, iar-
markach, komorach celnych, miastach y miasteczkach trudnić y aggrawować, 
co naybardziey o synagodze Brzeskiey W.X.Lit. ma się rozumieć, zeby zgody 
naznaczoney przez podobne violentiae y trudnosci ni wczym nie naruszyli”53.

Jednak dopiero w 1691 r. zapadł wyrok trybunału waadu kończący wielo-
letni proces między gminą słucką a brzeską. W czasie procesu gmina słucka, 
próbując znieść swoją trwającą „od dawnych lat” zależność od gminy brze-
skiej, argumentowała, że stała się gminą wielką, bardzo ludną i bogatą, zasłu-
gującą na szczególną pozycję. W wyroku zapisano również, że już wiele lat 
wcześniej rabini i przywódcy gmin głównych zajmowali się tą sprawą i przy-
znali przywódcom gminy słuckiej prawo do udziału w zaszczytach, ale rzecz 
nie została doprowadzona do końca. Powracając do sprawy podkreślano, że 
Słuck jest miastem świętym, kamieniem węgielnym, ostoją Prawa i ośrodkiem 
nauki i studiów, a jego mieszkańcy przepełnieni są pobożnością i pokorą, toteż 
przystoi im zasiadanie na honorowych krzesłach i noszenie korony wolności. 
Dodawano przy tym ostateczny, niepodważalny argument: decyzja, aby Słuck 
dostąpił zaszczytu i zajął eksponowane miejsce, zapadła w Niebiosach. Dlate-
go postanawiano, że gmina słucka na zawsze, „do przyjścia Zbawiciela”, ma 
być samodzielna. Od tego momentu przywódcy gminy brzeskiej nie mogli 
mieć żadnej władzy nad przywódcami gminy słuckiej, a wszystkie wzajemne 
pretensje zostały unieważnione. Gminie słuckiej przyznawano prawo zwierzch-
ności nad wszystkimi okolicznymi gminami położonymi w odległości do 6 pa-
rasangów (mil) od Słucka, jedynie kwestia zależności gminy kopylskiej odło-
żona została do następnego waadu. Osiem tygodni przed terminem jego 
rozpoczęcia gminie słuckiej polecono objechać 3 gminy główne (wszystkie 
oprócz Brześcia) i uzyskać ich opinię w sprawie przynależności Kopyla. Rzecz 

52 AWAK, t. 29, nr 75, s. 122–123 (23 XII 1681).
53 AWAK, t. 29, nr 79, s. 126 (10 II 1682).
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należało ustanowić zgodnie z większością głosów, a do tego czasu sprawy są-
dowe gminy kopylskiej miały być rozstrzygane przed dajanami jarmarcznymi. 
Postanawiano również, że do gminy słuckiej będą należeć ci ludzie, którzy ko-
rzystali z cmentarza w Słucku, nawet jeśli znajdują się poza obszarem 6 mil. 
Uzyskując status gminy głównej, Słuck miał posiadać 2 seniorów kraju. 
W przyszłości ich liczba mogła wzrosnąć do 3 – na kolejnym wadzie, jeśli wy-
rażą na to zgodę cztery pozostałe gminy główne lub na jeszcze następnym, jeśli 
nie wyrażą zgody. W okręgu Słucka powinny się również odbywać posiedzenia 
waadu, na których zasiadałby rabin słucki. Gmina słucka miała także posiadać 
swojego parnasa kraju, pisarza i szamesa kraju, a ponadto również dajanów 
jarmarcznych na każdym jarmarku, z wyjątkiem jarmarku w Klecku i Zelwie. 
Przyznawano jej także prawo wysyłania swoich przedstawicieli na sejmy Rze-
czypospolitej, ale za zgodą większości gmin głównych. Postanawiano, że 
w ciągu najbliższych 6 lat, przy zasięganiu opinii pozostałych gmin głównych, 
gminy słucka i brzeska nie muszą się do siebie zwracać. Natomiast po 6 latach 
gminy te mogły wybrać, czy chcą zasięgać swoich opinii i decydować wzajem-
nie w swoich sprawach między waadami (wyjątek stanowili rabini tych gmin, 
którzy od początku mieli taką zdolność). Zastrzegano, że powyższe ogranicze-
nia będą obowiązywać tylko przez kolejnych 20 lat, i podkreślano, że general-
nie – niezależnie od powyższych szczegółów – pozycja gminy słuckiej ma być 
równa pozycji pozostałych gmin głównych54.

Inne gminy również podejmowały próby uniezależnienia się od gminy 
głównej, nie zostały one jednak uwieńczone sukcesem, jak to się stało w przy-
padku Wilna i Słucka. Takie próby podjęła w drugiej połowie XVII w. gmina 
mińska, próbując uniezależnić się od gminy brzeskiej. Z wyroku sądu asesor-
skiego rozpatrującego w 1688 r. spór między tymi gminami dowiadujemy się 
o przebiegu konfliktu. W wyroku zapisano, że Żydzi brzescy lekceważyli pra-
wo i od 1681 r. – wbrew wydanym dekretom – grabili, bili, więzili i chwytali 
na drogach Żydów – kupców mińskich, zabierając im listy i wyroki w sprawie 
„równości kahału mińskiego”55. Dalej zauważano, że sprawa była parokrotnie 
odsyłana do rozpatrzenia przez pozostałe gminy i rabinów w Sielcu, Jarosławiu 

54 PM nr 829 (1691).
55 Rejestry rzeczy zagrabionych kupcom mińskim: AWAK, t. 29, nr 73, s. 119 (Rejestr rze-

czy zabranych przez Żydów brzeskich Żydom mińskim podczas jarmarku mirskiego dnia 13 XI 
1681); nr 80, s. 126–127 (Rejestr rzeczy zabranych przez Żydów brzeskich Żydom mińskim „na 
cadentią do Sielca iadących” dnia 1 II 1682); nr 89, s. 138 (Rejestr rzeczy, zabranych 30 XII 1683 
przez Żydów brzeskich Aronowi Lejbowiczowi – Żydowi mińskiemu, faktorowi mińskiego 
klasztoru dominikanów, wracającemu z jarmarku mirskiego); nr 104, s. 152–154 (Rejestr rzeczy 
zabranych przez Żydów brzeskich Żydom mińskim w Mirze we wrześniu 1684 r. oraz przy po-
wrocie z jarmarku). Wśród zabieranych rzeczy były pieniądze, cenne przedmioty, kwity potwier-
dzające wypłacenie należności gminie brzeskiej, asygnacje i przywileje królewskie.
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i Międzyrzecu (czyli przed trybunał waadu litewskiego i koronnego)56. Skądi-
nąd wiadomo, że w 1685 r. Żydzi brzescy nie stawili się w Zabłudowie na wy-
znaczony termin posiedzenia trybunału waadu litewskiego, złożonego z rabi-
nów czterech gmin głównych57.

Poszkodowani Żydzi mińscy szukali protekcji, zarówno królewskiej, jak 
i magnackiej. Król Jan III Sobieski, mając na uwadze straty skarbu, wydał de-
kret zakazujący gminie brzeskiej, grodzieńskiej, pińskiej i wileńskiej grabienia 
na jarmarkach, targach i drogach – zarówno w Koronie, jaki i na Litwie – kup-
ców, „osobliwie z Słucka, Mińska”. Nakazywał również, aby sami Żydzi roz-
sądzili spór między sobą przed rabinami czterech gmin głównych58. Kolejne 
dekrety królewskie w tej sprawie zostały wydane w latach 1684 i 168559. Bez-
pieczeństwo Żydów mińskich, przyjeżdżających na jarmarki do Miru, zagwa-
rantował również w imieniu właścicielki Stanisław Grotowski, starosta mirski: 
„abyście na iarmarki Mirskie iako w tem roku y potym bezpecznie iachali 
y handli podług dawnych zwyczaiow odprawowali, w czym od Żydów Brze-
skich żadnych krzywd, turbacyi y obelg nie odniesiecie upewniam y do szkoły 
żydowskiey Mirskiey na nabożęstwo żydowskie chodzić wolną będzie bez od-
niesienia żadnych opraesyi, a za doniesieniem od was skargi na żydow Brze-
skich, tedy będę wiedział iako was bronić”60. Żydzi mińscy zwrócili się także 
z prośbą o ochronę przed grabieżami Żydów brzeskich do Marcjana Ogińskie-
go, kanclerza wielkiego litewskiego, i otrzymali od niego list protekcyjny61.

Spór był rozstrzygany parokrotnie, jednak Żydzi brzescy nie zwracali uwa-
gi na dekrety królewskie, starościńskie i żydowskie, dalej roszcząc sobie prawo 
do zwierzchności nad Żydami mińskimi. Co ciekawe, w pinkasie waadu litew-
skiego nie ma żadnych informacji o tym trwającym prawie 10 lat konflikcie. 
Można przypuszczać, że nie chciano ujawniać podważania dekretów sądów 
nieżydowskich.

Wspomniany wyżej wyrok sądu asesorskiego z 1688 r. nakazywał rozli-
czenie sum skonfiskowanych Żydom mińskim, a także stwierdzał, że gmina 

56 LVIA, ML 382, k. 82–87v (5 II 1688).
57 AWAK, t. 29, nr 108, s. 159–160 (Oświadczenie starosty zabłudowskiego Tobiasza Pękal-

skiego z 7 VIII 1685).
58 AWAK, t. 29, nr 83, s. 131–133 (12 VII 1682). Widać, że podobne metody gmina brzeska 

stosowała wobec Słucka, również walczącego w tym czasie o uniezależnienie się od jej zwierzch-
nictwa.

59 AWAK, t. 29, nr 99, s. 146–147 (10 VIII 1684); nr 102, s. 151–152 (11 I 1685): Dekrety 
obwiniały Żydów brzeskich o to, że grabili Żydów mińskich, a także „do rady y schadzek swoich 
onych nie przypuszczali”; nr 107, s. 158–159 (10 VIII 1685): Za nieposłuszeństwo dekretom 
i wyrokom król groził gminie brzeskiej karami finansowymi i utratą starszeństwa.

60 AWAK, t. 29, nr 93, s. 141 (15 V 1684).
61 AWAK, t. 29, nr 98, s. 146 (10 VIII 1684).
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mińska nie podlega władzy i jurysdykcji gminy brzeskiej i ma stanowić piątą 
główną gminę litewską, której podlegają mniejsze gminy w województwie 
mińskim (które swoje sesje – czyli zjazdy okręgowe – będą odbywać w Miń-
sku)62. Król wyznaczył komisarzy, których zadaniem był nadzór nad wprowa-
dzeniem w życie powyższego dekretu63, ale już niespełna dwa miesiące później 
dekret ten został odwołany64. Co ciekawe, gmina mińska pojawia się w wyroku 
Trybunału Głównego Litewskiego z 1698 r. jako jedna z pięciu gmin (obok 
Wilna, Grodna, Brześcia i Pińska), którym podlegają wszyscy Żydzi w Wiel-
kim Księstwie Litewskim65. Ostatecznie jednak Mińsk pozostał centralną gmi-
ną okręgu, ale nie udało mu się uzyskać statusu gminy głównej ani reprezenta-
cji w waadzie.

Inną gminą, która próbowała rozluźnić swoją zależność od gminy brze-
skiej, szukając w tym celu protekcji magnackiej, był Mir. W 1705 r. Karol Sta-
nisław Radziwiłł, uzasadniając swoją decyzję nadużywaniem władzy przez 
gminę brzeską, nakazywał Żydom mieszkającym w Mirze, Koreliczach, Nieh-
niewiczach i w całym hrabstwie mirskim, aby zwracali się jedynie do sądów 
kahału mirskiego, a nie kierowali spraw do Brześcia. Zezwalał przy tym – „po-
nieważ taki jest zwyczaj” – aby jedynie podczas jarmarków mirskich działał 
sąd złożony z pięciu sędziów, wysyłanych po jednym z każdej gminy głównej, 
rozstrzygający spory między kupcami, z tym jednak zastrzeżeniem, żeby w jego 
składzie zasiadał rabin mirski i jeden Żyd wybrany przez kahał mirski66. Osta-
tecznie jednak, mimo poparcia właściciela dóbr, próby uniezależnienia się Miru 
od gminy brzeskiej nie powiodły się.

Status gminy głównej nie był niezmienny. Gminie głównej, która złamała-
by zarządzenia waadu, grożono odebraniem uprzywilejowanej pozycji. Groźbę 
taką wysunięto w 1721 r., w związku z trudnościami z poborem należności. 
Ostrzegano przy tym, że jeśli jakaś gmina główna naruszy zarządzenia – albo 
sama nie płacąc, albo zachęcając do tego inne gminy podlegające jej władzy – 
to wszyscy przywódcy pozostałych gmin głównych oraz pozostałych gmin, 
okręgów i osiedli muszą wystąpić przeciwko niej i usunąć ją z eksponowanej 
pozycji. Oznaczało to pozbawienie statusu gminy głównej i statusu wielkiego 
sądu, obłożenie klątwą oraz pozbawienie władzy nad podległymi osiedlami. Te 
ostatnie miały zostać poddane władzy pozostałych gmin głównych67.

62 LVIA, ML 382, k. 82–87v (5 II 1688). 
63 LVIA, ML 382, k. 100–101v (5 II 1688).
64 LVIA, ML 382, k. 714–715v (26 III 1688).
65 AWAK, t. 29, nr 139, s. 209–211 (30 V 1698).
66 AGAD, AR XXIII, teka 150, plik 6, s. 26 (dekret z 18 IV 1705).
67 PM nr 942 (1721).
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2. Czas i miejsce obrad,  
zwoływanie i przebieg posiedzeń

W pierwszych latach po oddzieleniu się od waadu koronnego waad litewski 
zbierał się dość często, w okresie między 1626 a 1633/34 rokiem prawie co-
rocznie. Później postanowiono, że powinien być zwoływany co dwa lata, co 
w naturalny sposób wiązało się z rytmem zbierania się sejmu Rzeczypospolitej, 
wyznaczającego wysokość pogłównego żydowskiego68. Wcześniej musiało się 
to odbywać z podobną częstotliwością, ponieważ w 1623 r. mowa jest o zesta-
wieniu rachunków za ostatnie dwa lata69. Waady z lat 1637–1661 wyznaczały 
termin następnego zgromadzenia za dwa lata, a w 1644 r. uściślono, że ma się 
to odbywać zawsze w połowie miesiąca aw70.

Jednocześnie pojawiały się także okresy trzyletnie, podawane jako czas 
obowiązywania wydanych zarządzeń czy ustalonych podatków. Zarządzenia 
wydane podczas waadów w 1627 i 1628 r., miały obowiązywać przez kolejne 
trzy lata, do zebrania się kolejnego waadu71. Nowy podatek krajowy, wyzna-
czony w 1633 r., miał obowiązywać przez kolejne trzy lata, czyli – jak można 
się domyślać – do kolejnego waadu72.

Później ustaliła się praktyka odbywania zjazdów co trzy lata – waady z lat 
1664–1691 wyznaczały następne zgromadzenia z taką częstotliwością. Okres 
trzyletni był częstym rytmem życia gospodarczego, między innymi dotyczył 
kontraktów dzierżawnych. Wzmiankę o praktyce odbywania zjazdów co trzy 
lata znajdujemy też we wspominanym reskrypcie Jana III Sobieskiego z 1681 r., 
nakazującym rozsądzenie sporu między gminą słucką i brzeską na najbliższym 
sejmie Żydów litewskich, „którego kadentia raz we trzy lata przychodząc, tera-
znieyszej zimy przypada”73.

Od końca XVII w. waady zarządzały następne posiedzenie za cztery lata 
(1694, 1700, 1721) lub za pięć lat (1719/1720). W 1761 r. zapisano, że wydane 
zarządzenia dotyczące strojów obowiązywać mają przez sześć lat lub do na-
stępnego waadu, jeśli zbierze się on przed upływem sześciu lat74. W rzeczywi-
stości waad zebrał się w XVIII w. cztery razy. Znacznie mniejsza częstotliwość 

68 W 1628 r. postanowiono, żeby seniorzy narodu wraz z rabinami zbierali się zawsze po 
dwóch latach od ostatniego waadu (PM nr 192).

69 PM nr 90 (1623). Rachunki zestawiono od 10 tamuz 5381 do 9 elul 5383 (czyli za 2 lata 
i 2 miesiące).

70 PM nr 413 (1644).
71 PM nr 125 (1627), PM nr 211 (1628).
72 PM nr 271 (późniejszy wpis z 1633 r.).
73 AWAK, t. 29, nr 75, s. 122 (23 XII 1681).
74 PM nr 1024 (1761).
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posiedzeń jest tłumaczona głębokim kryzysem instytucji autonomii żydow-
skiej75, ale wydaje się, że zasadniczą tego przyczyną było wprowadzenie przez 
Sejm Niemy w 1717 r. stałej wysokości pogłównego żydowskiego, o czym 
będzie jeszcze mowa.

W praktyce zgromadzenia odbywały się nieco rzadziej, niż je zapowiadano. 
Statystycznie w XVII w. waady odbywały się co dwa lata, a w XVIII w. – co 
szesnaście lat. Ustalony porządek zaburzały różne nieprzewidziane okoliczno-
ści, takie jak działania wojenne, zamieszki czy epidemie. Na przykład w czasie 
waadu w drugim miesiącu adar 5410 (1650 r.) wyznaczono termin kolejnego 
posiedzenia w połowie miesiąca aw 5411 (czyli za 17 miesięcy). Zebrano się 
jednak wcześniej w gminie Wysokie, w miesiącu adar 5411 (czyli po 12 mie-
siącach)76. Również nieco dłuższą przerwę między posiedzeniami waadu w la-
tach 1655–1659 można tłumaczyć wstrząsami, zniszczeniem gmin i przemiesz-
czeniami ludności. Cykl zbierania się waadu zakłócały także przesunięcia 
w kalendarzu sejmów Rzeczypospolitej, o czym będzie mowa poniżej.

Chronologię posiedzeń waadu litewskiego pokazuje załącznik, zestawiony 
na podstawie wszystkich napotkanych informacji o zebraniu się waadu bądź 
o wydaniu przez niego postanowień. Wykaz obejmuje 36 posiedzeń waadu77.

Pinkas waadu litewskiego, wydany przez Szymona Dubnowa, zawiera pro-
tokoły posiedzeń 34 waadów, z których cztery są określone jako małe waady 
lub małe zebrania. Oznaczało to okrojony skład zgromadzonych – zebranie 
seniorów kraju bez rabinów (jak w 1697 r.) albo zebranie delegatów wybranych 
przez przywódców gmin głównych (w latach 1721, 1726, 1730). Jednakże z tre-
ści samego pinkasu wynika, że lista ta nie jest kompletna. We wpisach bowiem 

75 W historiografii, m.in..w pracach Majera Bałabana i Szymona Dubnowa, funkcjonuje 
teza o kryzysie instytucji autonomii żydowskiej w XVIII w., wywołanym zniszczeniami w czasie 
wojen w drugiej połowie XVII i na początku XVIII w. Tezę tę podważa Mordechaj Nadav, wska-
zując na normalne funkcjonowanie instytucji gminnych i okręgowych na Podlasiu, gdzie nie 
doszło do zahamowania osadnictwa żydowskiego (M. Nadav, Ijun be-hitrachaszujot be-szalosz 
kehilot be-Polin-Lita be-jemej milchemet ha-cafon we-le-acharejha (be-szalisz ha-riszon szel 
ha-mea ha-18) [Studium dotyczące trzech gmin w Polsce-Litwie w czasie wojny północnej i póź-
niej (w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w.)], [w:] Proceedings of the Eighth World Congress 
of Jewish Studies, Jerusalem, August 16–21, 1981, Division B: The History of the Jewish People, 
Jerusalem 1982, s. 89–96 (część hebrajska); M. Nadav, Kahał tykociński a osadnictwo żydowskie 
na wsi w XVII i XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, t. II, Białystok 1989, s. 40–41).

76 PM nr 482 (wpis z datą 16 adar 5411 – 9 III 1651).
77 W literaturze spotykamy różne liczby posiedzeń waadu. Abba Gomer podaje listę 36 

waadów (A. Gomer, Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte des litauischen Judentums in 17. 
und 18. Jahrhundert, Bochum 1930, s. 21). Augustinas Janulaitis podaje, że waad litewski zebrał 
się 37 razy (A. Janulaitis, Žydai Lietuvoje..., s. 50), podobnie Mark Vishnitzer (M. Vishnitzer, 
The Lithuanian Vaad..., s. 262) i Masha Greenbaum (M. Greenbaum, The Jews of Lithuania..., 
s. 53). W innym artykule Wisznicer podaje listę 36 waadów (Litowskij waad..., s. 202–203).
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pojawiają się wzmianki o waadach w latach 5411 (1651) w Wysokiem i 5420 
(1659), których protokołów nie ma w księdze. Wydaje się, że waad zebrał się 
także w roku 5401 (1641), ponieważ termin wyznaczono i o jego postanowie-
niach znajdujemy informację w tekście78. Dwie wzmianki wspominają o zgro-
madzeniu waadu w Międzyrzecu (podlegającemu władzy gminy brzeskiej): 
w wyroku trybunału waadu koronnego z 1683 r., dotyczącym rozmaitych wza-
jemnych pretensji czterech głównych gmin litewskich, napomknięto o wydat-
kach waadu litewskiego w Międzyrzecu, zaś w dekrecie sądu asesorskiego 
z 1688 r. mowa jest o rozpatrywaniu sporu między gminą mińską a brzeską, 
trwającego przynajmniej od 1681 r., przez gminy i rabinów zebranych między 
innymi w Międzyrzecu79. Niekiedy zapisy w pinkasie uniemożliwiają jedno-
znaczne określenie, o jaki waad chodzi80. Poza tym wiele trudności z odtwo-
rzeniem chronologii posiedzeń waadu litewskiego wynika z niedoskonałości 
wydania tekstu pinkasu. Wydawca publikuje tekst nie zaznaczając później-
szych dopisków, uzupełnień czy fragmentów pisanych inną ręką, których moż-
na się jedynie domyślać z treści wpisów. W protokole waadu z 5394 r. w Sielcu 
znalazły się protokoły trzech waadów z tego samego roku: zakończonego 19 
tewet 5394 (20 XII 1633), zakończonego 29 siwan 5394 (25 VI 1634) i zakoń-
czonego 21 elul 5394 (14 IX 1634).

Opublikowane przez Israela Halperina dodatki do pinkasu waadu litewskie-
go dotyczą dwóch waadów, których protokołów nie ma w pinkasie: waadu ki-
slew 5420 (1659 r.) w Sielcu oraz tewet 5443 (1683 r.) w Międzyrzecu. Mate-
riały te dostarczają również informacji o następujących małych waadach: szwat 
5457 (1697 r.) w Mirze, szwat 5462 (1702 r.) w Mirze, szwat 5465 (1705 r.) 
w Chomsku, 5473 (1712/1713 r.) w Brześciu Litewskim, 5474 (1714 r.) w Wil-
nie, 5490 (1729/1730 r.) w Chomsku, 5499 (1738/1739 r.), w Chomsku, 5500 
(1739/1740 r.) w Chomsku i 5508 (1748 r.) w Zelwie.

Wzmianki o zbieraniu się przedstawicieli gmin litewskich napotykamy też 
w innych źródłach, np. tekstach porozumień i wyrokach. Na przykład informa-
cja o dwóch małych waadach znajduje się w tekście ugody między litewskimi 
Karaimami a Żydami, zawartej podczas „kongresu żydowskiego” w Mirze 
8 grudnia 1752 r. Jest tam mowa o zwróceniu się Karaimów w dniu 17 sierpnia 

78 PM nr 387 (1639), PM nr 11 (1623, późniejszy dopisek) i PM nr 437 (1647).
79 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683); LVIA, ML 382, k. 82v (5 II 1688).
80 PM nr 100 (1623 r., późniejszy dopisek): We wpisie mowa jest o wyznaczeniu podatku 

krajowego „tu, w Prużanie podczas waadu”. Być może chodzi o waad 5388 (1628 r.), a może 
o jakiś inny; PM nr 492 (1651) – odwołanie do zarządzeń waadu w Zabłudowie (bez podania 
jego daty). Zapewne chodzi tu o waad w 1650 r. (Dubnow podaje, że miejsce zgromadzenia tego 
waadu nie jest znane), ale nie jest wykluczone, że mamy do czynienia z późniejszym dopiskiem 
i może chodzić o waad w 1664, 1676 lub w 1687 r.
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1727 r. do starszych litewskich, zebranych na „Małym Kongresie” w Wilnie81. 
Mark Wisznicer dodał do listy zgromadzeń jeszcze dwa małe waady: w 1704 r. 
w Wilnie i w 1710 r. w Brześciu, zaznaczając, że o tym ostatnim nic nie wiado-
mo (choć postanowienie z tą datą znajduje się w pinkasie waadu)82.

Uczestnicy małych waadów czy zebrań określani są jako przywódcy gmin 
głównych lub ich delegaci. Zajmują się przede wszystkim sprawami finanso-
wymi: wyznaczaniem należnych podatków (głównie taryf pogłównego), wery-
fikowaniem zaległości podatkowych i długów. Takich zebrań musiało się odby-
wać bardzo wiele, ponieważ zestawianie rachunków nakazywano przeprowadzać 
dwa razy w roku, na jarmarku letnim i zimowym w Mirze83. Nieprzypadkowo 
więc wiele małych waadów odbywa się w miesiącu szwat w Mirze, czyli pod-
czas jarmarku zimowego. Również wiele postanowień zapisanych w pinkasie 
waadu litewskiego, wydanych po zakończeniu obrad lub w okresie między po-
siedzeniami, było wynikiem różnych zebrań, ale bardzo trudno jest je wyodręb-
nić84. Myląca jest przy tym hebrajska nazwa „waad”, którą określano zarówno 
zgromadzenia najwyższej rangi, złożone z seniorów kraju i rabinów gmin 
głównych, jak i różnego rodzaju zebrania znacznie niższej rangi. To, że małych 
waadów nie traktowano na równi z wielkimi, pokazuje zapis z 1751 r., w któ-
rym stwierdzono, że minęło ponad 30 lat od ostatniego waadu kraju (czyli od 
waadu w 1719/1720 r.), choć w tym czasie odbyło się kilka małych waadów85. 
Pojawia się zatem wątpliwość, czy jest w ogóle zasadne wydzielenie małych 
waadów i dołączanie ich do listy.

W literaturze można spotkać próby podzielenia funkcjonowania waadu li-
tewskiego na kilka okresów, biorąc pod uwagę częstotliwość zgromadzeń 
i działalność ustawodawczą. Pierwszych 30 lat było okresem dużej aktywności 
waadu, wykonana została wówczas większość prac legislacyjnych. W drugiej 
połowie XVII w., po wznowieniu działalności po wstrząsach połowy XVII w., 
waad był znacznie mniej aktywny, a w XVIII w. jego działalność ograniczyła 

81 S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 
2008, s. 484–485.

82 M. Wisznicer, Litowskij waad..., s. 203. Zapewne za Wisznicerem waady te umieszcza na 
swojej liście Abba Gomer (A. Gomer, Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte..., s. 21). Posta-
nowienie w pinkasie waadu: PM nr 909 (3 tamuz 5470 = 1 VII 1710).

83 PM nr 798 (1683).
84 Podczas waadu w 1632 r. postanowiono, że dnia 8 adar 5393 (18 II 1633) seniorzy kraju 

mają zgromadzić się w Brześciu, aby zająć się sprawą podatku krajowego (PM nr 267). Kolejny 
wpis zawiera postanowienia dotyczące podatków, wydane właśnie dnia 8 i 12 adar 5393 (18 i 22 II 
1633) (PM nr 271). Mamy tu więc do czynienia z małym zebraniem, jednak nie zostało ono w ża-
den sposób zaznaczone przez wydawcę.

85 PM nr 947 (1751).
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się do spraw finansowych86. I rzeczywiście, główny zrąb ustawodawstwa wa-
adu powstał podczas pierwszych zgromadzeń, a z czasem jego uchwały stawa-
ły się coraz mniej obszerne. Tym niemniej przedstawiciele waadu nadal zbiera-
li się regularnie podczas jarmarków. Trudno więc mówić o obumieraniu tej 
instytucji.

Kończąc obrady waadu, wyznaczano termin kolejnego zgromadzenia. Za-
kazywano przy tym zmiany wyznaczonego terminu, chyba że będzie ku temu 
jakaś ważna przyczyna i wyrażą na to zgodę wszystkie gminy główne87. Wy-
starczył sprzeciw jednej gminy głównej, aby udaremnić zamiar odroczenia, 
a tym bardziej odwołania waadu. W 1647 r. zapisano również, że jeśli przywód-
cy gminni będą chcieli unieważnić wyznaczony termin waadu, to seniorzy kra-
ju, którzy już zostali wybrani w swoich gminach, muszą wyruszyć w podróż 
wraz z rabinami, nie zwracając uwagi na sprzeciw przywódców88. Grzywnami 
grożono tej gminie, której delegaci nie przybędą w wyznaczonym terminie, 
powodując tym samym przesunięcie terminu rozpoczęcia obrad89.

Jak już wspomniano, częstotliwość zbierania się waadu była związany 
z rytmem zbierania się sejmów Rzeczypospolitej. Waady odbywały się po sej-
mie Rzeczypospolitej i – jak zauważa Jakub Goldberg – z punktu widzenia 
skarbu pełniły podobną rolę jak sejmiki relacyjne90. Z tego względu w przy-
padku odroczenia sejmu Rzeczypospolitej przesuwano również termin zebra-
nia się waadu91. W 1730 r., podczas małego zebrania waadu w Grodnie, zaka-
zywano zwoływania waadu, nawet małego, do czasu następnego sejmu 
Rzeczypospolitej. Nawet gdyby wyraziły na to zgodę cztery gminy główne, 
piąta mogła się sprzeciwić. Decyzję uzasadniano tym, żeby nie powodować 
wydatków, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych gmin głównych 
i okręgów. Karą grzywny grożono łamiącym to zarządzenie i przyczyniającym 
się do zwołania małego lub dużego zebrania waadu przed sejmem92.

86 M. Vishnitzer, The Lithuanian Vaad…, s. 269; M. Wisznicer, Der waad Lite..., kol. 188– 

–189. Za Wisznicerem Anatol Leszczyński dzieli okres funkcjonowania waadu litewskiego na 
trzy okresy: 1623–1655, 1662–1704 i 1720–1763, podobnie wskazując na jego „obumieranie” 
i utratę autorytetu (A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony..., s. 23–24).

87 PM nr 387 (1639), PM nr 391 (1639).
88 PM nr 425 (1647).
89 PM nr 58 (1623).
90 Sejm Czterech Ziem. Źródła..., s. 13.
91 PM nr 391 (1639). W 1694 r. Jan III Sobieski zezwolił na przesunięcie terminu waadu 

koronnego, ponieważ ostatni sejm Rzeczypospolitej, wyznaczony na grudzień 1693 r., nie do-
szedł do skutku z powodu choroby króla. Waad powinien się zebrać po zakończeniu następnego 
sejmu, który wyznaczono na początek 1695 r., kiedy będzie już znana wysokość pogłównego 
nałożonego na Żydów (Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 36, 27 VII 1694).

92 PM nr 945 (1730).
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Dopuszczano możliwość zgromadzenia waadu przed wyznaczonym termi-
nem, zwłaszcza gdyby pojawiła się pilna konieczność. Zaznaczano, że jeśli 
dwie gminy główne będą chciały zwołania waadu, to trzecia jest zobowiązana 
do przybycia93. W 1634 r. zapisano, że trzecia gmina ma przybyć na miejsce 
i termin wskazane przez dwie gminy główne. Zaznaczano jednak, że zgroma-
dzenie nie powinno się odbyć wcześniej niż przed upływem 30 dni, aby dać 
możliwość powiadomienia okolicznych gmin94.

Pierwszym miejscem posiedzeń waadu litewskiego był Brześć. Na pierw-
szym posiedzeniu zadecydowano, że Brześć będzie miejscem obrad do końca 
życia przywódcy reb Meira, który ze względu na podeszły wiek nie był już 
w stanie podołać trudom podróży. Sędziwego przywódcę określono przy tym 
jako podporę i kamień węgielny, na który zwrócone są oczy całego kraju95. 
Chodziło o Meira Wahla, syna słynnego Szaula Wahla – legendarnego, jedno-
dniowego króla Polski96. Rzeczywiście, do śmierci Meira (1631 r.) zjazdy wa-
adu litewskiego odbywały się w Brześciu (w latach 1623, 1626, 162797) i jeden 
raz w podlegającej gminie brzeskiej Prużanie (1628 r.).

W 1628 r. zadecydowano, że miejscem zjazdów będzie zawsze Prużana98, 
ale zarządzenie nie weszło w życie i waad nigdy więcej nie zebrał się w tej 
gminie. Podczas następnych zgromadzeń zapisano, że wybór miejsca obrad ko-
lejnego waadu powinien zostać dokonany za zgodą wszystkich trzech (1634 r.) 
lub dwóch gmin głównych (1637 r.)99.

Ostatecznie w 1644 r. przyjęto system alternaty, oddającej hierarchię gmin 
głównych. Postanowiono, że przez dwa następujące po sobie waady miejscem 
zgromadzenia będzie okręg gminy Brześć, potem waad odbędzie się w okręgu 
gminy Grodno, a następnie w okręgu gminy Pińsk. Miało to obowiązywać 
przez kolejnych 14 lat, a później decyzje w tej sprawie powinni byli podjąć 

93 PM – początek protokołu z 1623 r., PM nr 192 (1628), PM nr 344 (1637), PM nr 425 
(1647).

94 PM nr 299 i 300 (1634).
95 PM nr 68 (1623).
96 Szaul Wahl (Katzenellenbogen) (ur. 1541 [1545] r. w Wenecji lub Padwie, zm. 1617 r. 

w Brześciu Litewskim) w młodości przybył na studia do Rzeczypospolitej i osiadł w Brześciu 
Litewskim. Był faktorem i bankierem królewskim, dzierżawcą żup solnych, ceł i myt. Przyczynił 
się do uzyskania przez gminę brzeską oraz Żydów litewskich korzystnych przywilejów, repre-
zentował także Żydów litewskich na Sejmie Czterech Ziem. Według legendy, po śmierci Stefana 
Batorego, kiedy skłócona szlachta nie mogła dojść do porozumienia, został wyznaczony na jedną 
dobę (noc) na króla Polski.

97 Pod postanowieniami waadu w 1627 r. widnieje podpis Isachara Bera, pisarza gminy 
brzeskiej, który – jak zaznaczono – podpisał się na polecenie chorego seniora Meira Wahla (PM 
nr 125 i 126).

98 PM nr 192 (1628).
99 PM nr 283 (1634), PM nr 306 (1637).
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rabini i seniorzy kraju100. Problem wyboru miejsca zgromadzenia waadu – naj-
wyraźniej budzący kontrowersje – został poruszony w wyroku trybunału wa-
adu koronnego (1683 r.), rozsądzającym spory między czterema głównymi 
gminami litewskimi. Wyrok stanowił, że waad będzie się zbierał w miastach 
podlegających władzy kolejnych gmin głównych, zaczynając zawsze od Brze-
ścia101. Po uzyskaniu statusu gminy głównej przez Wilno i Słuck zgromadzenia 
miały się również odbywać w ich okręgach102.

W okręgu gminy brzeskiej najczęstszym miejscem obrad był Sielec, gro-
dzieńskiej – Zabłudów, a pińskiej – Chomsk. Wszystkie te miejscowości były 
miastami prywatnymi (dwa pierwsze należały do Radziwiłłów), gdzie protek-
cja właścicieli stwarzała dogodne warunki do odbywania zgromadzeń103. Z ko-
lei dla właścicieli miast zjeżdżanie się Żydów na waad było korzystne ze 
względu na ożywienie lokalnej gospodarki, zwłaszcza handlu104. Można także 
przypuszczać, że Żydzi unikali gmin głównych – dużych miast królewskich, 
aby nie rzucać się w oczy i nie prowokować konfliktów z mieszczanami 
i szlachtą. Do miast tych zjeżdżała się bowiem licznie szlachta: Grodno było 
miejscem obrad sejmu Rzeczypospolitej, a w Wilnie działał Trybunał Główny 
i Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niekiedy sejmikująca 
szlachta żądała, aby usunąć Żydów z ważnych ośrodków życia publicznego. 
W instrukcji sejmiku powiatu słonimskiego, danej posłom na sejm warszawski 
1677 r., proponowano: „ponieważ w Grodnie sejm naznaczony promovere, aby 
Żydzi za miasto rugowani byli”, a także: „wyżej pomieniona Żydów za mia-
sto exclusia aby i w Wilnie, jako to stołecznym mieście ad normam Krakowa 
prakticetur”105.

100 PM nr 43 (1644).
101 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
102 PM nr 829 (1691).
103 Jak zauważa Juliusz Bardach, pisząc o Żydach w Birżach radziwiłłowskich, w XVII 

i XVIII w. ludność żydowska znajdowała lepsze warunki prawne i ekonomiczne w miastach 
prywatnych, zwłaszcza należących do potężnych rodów magnackich, niż w miastach królew-
skich. Protekcja magnacka była znacznie bardziej skuteczna niż królewska, szczególnie w okre-
sie wojen i zamieszek. Bardach podkreśla równe traktowanie Żydów i innych poddanych przez 
Radziwiłłów, dbałość o materialną pomyślność Żydów, obiektywizm sądów i tendencję do łago-
dzenia w praktyce prawa statutowego (J. Bardach, Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w XVII– 
–XVIII wieku, PH 81 (1990), z. 1–2, s. 216–220).

104 Na terenie Korony zdarzało się, że magnaci zabiegali o to, by waady odbywały się na 
terenie ich majątków, np. Elżbieta Sieniawska starała się, aby waad zbierał się w Jarosławiu 
(Sejm Żydów Korony. Źródła..., nr 183–186, 193, 195–196). Znane są także praktyki zwoływania 
waadów koronnych przez podskarbich do swoich prywatnych miast, np. trzy ostatnie waady 
koronne – w latach 1762, 1763 i 1764 – odbyły się w Pilicy, której właścicielem był ówczesny 
podskarbi koronny Teodor Wessel.

105 NGABG, f. 1663 (Śliźnie), op, 1, nr 412, k. 73v–74 (10 XII 1676).
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Czasami wybór miejsca zgromadzenia waadu miał na celu podkreślenie 
przynależności danego ośrodka. Tak było w przypadku Zabłudowa, o który 
toczył się wieloletni spór między gminą tykocińską a grodzieńską (o czym była 
mowa w rozdz. 2). Waad zebrał się w Zabłudowie w latach 1650106, 1664, 1676 
oraz w 1687 r. Natomiast w 1694 r. waad wypadający w okręgu gminy wileń-
skiej zebrał się w Olkiennikach, które wcześniej stanowiły przedmiot sporu 
między gminą wileńską a grodzieńską. Można także przypuszczać, że posie-
dzenie małego waadu w Mirze w 1702 r. miało związek z dążeniami gminy 
mirskiej do uniezależnienia się od Brześcia. Wyznaczając Mir na miejsce zgro-
madzenia, gmina brzeska podkreślała swoją zwierzchność nad gminą mirską.

Przy dwóch waadach doszło do przeniesienia miejsca zgromadzenia w trak-
cie obrad. Zapisy w pinkasie pokazują, że waad w 1687 r. obradował w Za-
błudowie, a potem w Krynkach (obydwa w okręgu gminy grodzieńskiej)107. 
Posiedzenie ostatniego waadu w 1761 r. w miesiącach siwan i tamuz odbywało 
się w Słucku, a później zostało przeniesione do Nieświeża108. W obydwu przy-
padkach przyczyny przeniesienia miejsca obrad nie są znane.

Można przypuszczać, że waady obradowały w synagogach – największych 
i najbardziej reprezentacyjnych budynkach na terenie gmin109. W zarządzeniu 
z 1644 r. zapisano, że zebranie seniorów kraju (nazwane posiedzeniem star-
ców), podczas każdego waadu będzie się odbywać w osobnym domu110.

Uczestnikom zgromadzeń zakazywano wyjeżdżania z miejsca obrad111. Wy-
jątki czyniono w szczególnych sytuacjach. Przy podpisach uczestników waadu 
z 1676 r. zanotowano, że reb Mordechaj, rabin i rektor jesziwy w gminie 
Brześć, nie podpisał się, gdyż musiał wyjechać do domu, na ślub swojej córki112. 

106 M.W. Bernsztajn, Alt-Zabludowe…, s. 63–66. Podczas kolejnego waadu w Chomsku 
w 1651 r. odwoływano się do postanowień waadu w Zabłudowie, nie podając jednak jego daty 
(PM nr 492).

107 PM nr 799 (dopiski z 1687).
108 PM nr 1027 i 956 (1761); Tosafot u-miluim..., s. 180–182, nr 97–98 (3 aw 5521 = 3 VIII 

1761), s. 183, nr 99 (7 aw 5521 = 7 VIII 1761).
109 Świadczyć o tym mogą napisy wyryte w przedsionku synagogi w Pińczowie, gdzie 

 parokrotnie zebrał się waad koronny (w latach 1658, 1672–1674, 1681). Są to indywidualne 
podpisy osób przybywających do Pińczowa w różnych interesach, między innymi delegatów 
przybywający na zjazdy okręgowe i centralne (A. Trzciński, Pińczowskie graffiti synagogalne, 
[w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, red. K. Pilarczyk, Kraków 
2008, s. 143–166). Jedynym miejscem, w którym mógł się zbierać waad litewski i którego wize-
runek się zachował, jest synagoga zabłudowska, zbudowana w drugiej ćwierci XVII w. i później 
rozbudowywana. W niej zapewne obradowali delegaci zgromadzeni w Zabłudowie w 1650, 
1664, 1676 i 1687 r., albo przynajmniej modlili się na nabożeństwach. Dlatego zdjęcie tej wła-
śnie synagogi znalazło się na okładce niniejszej publikacji.

110 PM nr 413 (1644).
111 PM nr 192 (1628).
112 PM nr 734 (1676).
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W podobnej sytuacji, kiedy rabin i rektor jesziwy w Brześciu wyjechał na ślub 
swojego syna, przywódcy gminy brzeskiej wyznaczyli jego zastępcę – Mojże-
sza, rabina i rektora jesziwy w Wilnie113.

Podczas przygotowań posiedzenia waadu przestrzegano ustalonego po-
rządku działań.

Kończący się waad, wyznaczając termin następnego zgromadzenia, okre-
ślał wysokość podatków, jakie należało zebrać na jego potrzeby114.

Ćwierć roku przed terminem gmina główna, w której okręgu miał się odbyć 
waad, zobowiązana była podać do wiadomości wszystkie sprawy i zarządzenia 
stanowiące przedmiot obrad115. Było to związane z praktyką przygotowywania 
instrukcji dla delegatów116. Również ćwierć roku przed rozpoczęciem waadu 
seniorzy kraju gminy głównej, na której terenie miano się zgromadzić, musieli 
powiadomić pozostałe gminy główne, że poczynione zostały odpowiednie sta-
rania u władz nieżydowskich, aby waad mógł spokojnie i bezpiecznie obrado-
wać117. W 1687 r., wyznaczając Chomsk na miejsce następnego posiedzenia, 
przypominano, że wcześniej z powodu zbierania się waadu w tym mieście po-
jawiały się problemy ze strony władz nieżydowskich. Gminie pińskiej poleca-
no poczynić na własny koszt odpowiednie starania, aby posiedzenie odbyło się 
spokojnie i aby delegaci mogli na nie przybyć bez żadnych obaw. Również 
gminę chomską zobowiązano do ułagodzenia władz nieżydowskich przed 
zgromadzeniem waadu118.

Waad zwoływano specjalnym pismem (hebr. igeret kwi’at ha-waad). Par-
nas waadu – wybierany z tej gminy głównej, w której okręgu miano się ze-
brać – miał obowiązek powiadomić wszystkie gminy i okręgi 6 tygodni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia119. We wpisie z 1761 r. mowa jest o ra-
binie zwołującym waad120.

113 PM nr 736 (1676).
114 W 1664 r., wyznaczając termin następnego waadu, nakazywano, aby wszystkie gminy, 

okręgi i osiedla wysłały natychmiast 20 jednostek podatku krajowego na wydatki tego waadu. 
(PM nr 576). Podobnie było w 1667 r. (PM nr 619).

115 PM nr 860 (1691).
116 W uniwersale Jana III Sobieskiego mowa jest o wysyłaniu przez Żydów koronnych na 

zjazdy podczas jarmarku jarosławskiego „starszych z instrukcyjami wprzód między sobą umó-
wionemi” (Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 36). O praktyce instruowania delegatów wysyła-
nych przez sejmiki ziemstw na waad koronny pisze Ignacy Schiper (I. Schiper, Beiträge zur 
Geschichte der partiellen Judentage in Polen um die Wende des XVII und XVIII Jahrhunderts bis 
zum Auflösung des Jüdischen Parlamentarismus, „Monatsschrift für Geschichte und Wissen-
schaft des Judentums“ LVI, 1912, s. 607–608).

117 PM nr 576 (1664).
118 PM nr 827 (1687).
119 PM nr 907 (1700).
120 PM nr 1001 (1761).

Organizacja



Sejm Żydów litewskich64

Pinkas waadu litewskiego nic nie wspomina o uniwersałach podskarbich 
zwołujących waady. Być może pertraktacje z podskarbim w sprawie zgroma-
dzenia waadu kryją się pod określeniem „starania u władz nieżydowskich”. 
Silna ingerencja podskarbich koronnych i ich komisarzy w funkcjonowanie 
waadu koronnego, zwłaszcza w XVIII w.121, pozwala przypuszczać, że na Li-
twie było podobnie. Jedyną wzmiankę o ingerencji urzędników nieżydowskich 
w zwoływanie waadu spotykamy w protokole małego waadu w Chomsku 
w 1721 r. Zapisano tam, że z powodu zniszczeń i zubożenia wiele gmin i okrę-
gów buntuje się przeciwko postanowieniom poprzedniego waadu, dotyczącym 
wysokości należnego pogłównego i zabiega o protekcję magnacką. Z tego po-
wodu narasta zadłużenie, co wywołuje nienawiść hetmana122 wobec Żydów li-
tewskich. Było to przyczyną wydania przez hetmana surowego uniwersału, 
nakazującego zgromadzenie się wszystkich gmin głównych, aby znaleźć roz-
wiązanie problemu123. Wspomniany uniwersał wydany został w 1714 r. przez 
hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja. Hetman infor-
mował starszych żydowskich, że w czasie „generalnego zjazdu waszego do 
Wilna za uniwersałem moim nakazanego dla postanowienia taryfy pogłównego 
żydowskiego i dla umiarkowania onej” powierzył administrowanie tym podat-
kiem Michałowi Sawickiemu, horodniczemu wileńskiemu i rotmistrzowi cho-
rągwi trybunalskiej i zawczasu wydał mu ze swojej kancelarii asygnacje na 
całą sumę124. Wpis ten pokazuje zależność waadu od hetmana jeszcze przed 
zmianą przeznaczenia pogłównego żydowskiego na Sejmie Niemym (1717 r.), 
o czym będzie mowa w rozdziale na temat finansów waadu.

Trzydzieści dni przed wyznaczonym terminem waadu gminy główne zobo-
wiązane były powiadomić swoje okoliczne gminy. Wyjątek stanowiła nadzwy-
czajna sytuacja, kiedy waad musiał się pilnie zebrać, ale wtedy odpowiednie 
wyjaśnienie nakazywano odnotować w piśmie zwołującym waad125.

121 Shmuel Ettinger pisze, że w XVIII w. działalność waadu koronnego uległa zmianie 
z uwagi na obecność i kontrolę urzędników reprezentujących podskarbiego. Zauważa, że ze 
względu na fakt zwoływania zgromadzeń przez podskarbiego waady utraciły niezależność, 
choć – jak dodaje – oprócz zjazdów oficjalnych odbywano również nieoficjalne, których posta-
nowień nie przekazywano do wiadomości władz nieżydowskich (S. Ettinger, Sejm Czterech 
Ziem..., s. 39).

122 Na oznaczenie hetmana pisarz użył hebrajskich słów sar ha-cawa, co dokładnie oznacza 
„dowódcę wojska” (w późniejszym wpisie z 1751 r. pojawia się określenie sar cawa de-medinot 
Lita. – „dowódca wojsk krajów litewskich”). W tłumaczeniu rosyjskim spotykamy błędne tłuma-
czenie „wojewoda”. Chodzi tu o Ludwika Konstantego Pocieja, hetmana wielkiego litewskiego 
w latach 1709–1730.

123 PM nr 942 (1721).
124 LVIA, SA 59, k. 1901–1902v. Uniwersał Ludwika Konstantego Pocieja, wydany 6 VI 

1714, wpisany został do ksiąg Trybynału Głównego Litewskiego 29 VIII 1714.
125 PM nr 193 (1628).
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Przygotowania do waadu obejmowały także przeprowadzenie spisu podat-
ników. W 1683 r. zapisano, że przed zgromadzeniami waadu należy rozesłać 
ludzi, którzy mają ustalić liczbę osób podlegających opodatkowaniu, przy 
czym chodziło tu o podatek pogłównego i powrotnego126.

Na gminie, w której waad miał się zebrać, ciążył obowiązek przygotowania 
miejsca noclegu dla delegatów. W 1627 r. zapisano, że jeśli waad będzie zbierał 
się w Brześciu, to na seniorach kraju tej gminy ciąży obowiązek przygotowania 
miejsc noclegu dla seniorów kraju z pozostałych gmin głównych, odpowiednio 
do ich pozycji127.

Obrady waadu miały trwać 4 tygodnie. W 1644 r. zapisano, że nawet jedna 
gmina będzie mogła zaprotestować przeciwko przedłużeniu zgromadzenia. 
Ograniczenie to najwyraźniej miało na celu ograniczenie wydatków (tym bar-
dziej, że w poprzedzającym wpisie ustalano wysokość sum wypłacanych z kasy 
waadu na utrzymanie delegatów podczas zgromadzeń)128. Zarządzenie, żeby 
waad nie trwał dłużej niż 4 tygodnie, przypominano w 1655 r.129

W późniejszym okresie postanowiono, że kolejne waady będą trwać 5 tygo-
dni (1679 r.) i 6 tygodni (1687 r.)130. Zdarzało się również, że w trakcie obrad 
podejmowano decyzję o ich przedłużeniu. Podczas waadu 1719/1720 r., w dniu 
23 tewet (4 I 1720) zapisano, żeby przedłużyć obrady do połowy miesiąca 
szwat (25 I 1720), co oznaczało, że waad miał trwać jeszcze 3 tygodnie131.

Delegatów zobowiązywano do punktualnego przybycia na zgromadzenia. 
Tym, którzy nie przybędą w ciągu 2 dób od wyznaczonego terminu, grożono 
karami nakładanymi przez waad132. W późniejszym postanowieniu delegatom 
spóźniającym się więcej niż 3 doby grożono, że nie zostaną dołączeni do posie-
dzenia. Natomiast wszystkie ewentualne wydatki spowodowane spóźnieniem 
się bądź nieprzybyciem delegatów miały spoczywać na gminie, która zawini-
ła133. Mały waad, który zebrał się w Wilnie w 1714 r., wyznaczając termin ko-
lejnego waadu, groził seniorom kraju, którzy nie przybędą na posiedzenie wraz 
z rabinem, wysokimi grzywnami płaconymi zarówno z kasy gminnej (1000 
rajchstalarów), jak i z ich własnej kieszeni (200 rajchstalarów)134.

126 PM nr 792 (1683).
127 PM nr 125 (1627).
128 PM nr 412 (1644).
129 PM nr 519 (1655).
130 PM nr 765 (1679): Postanawiając, że kolejny waad będzie trwał 5 tygodni, dodawano, że 

nawet jeden człowiek będzie mógł sprzeciwić się przedłużeniu obrad; PM nr 825 (1687).
131 PM nr 940 (1719/1720).
132 PM nr 667 (1670).
133 PM nr 777 (1683).
134 Tosafot u-miluim..., s. 148–149, nr 61 (28 aw 5474 = 9 VIII 1714). Jak podaje Dubnow, 

wartość talara (rajchstalara) wynosiła w XVII w. od 3 do 8 złotych (PM, s. 341).
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Zarządzenia waadu przewidywały określony harmonogram prac, przy 
czym najwyraźniej stosowano tu dwa systemy.

W pierwszym systemie prace miały się rozpoczynać od spraw finansowych. 
Jedną z najpilniejszych czynności było określenie zasad pobierania podatku 
krajowego. W 1673 r. nakazano, aby kolejny waad w ciągu trzech pierwszych 
dni postanowił, kto jest objęty tym podatkiem135. Jednakże podczas kolejnego 
waadu w 1676 r. nadal narzekano, że podczas każdego zgromadzenia marnuje 
się dużo czasu, ponieważ opóźnia się wyznaczanie podatku krajowego. Dlate-
go postanowiono, aby podczas dwóch pierwszych dni kolejnego waadu, zebra-
li się razem 4 rabini i 4 przywódcy gmin głównych (po jednym z każdej gminy) 
i zadecydowali, kto i w jaki sposób będzie wyliczał podatek krajowy gmin 
głównych i okręgów. Jeśli nie będą zgodni i głosy rozłożą się po równo, to 
przeważyć miała opinia rabinów. Natomiast gdyby opinia rabinów była podzie-
lona, to należało dołączyć jeszcze jedną osobę, by móc podjąć decyzje więk-
szością głosów136.

Działania finansowe waadu obejmowały sporządzenie rachunku wydatków 
poniesionych na cele wspólne oraz wyznaczenie należnych podatków. W tym 
celu gminy główne zobowiązane były z wyprzedzeniem kwartału powiadomić 
o terminie waadu swoje gminy, okręgi i osiedla, aby te były gotowe do przyby-
cia z rejestrami zapłaconych podatków, rachunkami oraz spisem gospodarzy. 
Powinni oni przybyć na miejsce obrad dzień przed rozpoczęciem waadu, 
a przynajmniej w ciągu 8 dni od chwili jego rozpoczęcia. Ostrzegano, że w póź-
niejszym terminie rachunki nie będą w ogóle przyjęte do rozliczenia. Nato-
miast tym, którzy nie przyjadą, grożono, że ich podatek krajowy będzie wyzna-
czony zaocznie. Przez pierwszych 8 dni waad miał zajmować się wyłącznie 
podatkiem krajowym i rachunkami, tak aby zakończyć wyznaczanie podatku 
w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia waadu. Dopiero po sporządzeniu rozliczenia, 
wyznaczeniu podatku krajowego i podpisania pinkasu waad mógł się zajmo-
wać sprawami sądowymi, zarówno pojedynczych ludzi, jak i gmin 137.

Ten tryb procedowania, w którym najpierw następowało wyliczenie podat-
ków, potem zestawienie rachunków, a następnie sprawy sądowe, przypomniano 
w 1691 r. Zaznaczano przy tym, żeby żaden pojedynczy człowiek nie przyby-
wał na sprawę sądową w ciągu 2 pierwszych tygodni trwania waadu. Natomiast 
między waadami zakazywano wystawiania jakichkolwiek asygnacji i przyjmo-
wania jakichkolwiek wydatków do rachunku138. W 1761 r. zapisano, że jeśli 

135 PM nr 689 (1673).
136 PM nr 716 (1676).
137 PM nr 568 (1664). Podobne zarządzenia wydano podczas waadu w 1679 r., dając gmi-

nom tydzień na stawienie się z rachunkami i rejestrami (PM nr 765).
138 PM nr 856 (1691).
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seniorzy kraju nie porozumieją się w sprawie pogłównego, to odpowiednie za-
rządzenia mają wydać rabini. Następnie polecano zająć się wszelkiego rodzaju 
sprawami sądowymi, pozostawiając jedynie rozsądzenie sporów między gmi-
nami głównymi aż do przybycia rabina gminy brzeskiej, jeszcze nieobecnego 
na zgromadzeniu139.

W drugim systemie waad rozpoczynał obrady od spraw sądowych lub jed-
nocześnie sądowych i finansowych. W 1670 r. zapisano, że w trakcie 2 pierw-
szych tygodni mają być sądzone wszystkie sprawy sądowe przed trybunałem 
waadu. Najpierw polecano sądzić sprawy pojedynczych ludzi, a następnie gmin 
(zgodnie z kolejnością gmin zapisaną w pinkasie). Po upływie 2 tygodni zaka-
zane było sądzenie jakiejkolwiek sprawy, a procesującym się nakazywano 
opuszczenie miasta, w którym odbywało się posiedzenie waadu140. Również 
w 1683 r. zapisano, że na początku waadu należy zajmować się wszystkimi 
spawami sądowymi, zarówno jednostek procesujących się z gminą lub z wa-
adem, jak i sprawami sądowymi między gminami głównymi. Sądzić mieli rabi-
ni z jednym lub dwoma przywódcami z każdej gminy głównej, wybranymi 
przez waad. W tym czasie pozostali przywódcy mieli zajmować się rachunka-
mi, aby zakończyć sporządzanie bilansu przed wyznaczeniem podatku krajo-
wego. Dodawano także, że gdyby jakaś gmina miała sprawę sądową dotyczącą 
rachunków, należy ją zakończyć przed wyznaczaniem podatku. Na parnasie 
waadu spoczywał obowiązek zgromadzenia waadu i równoległego rozpoczęcia 
działań sądowniczych i finansowych w ciągu 3 dni od jego rozpoczęcia. Powta-
rzano przy tym, że wszyscy ludzie po zakończeniu swoich spraw sądowych 
muszą natychmiast opuścić miejscowość, w której obraduje waad141. W 1687 r. 
nakazano, żeby podczas kolejnego waadu (mającego trwać 6 tygodni) osoby 
zamierzające się procesować przybyły w ciągu 3 pierwszych tygodni, aby spra-
wy sądowe trwały przez pierwsze 4 tygodnie142.

Zdarzało się, że działania waadu, mimo ustalonego harmonogramu, prze-
ciągały się i trzeba było wzywać uczestników obrad do zintensyfikowania wy-
siłków i zakończenia prac. Podczas waadu 1694 r. zapowiadano, że obrady 
będą trwać jeszcze 2 tygodnie, po czym wszyscy mieli się rozjechać do domów. 
W ciągu tych 2 tygodni polecano zakończyć wszystkie działania waadu: spra-
wy sądowe, wyliczanie podatku i zestawianie rachunków. Aby skład zgro-
madzenia był kompletny, wszystkich seniorów kraju zobowiązywano do punk-
tualnego przychodzenia, natychmiast po wezwaniu szamesa, grożąc, że 

139 Tosafot u-miluim..., s. 169, nr 85 (23 siwan 5521 = 25 VI 1761, Słuck).
140 PM nr 668 (1670).
141 PM nr 776 (1683).
142 PM nr 825 (1687).
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w przeciwnym razie będą oni usunięci z grona seniorów kraju. Podobnie rabini, 
których wezwano na posiedzenie, zobowiązani byli do przyjścia143.

Często zdarzało się, że już po zakończeniu waadu zajmowano się kwestia-
mi finansowymi – wyznaczaniem podatków, zestawianiem rachunków czy spo-
rządzaniem rejestrów długów. Pokazują to figurujące na nich daty – późniejsze 
niż daty podpisania zarządzeń.

3. Skład waadu, delegaci

Podniosłe i uroczyste nazwy, wzorowane na hebrajskim nazewnictwie bib-
lijnym, których używano w pinkasie waadu litewskiego, pokazują, że instytucji 
tej oraz jej uczestnikom nadawano albo przynajmniej próbowano nadać szcze-
gólną rangę i znaczenie. Określano ją jako jako święty waad (hebr. waad ko-
desz), święte zgromadzenie (hitwaadut kodesz) czy święte zebranie (asifat ko-
desz), zebranie się razem plemion Izraela (sziwtej Israel), zgromadzenie 
wielkiego kraju (hitwaadut medina raba) lub święty waad wielkiego kraju 
(waad kodesz medina raba). Posiedzenie waadu było także nazywane „stołem” 
(szulchan), „wysokim stołem” (szulchan (ha-)gawoah) lub „czystym stołem” 
(szulchan (ha-)tahor)144. W tekście polskiego tłumaczenia ugody między litew-
skimi Karaimami a Żydami z 1752 r. nazwa ta jest oddawana jako „godny 
stół”145. Natomiast zebranie seniorów kraju określano mianem posiedzenia star-
ców (moszaw zkenim) lub rady wielmożów i starców (acat ha-sarim we-ha- 
-zkenim). Nazwa ta pokazuje nie tylko rangę tego zgromadzenia, ale także – 
przynajmniej w odniesieniu do części uczestników – rzeczywiście podeszły 
wiek. Na wiek delegatów mogą także wskazywać wymóg bycia 20 lat po ślubie 
oraz fakt, że w olbrzymiej większości przypadków ich ojcowie nie żyli (w skła-
danych podpisach przy imieniu nieżyjącego ojca dodawano formułę „błogosła-
wionej pamięci”).

Również w stosunku do uczestników zgromadzeń używano podniosłych 
nazw. Delegaci określani są jako przywódcy zebrań (baalej asupot), szlachetni 
synowie Izraela (acilej bnej Israel), rządzący (roznim), przywódcy ziemi (kcinej 
erec), mędrcy (chachamim) lub mędrcy kraju (chachmej ha-medina), pasterze 
(ro’im) lub pasterze zgromadzenia sprawiedliwych (ro’im kinus szel cadikim), 

143 PM nr 903 (1694).
144 Nazwy tej używano również w gminach na określenie posiedzeń kahału, zwłaszcza gdy 

pełnił on funkcję sądu (zob. A. Michałowska, Między demokracją a oligarchią. Władze gmin 
żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000, 
s. 66–67).

145 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 484–485.
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podpory albo filary ziemi (mecukej ha-arec), mocarze ziemi (ejtnej erec). Uży-
wana była także nazwa seniorów narodu (raszej am), którą obejmowano łącz-
nie seniorów kraju i rabinów. Natomiast rabini określani są jako korona ich 
głów (czyli głów seniorów), gaoni146, wybitni gaoni (ha-geonim ha-muflagim), 
[ludzie] wielcy (gdolim) i wybitni (muflagim), wielcy luminarze (meorot gdo-
lim), rabini-seniorzy (hebr.-aram. rabanim kasziszin), wzory pokolenia (moftej 
ha-dor) oraz podpory czy filary ziemi (hebr. mecukej ha-arec). Często podkre-
ślano, że oprócz stanowisk rabinackich pełnią oni funkcje rektorów jesziw 
w swoich gminach.

Spoczywający na parnasie waadu obowiązek zwołania zgromadzenia okre-
ślany jest jako zgromadzenie obozu lub oddziału wojska (machane). Natomiast 
uchwalone zarządzenia były „podobne tym, danym na Synaju”147. Podkreślano 
też obecność czy udział Boga w działaniach waadu – uczestnicy zgromadzeń 
byli wykonawcami Bożej woli, realizującymi Prawo Boże na ziemi. Jak wspo-
mniano wyżej, w wyroku trybunału waadu przyznającym gminie słuckiej status 
gminy głównej zaznaczono, że decyzja w tej sprawie tak naprawdę zapadła 
w Niebiosach148. Natomiast zarządzenia waadu były wydawane „dla chwały 
Boga i chwały Jego świętej Tory”149.

Wpisy w pinkasie pokazują, że posiedzenia odbywały się w różnym skła-
dzie. Nazwami „wielki waad” (waad gadol) czy „waad generalny” (waad klali) 
określano zgromadzenie w pełnym składzie. Oznaczało to zarówno obecność 
seniorów kraju i rabinów, jak i obecność przedstawicieli wszystkich gmin 
głównych. W wyroku trybunału waadu z 1761 r. wzmiankowany jest wielki i mały 
waad kraju (hebr-aram. medina raba we-zuta)150.

Wyznaczając termin kolejnego waadu, na ogół dodawano, że seniorzy kra-
ju muszą się zebrać razem z rabinami, ale niekiedy nie przesądzano o obecności 
rabinów, zostawiając to do późniejszej decyzji. W 1631 r., wyznaczając termin 
następnego zebrania seniorów kraju, dodawano, że jeśli będzie taka potrzeba, 
to zgromadzą się oni razem z rabinami151. W 1661 r. zadecydowano, że seniorzy 
kraju zbiorą się razem w 1664 r. w Zabłudowie. O tym, czy rabini zbiorą się 
razem z nimi, miały zadecydować 3 gminy główne kwartał przed wyznaczo-
nym terminem152.

146 Termin gaon oznaczał osobę wybitnie uzdolnioną w dziedzinie tradycyjnych studiów 
żydowskich, czemu towarzyszyły odpowiednie przymioty charakteru, przede wszystkim pokora 
i lekceważenie dóbr doczesnych.

147 PM nr 737 (1679).
148 PM nr 829 (1691).
149 PM nr 620 (1667).
150 PM nr 953 (1761).
151 PM nr 254 (1631).
152 PM nr 547 (1661).
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Widać wyraźnie, że odmiennie traktowano duże i małe waady (określane 
też mianem małych zebrań), tych ostatnich nie uważając za „pełnoprawne” 
zgromadzenie. Świadczyć o tym może wpis z 1751 r., w którym stwierdzano, że 
upłynęło ponad 30 lat od ostatniego zgromadzenia (tj. od waadu 1719/1720 r.)153, 
choć w tym okresie odbyło się kilka zebrań, w których uczestniczyli delegaci 
wybrani przez przywódców gmin głównych.

Wszystkie ważniejsze sprawy miały być przedmiotem obrad wielkich wa-
adów. Należały do nich kwestie dotyczące podatków, przede wszystkim po-
głównego154. W 1644 r. zapisano, że rozdzielnie pieniędzy ofiarowanych przez 
zmarłego Josefa syna Szmerla ma odbyć się na waadzie generalnym, a nie pod-
czas posiedzeń dotyczących spraw pojedynczych ludzi155. To rozróżnienie po-
jawia się też w wyroku, wydanym w 1652 r. podczas waadu w Chomsku, gdzie 
jest mowa o wysyłaniu przez gminę wileńską delegatów na wszystkie zgroma-
dzenia waadu, zarówno generalnego (waad klali) – zajmującego się sprawami 
kraju, jak i partykularnego (waad prati) – zajmującego się sprawami pojedyn-
czego człowieka. To pokazuje, że możliwe było zebranie waadu ze względu na 
doraźne potrzeby jednostek.

Seniorzy kraju i rabini byli wysyłani na posiedzenia waadu przez gminy 
główne. W każdej gminie głównej było 2 albo 3 seniorów kraju (rosz medina). 
Wybierano ich podczas wyborów władz gminnych w tym roku, w którym miał 
się zebrać waad. W olbrzymiej większości gmin Rzeczypospolitej, w tym także 
litewskich gminach głównych, wybory odbywały się w czasie środkowych dni 
święta Pesach156.

Zakazywano nominowania jednej osoby jednocześnie na seniora kahału 
i na seniora kraju. Przypomniano o tym w 1637 r., zastrzegając, by senior kraju 
wybierany podczas Pesach nie był jednocześnie seniorem kahału ani nie nale-
żał do towim kahału (czyli nie pełnił jednego z dwóch najważniejszych urzę-
dów gminnych), a w gminach, gdzie są ikurim, zakaz miał dotyczyć również 

153 PM nr 947 (1751).
154 PM nr 942 (1721). Podczas małego waadu jego uczestnicy zobowiązali się pod przysię-

gą, żeby w ogóle nie zwoływać małego zebrania w sprawie taryf pogłównego.
155 PM nr 403 (1644).
156 Na oligarchiczny charakter reprezentacji waadu litewskiego zwraca uwagę Israel Halpe-

rin. Oblicza, że w ostatnim okresie istnienia waadu zaledwie 0,7% Żydów litewskich miało pra-
wo wybierania seniorów kraju, a w gminach głównych współczynnik ten był znacznie wyższy 
i wynosił 7% w Wilnie i Brześciu, 10% w Grodnie i 20% w Pińsku (I. Halperin, Miwne ha-wa-
adim be-Ejropa ha-Mizrachit we-ha-Merkazit ba-mea ha-17 we-ha-18 [Struktura waadów 
w  Europie Wschodniej i Centralnej w XVII i XVIII w.], [w:] tenże, Jehudim we-jahadut  
be-mizrach Ejropa. Mechkarim be-toldotejhem [Żydzi w Europie wschodniej. Studia historycz-
ne], Jeruszalajim 1969, s. 56–57). Oczywiście zjawisko oligarchizacji dotyczy także struktur 
gminnych.
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tego urzędu157. W 1670 r. określono, jakie urzędy powinni pełnić wcześniej lu-
dzie wybierani w wyborach gminnych – w przypadku seniora kraju był to wy-
móg należenia przez 3 lata do grona towim kahału158.

W 1628 r. postanowiono, że podczas wyborów w czasie Pesach wybierany 
będzie tylko jeden senior kraju, natomiast drugim miał być jeden z poprzednich 
seniorów kraju159. Unieważniono to podczas następnego waadu w 1631 r., posta-
nawiając, że każda gmina główna może albo wybrać co roku seniora kraju w cza-
sie wyborów, jednocześnie z pozostałymi urzędnikami gminnymi, albo może go 
wyznaczyć, gdy pojawi się potrzeba zwołania waadu. Zastrzegano przy tym, 
żeby nie wybierać do pełnienia tej funkcji ludzi spokrewnionych. W przypadku 
powiązań seniora kraju z rabinem gminy głównej senior ten miał być odsunięty 
od uczestnictwa w waadzie, a siedmiu towej ha-ir160 powinno wybrać innego 
człowieka na jego miejsce161. Tak miało być w odniesieniu do reb Meira (Wa-
hla), sędziwego, zasłużonego dostojnika gminy brzeskiej – waad postanowił, 
żeby nie wybierać osób z nim spokrewnionych na seniorów kraju162.

W 1634 r. liczba seniorów kraju w każdej gminie głównej wzrosła do 
trzech. Nakazywano wybranie przynajmniej jednego z nich w czasie Pesach i do-
dawano, że jeśli elektorzy będą chcieli wybrać dwóch, to mają do tego prawo. 
Natomiast trzeciego seniora kraju należało wybrać przed samym zgromadze-
niem waadu. Seniorzy wybrani jako ostatni nie powinni być spokrewnieni 
z wcześniej wybranymi. Przewidziano także odpowiednią procedurę, aby unik-
nąć wybierania krewnych w różnych gminach głównych. Trzydzieści dni przed 
terminem rozpoczęcia waadu należało wybrać seniora kraju w gminie brze-
skiej, a następnie powiadomić gminę grodzieńską, aby tamtejszy kahał nie wy-
znaczył osoby z nim spokrewnionej. Następnie przekazywano informację do 
gminy pińskiej, aby ta mogła wybrać swojego seniora kraju, niespokrewnione-
go z wybranymi wcześniej w Brześciu i Grodnie163.

157 PM nr 337 (1637). Seniorzy (parnasi), towim (hebr. „dobrzy”), ikurim („ważni”) należe-
li do grona najważniejszych urzędników wchodzących w skład władz kahału – kilkunastoosobo-
wego ciała kolegialnego sprawującego władzę w gminie.

158 PM nr 655 (1670).
159 PM nr 159 (1628)
160 Na czele gminy stali seniorzy, czyli starsi (hebr. raszim) w liczbie 4, a kolejne miejsce 

w hierarchii zajmowali towim – „dobrzy mężowie”, których było od 5 do 3. Urzędnicy ci, zebra-
ni w gronie liczącym nie mniej niż 7 osób (hebr. sziwa towej ha-ir – dosł. „siedmiu dobrych 
mężów miasta”), stanowili prawowite posiedzenie kahału (S. Dubnow, Kagalnyje ustawy s kon-
ca 16-go do konca 18-go wieka, „Woschod” 1894, nr 2, s. 94). Nazwy, których tłumaczenie jest 
nieprecyzyjne lub wymaga zbyt obszernych objaśnień, takie jak tow/towim, towej ha-ir, ikur/
ikurim – pozostawiam w oryginalnym brzmieniu.

161 PM nr 224 (1631).
162 PM nr 68 (1623).
163 PM nr 276 (1634).

Organizacja



Sejm Żydów litewskich72

W zarządzeniach waadu widać tendencję do ograniczenia liczby wybiera-
nych seniorów kraju, czy w ogóle do ograniczenia liczby osób wysyłanych na 
zgromadzenia. Było to spowodowane względami finansowymi. W 1687 r. zapi-
sano, żeby gminy główne wysyłały na waad jedynie seniorów kraju oraz jedne-
go obrońcę sądowego164. W 1700 r. postanowiono, że z każdej gminy głównej 
ma być tylko 2 seniorów kraju i ustalono wysokość ich wynagrodzenia165. 
W zarządzeniach 1719/1720 r. powtarzano, że na każdym waadzie będzie tylko 
2 seniorów kraju z każdej gminy głównej, przy czym mieli być oni jednocze-
śnie obrońcami sądowymi ze swojej gminy. Jeden senior kraju miał być wybra-
ny przez elektorów w czasie wyborów, a drugiego miało wyłonić zgromadzenie 
27 mężów, „zgodnie z zarządzeniem, które jest w każdej gminie”166. Natomiast 
w 1761 r. zapisano, że dwaj spośród seniorów kraju będą wybrani przez zgro-
madzenie 27 mężów lub przez zebranie całej gminy, a nie przez elektorów. 
Zastrzegano przy tym, żeby seniorami kraju były osoby, którym upłynęło 20 lat 
od ślubu. Wyjątek stanowili ci, którzy byli już wcześniej seniorami kraju oraz 
synowie rabinów167.

Zarządzenia pokazują, że przy wyborze seniorów kraju mogło dochodzić 
do nieuczciwych praktyk. W 1691 r. ostrzegano, by żaden senior kraju nie da-
wał pieniędzy, aby zostać wybranym. Zapisano również, że jeśli podczas wa-
adu pojawi się skarga, że jakiś senior kraju został wybrany nieprawidłowo, to 
waad musi podjąć decyzje odnośnie tego seniora przed przystąpieniem do ja-
kichkolwiek działań168.

Spotykamy także – zwłaszcza w XVIII w. – przypadki ingerencji władzy 
królewskiej w nominacje starszych gmin głównych, zasiadających w składzie 
waadu. W 1713 r. August II wydał przywilej dla dwóch Żydów grodzieńskich, 
Fawisza Aronowicza i Zelmana Berkowicza, przyznający im prawo, dożywot-
nio „w każdych radach, zjazdach, sesjach żydowskich aby bywali od kahału 
grodzieńskiego za starszych obrani i delegowani”. Król surowo nakazywał ka-
hałowi grodzieńskiemu i rabinom, by przestrzegano tego zarządzenia, grożąc 
karą 1000 czerwonych złotych169.

W posiedzeniach waadu brali też udział rabini gmin głównych170. Począt-
kowo dawano im nawet możliwość zwołania zebrania. W 1628 r.  postanowiono, 

164 PM nr 823 (1687).
165 PM nr 907 (1700).
166 PM nr 921 i 922 (1719/1720).
167 PM nr 1016 (1761).
168 PM nr 841 i 847 (1691).
169 LVIA, ML 159, k, 123v–124 (11 III 1713).
170 G.D. Hundert, pisząc o waadzie koronnym, stwierdza, że rabini tworzyli najwyższy try-

bunał, stanowiący poniekąd drugą „izbę” waadu (G.D. Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007, s. 131). Na „dwuizbowość” 
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że seniorzy wraz z rabinami będą zbierać się co dwa lata, mogą także zgroma-
dzić się między zgromadzeniami, jeśli dwie gminy główne uznają taką potrzebę. 
Dodawano przy tym, że rabini mają również przybyć na waad, jeśli rabin brze-
ski, wspomniany już Meir Wahl, uzna to za konieczne, nawet jeśli któraś z trzech 
gmin głównych nie wyrazi na to zgody171. Najwyraźniej postanowienie to spo-
wodowane było wyjątkową pozycją Meira Wahla, ponieważ po jego śmierci 
(1631 r.) widać odwrotną tendencję: to seniorzy podejmowali decyzję, czy rabi-
ni będą uczestniczyć w zgromadzeniu waadu, czy nie. Natomiast Mark Wiszni-
cer wysuwa przypuszczenie, że rabini gmin głównych mieli większe znaczenie 
niż wybierani delegaci, tworząc zwartą grupę liczącą trzecią część wszystkich 
uczestników zgromadzenia, co znajdowało odbicie w używanej wobec nich ty-
tulaturze oraz w tym, że pierwsi składali swoje podpisy172. Można przypusz-
czać, że kwestie pierwszeństwa i pozycji w waadzie były źródłem napięć mię-
dzy świeckimi a rabinami, podobnie jak to się działo w waadzie koronnym173.

Gdy rabin uczestniczył w posiedzeniu waadu, nakazywano zawiesić podej-
mowanie w jego gminie decyzji w kwestiach wymagających jego wiedzy lub 
aprobaty. W 1687 r. zakazywano gminom głównym rozdzielania zaszczytów 
synagogalnych w czasie, gdy rabin będzie uczestniczył w posiedzeniu waadu, 
i ostrzegano, że postanowienia podjęte pod jego nieobecność nie będą mieć 
ważności174. O próbach wykorzystywania przez przywódców gminnych wy-
jazdu rabina na waad do załatwienia spraw z jego pominięciem świadczy też 

waadu, wzorowaną na sejmie Rzeczypospolitej, zwraca uwagę Mathias Niendorf („Litwaken”. 
Stationen jüdischen Lebens in Litauen (1388–1944), [w:] Jüdische Welten in Osteuropa, red. 
A. Engel-Braunschmidt, E. Hübner, Frankfurt am Main 2005, s. 109). Adam Teller zauważa, że 
rola rabinów w waadzie litewskim była różna od tej, jaką odgrywali oni w waadzie koronnym: 
zgromadzenia waadu litewskiego nie mogły odbywać się bez obecności rabinów, a wydawane 
zarządzenia musiały być przez nich zatwierdzone, zanim stały się obowiązujące dla poszczegól-
nych gmin (A. Teller, Rabbis without a Function?..., s. 393). Jednakże, jak się wydaje, w prakty-
ce niekiedy odbiegano od tych postanowień, o czym była mowa powyżej.

171 PM nr 192 (1628). Abba Gomer podaje błędnie, że rabini nie uczestniczyli w siedmiu 
pierwszych posiedzeniach waadu oraz w waadach lat 1644, 1647, 1649, 1652, 1662 i że dopiero 
od 1664 r. weszli na stałe w skład waadu (A. Gomer, Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte..., 
Bochum 1930, s. 18–19, 21).

172 M. Vishnitzer, The Lithuanian Vaad…, s. 263.
173 W Koronie wyraźnie starano się ograniczyć obejmowanie przez rabinów urzędów wa-

adu, dążąc do utrzymania świeckiego charakteru tej instytucji. Rozbiegało się to z polityką admi-
nistracji skarbowej, liczącej na to, że autorytet rabinów podniesie skuteczność poboru podat-
ków od Żydów. Stąd brała się protekcja podskarbich dla rabinów obejmujących urzędy Sejmu 
Czterech Ziem, a także gwarancje dziedziczenia tych urzędów przez ich spadkobierców (Sejm 
Czterech Ziem. Źródła..., s. 17). Adam Teller zauważa, że źródłem konfliktów między przywód-
cami świeckimi a rabinami było prawo do nakładania cheremu, które uzurpowali sobie starsi, 
podczas gdy rabini uważali je za przysługujący sobie wyłączny przywilej (A. Teller, Rabbis 
without a Function?..., s. 383–384).

174 PM nr 820 (1687).
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zarządzenie wydane podczas waadu 1719/1720 r. w Indurze. Odnotowano 
w nim skargę na przywódców gminy wileńskiej i przypomniano, że kiedy se-
niorzy kraju i rabin udadzą się na posiedzenie waadu, przywódcom kahalnym 
nie wolno dokonywać żadnych nominacji, i grożono ich unieważnieniem175.

Zarządzenia przewidywały początkowo możliwość wyznaczenia zastępcy 
seniora kraju, gdyby ten był nieobecny. Senior kraju, który zmuszony był wy-
jechać z miasta, miał prawo wyznaczyć jednego z siedmiu towej ha-ir, który 
miał pełnić w tym czasie jego obowiązki. Gdyby konieczność wyjazdu pojawi-
ła się krótko przed wyznaczonym terminem waadu, senior kraju musiał stawić 
się przed kahałem i wyjaśnić swoją sytuację, aby kahał ocenił, czy rzeczywi-
ście wyjazd jest niezbędny, i wyraził na to zgodę. Wtedy wyjeżdżający mógł 
wyznaczyć zastępcę, aby ten pełnił jego obowiązki podczas zjazdu. Dodawano 
przy tym, że musi to być człowiek odpowiedni, aby mógł brać udział w posie-
dzeniu starców – seniorów kraju (czyli niespokrewniony z innym uczestnikami 
posiedzenia)176. Kolejny waad, przypominając to zarządzenie, podkreślał, że 
zastępca seniora kraju ma być wyznaczony za zgodą siedmiu towej ha-ir177.

Możliwość wyznaczenia zastępcy ograniczono w 1639 r., zastrzegając, że 
jeśli senior kraju nie będzie mógł przyjechać na zgromadzenie waadu, to nie ma 
prawa wyznaczyć nikogo na swoje miejsce, nawet za zgodą przywódców swo-
jej gminy178. W 1691 r. zapisano, że jeśli podczas waadu jakiś rabin będzie zmu-
szony wyjechać z kraju, to wówczas czterech pozostałych rabinów razem z peł-
nym posiedzeniem (hebr. szulchan male) będzie nazywanych kompletnym czy 
plenarnym zebraniem (asifa szlema). Podobnie w przypadku wyjazdu seniora 
kraju jednej z gmin głównych, pozostali mieli stanowić pełne posiedzenie179. 
Podczas tego samego waadu postanowiono także, że jeśli jakaś gmina główna 
nie będzie chciała przybyć na zgromadzenie lub nie będzie chciała podpisać się 
w pinkasach, to jej opinia nie będzie miała znaczenia. Natomiast seniorzy kraju 
tej gminy mieli być ukarani dożywotnią utratą swoich funkcji oraz grzywną180.

W posiedzeniach uczestniczyły też inne osoby. W 1644 r. postanowiono, że 
podczas waadu obecny będzie lokalny rabin i parnas miesięczny tej gminy 
głównej, w której okręgu będzie odbywał się waad181.

175 Tosafot u-miluim..., s. 154–155, nr 69 (14 szwat 5480 = 24 I 1720, Indura). W postano-
wieniu tym odwoływano się do zarządzenia z 5445 (1684/1685 r.), zapisanego w pinkasie waadu. 
Zapewne jest to pomyłka i chodzi o powyżej wspomniane zarządzenie z 1687 r.

176 PM nr 154 (1628).
177 PM nr 223 (1631).
178 PM nr 381 (1639).
179 PM nr 853 (1691).
180 PM nr 854 (1691).
181 PM nr 413 (1644). Parnasi (seniorzy) gminni na ogół zmieniali się co miesiąc, a sprawu-

jący władzę nazywany był parnasem miesięcznym.
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Mniejsze gminy, okręgi i osiedla, powiadomione przez swoje gminy głów-
ne, wysyłały również delegatów na waad, ale tylko po to, żeby przedstawić 
 rejestry zapłaconych podatków, rachunki wydatków i rejestry podatników. 
W 1687 r. nakazano, by delegaci okręgów i gmin wysyłani na waad byli ludźmi 
zamożnymi, dodając, że spośród podatników płacących mniej niż 3 złote wolno 
wysłać tylko jedną osobę182. Wiązało się to zapewne z pokrywaniem kosztów 
przejazdu i pobytu w miejscu obrad.

Na waad przyjeżdżali także wysłannicy poszczególnych gmin, starając się 
o uzyskanie decyzji w istotnych dla nich sprawach. W 1633 r. na zgromadzenie 
waadu przybyli wysłannicy z Mińska, zabiegając o dzierżawę ceł komory miń-
skiej na rzecz kahału mińskiego. Sprawa została odłożona do zakończenia kon-
traktu obecnych dzierżawców, dopiero wtedy wysłannicy Mińska mieli ponow-
nie przybyć i przedstawić swoje racje183.

W trakcie waadu delegaci gmin głównych – rabin i seniorzy kraju – otrzy-
mywali z kasy kraju pieniądze na swoje utrzymanie i na utrzymanie towarzy-
szących im osób. W 1644 r., chcąc ograniczyć rosnące wydatki kraju, określono 
wysokość pensji wypłacanych delegatom. Rabin i seniorzy kraju z gminy brze-
skiej mieli otrzymać tygodniowo 40 złotych, a z grodzieńskiej i pińskiej – po 
35 złotych. Jak zaznaczono, dotyczyło to także sytuacji, kiedy waad zgromadzi 
się w sprawie pojedynczych ludzi (czyli małego waadu?). Dodawano przy tym, 
że wydatków tych nie wolno powiększać, zaś godnym pochwały jest ich obni-
żenie184. W 1655 r. – również w trosce o ograniczenie wydatków – wyznaczono 
następujące sumy dla delegatów: rabin i senior kraju mieli otrzymywać tygo-
dniowo 10 złotych na utrzymanie (liczone od dnia wyjazdu do dnia powrotu do 
domu) oraz zwrot kosztów podróży i wynajęcia mieszkania. Ta ostatnia opłata 
nie mogła przekroczyć 30 złotych185. W 1700 r. postanowiono, żeby z każdej 
gminy głównej było tylko 2 seniorów kraju, z których każdy miał otrzymać co 
najwyżej 200 złotych polskich. Natomiast rabin miał otrzymać nie więcej niż 
400 złotych186.

Zakazywano też dawania seniorom kraju wszelkich prezentów i dodatko-
wej zapłaty za ponoszone trudy187.

Zupełnie inny rodzaj gratyfikacji, będący rodzajem honorowej emerytury, 
przyznano Josefowi synowi Eliezera Segala z Brześcia. Został on określony 

182 PM nr 807 i 808 (1687).
183 PM nr 279 (1633). Podobne zarządzenie, odkładające decyzję w sprawie dzierżawy cła 

komory mińskiej do zakończenia terminu dzierżawy aktualnych dzierżawców, zapisano w 1650 r. 
(PM nr 478).

184 PM nr 412 (1644).
185 PM nr 519 (1655).
186 PM nr 907 (1700).
187 PM nr 701 (1673).

Organizacja



Sejm Żydów litewskich76

jako przywódca i uczony, którego osoba i działania znane są od dawna. Ponie-
waż Josef postanowił udać się do Ziemi Świętej – w daleką i kosztowną po-
dróż – zadecydowano, że należy wynagrodzić mu jego trudy. Postanowiono 
ofiarować mu jednorazowo z kasy kraju 80 talarów lewkowych, kiedy będzie 
wyjeżdżał, a poza tym obiecano posyłać mu corocznie 40 talarów lewkowych, 
do końca jego życia. Pieniądze te miały pochodzić z ofiar i datków wysyłanych 
do Ziemi Świętej z terenu Litwy, a gabaje Ziemi Izraela w gminie lubelskiej 
zobowiązani byli wydzielić dla Josefa powyższą sumę, niezależnie od wielko-
ści zebranych datków188.

Można przypuszczać, że delegaci na waad, rekrutujący się z elit gminnych, 
byli ludźmi zamożnymi. Świadczyć o tym może fakt, że spotykamy ich (lub ich 
spadkobierców) jako wierzycieli waadu, pożyczających znaczne sumy pienięż-
ne189. W gronie wierzycieli waadu spotykamy też rabinów gmin głównych190.

Oprócz gratyfikacji materialnych delegaci otrzymywali rozmaite honorowe 
wyróżnienia, podkreślające ich pozycję. Ważnym zaszczytem, jakim nagradza-
no delegatów podczas nabożeństw w trakcie waadu, było wyjście do czytania 
Tory. Polegało ono na asystowaniu kantorowi podczas odczytywania przypada-
jącego na dany tydzień fragmentu Pięcioksięgu, dzielonego – w zależności od 
miejsca danego dnia w kalendarzu liturgicznym – na kilka czytań. W 1644 r. 
zapisano, że rabin i seniorzy kraju z Pińska zgodzili się, żeby podczas waadu 
w okręgu pińskim uhonorować w szabat trzecim wyjściem do Tory rabina gmi-
ny brzeskiej reb Zalmana191. Trzecie czytanie w szabaty i święta – uważane 
w wielu gminach za najbardziej zaszczytne – przypadało zwyczajowo rabinowi 
gminy, mamy tu zatem do czynienia z odstąpieniem zaszczytu szanowanemu 
uczestnikowi waadu, rabinowi innej gminy.

W 1667 r. zanotowano, że wielki problem podczas zgromadzeń waadu sta-
nowi duża liczba wzywanych do czytania Tory. Postanowiono więc, żeby wy-
wołać tylko rabinów i seniorów kraju, ci z kolei mogli uhonorować jedynie 
6 ludzi, którzy nie zasiadają na posiedzeniu. Natomiast modlitwę „Ten, który 
jest błogosławiony” można było odmówić tylko na cześć dwóch ludzi192.

188 PM nr 286 (1634). Talar lewkowy był lżejszym gatunkiem talara, a jego nazwa pocho-
dziła od zdobiącego go wizerunku lwa. O wysokiej pozycji Josefa Joela syna Eliezera Segala 
można wnioskować z tego, że podpisał się on jako pierwszy pod zarządzeniem waadu noszącym 
datę 21 elul 5394 (14 IX 1634) (PM nr 288).

189 PM nr 556 (1655). W rejestrze długów, które kraj jest winien wierzycielom, spotykamy 
rabina gminy brzeskiej (suma 9780 złotych) oraz rabina gminy grodzieńskiej (9560 złotych).

190 Np. w 1691 r. odnotowano w pinkasie pięć weksli, które zostały dane rabinowi i rektoro-
wi jesziwy z gminy grodzieńskiej, każdy na sumę 1120 złotych (PM nr 863).

191 PM nr 413 (1644).
192 PM nr 602 (1667); Mi sze-borach („Ten, który jest błogosławiony”) – błogosławieństwo, 

w którym wymieniano osoby działające na rzecz wspólnoty.
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Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że pełnienie eksponowanych stano-
wisk wiązało się także z pewnymi niedogodnościami. Zapisy w pinkasie pokazu-
ją, że delegaci na waad, postrzegani jako reprezentacja Żydów litewskich, nara-
żeni byli na roszczenia urzędników skarbowych czy dowódców wojskowych. 
Z tego względu funkcje, niewątpliwie zaszczytne, wiązać się mogły ze stratami 
finansowymi. Bardzo ciekawych informacji dostarcza wpis z 1719/1720 r., w któ-
rym odnotowano, że z powodu zobowiązań finansowych waadu wobec hetmana 
każda gmina główna powinna poczynić zobowiązania wobec swojego rabina, 
zapewniając mu rekompensatę ewentualnych szkód z dochodów gminnych. Po-
dobnie miało być w przypadku seniorów kraju. Z kolei wydatki gminy miały być 
pokryte z kasy kraju193. Przed roszczeniami finansowymi wobec rabinów gmin 
głównych w miastach królewskich mogła chronić protekcja króla. Pokazuje to 
przywilej dla rabina wileńskiego Hercla Szawłowicza, wydany przez Augusta II 
(1714 r.), zwalniający z obowiązku płacenia długów gminnych194. Podobny przy-
wilej został wystawiony przez Augusta II (1732 r.) i potwierdzony przez Augu-
sta III (1736 r.) dla rabina grodzieńskiego Mendla Lejbowicza, obejmujący rów-
nież jego żonę i dzieci. Przywilej gwarantował, że Mendel nie będzie pociągany 
do spłacania długów, procentów i obligacji  gminy grodzieńskiej oraz nie będzie 
zmuszony do udzielania poręki „nie tylko za Grodzieńskie, ale też za wszystkie 
generaliter synagogi wielkiego xięstwa Litewskiego”195.

Rola seniorów kraju nie kończyła się po zamknięciu obrad waadu. Wracali 
oni do swoich gmin i tam czuwali nad wprowadzeniem w życie uchwalonych 
zarządzeń. Można przypuszczać, że ta podwójna rola była dość trudna. Z jednej 
strony bowiem seniorzy kraju byli delegatami wybranymi przez gminy, z drugiej 
zaś reprezentowali interesy instytucji centralnej, które nie zawsze musiały być 
zbieżne z interesami lokalnymi. Widać to w zarządzeniu z połowy XVII w., w któ-
rym na rabinów i seniorów kraju nałożono obowiązek nadzorowania funduszy 
dobroczynności, m.in. pieniędzy zbieranych dla ubogich w Ziemi Izraela. Mieli 
oni czuwać, aby zebrane pieniądze nie zostały przeznaczone na żadne potrzeby 
gminne196. To, że seniorom kraju zdarzało się nadużywać swojej władzy i przed-
kładać interes swojej gminy nad interesy ogólnokrajowe, pokazuje wpis z 1634 r. 
Zakazywano w nim seniorom brania od rabinów książek na koszt całego kraju; 
każda gmina główna miała płacić za nie wraz ze swoimi okolicznymi gminami197.

193 PM nr 940 (1719/1720).
194 LVIA, ML 159, k. 262v–263v (17 XI 1714).
195 AWAK, t. 5, nr 25, s. 325–327. Podobny przywilej otrzymał w 1667 r. Izaak Abramo-

wicz, „rabin i senjor W. X. litewskiego”, którego król Jan Kazimierz uwolnił od płacenia długów 
gminie poznańskiej, gdzie Izaak został wezwany „dla prowadzenia sądów” (Dyplomataryusz 
dotyczący Żydów.., nr 285, s. 162).

196 PM nr 523 (1655).
197 PM nr 282 (1634).
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Po powrocie z waadu seniorzy kraju zobowiązani byli dać zarządzenia do 
publicznego ogłoszenia w synagogach i napomnieć kahał o obowiązku wpro-
wadzania ich w życie. Niekiedy precyzowano, na jakie kwestie powinni zwró-
cić szczególną uwagę. Ważną regułą obowiązującą przy wprowadzaniu w życie 
zarządzeń waadu było to, że kahały mogły je zaostrzyć, ale nie wolno im było 
ich złagodzić198. Niekiedy obowiązek realizowania zarządzeń waadu nakładano 
również na rabina, seniorów gminnych lub szamesów199.

Seniorzy kraju mieli możliwość zatrudnienia na swoje potrzeby specjalne-
go szamesa do spraw kraju, a kahał nie mógł im tego uniemożliwić. Szames 
taki miał otrzymywać wynagrodzenie z kasy danej gminy, przy czym pieniądze 
miały pochodzić zarówno od samej gminy głównej, jak i od podlegających jej 
gmin okolicznych, proporcjonalnie do płaconego przez nie podatku. W przy-
padku gminy brzeskiej partycypować w wydatkach miały także daleko położo-
ne okoliczne gminy, które nie płaciły razem z nią podatku200.

Seniorzy kraju, nadzorując realizację postanowień waadu, mieli możliwość 
nakładania kar, zarówno cielesnych, jak i pieniężnych. Urzędnikom gminnym 
zakazywano wtrącać się w sprawy zarządzeń waadu, unieważniać decyzje se-
niorów kraju i przeszkadzać im, pod karą grzywny w wysokości 100 czerwo-
nych złotych201. Wpis z 1627 r. pokazuje, że nawet po zakończeniu waadu senio-
rów kraju nadal traktowano jak reprezentację kraju, stojącą na straży wspólnych 
interesów. Nakazywano, aby ich decyzje i wyroki – jak można rozumieć, wyda-
wane po zakończeniu waadu – były przestrzegane we wszystkich gminach 
i grożono wysoką grzywną przywódcom gminnym, którzy będą je lekceważyć. 
Surowość zarządzenia motywowano tym, żeby „nie było [uważane] za ma-
łoznaczące w oczach ludzi sprzeciwianie się postanowieniom kraju”202.

W tych gminach, gdzie wybierano seniorów kraju (czyli w gminach głów-
nych), kahałowi nie wolno było podjąć żadnej decyzji w sprawie dotyczącej 
całego kraju, jeśli nie dołączył do swojego grona seniora kraju203. O obowiązku 
ich dołączenia do zgromadzenia kahału przy rozważaniu spraw kraju przypomi-
nano jeszcze parokrotnie204. Seniorzy kraju mieli uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji dotyczących nie tylko spraw ogólnokrajowych, ale także dotyczących 
istotnych spraw gminnych. W 1661 r. zapisano, że decyzje dotyczące ważnych 
spraw, między innymi nominacji, powinny zapadać na zebraniu przynajmniej 

198 PM nr 281 (1634).
199 PM nr 742 (1679), PM nr 988 (1761).
200 PM nr 158 (1628).
201 PM nr 210 (1628).
202 PM nr 122 (1627).
203 PM nr 38 (1623).
204 PM nr 409 (1644), PM nr 445 (1647), PM nr 498 (1651): Zapisano, że jest to potwier-

dzenie dawnego zarządzenia wydanego przez waad w 1647 r., ale w protokole z tego roku takie-
go zarządzenia nie ma.
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5 przywódców, wśród których powinien być jeden senior kraju (obok seniora 
kahału i 3 towim)205.

Szczególnie ważną dziedziną działalności seniorów kraju były finanse. Za-
twierdzali oni i kontrolowali wydatki ponoszone z kasy całego kraju. W 1639 r. 
zapisano, że parnas miesięczny może dokonać wydatku na cele ogólnokrajowe 
tylko wtedy, kiedy jeden z seniorów kraju podpisze się razem z nim na kwicie. 
Przy czym dany senior miał obowiązek niezwłocznie odnotować ten wydatek 
w swoim pinkasie206. O obowiązku prowadzenia takiego pinkasu w każdej gminie 
przypominano w 1667 r. W pinkasie należało zapisywać wydatki ponoszone przez 
cały kraj: niespodziewane wydatki w gminie głównej i okolicznych gminach, wy-
datki sejmikowe oraz wydatki ponoszone przy fałszywych oskarżeniach207.

Na dokumentach dotyczących poboru podatków, wysyłanych prze gminy 
główne do podległych gmin, obok urzędników gminnych musieli podpisać się 
seniorzy kraju. Bez ich podpisu dokumenty te były nieważne208.

Seniorzy kraju uczestniczyli również w zestawianiu rachunków między po-
siedzeniami waadu. Odbywało się to na jarmarkach, gdzie zjeżdżali się wiernicy 
kraju i wysłannicy gmin głównych oraz pozostałych okręgów i gmin. W 1691 r. 
zapisano, że każda z pięciu gmin głównych zobowiązana jest wysłać na najbliż-
szy letni jarmark mirski (rozpoczynający się 9 maja) dwóch przywódców. Jed-
nym z nich miał być pełniący funkcję seniora kraju podczas tego waadu, nawet 
jeśli później nie byłby już seniorem kraju. Do wysłanników tych należało zesta-
wienie rachunków oraz nominowanie wiernika kraju i kontrolerów rachunków209.

4. Urzędnicy waadu

Waad posiadał kilku- lub kilkunastoosobowy sztab urzędników, nazywa-
nych urzędnikami kraju. Było to stosunkowo niewielkie grono, zważywszy na 
ogromny zakres spraw, którymi się zajmowało210.

205 PM nr 544 (1661). W 1736 r. w Witebsku zasady współpracy rabina z kahałem zostały 
ustalone na zebraniu,w którym uczestniczyli przywódcy gminy, jechidej segula (termin używany 
na określenie grupy osób zamożnych, wyróżniających się wiedzą i innymi przymiotami, ale nie-
pełniących urzędów gminnych) oraz przywódcy kraju (hebr. manhigej medina). Chodzi tu za-
pewne o przywódców okręgu białoruskiego, określanego jako medinat Rusja – zob. CNBW, 
f. 321, op. 1, nr 24 (Witebsk, Kapusty, Dubrowna – kopie ze starych pinkasów, odnoszące się do 
lat 1706–1738), k. 4.

206 PM nr 375 (1639).
207 PM nr 616 (1667).
208 PM nr 342 (1637).
209 PM nr 829 (1691).
210 Na różnice wielkości i sposobu funkcjonowania aparatu urzędniczego w gminach i na 

szczeblu ponadgminnym zwraca uwagę Jacob Katz. Organizacja ponadgminna była federacją 
autonomicznych jednostek, połączonych wspólnymi interesami. Stały personel zajmował się 
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Najważniejszym urzędnikiem waadu był parnas, nazywany w źródłach 
nieżydowskich marszałkiem, najwyraźniej ze względu na podobieństwo do 
funkcji marszałka izby poselskiej sejmu Rzeczypospolitej. Parnas powinien 
pochodzić z tej gminy głównej, w której okręgu odbywał się waad.

Parnas waadu miał obowiązek powiadomić z odpowiednim wyprzedze-
niem wszystkie gminy i okręgi o terminie rozpoczęcia obrad, a następnie termi-
nowo je rozpocząć i przystąpić do prac. Zobowiązany był także do organizowa-
nia posiedzeń codziennie, po wyjściu z synagogi (czyli po nabożeństwie 
porannym). Za zaniechanie tego grożono mu utratą funkcji i innymi karami211.

Waad posiadał również pisarza i szamesa. Składali oni swoje podpisy na 
dokumentach, pełniąc funkcję dwóch niezbędnych w świetle prawa żydowskie-
go świadków212. Obydwaj otrzymywali wynagrodzenie z kasy kraju. W 1623 r. 
określono wysokość wynagrodzenia dla reb Zalmana szamesa: 24 kopy groszy 
litewskich (czyli 60 złotych), które miał otrzymywać z kasy kraju co roku, po-
czynając od święta Pesach 5383 (1623 r.)213. W 1644 r., nakazując regularne 
zbieranie się waadu co 2 lata, postanowiono również, że zawsze, podczas każ-
dego waadu, będzie jeden szames i jeden pisarz. Powinni oni otrzymywać wy-
nagrodzenie z kasy kraju, dzielone między nimi po połowie. Podobnie miały 
być dzielone pozostałe dochody, wpływające od pojedynczych ludzi lub od 
gmin214. W 1655 r. wyznaczono każdemu z pisarzy i szamesów wynagrodzenie 
z kasy kraju w wysokości 2 kop groszy litewskich (czyli 5 złotych) tygodnio-
wo – na utrzymanie podczas waadu (nie licząc wydatków na podróż i na wyna-
jęcie mieszkania)215.

 jedynie kontaktami z władzami zewnętrznymi, poborem podatków i prowadzeniem ksiąg. Katz 
wskazuje również na istotny fakt: o ile gmina sama stosowała wszystkie rodzaje kar, o tyle struk-
tura ponadgminna odwoływała się przy ich wprowadzaniu w życie do lokalnej gminy. Zastoso-
wanie środków przymusu zależało więc w rzeczywistości od tego, czy gminy utożsamiały się 
z wydanymi decyzjami – z tym, co w zarządzeniach było określane jako „wspólne dobro” 
(J. Katz, Tradition and Crisis. Jewish Society and the End of the Middle Ages, New York 1971, 
1993 s. 106–109).

211 PM nr 826 (1687).
212 Wystawiane w imieniu waadu dokumenty i listy były nie tylko podpisywane przez przy-

wódców czy urzędników waadu, ale także przez nich pieczętowane pięczęciami lakowymi. Po-
dobnych pieczęci używali przywódcy i urzędnicy ziemstw i okręgów. Rafał Mahler w swoim ar-
tykule opisał i zamieścił reprodukcje 13 odcisków takich pieczęci z pierwszej połowy XVIII w. 
z terenu Korony. Występują na nich następujące przedstawienia ikonograficzne: korona (Tory), 
symbole pochodzenia kapłańskiego, zwierzęta (ryby) i kwiaty (R. Mahler, Dokumentn zu der ge-
szichte fun di „waadim ha-galiles” in Pojln, „Historisze Szriftn fun JIWO” 2, 1937, s. 647–649).

213 PM nr 91 (1623).
214 PM nr 413 (1644).
215 PM nr 519 (1655) W 1655 r., w zestawieniu należnych krajowi długów, umieszczono 

wzmiankę o wynagrodzeniu dla dajanów i szamesów (PM nr 525).
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W czasie zgromadzenia funkcję szamesa i pisarza waadu pełnili szames 
i pisarz tej gminy głównej, w której okręgu gromadził się waad. Podpisy sza-
mesa i pisarza gminy brzeskiej widnieją pod zarządzeniem wydanym w 1639 r. 
podczas waadu w Sielcu, podlegającym gminie brzeskiej216. Dwa lata później 
podpisali się oni na polecenie seniorów kraju pod rejestrem długów należnych 
waadowi217. W 1664 r. podczas waadu w Zabłudowie, pod wpisaną do pinkasu 
kopią wyroku podpisał się szames seniorów kraju gminy Grodno. Zabłudów 
podlegał właśnie władzy gminy grodzieńskiej218.

W 1679 r. określono zasady alternaty odnośnie do pisarzy i szamesów 
z gminy grodzieńskiej i pińskiej. Podczas kolejnego waadu pisarz miał być 
z Grodna, a szames – z Pińska, a na następnym pisarz z Pińska, szames zaś 
z Grodna. Zgodnie z tym porządkiem należało postępować podczas kolejnych 
zgromadzeń219. Wyrok wydany w 1683 r. przez trybunał waadu koronnego, roz-
sądzający spory między czterema głównymi gminami litewskimi, postanawiał, 
że trzy gminy główne – Brześć, Grodno i Pińsk – będą mieć po jednym pisarzu 
i szamesie220. Rozwiązanie to było później stosowane, ale chyba nie zawsze 
konsekwentnie221.

W 1639 r. postanowiono, żeby przyjąć specjalnego, osobnego szamesa, aby 
przebywał na stałe w miejscu zasiadania Trybunału Litewskiego i wspierał pro-
cesujących się tam Żydów, a także aby udał się do Warszawy, jeśli pojawi się 
taka potrzeba. Każda gmina główna miała przedstawić swojego kandydata do 
tej funkcji, a gdyby nie zgodzono się na któregoś z nich w ciągu pół roku od 
dnia wydania postanowienia, decyzję miało podjąć 3 delegatów – po jednym 
z każdej gminy głównej. Powinni wtedy wybrać szamesa i zapewnić mu wyna-
grodzenie z kasy kraju, przy czym zastrzegano, że nie może być ono większe 

216 PM nr 399 (1639).
217 PM nr 400 (wpis z 1641 r.).
218 PM nr 581 (1664).
219 PM nr 763 (1679).
220 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
221 Pod wpisami z 1691 r. widnieje podpis Simeona, pisarza gminy grodzieńskiej i jednocze-

śnie pisarza kraju (PM nr 867). Podczas kolejnego waadu w 1694 r. na polecenie seniorów kraju 
podpisał się Menki (jest to forma imienia Mendel) Kahana, pisarz gminy grodzieńskiej (PM nr 
902), a pod innym wpisem Simeon Kahana, pisarz gminy grodzieńskiej, i Cwi Hirsz Aszkenazi, 
dajan i pisarz gminy pińskiej (PM nr 903), natomiast kopię wyroku trybunału waadu podpisali 
Simeon Kahana, pisarz gminy grodzieńskiej, i Szalom syn Icchaka, szames gminy grodzieńskiej 
(PM nr 904). W 1719/1720 r. podpisali się dajan i pisarz gminy grodzieńskiej oraz dajan i pisarz 
gminy pińskiej (PM nr 940). Pod kopią postanowień małego waadu w 1721 r. w Chomsku pod-
pisało się dwóch pisarzy i dajanów gminy Grodno (PM nr 942). W 1730 r. podpisali się szames 
i sztadlan oraz szames i dajan gminy grodzieńskiej (PM nr 944). W 1761 r. obaj pisarze kraju 
pochodzili z Wilna (PM nr 950).
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niż 400 złotych polskich. Delegaci mieli też ustalić wysokość wynagrodzenia, 
które szames ten miał otrzymywać od ludzi procesujących się w Trybunale222.

Bardzo ważnym urzędnikiem waadu był sztadlan, nazywany w źródłach 
nieżydowskich syndykiem223. Sztadlani kraju reprezentowali interesy ogółu Ży-
dów litewskich i podejmowali starania u władz nieżydowskich, aby uzyskać 
korzystne dla Żydów postanowienia (tego rodzaju działania określane są w źród-
łach hebrajskim terminem sztadlanut). Udawali się na dwór królewski lub do 
siedzib magnackich, na miejsce obrad sejmów i sejmików szlacheckich, róż-
nych komisji i sądów, a także do władz kościelnych. Na mobilność sztadlanów, 
dla których podróże stanowiły nieodłączną część pełnionej funkcji, zwraca 
uwagę Jakub Goldberg224. Sztadlani nie tylko zabiegali o uzyskanie korzystnych 
dla Żydów przywilejów, lecz także dbali o ich zabezpieczenie przez wpisanie 
(oblatowanie) do ksiąg grodzkich225. O działalności sztadlanów będzie jeszcze 
mowa w rozdziale na temat kontaktów waadu z władzami nieżydowskimi.

Angażując sztadlana, zwracano uwagę na jego przymioty, znajomość języ-
ków nieżydowskich (polskiego i łaciny) i umiejętność przemawiania oraz obe-
znanie z funkcjonowaniem urzędów i sądów nieżydowskich. W dokumencie 
spisanym w 1761 r., przy przyjmowaniu Chaima syna Josefa na stanowisko 
sztadlana kraju w Wilnie, podkreślano jego mądrość i dar wysławiania się, uży-
wania pięknego języka226.

Wyznaczając sztadlanów, starano się wybierać osoby mające prawo rezy-
dowania oraz kontakty na dworze królewskim i na dworach magnackich, peł-
niące funkcje faktorów, dostawców lub bankierów227. Wielu sztadlanów waadu 

222 PM nr 394 (1639).
223 O działalności sztadlanów zob. I. Lewin, Udział Żydów w wyborach sejmowych w daw-

nej Polsce, [w:] tenże, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983, 
s. 50–63; S. Ury, The Shtadlan of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Noble Advocate or 
Unbridled Opportunist?, Polin 15, red. A. Polonsky, Oxford – Portland 2002, s. 267–299.

224 J. Goldberg, Żydzi polscy na gościńcach krajowych i obcych w XVII–XVIII wieku, [w:] 
tenże, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 
2012, s. 78.

225 Zapisy w księgach grodzkich pokazują, że dokumenty przedstawiają do oblatowania 
urzędnicy waadu, przede wszystkim sztadlani (np. w 1681 r. syndyk generalny Żydów litewskich 
Marko Mojżeszowicz przedstawił do oblatowania w księgach grodzkich brzeskich przywilej 
króla Jana III Sobieskiego, zakazujący nadużyć przy poborze podatków od Żydów litewskich – 
AWAK, t. 5, nr 517, s. 231).

226 PM, dodatek 2, nr 6 (24 tamuz 5521 = 26 VII 1761). Zob. D. Stone, Knowledge of Fore-
ign Languages among Eighteenth-Century Polish Jews, „Polin” 10, red. G.D. Hundert, Oxford– 

–Portland 1997, s. 205–207.
227 Faktorzy królewscy interweniowali na dworze królewskim – samodzielnie bądź wspól-

nie z urzędnikami waadu – wspierając działania na rzecz Żydów. Przykładem tego może być 
działalność Łazarza Mojżeszowicza (M. Cieśla, Łazarz Mojżeszowicz..., s. 22–23).
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koronnego było jednocześnie serwitorami królewskimi228. W 1628 r. wyzna-
czono trzech sztadlanów kraju: Jeszaję z Wilna, Bejracha z Brześcia oraz Mor-
dechaja z Łomazów, którzy – jak zaznaczono – mieli prawo przebywać w pała-
cu króla i magnatów. Do ich zadań należała czujna obserwacja obrad sejmu 
Rzeczypospolitej i podejmowanie starań na rzecz wspólnego dobra wszystkich 
Żydów Litwy229. W Warszawie, podczas sejmu elekcyjnego w 1632 r., mieli 
przebywać dwaj sztadlani kraju – Zalman i Mordechaj z Łomazów230.

Sztadlani otrzymywali wynagrodzenie z kasy kraju. Przy zestawieniu ra-
chunków z 1628 r. mowa jest o 12 kopach groszy (czyli 30 złotych), które mają 
stanowić wynagrodzenie Zalmana sztadlana aż do jego śmierci231. W 1761 r. 
zapisano, żeby wybrać sztadlanów kraju i wyznaczyć dla nich stały dochód, 
aby nie musieli jeździć z miejsca na miejsce (zapewne po to, by pobrać należ-
ności). Jeden ze sztadlanów musiał mieszkać w Wilnie232. W tym samym roku, 
przyjmując Chaima syna Josefa, na stanowisko sztadlana kraju, zagwarantowa-
no mu pensję, liczoną proporcjonalnie od wysokości pogłównego (pół grosza 
od każdej złotówki). Swoją funkcję miał pełnić przez 3 lata, mieszkając przez 
ten czas w Wilnie. W tym okresie przywódcy gminy wileńskiej powinni mu 
byli dać odpowiednie mieszkanie, a dodatkowo miał zostać zwolniony z podat-
ków gminnych. Do obowiązków Chaima należała obecność na początku obrad 
Trybunału w Wilnie, a także gdy zbierał się on w Mińsku i Nowogródku (wte-
dy, jak dodawano, ma przybyć na koszt tych gmin). Również wykonując zlece-
nia innych gmin, powinien otrzymać od nich wynagrodzenie i zwrot kosztów233.

Kandydaci starający się o urząd sztadlana kraju – ale też, jak można przy-
puszczać, i o inne urzędy – zabiegali o protekcję królewską bądź magnacką234. 
Właściciel Słucka, Hieronim Florian Radziwiłł, pisząc w 1755 r. do brata Mi-
chała Kazimierza, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego, 
prosił o protekcję przy objęciu „syndyctwa generalnego kongresu litewskiego” 

228 Dotyczyło to także parnasów, wierników i pisarzy waadu. Otrzymanie przywileju serwi-
toratu oznaczało zaliczenie do grona urzędników królewskich, podlegających wyłącznie sądow-
nictwu królewskiemu, a tym samym wyłączenie spod kompetencji innych sądów oraz zwolnie-
nie z niektórych podatków i opłat.

229 PM nr 206 (1628).
230 PM nr 269 (1632).
231 PM nr 98 (zarządzenie z 1628 r.); postanowienie to unieważniono jeszcze w tym samym 

roku (PM nr 158).
232 PM nr 1014 (1761).
233 PM, dodatek 2, nr 6 (24 tamuz 5521 = 26 VII 1761).
234 Jak zauważa Jakub Goldberg w odniesieniu do Korony: „W XVIII w. przede wszystkim 

magnaci w imię własnych interesów nie wahali się popierać przedstawicieli generalności sejmu 
żydowskiego mieszkających w ich dobrach. Coraz większą rolę w strukturach Sejmu Czterech 
Ziem odgrywali starsi koronni zamieszkujący dobra prywatne (Brody, Leszno, Opatów, Żół-
kiew)”, zob. Sejm Czterech Ziem. Źródła..., s. 15.
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dla „poddanego mego słuckiego Zejlika oratora kahalnego, sekretarza i ling-
wistę pro domo sua”. Informował jednocześnie, że o urząd ten stara się także 
Żyd brzeski Izrael „minąwszy w tym powagę i protekcyą” adresata i zalecał 
„dla złamania karku zuchwałości jego” protegowanie wskazanego przez siebie 
kandydata235.

Finansami kraju zajmował się wiernik, łączący funkcje poborcy podatków, 
kasjera i rachmistrza. W źródłach pojawia się łączne określenie „poborca 
i wiernik” (dotyczące jednej osoby), a także osobno używane nazwy pobor-
cy i wiernika. W wielu przypadkach trudno jest jednoznacznie oddzielić te 
dwie funkcje.

Obowiązki wiernika pokazuje postanowienie waadu z 1664 r. w Zabłudo-
wie, podczas którego na poborcę i wiernika wyznaczono seniora gminy brze-
skiej – Josefa syna Dawida. Został on upoważniony do pobierania w imieniu 
waadu wszystkich podatków, stosując przy tym wszelkie możliwe środki przy-
musu – nakładanie klątw i cheremów, pobieranie zastawów i dokonywanie 
konfiskat, zarówno wobec gmin, jak i pojedynczych ludzi (miał na to otrzymać 
 pisemne upoważnienie). Jego decyzje miały moc decyzji waadu, a wszyscy 
chazani (kantorzy), szamesi i rabini winni być posłuszni jemu samemu lub jego 
posłańcowi. Każdy, kto by mu się sprzeciwił, traktowany był jak ten, kto sprze-
ciwia się wszystkim gminom głównym podczas zgromadzenia waadu. Nato-
miast reb Josef nie musiał słuchać żadnego przywódcy gminy i nie powinien 
oddać ze swoich rąk na żaden cel nawet grosika z pieniędzy, które zostały po-
brane, chyba że za zgodą 2 spośród 4 gmin głównych. Ze swojej strony reb 
Josef zobowiązał się do działań przy poborze i przygotowania zawczasu pienię-
dzy na wszystkie konieczne potrzeby kraju, w szczególności na wydatki w War-
szawie. Zawsze 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem poborów reb Josef 
zobowiązany był podjąć działania, jeżdżąc osobiście lub wysyłając posłańca. 
Zobowiązany był także do regularnego sporządzania rachunku na jarmarku 
w Stołowiczach i Kopylu. Wraz z nominacją otrzymał od waadu odpowiedni 
dokument, w którym zapisano między innymi wysokość jego wynagrodze-
nia236. W 1673 r. przypominano, że wiernik kraju ma być obecny na jarmarku 
stołowickim, gdzie sprawdzano pobrane podatki i zestawiano rachunki237.

Podczas waadu w 1683 r. postanowiono, że należy wybierać dwóch wierni-
ków kraju. Miało to obowiązywać aż do zebrania się waadu w okręgu Pińska 

235 AGAD, AR IV, koperta 144, s. 22 (XI 1755 – w dokumencie pozostawiono miejsce na 
wpisane dnia).

236 PM nr 578 i 579 (1664). Podczas następnego waadu w 1667 r. zapisano, że gminom od-
liczone będą od podatku krajowego ich należności, a reszta będzie przekazana reb Josefowi sy-
nowi Dawida. Z jego rąk miały być wypłacane wszystkie należności (PM nr 623).

237 PM nr 692 (1673).
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(czyli do drugiego z kolei waadu, bo następny wyznaczono w 1687 r. w Za-
błudowie, położonym w okręgu Grodna). Jeden wiernik miał pochodzić z Brze-
ścia, a drugi – kolejno, na zmianę – z pozostałych gmin głównych: Grodna, 
Pińska i Wilna. Ci dwaj wiernicy byli upoważnieni do działania w imieniu kra-
ju; mieli wysyłać podpisane przez siebie pisma dotyczące poboru podatków do 
gmin głównych, a przywódcy gmin głównych zobowiązani byli wysłać odpo-
wiednie pisma do swoich gmin i okręgów, zobowiązujące je pod karą cheremu 
do zapłacenia należności. Po dokonaniu poboru wiernik z Brześcia zobowiąza-
ny był powiadomić drugiego wiernika kraju, żeby wszystko przebiegało za 
wiedzą i zgodą obydwóch. Dwaj wiernicy zobowiązani byli przyjeżdżać na 
zestawianie rachunków, co odbywało się dwa razy w roku, na jarmarku letnim 
i zimowym w Mirze, i tam przedstawiać rozliczenie przed przywódcami czte-
rech gmin głównych. Za swoją pracę każdy wiernik kraju otrzymywał 4 złote 
polskie tygodniowo, a gdy udawał się w sprawach kraju na jakiś jarmark – 
8 złotych polskich, nie licząc wydatków na wynajęcie wozów. Natomiast przy 
wyjazdach na sejm Rzeczypospolitej do Warszawy lub Grodna miał otrzymać 
15 złotych polskich. Zastrzegano, że żaden wiernik kraju nie może być jedno-
cześnie seniorem kahału, natomiast wolno mu być seniorem kraju, jeśli zgodzą 
się na to przywódcy jego gminy głównej. Wtedy jednak przewidywano specjal-
ne zasady postępowania: wiernikowi nie wolno było zasiadać na posiedzeniach 
kahału zajmujących się podatkami krajowymi, na wyborach urzędników jar-
marcznych zajmujących się sprawami kraju, na wyborach delegatów na waad, 
a w roku, w którym odbywał się waad, w ogóle nie wolno mu było pełnić 
funkcji seniora kraju. Określono także sposób wyboru wierników kraju: senio-
rzy kraju gminy brzeskiej mieli w ciągu 3 tygodni od powrotu z waadu wybrać 
swojego wiernika. Następnie powinni powiadomić gminę Grodno, żeby ta wy-
brała swojego wiernika kraju. System ten miał na celu uniknięcie wyboru osób 
ze sobą spokrewnionych. Wybrani wiernicy musieli postępować zgodnie z za-
sadami, określonymi przez waad 1664 r., obowiązującymi zmarłego wiernika 
Josefa syna Dawida (o których była mowa powyżej)238.

Do obowiązku wierników należało regularne wypłacanie procentów, na 
ogół przeznaczanych na cele dobroczynne, od sum zapisanych waadowi w umo-
wach pożyczek, donacji oraz w testamentach239.

Waad zatrudniał także poborcę, pobierającego należności na rzecz kraju.

238 PM nr 798 (1683). Najprawdopodobniej wybranym wówczas wiernikiem kraju został 
Joel z Brześcia, odnotowany we wpisie z 1691 (PM nr 867).

239 PM nr 832 (1691). Obowiązek ten miał ciążyć na kolejnych wiernikach, których senio-
rzy kraju mieli do tego zobowiązywać w chwili ich przyjmowania; PM nr 833 (1691); PM nr 834 
(1691).
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Wpis z 1623 r. pokazuje obowiązki poborcy wybranego dla okręgu gminy 
brzeskiej. Wybrany na poborcę przywódca, reb Joel Segal z Brześcia, miał sta-
rannie objechać wszystkie miejscowości znajdujące się na obszarze podlegają-
cym zwierzchnictwu gminy brzeskiej i pobrać od wszystkich Żydów, niezależ-
nie od wieku i płci, opłatę zwaną kwertnir240. Do jego obowiązków należało 
sporządzenie rzetelnego rejestru wszystkich gmin i osiedli, które odwiedził, 
a także wyznaczenie nowego podatku w okolicznych gminach, które zalegają 
z płatnościami wobec gminy brzeskiej. Joel Segal miał złożyć przysięgę, zobo-
wiązując się do uczciwego działania, bez faworyzowania kogokolwiek. Na 
jego wynagrodzenie przeznaczono 200 złotych z kasy kraju, które miał otrzy-
mać przed wyjazdem. Natomiast opłacenie wynajęcia wozu dla poborcy nakła-
dano na same miejscowości. Powyższe zasady miały dotyczyć również pobor-
ców w okręgu grodzieńskim i pińskim, którzy mieli być wyznaczeni zaraz po 
powrocie delegatów z waadu241.

W 1697 r., podczas małego waadu w Mirze, postanowiono wybrać poborcę, 
którego zadaniem było pobieranie podatków na rzecz kraju. Wystawione przez 
niego pokwitowanie zapłacenia należności miało ważność dokumentu wysta-
wionego przez przywódców wszystkich gmin głównych i gwarantowało podat-
nikowi bezpieczne przemieszczanie się, bez groźby konfiskaty dóbr242.

Na najważniejsze jarmarki waad wysyłał dajanów jarmarcznych (hebr. 
dajanej jarid). Ich kompetencje sądownicze były bardzo szerokie. Mieli oni 
wyrokować w sprawach pieniężnych, nawet tych, które nie wynikły podczas 
jarmarków. Przed ich sądem miały się również toczyć sprawy, w których obie 
strony podlegały jednemu głównemu sądowi, a sprawa nie wynikła podczas 
jarmarku243.

Waad litewski wysyłał swoich dajanów na jarmarki poza terytorium Litwy. 
Przede wszystkim były to jarmarki lubelskie – najważniejsze, jakie odbywały 
się na terenie Korony, na które przyjeżdżało wielu Żydów litewskich i w czasie 
których zbierał się waad koronny. W 1644 r. ustalono zasady wysyłania daja-
nów z Litwy na jarmarki do Lublina: na św. Szymona (28 października), na 
Matkę Boską Gromniczną (2 lutego) i na Zielone Świątki. Obowiązywał sys-
tem alternaty: na dwa kolejne jarmarki miał się udać dajan z Brześcia, na na-
stępny jarmark – dajan z Grodna, a na kolejny – dajan z Pińska. Postanowienie 
to miało obowiązywać przez 14 lat. Jednakże podczas tego samego waadu 
zmieniono ustalenia. Seniorzy kraju z Grodna i Pińska zgodzili się, żeby przez 

240 Opłata kwertnir była wnoszona na rzecz rabina gminy głównej lub na rzecz miejscowe-
go rabina.

241 PM nr 99 i 100 (1623).
242 PM nr 908 (1697).
243 PM nr 851 (1691).
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najbliższych 6 lat było „jak z dawien dawna” – to znaczy, aby dajanem krajów 
litewskich na jarmarku lubelskim był dajan z Brześcia. Natomiast po 6 latach, 
do upłynięcia 14 lat, miano postępować zgodnie z powyższym zarządzeniem244.

Dajanów jarmarcznych wysłano także do Kopyla, gdzie odbywał się naj-
większy jarmark na terenie Litwy, trwający przez trzy miesiące (od 6 marca do 
5 czerwca). Na każdym jarmarku kopylskim powinno być dwóch dajanów 
z gminy Brześć, a trzeci miał być z Grodna lub z Pińska (zmieniali się w kolej-
nych latach)245. Natomiast podczas waadu w 1664 r. postanowiono, że gmina 
brzeska będzie mieć na jarmarku w Stołowiczach dwóch dajanów, a na jarmar-
kach w Klecku i Zelwie – jednego246, natomiast gminy grodzieńska i pińska 
miały wysyłać do Stołowicz jednego stałego dajana247.

Najwyraźniej kwestia liczby dajanów wysyłanych na jarmarki była przed-
miotem sporów, skoro znalazła się w wyroku trybunału waadu koronnego, roz-
sądzającego w 1683 r. wzajemne pretensje czterech litewskich gmin głównych. 
Wyrok postanawiał, że gmina brzeska będzie miała na każdym jarmarku dwóch 
dajanów, trzy pozostałe gminy główne – również dwóch, a dodatkowo dodano 
jeszcze jednego dajana na jarmarkach w tych miejscowościach, które podlegają 
władzy gminy brzeskiej. Zastrzegano, że po upływie 3 lat gmina wileńska bę-
dzie mieć swojego dajana, tak więc trzy powyższe gminy główne będą miały 
po jednym dajanie. Zadecydowano także, że każda gmina główna będzie wysy-
łać na jarmark jednego zastępcę, nawet jeśli właściwi przywódcy będą na da-
nym jarmarku obecni248.

Dajanom jarmarcznym zezwalano pobierać opłaty tylko od procesów, które 
toczyły się przed ich sądem oraz opłaty od zawieranych porozumień249. Nie wol-
no było im wziąć niczego z grzywien – należało je rozdzielić między ubogich 
przebywających na jarmarku. Zakazywano im też wprowadzania nowych opłat250.

Waad wyznaczał ponadto osoby do jednorazowych, doraźnych działań. 
W 1721 r., wobec trudności z poborem podatków, kiedy nałożono cherem na 
buntujących się przeciwko płatnościom, wybrano dwóch szacownych ludzi, 
którzy mieli sprawdzać kwity poświadczające zapłacenie należności przez 
wszystkie gminy, okręgi i osiedla251.

244 PM nr 414 (1644), PM nr 422 (1644).
245 PM nr 443 (1647).
246 Postanowienie to przypominano w wyroku z 1670 r., w którym potwierdzono wcześniej-

sze ustalenia w sprawie dajanów na jarmarkach w Kopylu, Stołowiczach, Klecku i Zełwie (PM, 
dodatek 2, nr 3, 20 tamuz 5430 = 8 VII 1670, Sielec).

247 Tosafot u-miluim..., s. 71, nr 4 (waad w Zabłudowie, 1664 r.).
248 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
249 PM nr 683 (1673)
250 PM nr 788 (1683)
251 PM nr 942 (1721).

Organizacja



Sejm Żydów litewskich88

5. Wydawanie i ogłaszanie zarządzeń, pinkasy

Decyzje podejmowane przez waad zapadały jednogłośnie bądź większo-
ścią głosów. W 1628 r. zastrzeżono, że zmiana postanowień przodków możliwa 
jest jedynie za jednogłośną zgodą wszystkich delegatów, zgromadzonych wraz 
z rabinami. Złagodzono to w czasie następnego waadu (1631 r.), dopuszczając 
możliwość wprowadzenia zmian uchwalonych większością głosów. Dodawano 
przy tym, że większość ta jest liczona w odniesieniu do ogółu uczestników 
zgromadzenia (a nie tylko obecnych)252. Niekiedy zastrzegano, że jeden czło-
wiek może wystąpić przeciwko jakiemuś zarządzeniu253.

Kolegialne podejmowanie decyzji było warunkiem ich ważności. W 1676 r. 
zapisano, że część spraw w ogóle nie trafiła pod obrady; swoje indywidualne 
opinie na ich temat wyrażali członkowie waadu w wyniku kierowanych do nich 
próśb i wywieranych na nich nacisków. Przestrzegano przed tym, przypomina-
jąc, że wszystkie decyzje powinny być podejmowane na posiedzeniach. Doty-
czyło to także asygnacji i pism wystawianych przez waad, które bez kolektyw-
nej aprobaty nie miały ważności254.

Protokoły waadu na ogół zaczynały się od podobnego stwierdzenia, poka-
zującego motywację zebranych. Pisano, że przywódcy – seniorzy kraju i rabi-
ni – zgromadzili się, aby rozważyć dotychczasowe zarządzenia, wydane przez 
przodków, i zadecydować, czy je powtórzyć, rozszerzyć, czy ograniczyć. Kie-
rować się przy tym mieli istniejącą sytuacją, „gdyż – jak podkreślono parokrot-
nie – nie wszystkie czasy są takie same”255. Dodawano przy tym, że wydane 
zarządzenia mają ważność aż do następnego waadu, kiedy przywódcy znów 
będą je rozpatrywać.

Wydając zarządzenia, powoływano się na wcześniejsze postanowienia wa-
adu litewskiego, ale także na decyzje waadu koronnego i rozstrzygnięcia wy-
bitnych rabinów i uczonych.

W przypadku różnych lub wręcz sprzecznych decyzji przyjmowano, że 
moc obowiązującą mają te najnowsze, ostatnio wydane. Często też spotykamy 
ogólne stwierdzenie, że wszystkie wcześniejsze zarządzenia, zapisane od po-
czątku pinkasu, które nie stoją w sprzeczności z nowo wydanymi, zachowują 
swoją moc i ważność.

252 PM nr 234 (1631).
253 PM nr 765 (1679) – jednemu człowiekowi dawano możliwość sprzeciwienia się przedłu-

żeniu obrad waadu; PM nr 777 (1683) – jeden senior kraju mógł sprzeciwić się nałożeniu kary.
254 PM nr 714 (1676), PM nr 822 (1687).
255 PM nr 107 (1626), PM 127 (1628), PM nr 218 (1631) PM nr 451 (1649).
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Gminom zakazywano wydawania zarządzeń, które są sprzeczne z decyzja-
mi waadu lub je odwołują256. Dotyczyło to również wystawiania dokumen-
tów257. Jednocześnie jednak respektowano lokalne zwyczaje dotyczące we-
wnętrznego funkcjonowania gmin, zwłaszcza jeśli były od dawna stosowane. 
W 1628 r., ustalając sposób wyznaczania elektorów w gminach, zapisano, że 
wydane zarządzenie dotyczyć ma tylko gmin głównych. Okoliczne gminy mia-
ły postępować według swoich dawnych zwyczajów, których nie wolno było 
zmieniać, gdyż – jak stwierdzano – dawny zwyczaj ma większą moc niż obec-
nie wydawane zarządzenie. Jedynie w przypadku gmin, które nie miały ustalo-
nych zwyczajów wyborczych, decyzje waadu miały być obowiązujące258. Po-
dobnie w 1761 r., ustalając sposób wyboru elektorów, dawano gminom 
możliwość postępowania według ich własnych zarządzeń lub wydania w tej 
sprawie nowych zarządzeń259. Niekiedy dopuszczano, by gminy zmieniły, a na-
wet unieważniły zarządzenia waadu. W 1761 r. dano gminom możliwość zła-
godzenia bądź zaostrzenia zarządzeń waadu dotyczących pokrewieństwa mię-
dzy przywódcami. Zastrzegano jednak, że jeśli kahał nie wyda nowych 
zarządzeń, to obowiązywać ma postanowienie waadu260.

Niekiedy, aby wzmocnić moc wydanych zarządzeń, waad nakazywał wła-
dzom poszczególnych gmin wydanie takich samych regulacji, powtarzających 
postanowienia waadu261.

Przy wydawaniu zarządzeń przez waad często podkreślano ich trwałość – 
miały być przestrzegane przez pokolenia, nienaruszalne jak „mocno wbite 
gwoździe”. Często mówiono o zarządzeniach wyrytych albo zapisanych żela-
znym lub ołowianym rylcem, co miało zapewne wskazywać na ich trwałość i nie-
zmienność. Zdarzało się, że określano termin obowiązywania zarządzeń wa-
adu, pozostawiając później decyzje w danej kwestii gminom głównym262.

256 PM nr 105 (1626), PM nr 386 (1639).
257 W przypadku wystawienia takiego dokumentu szamesowi nakazywano go zignorować, 

a rabinowi zakazywano złożenia na nim podpisu. Natomiast członkom kahału, którzy podpisali-
by taki dokument, grożono usunięciem z funkcji, odsunięciem od zajmowania się sprawami kra-
ju oraz tym, że nie zostaną wybrani na seniorów kraju (PM nr 878, 1694 r.).

258 PM nr 160 i 161 (1628).
259 PM nr 986 (1761).
260 PM nr 984 (1761).
261 PM nr 721 i 724 (1676).
262 W połowie XVII w. zakazano noszenia wielu luksusowych strojów, określając czas obo-

wiązywania zakazów. Dalsze decyzje co do ich obowiązywania podjąć miały poszczególne gmi-
ny główne – ich rabini i przywódcy (PM nr 499, 1651 r.). W 1761 r. zapisano, że wszystkie za-
rządzenia dotyczące strojów zostały wykreślone i unieważnione, a decyzję w tej kwestii pozosta-
wiono seniorom kraju – jak podkreślono – im samym, bez rabinów (PM nr 1027).

Organizacja



Sejm Żydów litewskich90

Wobec osób łamiących zarządzenia waadu przewidywano wiele kar: wię-
zienie, grzywnę i konfiskatę mienia, usunięcie z urzędów czy ciał kolegialnych, 
pozbawienie praw wyborczych itp. Niekiedy grożącą karę określano jako „nie-
łaska” lub „zawstydzenie”, co zapewne oznaczało widoczne dla społeczności 
gminnej pozbawienie przywilejów bądź zaszczytów. Najcięższą karą był che-
rem, czyli klątwa, oznaczająca wykluczenie ze społeczności (o cheremie bę-
dzie mowa w rozdz. 4.7).

Stosowano zasadę, że zarządzenia waadu może zmienić albo unieważnić 
tylko waad. Zakazywano zmiany jakichkolwiek postanowień waadu, dopóki 
seniorzy kraju ze wszystkich gmin głównych – czasem podkreślano, że razem 
z rabinami – osobiście nie zbiorą się razem i jednogłośnie nie wyrażą zgody. 
Zakazywano gminom głównym, nawet kahałowi razem z seniorem czy senio-
rami kraju, unieważniać czy w jakikolwiek sposób zmieniać zarządzenia wa-
adu263. Wpis z 1631 r. pokazuje, że czasem zmieniano zarządzenia, podejmując 
decyzję większością głosów, liczoną w stosunku do pełnego zgromadzenia264.

Najwyraźniej pojawiały się jednak ze strony przywódców gmin głównych 
próby zmiany zarządzeń waadu. Pokazuje to wpis z 1687 r., w którym prze-
strzegano, że gminom głównym nie wolno nigdy więcej unieważnić wyroków 
sądowych i postanowień waadu kraju265. Natomiast w 1721 r. zakazywano przy-
wódcom gmin głównych zmieniania czegokolwiek w taryfie podatkowej266.

W przypadku pojawienia się różnic w rozumieniu zarządzeń waadu kraju 
rzecz miała być wprowadzona w życie zgodnie z decyzją seniorów kraju wraz 
z rabinem267. Zdarzało się także, że podczas kolejnych waadów precyzowano 
wcześniej wydane zarządzenia lub podawano ich właściwą interpretację.

Zarządzenia waadu podpisywali uczestnicy zebrań, liczba podpisów na 
protokołach waha się od kilku do kilkunastu (maksymalnie 15). Przy składaniu 
podpisów przestrzegano odpowiedniego porządku. W 1644 r. zapisano, że naj-
pierw będą podpisywać się seniorzy kraju z Brześcia, potem z Grodna, a na 
końcu z Pińska, co było zgodne z przyjętą od dawna hierarchią gmin głównych. 
W zarządzeniu tym zastrzeżono jednak, że jeśli wśród zgromadzonych będzie 
godny uhonorowania starzec, mający lat 60 i więcej, to należy mu dać pierw-
szeństwo przy składaniu podpisów268.

Między posiedzeniami waadu żadnej gminie głównej nie wolno było wy-
dać żadnemu człowiekowi dokumentu – jak się można domyślać, w imieniu 

263 PM nr 125 (1627), PM nr 192 (1628), PM nr 252 (1631).
264 PM nr 234 (1631).
265 PM nr 811 (1687).
266 PM nr 942 (1721).
267 PM nr 753 (1679).
268 PM nr 415 (1644). Zapisano, że zarządzenie to ma obowiązywać przez następnych 14 lat.
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waadu – dopóki wszystkie trzy gminy główne nie wyrażą swojej opinii, a wte-
dy decyzja będzie podjęta większością głosów. Przywódcom gminy, którzy na-
ruszą to zarządzenie, grożono ukaraniem na najbliższym waadzie kraju. Ostrze-
gano również, że żadnej gminie nie wolno zatrzymywać pisma dłużej niż dwa 
dni, należało je natychmiast przesłać do innej gminy. W przypadku przetrzyma-
nia posłańca parnasowi miesięcznemu grożono utratą urzędu. Zakazane też 
było przesłanie pisma do tej gminy, z której ono przyszło; musiało być wysłane 
do następnej gminy wraz z wyrażoną opinią269.

Wszystkie wyroki, dokumenty i weksle wystawiane przez waad powinny 
być podpisane przez wszystkie gminy główne. W 1691 r. zapisano jednak, że 
gdyby któraś z pięciu gmin głównych nie podpisała się, dokumenty te należy 
traktować tak, jakby zostały złożone wszystkie podpisy270. Niekiedy szczegó-
łowo określano, czyje podpisy muszą figurować na dokumentach, żeby miały 
one ważność. W 1761 r. zapisano, że dokumenty wystawione w tym roku przez 
waad muszą być podpisane przez parnasa waadu lub rabina zwołującego waad, 
lub seniora kraju z gminy wileńskiej Eliezera syna Mendila. Dodatkowym wy-
mogiem było to, że dokumenty musiały być napisane ręką pisarza kraju; wyją-
tek stanowiły asygnacje, które miały ważność nawet wtedy, kiedy nie napisał 
ich pisarz kraju271.

Ważniejsze zarządzenia ogłaszane były publicznie w miejscowej synago-
dze w czasie trwania waadu. W 1673 r. polecano ogłaszać publiczne w synago-
dze na początku każdego waadu nowe zasady refundowania z kasy kraju wy-
datków ponoszonych na wspólne, ogólnokrajowe cele272. Zastrzegano, że 
wszystkie ogłoszenia dotyczące spraw kraju, które seniorzy kraju chcieli dać 
do ogłoszenia w synagodze podczas waadu, szamesi danej miejscowości mu-
sieli ogłosić, nie słuchając nikogo innego. Za nieposłuszeństwo seniorom kraju 
groziła im utrata funkcji273.

Zarządzenia waadu ogłaszano także regularnie po zakończeniu obrad, na 
przykład w czasie postów lub na początku nowego miesiąca. Szczególnie waż-
nym miejscem ogłaszania zarządzeń waadu były jarmarki, zwłaszcza te najlicz-
niej odwiedzane. W 1670 r. zapisano, że uchwalone zarządzenia muszą być 
ogłaszane w synagodze w każdym kwartale roku oraz na każdym jarmarku w Ko-
pylu i Stołowiczach274. Obowiązek dopilnowania tego spoczywał na dajanach 

269 PM nr 424 (1647).
270 PM nr 865 (1691).
271 PM nr 1001 (1761).
272 PM nr 684 (1673).
273 PM nr 157 (1628). Powtórzono to w 1631 r., dodając, że zgodę na ogłoszenie musi wy-

razić również rabin (PM nr 222).
274 PM nr 653 (1670).
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jarmarcznych. W 1697 r. dajanom jarmarcznym nakazano dopilnować, aby 
podczas jarmarków ogłaszany był cherem na ludzi usiłujących uniknąć płace-
nia podatków na rzecz kraju. Ogłoszenie to miało być odczytane przed modli-
twą na rozpoczęcie szabatu, czyli wtedy, kiedy frekwencja w synagodze była 
największa275.

W 1761 r. zapisano, że zarządzenia ogłoszone w czasie waadu powinny 
zostać rozesłane do wszystkich gmin i okręgów, aby je tam ogłosić276. Spotyka-
my praktykę wpisywania zarządzeń waadu do pinkasów gminnych, czego 
przykładem jest pinkas kahału zabłudowskiego, do którego wpisano fragment 
zarządzeń waadu z 1623 r. oraz postanowienia waadu 1650 r., odbywającego 
się właśnie w tej gminie277. Zapisy w pinkasach gminnych pokazują też odwo-
ływanie się do zarządzeń waadu278.

Obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zarządzeń waadu spoczywał na 
seniorach kraju, o czym była mowa powyżej. Obowiązek ten nakładano rów-
nież na innych urzędników gminnych, przede wszystkim na parnasów mie-
sięcznych. W 1637 r. grożono cheremem waadu parnasom miesięcznym, któ-
rzy nie będą czuwać nad przestrzeganiem zarządzeń zapisanych na tablicy 
zawieszonej w synagodze, a zwłaszcza nad zapisanymi powyżej w pinkasie 
zarządzeniami dotyczącymi noszenia luksusowych strojów. Parnas miesięczny, 
który kończył swój miesiąc urzędowania, zobowiązany był zgromadzić wszyst-
kich seniorów, towim i ikurim, a kolejny parnas miesięczny miał zobowiązać 
się pod cheremem w obecności wszystkich zebranych do karania osób łamią-
cych zarządzenia. Pierwszego dnia nowego miesiąca szames miał ogłosić w sy-
nagodze zobowiązanie parnasa miesięcznego, a także przestrzec przed łama-
niem zarządzeń279. Natomiast parnas miesięczny zaniedbujący obowiązek 
czuwania nad przestrzeganiem zarządzeń kraju miał być ukarany na pierwszym 
waadzie kraju280.

Gminy główne, ale także pozostałe gminy, zobowiązywano do wyznacze-
nia podczas wyborów w święto Pesach specjalnych memunów (z hebr. „wyzna-
czonych”), którzy mieli czuwać nad przestrzeganiem zarządzań kraju i karać 
przestępców. W ciągu 30 dni od wydania zarządzenia wszystkie gminy musiały 

275 PM nr 908 (1697).
276 PM nr 1018 (1761).
277 NLI, 4°103, k. 182v–183, k. 180–182. Tekst tych postanowień różni się nieco od tych, 

które wydał Dubnow – najwyraźniej funkcjonowały różne wersje tekstów.
278 Przykładem mogą być zapisy w pinkasie kahału gminy w Horkach, w których powoły-

wano się na decyzje waadu litewskiego (NLI, 4°920, k. 113, 212v). Spotykamy także w pinka-
sach gmin litewskich kopie lub odwołania do postanowień waadu koronnego, czego przykładem 
jest pinkas sądowy gminy w Siebieżu (NLI, 4°3228, k. 65).

279 PM nr 325 (1637).
280 PM nr 407 (1644).
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wyznaczyć takich nadzorców, którzy mieli pełnić swoją funkcję do najbliż-
szych wyborów w Pesach281.

Postanowienia waadu zapisywano w pinkasie. We wpisach znajdujemy 
wzmianki o zarządzeniach odnotowanych w starym pinkasie282. Można przy-
puszczać, że chodzi tu o pinkas z okresu przed wydzieleniem się waadu litew-
skiego. Pinkas miał charakter czystopisu, do którego pisarze wpisywali zarzą-
dzenia przetłumaczone na język hebrajski. Można bowiem zakładać, że obrady 
toczyły się w jidysz.

W pinkasie powinny zostać zapisane wszystkie weksle i obligacje wysta-
wiane na kraj, w przeciwnym razie były one nieważne283. Do pinkasu wpisywa-
no także wyroki trybunału waadu i inne dokumenty. Wpisywane dokumenty 
potwierdzają swoimi podpisami pisarze kraju albo pisarz kraju i szames kraju. 
Spotykamy też praktykę dołączania do księgi dokumentów czy wyroków, na 
przykład wyrok trybunału waadu z 1691 r., przyznający gminie słuckiej status 
gminy głównej, znajdował się – jak zapisano – na doklejonej karcie284. Zapisy-
wano także testamenty, jeśli miały one znaczenie dla kraju285.

Pinkas prowadzono w kilku kopiach, po jednej w każdej gminie głównej. 
W 1761 r. zapisano, że pinkas waadu będzie złożony u rabina lub w innym 
miejscu wybranym za jego zgodą i na jego polecenie286. Oprócz względów bez-
pieczeństwa dawało to seniorom kraju, odpowiedzialnym za realizację posta-
nowień waadu, możliwość sięgnięcia do zarządzeń. Taką motywację spisywa-
nia postanowień znajdujemy resztą na początku wielu protokołów. Z częstych 
odwołań do wcześniej wydanych zarządzeń widać, że były one rzeczywiście 
studiowane.

281 PM nr 407 (1644).
282 PM nr 90 (1623), PM nr 656 (1670). Mark Wisznicer pisze, że ten stary pinkas prawdo-

podobnie zaginął (M. Wisznicer, Der waad Lite..., kol. 163).
283 PM nr 698 i 700 (1673).
284 PM nr 829 (1691).
285 PM nr 305 (bd). Do pinkasu wpisany został testament Mojżesza Łazarowicza (ostatni 

znany dokument, który go dotyczył, pochodzi z 1633 r., testament został wpisany pod posta-
nowieniami waadu z 1634 r.). Zmarły zapisał krajowi (czyli waadowi) sumę 1000 złotych, od 
której procenty miały być rozdzielane gminom zwracającym się do waadu o wsparcie na budowę 
synagog.

286 PM nr 997 (1761).
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Ustawodawstwo

W zarządzeniach waadu znalazło odzwierciedlenie bardzo wiele proble-
mów dotyczących Żydów litewskich. Problemy te pojawiały się zapewne dość 
często, skoro instytucja centralna próbowała opracować generalne mecha nizmy 
i procedury zapobiegania im bądź ich rozwiązywania. W niniejszym rozdziale 
zaprezentowane będą nie tyle poszczególne sprawy, ile tendencje i kierunki 
ustawodawstwa waadu, stosowane rozwiązania i sposób myślenia o kwestiach 
ważnych dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

Zarządzeniom towarzyszyły często szczegółowe procedury postępowania, 
przede wszystkim dotyczące sytuacji, kiedy gmina lub jednostka nie chciały 
podporządkować się uchwałom waadu. Warto jednak pamiętać, że zarządzenia 
miały charakter normatywny i w większym stopniu pokazują intencje ustawo-
dawcy niż ich rzeczywiste stosowanie.

1. Wewnętrzne funkcjonowanie gmin

Można przypuszczać, że wiele zarządzeń dotyczących wewnętrznego funk-
cjonowania gmin było odpowiedzią na skargi kierowane do waadu. Generalnie 
bowiem zostawiano gminom możliwość kierowania się swoimi własnymi re-
gulacjami i zwyczajami, zwłaszcza jeśli były one od dawna stosowane1.

Zarządzenia waadu regulowały sposób przeprowadzania wyborów w gmi-
nach. Określały, jakie grono wyborców ma dokonać wyboru elektorów – nale-
żeli do niego przede wszystkim najważniejsi urzędnicy gminni: seniorzy (par-
nasi), towim, dajani, gabaje dobroczynności oraz ikurim. Zwracano uwagę, że 
osoby wybierające elektorów nie powinny być spokrewnione i że nie należy 
wybierać tych samych elektorów przez dwa lata z rzędu2. Opisywano szczegó-
łowo, spośród jakich kandydatów można wyłonić elektorów i w jaki sposób 
powinny przebiegać wybory3. W 1631 r. nakazano, aby każda gmina główna 

1 O wewnętrznym funkcjonowaniu gmin żydowskich zob. A. Michałowska, Między demo-
kracją a oligarchią…

2 PM nr 63 (1623), PM nr 160 (1628).
3 PM nr 161 (1628), PM nr 887 (1694), PM nr 935 (1719/1720), PM nr 986 (1761).
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ustaliła razem ze swoim rabinem sposób wybierania elektorów, zarówno dla 
własnej gminy, jak i dla swoich gmin okolicznych4. Niekiedy zalecano, aby 
szczegółowe zarządzenia dotyczące wyborów przygotowali w poszczególnych 
gminach miejscowi rabini i urzędnicy odpowiedzialni za wydawanie rozporzą-
dzeń (hebr. baalej takanot). Natomiast seniorom gmin zakazywano wtrącania 
się do wyborów i interweniowania na rzecz jakiejkolwiek osoby5.

Zarządzenia precyzowały, w jakich sytuacjach wybory były nieważne. 
Ostrzegano, że jeśli elektorzy złamią w czasie wyborów jakieś zarządzenie wa-
adu albo gminy, to dokonany przez nich wybór będzie nieważny, a oni sami 
zostaną pozbawieni swojej funkcji6. W 1761 r. polecono ogłosić przed losowa-
niem, grożąc wielkim cheremem, że nie wolno elektorom przyjąć żadnej ła-
pówki. Przyjmujący łapówkę elektorzy mieli stracić swoją funkcję i zostać od-
sunięci od wyborów, natomiast wybrani przez nich urzędnicy byli unieważnieni. 
W przypadku nieobecności rabina podczas wyborów, obowiązek czuwania nad 
przestrzeganiem tego zarządzenia spoczywał na każdym uczestniku zebrania7. 
Zastrzegano, że wszelkie nominacje – zarówno na najważniejsze, jak i na drob-
ne urzędy – są nieważne bez zgody rabina. Co ciekawe, dotyczyło to także 
rozdzielania przez kahał nominacji na urzędy, kiedy rabin wyjeżdżał z gminy 
na zgromadzenie waadu8.

Zarządzenia waadu regulowały również drogę awansu na urzędach, narzu-
cając konieczność stopniowego piastowania kolejnych urzędów gminnych, 
przy czym wyjątek czyniono dla byłych rabinów9. Parokrotne podkreślono, że 
elektorom nie wolno nominować samych siebie na urząd, którego nie sprawo-
wali przez wyborami10. Wobec kandydatów na urzędy stosowano też wymóg 

 4 PM nr 243 (1631).
 5 PM nr 886 (1694).
 6 PM nr 849 (1691). PM nr 850 (1691): W przypadku wątpliwości, czy rzeczywiście elek-

torzy naruszyli prawo podczas wyborów, rzecz powinna zostać rozstrzygnięta przez kahał, rabina 
i ubiegłorocznych przywódców. Mieli oni podjąć decyzję większością głosów, zastrzegano jed-
nak, że głos rabina powinien być w tej większości. Jeśli rabin i 2 przywódców nie zgodziliby się 
z opinią większości, to jednostka miała prawo odwołać się do decyzji gmin głównych.

 7 PM nr 991 (1761).
 8 PM nr 978 (1761).
 9 PM nr 655 (1670): Ten, kto był gabajem, mógł zostać ikurem kahału, a tego, kto przez 

2 lata był ikurem, można było wybrać do grona towim kahału. Ten, kto przez 3 lata należał do 
towim kahału, mógł zostać seniorem kahału lub seniorem kraju. W 1673 r. zapisano, że jeśli jakaś 
gmina chciałaby unieważnić to zarządzenie, to ma do tego prawo (PM nr 687). PM nr 924 
(1719/1720): Były rabin, będąc dajanem, mógł zostać jednym z towim (mając jednak pisemne 
zezwolenie od waadu).

10 PM nr 655 (1670). W 1673 r. dano gminom prawo unieważnienia tego zarządzenia (PM 
nr 687), podobnie w 1676 r. (PM nr 720). Później zakaz powtórzono w latach 1679 (PM nr 766), 
1694 (PM nr 895) i 1719/1720 (PM nr 924).
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odpowiedniego wieku bądź upłynięcia odpowiednio długiego okresu po ślubie, 
co wiązało się z posiadaniem obywatelstwa. Uzależniano to jednak od wielko-
ści gminy, najwyraźniej obawiając się, że stosowanie tego wymogu w gminach 
mniejszych może zbytnio ograniczyć grono osób nadających się do pełnienia 
urzędów11. Zastrzegano też, że osoby wybierane na urzędy gminne muszą pła-
cić odpowiednio wysokie podatki, określając niekiedy ich wysokość dla po-
szczególnych urzędów, przy czym – w zależności od zwyczajów panujących 
w poszczególnych gminach – brano pod uwagę pogłówne lub podatek majątko-
wy. Wyjątkowo traktowano jedynie wybitnych uczonych, którzy byli wcześniej 
rabinami, oraz osoby utrzymujące jesziwę12.

Ograniczenia wyborcze dotyczyły również jednoczesnego sprawowania 
urzędów przez osoby spokrewnione lub spowinowacone. W 1694 r. zapisano, 
że w gminach, gdzie obowiązywał ten zakaz, w przypadku ustania więzów po-
krewieństwa (np. w wyniku rozwodu), osoby te uznawano za zdatne do jedno-
czesnego piastowania urzędów gminnych po upływie 10 lat13. Określano też, 
ilu przywódców może być spokrewnionych14. Ograniczenia przewidywano 
również w stosunku do osób, które wracały do swojej gminy po pełnieniu w in-
nej gminie funkcji rabina, chazana lub szamesa15. Ograniczenia te zniesiono 
w 1661 r., postanawiając, że osoba wracająca do swojej gminy po pełnieniu 
funkcji rabina w innej gminie, traktowana jest od razu jak pozostali mieszkańcy 
gminy. Jedynie w trakcie dwóch lat po powrocie osoba taka nie mogła być 
elektorem i taksatorem16.

11 PM nr 971 (1761): Zakazywano, aby wśród członków kahału znajdowali się przywódcy, 
którym nie upłynęło 10 pełnych lat od ślubu. Seniorom miało upłynąć od ślubu 15 pełnych lat, 
a dajanom – 6. Zastrzegano przy tym, że powyższe wymogi dotyczą gminy, w której znajduje się 
10 minjanów (czyli 100 dorosłych mężczyzn).

12 PM nr 877 (1694), PM nr 899 (1694), PM nr 1015 (1761).
13 PM nr 890 (1694).
14 Podczas waadu 1719/1720 w Indurze postanowiono, że dwaj krewni pierwszego stopnia 

nie mogą być jednocześnie w składzie kahału (Tosafot u-miluim..., s. 155, nr 70, 14 szwat 5480 
= 24 I 1720, Indura). PM nr 984 (1761): Określono, ilu spośród towej ha-ir mogło być spokrew-
nionych. W gminach, gdzie było 11 towej ha-ir, niespokrewnionych musiało być 10, przy 
13 – 11, a przy 16 – 13. Zastrzegano, że krewni nie mogą zasiadać w jednej sekcji. Jednocześnie 
gminom dawano możliwość wydania w tej sprawie własnych zarządzeń, zaostrzających bądź 
łagodzących postanowienia waadu.

15 PM nr 406 (1644): Takiej osoby, w ciągu dwóch lat od pierwszych świąt Pesach po po-
wrocie, nie wolno było nominować na elektora, nie mogła też ona należeć do grona seniorów, 
towim, ikurim i taksatorów, elektorzy mogli ją tylko wyznaczyć na dajana (ale z pewnym ograni-
czeniem kompetencji).

16 PM nr 538 (1661). Zarządzenie to musiało budzić wątpliwości, skoro w 1676 r. podano 
jego wyjaśnienie: przy losowaniu elektorów osoba taka mogła włożyć do urny kartkę z nazwi-
skiem innej osoby, ale nie ze swoim własnym (PM nr 719).
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Zarządzenia waadu regulowały również zasady funkcjonowania i kompe-
tencje poszczególnych urzędów gminnych. Przypominano, że w trzech gmi-
nach głównych funkcja parnasa miesięcznego powinna przechodzić co miesiąc 
z jednego seniora na drugiego17. Parnasowi miesięcznemu nie wolno było prze-
chowywać należących do kahału pieniędzy, weksli ani zastawów – musiały one 
być one w posiadaniu wiernika18. Zakazywano czekać w dzień powszedni na 
parnasa miesięcznego z rozpoczęciem modlitwy w synagodze, a kahałowi nie 
wolno było opóźnić rozpoczęcia modlitwy bez wiedzy rabina19.

Zarządzenia waadu regulowały również tryb usunięcia z urzędu, najwyraź-
niej dążąc do ograniczenia samowoli władz gminnych i nadużywania tej kary. 
Podczas waadu w 1691 r. postanowiono, że gminy główne nie mają prawa de-
cydować o usunięciu z urzędu w swojej gminie żadnej osoby, a tym bardziej 
kilku. Mogło to nastąpić jedynie na zgromadzeniu pełnego posiedzenia waadu 
wraz z rabinami. Decyzja o usunięciu miała być podjęta większością głosów, 
zastrzegano jednak, że w tej większości powinno być 3 rabinów. Jeśli usunięciu 
sprzeciwi się 3 rabinów i 3 seniorów kraju lub 2 rabinów i 5 seniorów kraju, to 
nikogo nie można było usunąć. Dodawano przy tym, że nie wolno usunąć z urzę-
du więcej niż 2 przywódców rocznie20. Okres usunięcia z urzędu nie powinien 
trwać dłużej niż jeden rok, a decyzja powinna zapaść większością 2/3 głosów, 
wśród których musiał być głos rabina. Specjalny tryb przewidywano w przy-
padku kontrowersji dotyczących usunięcia, kiedy dwaj przywódcy wraz z rabi-
nem byliby przeciwni usunięciu, a kahał byłby za usunięciem. Wówczas osoba, 
której rzecz dotyczyła, miała prawo – złożywszy uprzednio wadium – objechać 
gminy główne, aby te zdecydowały większością głosów o usunięciu bądź pozo-
stawieniu na stanowisku21.

Za przyjęcie łapówki grożono usunięciem z urzędów gminnych na zawsze22.
Określano, jakie grono powinno podejmować decyzje, zwłaszcza w naj-

ważniejszych dla gminy sprawach. Decyzje wymagające zgody kahału powin-
ny zapadać na jego wspólnym zebraniu, a nie być przekazywane przez szame-
sa. Uchwalonych zarządzeń nie wolno było unieważnić, dopóki nie zbierze się 
razem siedmiu towej ha-ir23. Przy decyzjach dotyczących zatrudnienia rabina, 
chazana i szamesa oraz w innych ważnych sprawach należało poczekać na po-
wrót przywódcy, który wyjechał poza gminę w misji zleconej mu przez kahał. 

17 PM nr 208 (1628).
18 PM nr 933 (1719/1720).
19 PM nr 1006 (1761).
20 PM nr 846 (1691), PM nr 897 (1694).
21 PM nr 848 (1691).
22 PM nr 923 (1719/1720).
23 PM nr 170 (1628).
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Wyjątek stanowiły sprawy bardzo pilne24. W 1661 r. zapisano, że w gminach 
głównych decyzje dotyczące ważnych spraw, rozdzielenia urzędów, datków 
czy prezentów powyżej 10 złotych powinny być podjęte na zebraniu przynaj-
mniej 5 przywódców (2 seniorów + 3 towim albo 1 seniora + 1 seniora kraju + 
3 towim). W przeciwnym razie zabraniano przywódcy podpisać się na wyda-
nym dokumencie25.

Gminom głównym nakazywano wydanie odpowiednich zarządzeń, aby 
przebieg obrad kahału nie był ujawniany26. Zakazywano również omawiania 
spraw poza posiedzeniami kahału. Przywódca, który chciałby wnieść na posie-
dzeniu kahału jakąś kwestię, nie powinien rozmawiać o niej z innymi przywód-
cami, dopóki wszyscy się nie zgromadzą. Dotyczyło to również omawiania 
spraw po rozejściu się przywódców do domów, kiedy sprawy te nie zostały 
zakończone27. Zarządzenie to złagodzono na kolejnym waadzie, dając każdemu 
przywódcy prawo naradzenia się z jednym z siedmiu towej ha-ir28.

Każda gmina mogła wydać własne zarządzenia, zastrzegano jednak, że nie 
mogą one być sprzeczne z postanowieniami waadu29. Niekiedy zalecano wy-
branie specjalnych urzędników mających opracować zarządzenia w gminach 
(hebr. baalej takanot), zazwyczaj wspólnie z rabinem30. W przypadku różnicy 
zdań co do interpretacji zarządzeń, decydująca miała być opinia rabina i wyda-
jących zarządzenia (przy zarządzeniach gminnych) oraz rabina i seniorów kra-
ju (przy zarządzeniach waadu)31.

Regulacje waadu określały również stopień ingerencji władz gminnych 
w funkcjonowanie bractw. W 1670 r. zapisano, że we wszystkich bractwach 
dwóch gabajów powinno być wybranych przez bractwo spośród jego człon-
ków, natomiast dwóch gabajów miał wyznaczyć kahał (spośród członków brac-
twa lub spoza niego). Wyjątek miało stanowić bractwo grabarzy (pogrzebowe), 
gdzie polecano postępować „tak jak dawniej”32. Zarządzenie to powtórzono 
w 1687 r., dodając, że szames bractwa ma być wybrany za zgodą kahału. Wy-
jątek miało stanowić bractwo pogrzebowe w Grodnie33.

24 PM nr 341 (1637).
25 PM nr 544 (1661).
26 PM nr 191 (1628).
27 PM nr 199 (1628).
28 PM nr 240 (1631).
29 PM nr 575 (1664). Niekiedy jednak prawo to ograniczano, np. w 1694 r. zakazano gmi-

nom wydawania między waadami zarządzeń dotyczących przeprowadzania wyborów, nawet za 
zgodą wszystkich przywódców gminnych. Wolno było jedynie wybrać dawne, niebudzące za-
strzeżeń zarządzenia, w których wydaniu uczestniczył rabin (PM nr 885).

30 PM nr 999 (1761).
31 PM nr 753 (1679).
32 PM nr 641 (1670).
33 PM nr 817 (1687).
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Wiele uwagi poświęcano sprawom podatków i opłat pobieranych w gmi-
nach. Pierwszą kwestią był wybór taksatorów. Nakazywano, aby płacili oni 
odpowiednio wysokie podatki gminne, pochodzili z różnych grup majątko-
wych i aby sami zapłacili najpierw swój podatek, a przynajmniej jego część34. 
Zalecano, żeby większość taksatorów w gminach głównych miała tytuł chawer 
lub morenu35, co oznaczało, że były to być osoby uczone i szanowane, a w prak-
tyce – dobrze sytuowane i plasujące się wysoko w hierarchii społecznej36. Oso-
bom powiązanym ze sobą rodzinnie bądź majątkowo zakazano udziału w dzia-
łaniach dotyczących krewnego bądź wspólnika, tj. zasiadania na procesie lub 
brania udziału w wyliczaniu jego podatków37. W 1761 r. nakazano, aby w każ-
dej gminie wyznaczyć „ukrytych” taksatorów, którzy przez dwa lata mieli być 
tajni, a dopiero w trzecim roku jawni38. Najwyraźniej miało to ograniczyć moż-
liwość wywierania na nich nacisku.

Ustalono także zasady, jakimi taksatorzy mieli się kierować przy wylicza-
niu podatku majątkowego, wskazywano konieczność zredukowania podatków 
pogorzelcom, a także uwzględnienia przy opodatkowaniu różnych źródeł za-
robkowania: arend, funkcji przy poborze podatków i ceł, dochodów z gorzelni, 
słodowni, młynów, spichlerzy itp.39 Zakazywano podwójnego opodatkowania: 
w przypadku osób posiadających kapitał, który stanowił ich sposób zarobko-
wania, taksatorzy musieli dokonać wyboru, czy wyznaczyć podatek od kapita-
łu, czy od sposobu zarobkowania, gdyż nie wolno im było zastosować dwóch 
sposobów jednocześnie40. Zarządzenia waadu określały zasady płacenia podat-
ku dla wojska (hebr. dmej zelnir), precyzując, jakie jego części mają być pobie-
rane według podatku majątkowego, pogłównego i podymnego41.

34 PM nr 3 (1623).
35 Tytułem chawer (hebr., towarzysz [nauki]) określano uczonego słynącego z przestrzega-

nia przykazań. Tytuł morenu (hebr., nasz nauczyciel) został wprowadzony przez wiedeńskiego 
rabina Meira ben Barucha Halewiego (1320–1390) dla jego uczniów, aby potwierdzić ich kwali-
fikacje do pełnienia funkcji rabina. Od XV w., kiedy wprowadzono egzamin rabinacki, tytuł ten 
przestał oznaczać urząd rabina, a jedynie kwalifikacje rabiniczne. W późniejszym okresie tytuły 
chawer i morenu były kupowane przez najbogatszych mieszkańców dla ich synów lub zięciów 
i utraciły bezpośredni związek z wykształceniem. Natan Hanower notuje w swojej kronice Jewen 
mecula, że w gminie liczącej 50 obywateli 20 z nich miało tytuł chawer lub morenu (Kroniki, 
opisy i elegie hebrajskie z czasów Chmielnickiego, wyd. M. Bałaban, „Ruś” I, 1911, z. 4, s. 405). 
Jednak wbrew przekonaniu autora kroniki nie świadczy to o wysokim poziomie wykształcenia 
polskich Żydów, a jedynie o dewaluacji tych tytułów.

36 PM nr 805 (1687).
37 PM nr 936 (1719/1720).
38 PM nr 985 (1761).
39 PM nr 4 (1623), PM nr 562 (1664), PM nr 618 (1667), PM nr 659 (1670), PM nr 979 

(1761).
40 PM nr 561 (1664).
41 PM nr 195 (1628), PM nr 196 (1628), PM nr 198 (1628), PM nr 235 (1631).
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Przy wyznaczaniu podatku majątkowego, w przypadku wątpliwości co do 
przysięgi składanej przez podatnika, taksatorom dawano możliwość wejścia 
do jego domu i przeprowadzenia rewizji we wszystkich izbach, skrzyniach 
i skrzynkach, a także przejrzenia jego pinkasu (chodzić tu może o księgę, 
w której odnotowywano transakcje, dochody, długi itp.) Zastrzegano jednak, że 
taksatorzy mogą to czynić tylko do chwili podpisania rejestru podatkowego. 
Mogli oni nałożyć na każdego obowiązek złożenia przysięgi, przy czym rozpo-
czynając swoją działalność, sami również składali przysięgę, zobowiązując się 
do uczciwego pełnienia swojej funkcji42. Natomiast przy składaniu przysięgi 
przez podatnika kwestionującego wysokość wyliczonego mu podatku majątko-
wego taksatorzy zobowiązani byli zredukować wyznaczony podatek o 1/343.

Kahałowi nie wolno było wtrącać się w wyliczanie podatku majątkowe-
go44. Zakazywano też pobierania dodatkowych podatków i opłat na potrzeby 
gminne. Było to możliwe jedynie w razie wielkiej konieczności, za zgodą całe-
go kahału wraz z rabinem, przy czym należało odnotować, od kogo pobrano 
opłatę i z czego będzie ona zwrócona45. Chcąc pobrać krupkę – podatek docho-
dowy, płacony głównie od handlu – aby pozyskać pieniądze na spłatę długów 
gminnych, przywódcy gminni powinni zgromadzić się i opracować szczegóły 
poboru. Należało ogłosić je 2 lub 3 razy w synagodze, zastrzegając, że każda 
osoba zgłaszająca wątpliwości może przedstawić pisemnie swoje argumenty 
rabinowi lub – w miejscowości, gdzie nie ma rabina – kantorowi i szamesowi. 
Następnie należało wysłać rejestr do gminy głównej i dopiero po uzyskaniu 
zatwierdzenia od przywódców gminy głównej można było rozpocząć pobór46.

W sytuacji rozproszonego osadnictwa wyjaśnienia wymagała kwestia, 
gdzie należy płacić swoje podatki. Waad w 1632 r. określał, że osoby pełniące 
funkcję pisarza lub gońca poza swoją gminą, ale niezajmujące się tam handlem 
płacą podatki jedynie w swojej gminie47. Natomiast w przypadku dzierżawienia 
majątków czy karczem w innym okręgu miejsce płacenia podatków uzależnia-
no od tego, czy dzierżawca mieszka tam z żoną i czy zostaje w tym okręgu 
na święta48.

42 PM nr 5 (1623). Tekst przysięgi taksatorów, zaczerpnięty z pinkasu kahału witebskiego, 
podaje Pinkas S. Marek (Raskładcziki nałogow (szamaim) w litowskich kagałach XVII–XVIII w., 
„Jewriejskaja Starina” 1, 1901, nr 2, s. 164).

43 PM nr 563 (1664). Pinkas S. Marek podaje także tekst przysięgi składanej przez gospo-
darzy-podatników, również pochodzący z pinkasu kahału witebskiego (Raskładcziki nałogow..., 
s. 168).

44 PM nr 925 (1719/1720).
45 PM nr 632 (1670).
46 PM nr 474 (1650).
47 PM nr 265 (1632).
48 PM nr 266 (1632).
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Oprócz płacenia podatków gminnych na mieszkańcach gminy ciążył obo-
wiązek partycypowania w spłacaniu długów gminnych. Tu pojawiały się naj-
wyraźniej wątpliwości, co do tego, na kim spoczywa ten obowiązek. W 1655 r. 
waad postanowił, że osoba, która wyprowadzi się z gminy w ciągu 2 lat po 
swoim ślubie, nie jest do tego zobowiązana – musi jedynie zapłacić wszystkie 
podatki aż do następnych świąt Pesach, czyli do zamknięcia roku podatkowe-
go49. Natomiast jeśli ktoś wyprowadził się z terenu Litwy lub przeniósł się, 
żeby objąć rabinat w innej gminie litewskiej, a wcześniej już partycypował w spła-
caniu długów gminnych, to obowiązek ten nadal na nim ciążył. Przywódcom 
gmin dano prawo zatrzymania go w drodze i skonfiskowania jego majątku na 
spłacenie przypadającej na niego części długów50. W 1667 r. zapisano, że uczo-
nego, który zostanie rabinem w innej gminie i postanowi się tam przeprowa-
dzić, a jego majątek wynosi tylko 300 złotych, kahałowi nie wolno zatrzymać 
z powodu spłaty długów. Jednakże gdy posiada on większy majątek, powinien 
zapłacić 1/5 (przy majątku do 1000 złotych) lub 1/6 (od majątku powyżej 1000 
złotych)51.

Wiele zarządzeń waadu regulujących funkcjonowanie gmin dotyczyło rabi-
natu52. Miały one na celu wzmocnienie zarówno stabilności tego urzędu, jak i au-
torytetu piastujących go osób.

Rabin był najważniejszym funkcjonariuszem gminy, wskaźnikiem jej sta-
tusu i zamożności. W polityce władz gminnych widoczna jest tendencja do 
ograniczania jego kompetencji. Już sam czasowy charakter zawieranego przez 
kahał kontraktu z przyjmowanym rabinem był formą uzależnienia tego ostat-
niego. Jeśli nie spełniał on swoich zadań należycie z punktu widzenia potrzeb 
kahału, to kontrakt nie był przedłużany. Od kahału zależała też wysokość pensji 
rabina. Stąd jego pozycja w gminie była nieco dwuznaczna: z jednej strony był 
on przywódcą religijnym, który czuwał nad przestrzeganiem prawa i nad mo-
ralnością wszystkich mieszkańców gminy, w tym także członków władz, a z dru-
giej strony był urzędnikiem od nich zależnym, bo przez nich angażowanym 

49 PM nr 520 (1655).
50 PM nr 521 (1655).
51 PM nr 608 (1667).
52 O rabinacie zob. S. Assaf, Le-korot ha-rabanut (be-Aszkenaz, Polania we-Lita) [W spra-

wie rabinatu (w Niemczech, Polsce i na Litwie)], [w:] tenże, Be-ohalej Jakow. Prakim me-chajej 
ha-tarbut szel ha-Jehudim be-jemej ha-bejnajim [W namiotach Jakuba. Studia dotyczące kultury 
Żydów w średniowieczu], Jeruszalajim 1943, s. 27–65; Ch.H. Ben-Sasson, Hagut we- 
-hanhaga. Haszkafotejhem he-chewratijot szel Jehudej Polin be-szilhej jemej-ha-bejnajim [Teo-
ria i praktyka. Obraz społeczny Żydów polskich w końcu średniowiecza], Jeruszalajim 1959, 
s. 160–193, A. Teller, Vilniaus Gaonas ir aštuonioliktojo amžiaus bendruomeninis Lenkijos ir 
Lietuvos rabinatas, [w:] Vilniaus Gaonas ir žydų kultūros keliai. Tarptautinės mokslinės konfe-
rencijos medžiaga Vilnius, 1997 m. rusėjo 10–12 d., Vilnius 1999, s. 132–142.
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i opłacanym. Doprowadziło to do wytworzenia układu wzajemnej zależności, 
w którym obie strony potrzebowały się wzajemnie i gdzie rabin dawał religijną 
sankcję poczynaniom kahału53.

Zakazywano przyjmowania rabina w zamian za łapówkę lub pożyczkę dla 
gminy, będącą w rzeczywistości zawoalowaną formą łapówki. Zarówno dają-
cym, jak i biorącym łapówkę grożono surowymi karami i pozbawieniem funk-
cji, a sam wybór unieważniano54. W przypadku objęcia rabinatu z naruszeniem 
zarządzeń rzecz miała zostać wyjaśniona przez rabina gminy głównej, który 
mógł wydać zakaz objęcia tej funkcji55.

Zarządzenia waadu pokazują, że starano się ograniczyć możliwości inge-
rencji władz nieżydowskich w obsadę rabinatu. Zakazywano zatem obejmowa-
nia rabinatu przy ich pomocy56. W przypadku usunięcia jakiegoś rabina z gmi-
ny wskutek ingerencji władz nieżydowskich zakazywano przyjmowania innego 
kandydata aż do upłynięcia terminu kontraktu usuniętego poprzednika. Zakaz 
ten obowiązywał nawet wtedy, gdy nowy rabin miał pisemne zezwolenie od 
swojego usuniętego poprzednika57.

Kandydatom na rabinat stawiano wymóg odpowiedniego wieku, gdyż oso-
by zbyt młode obniżały powagę tego urzędu. Zakazywano przyjmowania osób, 
którym nie upłynęło 12 lat od ślubu58. W innym zarządzeniu zakazywano 

53 J. Katz, Tradition and Crisis..., s. 74–75.
54 PM nr 839–840 (1691), PM nr 882 (1694).
55 PM nr 913 (1719/1720).
56 PM nr 913 (1719/1720). W praktyce objęcie rabinatu wymagało zezwolenia, czyli tzw. 

konsensu, w mieście królewskim od wojewody lub starosty, a w miastach prywatnych od właści-
ciela terenu, co otwierało możliwość ingerencji w obsadę rabinatu. Znamy wiele standardowych 
konsensów wystawionych przez Radziwiłłów dla rabinów nieświeskich: AGAD, AR XV, teka 5, 
plik 2, nr 34 (1731); AR XV, teka 5, plik 2, nr 37 (1738); AR XV, teka 5, plik 2, nr 39 (1751); AR 
XV, teka 5, plik 2, nr 44 (1763). Wpływ na obsadę rabinatów mieli także faktorzy magnaccy, 
dzięki swoim kontaktom bowiem mogli obsadzać rabinaty swoimi krewnymi i znajomymi. Anna 
Radziwiłłowa, właścicielka Birż, nakazywała w 1735 r. kahałowi birżańskiemu „aby się nie wa-
żył obierać inszego rabina nad tego, którego wam Szmojło, faktor mój generalny, sam poda i już 
ode mnie ma na to konsens, aby ten był rabinem” (NGAB, f. 694, op. 3, nr 19a, k. 216). Wpływ 
na obsadę rabinatu wywierali także urzędnicy dominialni. Zachowane źródła pokazują także, że 
często sami kandydaci lub ich krewni czy zwolennicy zabiegali o protekcję pańską przy stara-
niach o rabinat, czego skrajnym przykładem może być sytuacja w Słucku w początku XVIII w., 
gdzie zwaśnione strony szukały poparcia u urzędników dominialnych i czołowych magnatów 
litewskich; zob. A. Michałowska-Mycielska, Władza dominialna a konflikt w gminie…, s. 59– 

–71. Podobna sytuacja wydarzyła się w połowie XVII w. w Nieświeżu, gdzie konflikt dotyczący 
„prawności obrania” rabina Szymchy Morduchowicza oparł się o władze dominialne. Admini-
strator ogłosił wybór nieprawnym, unieważnił wydany już konsens, a kahałowi polecił nie-
zwłoczne przeprowadzenie wyborów nowego rabina; AR XV, teka 18, plik 3, nr 3, s. 6–9 (bd).

57 PM nr 915 (1719/1720).
58 PM nr 914 (1719/1720).
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 pełnienia funkcji rabina przed ukończeniem 20 roku życia, a wyjątek czyniono 
dla osób mających na to wcześniejsze zezwolenie59.

Ostrożność zalecano przy przyjmowaniu osób nowych, niemających do-
świadczenia. Przy przyjmowaniu kandydata, który wcześniej nie pełnił funkcji 
rabina i nie prowadził jesziwy, wymagana była zgoda dwóch rabinów litew-
skich (w tym jednego lokalnego, czyli z miejscowej gminy głównej) lub zgoda 
lokalnej gminy głównej i dwóch rabinów gmin głównych. We wszystkich gmi-
nach, aby przyjąć rabina z innego kraju, trzeba było powiadomić rabina i senio-
rów swojej gminy głównej i uzyskać ich zgodę. Przed przybyciem do gminy, 
aby wygłosić zwyczajowe kazanie, kandydat musiał udać się do własnej gminy 
głównej i złożyć oświadczenie, że obejmuje rabinat zgodnie z prawem60.

Przy przyjmowaniu rabina spisywano kontrakt zawierający warunki, któ-
rych ten zobowiązany był przestrzegać61. W 1673 r., kierując się zapewne 
oszczędnością, zapisano, że gmina po przyjęciu rabina powinna wysłać mu 
kontrakt rabinacki nie przez specjalnego posłańca, ale przez jakiegoś ubogiego 
Żyda idącego pieszo lub przez jednego tylko posłańca nieżydowskiego62. Oso-
ba wybrana na rabinat zobowiązana była do objęcia tego stanowiska w ciągu 
kwartału od dnia przyjęcia63.

Zarządzenia waadu regulowały również tryb zwalniania rabina, co najwy-
raźniej stanowiło pole do nadużyć ze strony władz gminnych. Przede wszyst-
kim nie wolno było przyjąć następnego rabina, kiedy pierwszy był jeszcze na 
stanowisku64. Parokrotnie waad uchwalał sprzeczne zarządzenia dotyczące 
zwalniania rabina, raz osłabiające, a raz wzmacniające jego pozycję. W 1623 r. 
zapisano, że rabin, któremu kończy się termin kontraktu, a którego władze 
gminne nie przyjmą ponownie, będzie automatycznie zwolniony ze swojej 
funkcji i nie trzeba go o tym specjalnie zawiadamiać65. Całkowicie sprzeczne 
postanowienie wydano w 1628 r.: rabin, którego kahał nie powiadomi pół roku 
przed terminem zakończenia kontraktu o planowanym zwolnieniu, zostanie au-
tomatycznie przyjęty na taki czas, jak poprzednio66. W 1634 r. nakazywano 
stosować zarządzenie z 1623 r., ale w 1676 r. potwierdzono ostatecznie waż-
ność postanowienia z 1628 r., ogłaszając wszystkie sprzeczne z nim zarządze-
nia za nieważne67.

59 PM nr 961 (1761).
60 PM nr 103 (1626), PM nr 591 (1667), PM nr 882 (1694).
61 PM nr 918 (1719/1720).
62 PM nr 694 (1673).
63 PM nr 564 (1664).
64 PM nr 914 (1719/1720).
65 PM nr 48 (1623).
66 PM nr 171(1628).
67 PM nr 280 (1634), PM nr 726 (1676).
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Wiele postanowień podkreślało pozycję rabina w gminie. Rabin zatwier-
dzał wyniki wyborów gminnych, najważniejsze zarządzenia, rozdzielanie po-
bieranych grzywien, wystawianie dokumentów, nadawanie tytułów chawer 

i morenu. Przysługiwało mu także specjalne miejsce w synagodze. W 1761 r. 
zapisano, że w miejscowości, gdzie nie ma rabina, kahałowi nie wolno dopu-
ścić, by ktoś zasiadał na przysługującym mu miejscu w synagodze, chyba że 
jest to nauczyciel sprawiedliwości (hebr. more cedek)68. Gminom, przede 
wszystkim głównym, zakazywano wydawania zarządzeń dotyczących pozycji 
rabina w trakcie trwania rabinatu69. Szczególny tryb przewidywano przy skła-
daniu przez rabina przysięgi (mógł ją złożyć w domu w obecności szamesa) 
i przy pozywaniu go do sądu. Jednostka lub kahał, chcąc pozwać do sądu swo-
jego rabina, zobowiązani byli stawić się najpierw u rabina, parnasa miesięczne-
go i jeszcze jednego seniora swojej gminy głównej. Ci zaś, uznawszy za sadność 
sprawy, udzielali pisemnego zezwolenia na pozew. W przypadku pozywania 
rabina gminy głównej należało zasięgnąć opinii i uzyskać pozwolenie rabinów 
i seniorów kraju dwóch pozostałych gmin głównych70. W przypadku procesu 
rabina z kahałem do rabina należał wybór, jaki sąd innej gminy głównej będzie 
wyrokował w sprawie71.

Jednocześnie jednak zarządzenia waadu starały się nie dopuścić do zdomi-
nowania gminy przez rabina i jego krewnych. Krewni rabina nie mogli być 
przywódcami ani dzierżawcami jakiegokolwiek podatku w danej gminie. Nato-
miast krewni rabinów gmin głównych mogli być dzierżawcami podatków, ale 
nie przywódcami (chyba że zezwalały na to zarządzenia gminne)72.

Zarządzenia waadu regulowały również wystawianie dokumentów w gmi-
nach. Prawo pisania dokumentów (weksli, kontraktów, transakcji, wyroków 
sądowych) miał jedynie pisarz miasta (hebr. sofer ha-ir), a w miejscowościach, 
gdzie nie było stałego pisarza, chazan i szames. Dokument spisany w inny spo-
sób nie był ważny i nie można się było nim posługiwać w procesie sądowym. 
Wyjątek czyniono dla dajanów w Grodnie, którzy sami mogli wypisywać 
 dokumenty73.

Ganiono opieszałość władz i przymykanie oczu na łamanie zarządzeń, za-
równo gminnych, jak i krajowych, spowodowane własnymi interesami bądź 

68 PM nr 994 (1761). Nauczyciel sprawiedliwości (hebr. more cedek – interpretator Tory) 
instruował, jakie rzeczy są dozwolone, a jakie zakazane w świetle prawa żydowskiego. W prak-
tyce była to jedna z funkcji pełnionych przez rabina.

69 PM nr 751 (1679), PM nr 789 (1683).
70 PM nr 168 (1628), PM nr 995 (1761).
71 PM nr 1021 (1761).
72 PM nr 1020 (1761).
73 PM nr 54 (1623).
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zwykłym lenistwem. Nakazano zatem, aby w gminach głównych wybierać co 
roku, podczas Pesach, dwóch specjalnych memunów, którzy będą czuwać nad 
przestrzeganiem zarządzeń. Mieli oni możliwość karania grzywną, nakładania 
cheremu i stosowania wszelkich środków przymusu, a seniorzy i przywódcy 
nie mieli prawa ingerować w ich działalność74. Nieraz, wydając zarządzenia 
dotyczące kar, jakie należy stosować wobec przestępców, dodawano, że w sy-
tuacji gdy władze gminy zaniechają wprowadzania w życie zarządzeń, te same 
kary będą stosowane wobec urzędników gminnych. Na przywódców gmin-
nych – siedmiu towej ha-ir oraz seniorów kraju – nakładano szczególną odpo-
wiedzialność za karanie najpoważniejszych przestępców, którzy mogli ścią-
gnąć niebezpieczeństwo na wszystkich Żydów75.

W 1637 r. narzekano, że zarządzenia waadu nie są przestrzegane ze wzglę-
du na opieszałość i słabość przywódców. Nakazywano, aby parnas miesięczny 
każdej gminy czuwał nad przestrzeganiem zarządzeń, zanotowanych na tablicy 
wiszącej w synagodze, zwłaszcza zakazów dotyczących strojów. W wigilię no-
wego miesiąca ustępujący parnas miesięczny zobowiązany był zgromadzić 
przywódców (seniorów, towim i ikurim), a parnas obejmujący kolejny miesiąc 
miał się przed nimi zobowiązać do karania ludzi naruszających zarządzenia. 
Natomiast pierwszego dnia nowego miesiąca szames miał ogłosić publicznie 
w synagodze o powyższym zobowiązaniu parnasa miesięcznego76.

Na władze gminne nakładano obowiązek zwalczania donosicielstwa i wno-
szenia fałszywych oskarżeń, zwłaszcza wymierzonych przeciwko urzędnikom 
i funkcjonariuszom gminnym. Zapewne dotyczyło to przede wszystkim kiero-
wania donosów czy oskarżeń do władz nieżydowskich. Odpowiedzialność za 
oskarżenia wobec rabina lub siedmiu towej ha-ir, będące wynikiem donosu 
albo zemsty (np. za wydany wyrok), spoczywała na całej gminie i ciążyła na 
opieszałym kahale, który zawczasu powinien „połamać zęby” złoczyńcy. W ta-
kiej sytuacji rabin winien napomnieć przywódców i skłonić ich do energicz-
nych działań przeciwko donosicielowi. Również pojedynczy człowiek miał 
prawo domagać się od przywódców, żeby wystąpili w jego obronie przeciwko 
donosicielowi77. Jeszcze parokrotnie waad wydawał zarządzenia w podobnym 
duchu, nakładając na opieszały kahał odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
rabinowi i przywódcom78. Równie surowo nakazywano karać tych, którzy będą 
„przekazywać majątek Żydów w ręce nie-Żydów”, tzn. udzielać informacji, 
które spowodują straty materialne, zwłaszcza jeśli poszkodowanym byłby 

74 PM nr 94 i 101 (1623).
75 PM nr 201 (1628), PM nr 241–242 (1631).
76 PM nr 325 (1637).
77 PM nr 129 (1628).
78 PM nr 219 (1631), PM nr 747 (1679), PM nr 874 (1694).
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 rabin. Gdyby zaświadczyło o tym dwóch świadków, choćby opisując dwa róż-
ne zdarzenia, taką osobę uznawano za donosiciela. Jeśli wskutek działań dono-
siciela wynikłaby jakaś szkoda, choćby po dłuższym czasie lub po śmierci do-
nosiciela, to szkoda ta wraz z procentami wyliczonymi od dnia donosu miała 
być pokryta z majątku donosiciela, nawet z nieruchomości czy z posagu danego 
przez niego synowi czy córce. Donosicieli należało usunąć z piastowanych 
urzędów, a także zakazać im zawierania zaręczyn. Poszkodowany miał również 
prawo wszcząć sprawę sądową przeciwko donosicielowi w którejś z gmin 
głównych. Zaznaczano przy tym, że sprawa o donosicielstwo nie powinna być 
rozgłaszana ani przez sąd, ani przez świadków79.

Zarządzania waadu ostro występowały przeciwko ludziom zawiązującymi 
porozumienia i spiskującym przeciwko władzom gminnym, zwłaszcza prze-
ciwko seniorom kraju. W 1623 r. potwierdzano wobec nich karę 400 czerwo-
nych złotych węgierskich oraz cherem, który miał być ogłoszony we wszyst-
kich synagogach. Precyzowano przy tym, co uważa się za spisek lub bunt: 
porozumienie ludzi, którzy krytykują działania kahału i szepczą między sobą, 
zanim stawią się przed seniorami. Sprawę budzącą wątpliwości należało przed-
stawić na zgromadzeniu kahału, przychodząc pojedynczo lub we dwóch, a nie 
omawiać rzeczy publicznie, co – jak zapisano – jest charakterystyczne dla pro-
wokatorów i wichrzycieli. Człowiek, który nie miał śmiałości przedstawić 
sprawy kahałowi, powinien zwrócić się do dwóch spośród siedmiu towej ha-ir, 
którzy przekażą sprawę pozostałym. Wymieniano też sytuacje, które najwyraź-
niej musiały budzić najwięcej kontrowersji i prowadziły do knowań przeciwko 
władzom: wybór elektorów oraz przyjmowanie rabina, chazana i szamesa80. 
W 1639 r. potwierdzono ważność zarządzeń zwalczających knowania i spiski, 
dodając, że dotyczą one piszących paszkwile, zawierających tajne porozumie-
nia, plotkarzy wywołujących kłótnie między ludźmi albo między jednostką a ra-
binem lub przywódcą81.

Generalnie w ustawodawstwie waadu widoczna jest bardzo silna tendencja 
do umacniania władzy i pozycji gmin, zwłaszcza gmin głównych. Zwalczanie 
różnego rodzaju nieprawidłowości i nadużyć miało na celu zachowanie istnie-
jącego systemu, w którym wyniki wyborów, wyliczone podatki, wydane zarzą-
dzenia czy wyroki nie będą kwestionowane. Istotnym elementem układu sił 
w gminach był rabinat, również umacniany zarządzaniami centralnymi. Jedno-
cześnie zarządzenia waadu starały się zwalczać, na ile to tylko było możliwe, 

79 PM nr 920 (1719/1720).
80 PM nr 56 (1623).
81 PM nr 373 (1639). Podobne zarządzenia, zwalczające knowania i spiski przeciwko kaha-

łowi i grożące surowymi karami przestępcom: PM nr 446 (1647), PM nr 656 (1670), PM nr 754 
(1679).
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wszelkie elementy destabilizujące układ. Takimi czynnikami destabilizującymi 
władzę gmin była ingerencja zewnętrzna, głównie magnackich właścicieli dóbr 
i ich urzędników, do których zresztą sami Żydzi często się odwoływali. Czyn-
nikiem wewnętrznym natomiast były rozmaite próby oporu czy buntu przeciw-
ko władzom gminnym i ich zarządzeniem.

2. Stosunki między gminami głównymi 
a podlegającymi im okręgami, gminami 

i osiedlami

Postanowienia waadu regulowały relacje między gminami głównymi i gmi-
nami podlegającymi ich władzy, zwłaszcza – jak się można domyślać – w kwe-
stach budzących spory i kontrowersje. Ze względu na skład osobowy waad stał 
na straży interesów gmin głównych, ostro występując przeciwko próbom pod-
ważania ich władzy.

Mieszkańcy okolicznych gmin nie mieli prawa osiedlać się w gminach 
głównych, natomiast nie mogli zabronić mieszkańcom swoich gmin głównych 
osiedlania się na swoim terenie82. Takie rozciąganie prawa obywatelstwa przez 
gminy główne na okoliczne gminy stanowiło bardzo poważne zagrożenie eko-
nomiczne dla tych ostatnich. Faworyzowanie mieszkańców gminy głównej wi-
dać też w zarządzeniu przyznającym im prawo dzierżawienia ceł i arend we 
wszystkich okolicznych gminach podlegających władzy ich gminy głównej. 
Natomiast w przypadku mieszkańców gmin okolicznych prawo do arendy 
w danej miejscowości dawano tylko dzierżawcom w niej zamieszkałym83.

Gminy główne podejmowały decyzje i wydawały zarządzenia dotyczące 
podległych sobie gmin. Przyjęcie lub zwolnienie urzędnika wymagało zgody 
gminy głównej. W gminach, gdzie wcześniej nie było rabina prowadzącego je-
sziwę, zakazywano przyjęcia rabina bez zgody gminy głównej, choćby miał tyl-
ko wyrokować o rzeczach dozwolonych i zakazanych. Zastrzegano też, że nowy 
rabin nie może odebrać środków zarobkowania rabinowi gminy głównej. Doty-
czyło to także już przyjętych rabinów w okolicznych gminach, którzy wyroko-
wali o rzeczach zakazanych i dozwolonych, ale nie prowadzili jesziwy84. Żadna 
gmina, okręg czy osiedle nie mogły usunąć swojego szamesa z funkcji bez 
zwrócenia się do gminy głównej i bez podania przyczyny usunięcia, a gmina 

82 PM nr 6 (1623).
83 PM nr 104 (1626).
84 PM nr 216 (1628).
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główna podejmowała w tej sprawie decyzję85. Władza gminy głównej nad oko-
licznymi oznaczała też, że seniorzy kraju gminy głównej mieli prawo karać 
seniorów okolicznych gmin za opieszałość przy wprowadzaniu w życie zarzą-
dzeń waadu86.

Gminy główne podejmowały decyzje dotyczące kwestii ekonomicznych, 
zwłaszcza jeśli wiązały się one z konkurencją między Żydami lub między Ży-
dem a nie-Żydem. Do ich decyzji pozostawiano kwestie chazak (czyli praw 
posiadania czegoś lub wykonywania jakiegoś zajęcia) mieszkańców gmin 
i osiedli oraz określenie wysokości podatków płaconych od zarobków87. Gminy 
główne rozstrzygały też kwestie dotyczące nieruchomości. W 1623 r. zapisano, 
że w przypadku wynajmowania przez Żyda domu należącego do nie-Żyda, 
gdyby pojawił się inny Żyd chcący ten dom kupić, decyzję w tej sprawie miała 
podjąć gmina główna. Jeśli wyrazi ona zgodę, uznając, że należy „wypłoszyć 
lwa z siedzib Izraela”, to tym samym chazaka Żyda wynajmującego zostanie 
unieważniona. Natomiast jeśli kupujący nabędzie dom nie po to, żeby w nim 
mieszkać, ale żeby go wynająć, to dotychczasowy dzierżawca ma pierwszeń-
stwo przed innymi i może wynajmować dom za dotychczasową opłatą88.

Gminy główne decydowały o partycypowaniu okolicznych gmin w wydat-
kach wspólnych, na przykład sejmikowych89. Podejmowały również decyzje 
o wykupie aresztowanych lub podjęciu interwencji, zwłaszcza jeśli wiązały się 
one z wydatkami. W 1627 r. postanowiono, że w przypadku wysunięcia prze-
ciwko jakiejś osobie oskarżenia – innego niż oskarżenie o mord rytualny, pro-
fanację hostii i morderstwo – gmina główna podejmowała decyzję, czy należy 
aresztowanego wykupić. W przypadku mieszkańca gminy głównej jego gmina 
miała pokryć 2/3, a gminy okoliczne 1/3 wydatków, natomiast w przypadku 
mieszkańca okolicznej gminy proporcje były odwrotne90.

Na gminach głównych spoczywał obowiązek pobierania wszystkich podat-
ków i opłat od podlegających im gmin, okręgów i osiedli, nawet tych, które nie 
płacą razem z nimi podatku krajowego. W przypadku zaniechania tego obo-
wiązku gmina główna zobowiązana była za nie zapłacić. Gminy główne miały 
też możliwość nałożenia na „oporną” gminę czy osiedle cheremu oraz zastoso-
wania środków przymusu91.

85 PM nr 645 (1670).
86 PM nr 145 (1628).
87 PM nr 661 (1670).
88 PM nr 79 (1623).
89 PM nr 369 (1639).
90 PM nr 110 (1627).
91 PM nr 405 (1644).
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Rabinowi gminy głównej okoliczne gminy i osiedla wnosiły opłatę zwaną 
kwertnir (jid. kwertnir geld)92. Podczas waadu w 1623 r. seniorzy kraju z Grod-
na i Pińska zobowiązali się, że zaraz po powrocie z obrad waadu wyślą posłań-
ca, aby pobrał opłatę kwertnir od wszystkich mieszkańców okolicznych gmin, 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niezależnie od ich zamożności93. Jak widać 
z wpisu z 1631 r., opłatę tę wnosiły również gminy, które posiadały stałego ra-
bina94. W przypadku gminy posiadającej rabina i utrzymującej jesziwę wyso-
kość opłaty kwertnir miała być ustalona przez gminę główną95. W 1761 r., przy-
pominając o obowiązku uiszczenia opłaty kwertnir rabinowi gminy głównej, 
dawano temu ostatniemu prawo nałożenia na każdego pojedynczego człowieka 
opłaty należnej od jego gminy i to w podwójnej wysokości. Miał on również 
prawo obłożyć przywódców tej gminy cheremem bez pytania o zgodę seniora 
kraju96.

Aby urządzić ślub, należało uzyskać pisemną zgodę rabina swojej gminy 
głównej oraz przekazać jej odpowiednią opłatę. Opłaty za ślub z okolicznych 
gmin i osiedli należały się rabinowi gminy głównej. W przypadku gmin posia-
dających rabina rabin gminy głównej otrzymywał połowę opłaty, a tam gdzie 
nie było rabina – całą97. Rabina w okolicznej gminie czy okręgu, który próbo-
wałby uszczknąć coś z dochodów rabina gminy głównej, nakazywano trakto-
wać jako przestępcę łamiącego przykazanie „nie kradnij!”98. Żadnemu rabino-
wi nie wolno było urządzić zaślubin poza jego gminą bez pozwolenia rabina 
gminy głównej. Zakazywano angażowania się w to również chazanowi i sza-
mesowi, grożąc im utratą funkcji99 Dotyczyło to również rozwodów, a rabino-
wi, który złamałby zakaz, grożono usunięciem z rabinatu100.

W zarządzeniach waadu widoczna jest tendencja do umacniania władzy 
gminy głównej nad jej okolicznymi gminami, faworyzowania mieszkańców 
gmin głównych wobec mieszkańców gmin okolicznych oraz petryfikowania 
istniejącego układu i zwalczania wszelkich prób, by go zmienić. O tym, że 

 92 Wynikało to z faktu, że funkcja rabina gminy głównej związana była ze zwierzchni-
ctwem wobec gmin i okręgów podlegających władzy danej gminy głównej. Stwierdza to wyraź-
nie kontrakt na rabinat w gminie brzeskiej z 1742 r. (AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych 
nr 8338).

 93 PM nr 100 (1623).
 94 PM nr 227 (1631).
 95 PM nr 606 (1667).
 96 PM nr 992 (1761).
 97 PM nr 990 (1761).
 98 PM nr 613 (1667).
 99 PM nr 226 (1631).
100 PM nr 228 (1631).
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próby takie były podejmowane, świadczą dość liczne w pinkasie zapisy o obo-
wiązku karania „spiskowców i buntowników”. W 1634 r. przestrzegano, by 
gminy leżące w jednym okręgu nie konkurowały ze sobą o wyższą pozycję, 
wszystkie winny być podporządkowane swojej gminie głównej. Ostrzegano 
również, żeby nie buntować się przeciwko swojej gminie głównej i nie próbo-
wać zerwać zależności. Zarówno obecni, jak i przyszli przywódcy waadu mieli 
karać buntującą się gminę czy osiedle cheremem i wysoką grzywną101. W 1650 r., 
przypominając cherem i surowe kary ciążące na ludziach spiskujących przeciw-
ko działaniom kahału, podkreślano, że zarządzenie to dotyczy również gmin, 
osiedli i okręgów podejmujących działania przeciwko swojej gminie głównej 
i starających się ograniczyć jej władzę. Zaznaczano przy tym, że każda gmina, 
osiedle i okręg ma prawo do procesowania się ze swoją gminą główną, po 
przedstawieniu swoich pretensji102.

Gminy główne, zwalczając opozycję podległych im gmin, szukały wspar-
cia władz nieżydowskich. Uniwersały królewskie nakazywały gminom podle-
gającym władzy gminy grodzieńskiej posłuszeństwo i wnoszenie należnych 
podatków103. Podobnie było w przypadku gminy pińskiej, gdzie dodatkowo 
sytuację komplikowało to, że niektóre zależne gminy położone były na Woły-
niu, należącym do Korony. Kłopoty finansowe i rosnące zadłużenie gminy piń-
skiej doprowadziły w pierwszej połowie XVIII w. do konfliktu z zależnymi 
gminami. W konflikcie tym gmina pińska zwróciła się do króla z prośbą o wy-
danie dekretu przeciwko zbuntowanym ośrodkom. Uniwersał króla Augusta II 
(1719 r.) nakazywał, aby „przykahałki i partykularze”, zarówno litewskie, jak 
i koronne, od dawna podlegające gminie pińskiej, wnosiły podatki i opłaty do 
swojej gminy zwierzchniej. „Teraz – zapisano w uniwersale – niektóre przyka-
hałki, wynajdując sobie różnych sposobów i protekcyi, podatków należących 
do kahału płacić nie chcą, z posłuszeństwa należytego się wyłamują, przez co 
do wielkiej przychodzić muszą ruiny, powinności i podatków płacić wystar-
czyć nie mogą”. Podkreślano przy tym, że system jest tak skonstruowany, że do 
głównych gmin przynależą przykahałki, aby możliwe było płacenie podatków 
uchwalonych przez sejm Rzeczypospolitej oraz wypłacanie długów i procen-
tów wierzycielom104.

101 PM nr 277 (1634).
102 PM nr 476 (1650). Podobnie w 1687 r., potwierdzając dawny cherem na spiskowców 

i buntowników, dodawano, że dotyczy on zarówno pojedynczych osób działających wewnątrz 
gminy, jak i spiskowania jednej gminy wobec drugiej oraz zawiązywania porozumień przez gmi-
ny lub okręgi przeciwko swojej gminie głównej (PM nr 816).

103 LVIA, ML 159, k. 156v (22 III 1713); ML 159, k. 122v–123 (11 III 1713).
104 LVIA, ML 159, k. 426–426v (19 I 1719); Matieriały dla istorii jewriejew w jugo-zapad-

noj Rossii i Litwie, wyd. S.A. Bierszadskij, „Jewriejskaja Bibliotieka” 8, 1880, s. 15.
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Kwestia przynależności zależnych osiedli zajmowała również prywatnych 
właścicieli dóbr i ich urzędników. Przykładem jest sprawa przykahałku w Pom-
pianach, który – korzystając z protekcji starosty generalnego żmudzkiego Józe-
fa Benedykta Tyszkiewicza – podjął próbę oderwania się od gminy w Birżach. 
Administrator księstwa birżańskego, Kazimierz Wiszniewski, działając na po-
lecenie Hieronima Floriana Radziwiłła, podjął starania, aby tę próbę udaremnić 
i uzyskać korzystny dla gminy birżańskiej wyrok Trybunału Skarbowego Li-
tewskiego (dwukrotnie, gdyż gmina pompiańska nie zastosowała się do pierw-
szego wyroku). Żeby opłacić koszty tych procesów, Wiszniewski nie tylko po-
ręczył za gminę birżańską przy zaciąganiu pożyczki, ale też sam wyłożył 
znaczną sumę. Aby ostatecznie doprowadzić do załagodzenia konfliktu i do 
„uspokojenia rzeszy żydowskiej” Wiszniewski powołał drugiego rabina w Bir-
żach, który miał pełnić swoją funkcję zaspakajając potrzeby przykahałków105.

Podczas waadu 1719/1720 r. w Indurze gmina wileńska złożyła skargę na 
Żydów mieszkających w Nieszawie, którzy przez wiele lat nie wnosili należ-
nych podatków i opłat. Waad nakazał im uregulowanie wszystkich zaległości, 
a w przyszłości terminowe wnoszenie należności zgodnie z porozumieniami. 
W przypadku nieposłuszeństwa Żydów nieszawskich przywódcom gminy wi-
leńskiej dawano prawo nałożenia na nich cheremu, który miał być ogłoszony 
publicznie na terenie całej Litwy106.

Zarządzenia waadu przewidywały surowe kary osób dla tych, którzy będą 
wywoływać – osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich – kłótnie między 
gminami, a także zawiązywać spiski i porozumienia. Karom miały także pod-
legać osoby, które będą to doradzać107.

3. Osadnictwo i prawo obywatelstwa

Postanowienia waadu określały zasady osiedlania się i uzyskiwania obywa-
telstwa w gminach litewskich108. Można przypuszczać, choć same zarządzenia 

105 J. Bardach, Żydzi w Birżach radziwiłłowskich..., s. 214–215. W korespondencji Kazimie-
rza Wiszniewskiego z Hieronimem Florianem Radziwiłłem pojawia się też problem „partykula-
rzy” (przykahałków), które przedtem należały do gminy w Pompianach, a dekretem Trybunału 
Skarbowego Litewskiego w 1747 r. zostały podporządkowane gminie birżańskiej: AGAD, AR V, 
nr 17539, s. 55 (14 X 1747), s. 82–83 (26 VII 1748), s. 85–86 (22 XII 1748), s. 90 (13 II 1749), 
s. 98 (18 III 1749), s. 108–109 (12 IV 1749), s. 241–242 (24 X 1754).

106 Tosafot u-miluim..., s. 152–153, nr 67 (9 szwat 5480 = 19 I 1720, Indura).
107 PM nr 830 (1691).
108 O polityce władz gminnych wobec obcych i obywatelstwie gminnym zob. A. Michałow-

ska, Między demokracją a oligarchią..., s. 163–173; M. Siemiatycki, Chezkat-ha-kehila be Polin. 
Mechkar miszpati-histori al jesod chomer mudpas we-kitwej-jad [Chazaka gminna w Polsce. 
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o tym nie wspominają, że decyzje waadu w kwestiach osadniczych kształtowa-
ne były dodatkowymi czynnikami: polityką magnackich właścicieli dóbr (blo-
kującą opuszczanie przez ludność terenu majątku, a przynamniej wywożenie 
posagów) oraz polityką władz miejskich (zwalczającą powiększanie skupisk 
żydowskich).

Rozstrzygnięcia wymagały przede wszystkim przypadki małżeństw zawie-
ranych przez osoby pochodzące z różnych gmin, a także status dzieci z po-
przednich małżeństw. Prawa obywatelstwa odmawiano mężczyźnie, który nie 
mieszkał wcześniej w gminie, gdzie poślubił żonę, a także wdowcowi lub roz-
wiedzionemu mężczyźnie, który od 3 lat nie mieszkał z żoną109. W przypadku 
dzieci istotny był wiek: dzieci małe, 9-letnie i młodsze, miały otrzymywać oby-
watelstwo w gminie, w której ich ojciec wdowiec ożenił się ponownie, „jak 
rdzenni obywatele tej ziemi”110.

W wyjątkowych sytuacjach waad udzielał pojedynczym osobom zgody na 
zamieszkanie w jakieś gminie lub na terenie Litwy. W pinkasie odnotowano 
takie zezwolenie udzielone przez seniorów reb Kalonimusowi Kalmanowi sy-
nowi Szmuela, pochodzącemu z gminy Lachowicze. Wolno mu było mieszkać 
w całym państwie litewskim, później jednak wyjaśniono, że zezwolenie nie 
obejmuje 4 gmin głównych111. Inne wydane przez waad zezwolenie dla dwóch 
Żydów z Krakowa dawało im prawo osiedlenia się na Litwie, Żmudzi bądź 
Białorusi, nie obejmowało jednak gmin głównych i miejscowości położonych 
w odległości 2 mil od nich112.

Zdefiniowania wymagało także to, kto jest mieszkańcem Litwy, a kogo trak-
tuje się jako mieszkańca innego kraju. Określono, że obcym jest ten, kto przez 10 
lat mieszka w innym kraju, nie płacąc w tym czasie podatków i opłat na terenie 
Litwy, nawet jeśli urodził się na Litwie i wcześniej, przed 10 laty tam mieszkał113.

Obcemu z innego kraju, a także jego żonie i dzieciom, nie wolno było osie-
dlić się na Litwie bez wiedzy i zgody seniorów kraju. Natomiast aby zamieszkać 

Studium prawno-historyczne na podstawie materiałów drukowanych i rękopisów], „Ha-Miszpat 
ha-Iwri” 5, 1937, s. 199–253.

109 PM nr 639 i 642 (1670).
110 PM nr 600 (1667). Podczas kolejnego waadu, w 1670 r., obniżono jeszcze ten wiek, po-

stanawiając, że obywatelstwo będą posiadać dzieci mające 5 lat (PM nr 639).
111 PM nr 799. Jest to późniejszy dodatek, umieszczony pod protokołem waadu z 1683 r., 

dopisany podczas waadu 1687 r. w Zabłudowie.
112 Tosafot u-miluim..., s. 125–126, nr 40 (waad 1694 r. w Olkiennikach).
113 PM nr 202 (1628). Jak pisze Chaim Hilel Ben-Sasson, wydaje się, że polityka ogranicza-

nia osadnictwa „obcych” Żydów na Litwie nie miała konotacji kulturowych. Odnośnie do rabi-
nów, nauczycieli, kaznodziejów i innych Żydów przybywających na Litwę nie pojawiały się za-
rzuty braku „żydowskości” w litewskim stylu czy braku wykształcenia (Ch.H. Ben-Sasson, 
Lithuania. A Province of Jewish Society..., s. 169).
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w osiedlach, potrzebna była zgoda gminy głównej114. Szczególnie podkreślano 
zakaz osiedlania się osób pochodzących z Korony w pobliżu gminy mińskiej115. 
Obcym z innych krajów nie wolno było wydzierżawić żadnej arendy i nie przy-
sługiwało im prawo chazaki116 arendy, chroniące przed konkurencją. Dotyczyło 
to nie tylko osób, które osiedlą się w przyszłości, ale także tych, które już 
mieszkają na Litwie i dzierżawią arendy117. Nikomu nie wolno było sprzedać 
swojej chazaki arendy obcemu bez wiedzy gminy głównej, a w przypadku zła-
mania tego zakazu transakcja uważana była za nieważną118. Osoby, które przy-
bywały spoza krajów litewskich, aby prowadzić handel z nie-Żydami poza cza-
sem jarmarków, miały być usuwane119.

Problem stanowili nie tylko przybysze spoza Litwy, ale także z innych 
gmin litewskich, stanowiący konkurencję ekonomiczną dla lokalnych miesz-
kańców. Dotyczyło to przede wszystkim obcych przyjeżdżających handlować 
na terenie gmin głównych. I znów zarządzenia waadu wyraźnie zmierzały do 
ochrony interesów ekonomicznych gmin głównych. W 1623 r., w wyniku na-
rzekań gmin głównych, zakazano ludziom obcym handlowania z nie-Żydami, 
powołując się na dawne, ale stale obowiązujące zarządzenia. Mogli oni nato-
miast handlować z Żydami, ale nie wolno im było pozostawać w mieście dłużej 
niż określoną liczbę dni, wyznaczoną przez każde miasto. Nakazywano przy 
tym, by każde miasto wydało swoje zarządzenia dotyczące towarów branych 
w komis od obcych oraz wysyłania towarów przez krewnych. Dawano przy 
tym jednostkom prawo zaprotestowania przeciwko wydanym zarządzeniom 
i odwołania się do decyzji dwóch pozostałych gmin głównych120.

W 1634 r., w związku ze skargami gminy wileńskiej na mieszkańców Li-
twy, którzy przybywają na handel do Wilna i uszczuplają możliwości zarobko-
wania tamtejszych mieszkańców, waad uregulował sprawę handlu w mieście. 
Ograniczano handel detaliczny, wyznaczając minimalną ilość lub wartość towa-
rów, które gość może sprzedać, i określano zasady handlowania z nie-Żydami 

114 PM nr 810 (1687).
115 PM nr 47 (1623).
116 Termin „chazaka” oznaczał prawo posiadania czegoś lub wykonywania jakiejś czynno-

ści, można go zatem tłumaczyć jako koncesję czy zezwolenie. W gminach wszystkie ważniejsze 
czynności wymagały uzyskania chazaki od władz gminnych, poczynając od chazaki osiedleń-
czej, czyli obywatelstwa gminnego. W przypadku arendy chazaka gwarantowała bezpieczną, 
niezagrożoną przez konkurentów dzierżawę przez cały okres obowiązywania kontraktu dzier-
żawnego. Wpływy z chazak stanowiły bardzo istotną część dochodów gminy, a odebranie chaza-
ki było jedną karą stosowaną na ogół przy najpoważniejszych przestępstwach.

117 PM nr 46 (1623).
118 PM nr 202 (1628).
119 PM nr 657 (1670).
120 PM nr 8 (1623).
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oraz działalności faktorów. Dodawano przy tym, że wobec mieszkańców trzech 
gmin głównych obowiązują szczególne, od dawna funkcjonujące zasady121. 
W tym samym roku, najwyraźniej też wskutek podobnych skarg gminy miń-
skiej, waad ustalił wysokość opłat, jakie mieli wnosić goście przyjeżdżający 
do Mińska na handel122. W 1634 r. zapisano porozumienie dotyczące handlu 
w Słucku, spowodowane skargami przywódców gminy słuckiej na kupców 
z innych miejscowości. Postanowiono, że goście z terenu Litwy mogą zatrzy-
mywać się w Słucku tylko przez tydzień, a przyjechać ponownie mogą dopiero 
po upływie 6 tygodni od wyjazdu. W ciągu 3 pierwszych dni pobytu kupcom 
tym wolno sprzedawać towary tylko Żydom, później także nie-Żydom. Zaka-
zywano im kupowania towarów w Słucku w domach nie-Żydów, mogli to robić 
tylko na rynkach i ulicach. Mieszkańcom gminy grodzieńskiej, pińskiej i wileń-
skiej wolno było przebywać w Słucku dłużej, bo przez 2 tygodnie. Zastrzegano 
jednak, że równocześnie nie może ich być więcej niż czterech. Natomiast 
mieszkańców gminy brzeskiej miały obowiązywać dawne zarządzenia123.

Z drugiej strony zarządzenia waadu chroniły także interesy gości z terenu 
Litwy, prowadzących handel w czasie targów i jarmarków. Niemniej jednak 
wolno im było handlować tylko na targu, nie wchodząc do domów. Zakazywa-
no im dawania w dzień targowy pieniędzy nie-Żydom, aby ci kupili dla nich 
towary w innym terminie, co było oczywiście próbą obejścia powyższego za-
kazu124. Gminom nie wolno było podnosić podatku dochodowego płaconego 
przez gości, którzy przybywają do gmin i osiedli, żeby prowadzić handel, rów-
nież z nie-Żydami125.

Miejscowi byli preferowani przy przyjmowaniu na naukę: rabini powinni 
dawać pierwszeństwo młodzieńcom i chłopcom pochodzącym z okolicznych 
gmin126. Jednakże w przypadku zagrożenia – oskarżenia czy aresztowania – 
obcy mógł liczyć na pomoc. Jeśli wysunięto przeciwko niemu oskarżenie – 
inne niż rytualne bądź o morderstwo – koszty wykupienia aresztowanego miały 
być dzielone po połowie przez gminę główną i okoliczne gminy127.

Szczególną ostrożność zalecano przy zawieraniu małżeństw z osobami ob-
cymi. Należało skrupulatnie sprawdzić, czy kandydat nie ma żony w innym 
kraju albo czy nie dojdzie do małżeństwa zakazanego przez prawo żydowskie. 
Przede wszystkim chodziło o to, żeby kohen (potomek rodu kapłańskiego) nie 

121 PM nr 289 (1634).
122 PM nr 294 (1634).
123 PM nr 301–302 (1634).
124 PM nr 334 (1637).
125 PM nr 875 (1694).
126 PM nr 49 (1623).
127 PM nr 110 (1627).
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poślubił rozwódki albo kobiety, której szwagier odmawia zwolnienia z obo-
wiązku małżeństwa lewirackiego128.

Duże obciążenie dla gmin litewskich, zwłaszcza położonych blisko granicy 
z Koroną, stanowili napływający żebracy. Pogranicznym gminom nakazywano 
więc starannie sprawdzać, czy osoby zbierające datki mają odpowiedni list re-
komendacyjny, poświadczający konieczność wydania córki za mąż i uzyskania 
pomocy krewnych. W przeciwnym razie nie wolno było wpuścić kogoś takiego 
na Litwę. Należało odesłać go z powrotem do Korony, przy czym zastrzegano, 
że wydatki na wozy miały być pokryte z kasy kraju. Do obowiązków gmin 
głównych należało też sprawdzenie, czy żebrak ma krewnych, którzy są w sta-
nie udzielić mu pomocy129. Nieuczciwych żebraków, których nie były w stanie 
„usunąć ręce Izraela”, należało usunąć za pomocą nie-Żydów130.

Zmiana w traktowaniu obcych nastąpiła w połowie XVII w., kiedy działa-
nia wojenne, zniszczenia i prześladowania spowodowały przemieszczanie się 
dużych grup żydowskich uciekinierów i wygnańców na terenie Rzeczypospoli-
tej. Złagodzono lub zniesiono wówczas wiele dawnych ograniczeń i zakazów.

Pierwszą falę wygnańców z krajów niemieckich (hebr. Aszkenaz) tułają-
cych się po Litwie odnotowano w 1639 r., najwyraźniej w wyniku kataklizmów 
wywołanych wojną trzydziestoletnią. Zapisano, że chłopcy żydowscy, którzy 
opuścili swój kraj i tułają się nadzy i bosi, nie są goszczeni i nie mają do kogo 
się zwrócić o pomoc. Postanowiono więc, aby przyjąć 57 chłopców na Litwę, 
rozdzielając ich między gminy główne i ich gminy okoliczne, które posiadają 
rabina. Brześć z okolicznymi gminami miał przyjąć 35 chłopców, Grodno – 10, 
Pińsk – 12. Chłopców tych należało żywić i odziewać, zdolniejszych skierować 
na naukę do szkół, a mniej zdolnych – na służbę bądź do nauki jakiegoś rzemio-
sła131. W tym samym roku nakazano, aby w każdej gminie, do której przybędą 
mali tułacze, wyznaczyć osobę do wypytania ich o dane personalne, dotyczące 
rodziny i miejsca pochodzenia. Należało je skrupulatnie zanotować, aby nie 
doszło do niedozwolonych małżeństw, czyli małżeństw między krewnymi132.

128 PM nr 164 (1628), PM nr 361 (1639). Prawo lewiratu nakazywało, aby wdowa po bez-
dzietnej śmierci męża poślubiła swojego szwagra, oczywiście nieżonatego. Z obowiązku tego 
można było zrezygnować za obustronną zgodą, przeprowadzając ceremonię tzw. chalicy. W cza-
sie obrządku szwagier oświadczał, że nie chce poślubić danej kobiety, a ona rozwiązywała i zzu-
wała mu prawy but (często używano specjalnego, przeznaczonego do tej ceremonii kapca), splu-
wała przed nim i powtarzała jego oświadczenie. Kobieta, której odmówiono prawa chalicy, była 
uważana za agunę, tzn. kobietę samotną o niewyjaśnionym statusie (ani wdowa, ani rozwódka), 
która nie może zawrzeć ponownie związku małżeńskiego.

129 PM nr 378 (1639).
130 PM nr 88 (1623).
131 PM nr 351 (1639).
132 PM nr 362 (1639).
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Powstanie kozackie, które wybuchło w 1648 r. pod wodzą Chmielnickiego 
na południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej, było dotkliwe w skut-
kach dla tamtejszej ludności żydowskiej. Kozacy bowiem zwracali się prze-
ciwko Żydom, stanowiącym element znienawidzonego systemu ekonomiczne-
go, ponieważ pełnili oni rolę arendarzy i zarządców. W tym czasie żydowscy 
uciekinierzy z Ukrainy i wschodnich terenów Białorusi i Litwy osiedlali się 
na zachodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego, między innymi na Żmudzi. 
W 2 połowie XVII w. liczba Żydów na Żmudzi – wcześniej bardzo niewielka – 
wyraźnie wzrosła133.

Żydzi litewscy ucierpieli szczególnie w czasie wojny z Moskwą w latach 
1654–1667. Wielu zostało wymordowanych, pojmanych do niewoli i stało się 
ofiarą prześladowań i przymusowych konwersji134. Żydzi uciekali przed woj-
skami moskiewskimi z terenu Białorusi na zachód, w głąb Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Wielkie straty przyniosła okupacja Wilna przed wojska moskiew-
skie, przy czym straty ludności żydowskiej wahają się między 50 a 75% (od-
setek ten obejmuje również uciekinierów, którzy uciekli na Żmudź lub do 
 Prus)135. Spustoszeń dopełniały szalejąca w latach 1655–1660 epidemia dżumy 
i towarzyszącego jej tyfusu plamistego i czarnej ospy136 oraz bieda i głód. W za-
wierusze wojennej przeciwko Żydom wysuwano oskarżenia o współpracę z wro-
giem oraz bezczeszczenie miejsc kultu chrześcijańskiego, czemu często towa-
rzyszyły próby pozbawienia ich nieruchomości albo wygnania z danego 
miasta137. Wiązały się z tym również próby pozbawienia bądź ograniczenia 
przywilejów uzyskanych wcześniej przez ludność żydowską138, co skończyło 
się jednak niepowodzeniem.

133 G. Błaszczyk, Liczebność Żydów na Żmudzi w XVI–XVIII w., cz. I, BŻIH 1987, nr 1 
(141), s. 29–35.

134 B.M. Pendzich, Los Żydów na Białej i Czarnej Rusi w czasie „nieznanej wojny” 1654– 
–1667, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Materiały z konferencji, 
Kraków 21–23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997, s. 155–161.

135 E. Meilus, The Jews of Lithuania during the Muscovite Occupation (1655–1660), „Lithu-
anian Historical Studies” 14, 2009, s. 57–58.

136 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczy-
pospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i poli-
tyczne, Warszawa 2000, s. 70–71.

137 I. Halperin, Al sakanat gerusz le-klal Israel be-Polin we-Lita be-machacit ha-sznija szel 
ha-mea ha-17 [O niebezpieczeństwie wygnania Żydów w Polsce i na Litwie w drugiej połowie 
XVII w.], „Cijon” 17, 1952, s. 65–74.

138 Jak podaje Maria Cieśla, między 1653 a 1661 r. wydano z kancelarii królewskiej wiele 
przywilejów nadających różnym osobom nieruchomości w największych miastach królewskich, 
należące do gmin żydowskich i do pojedynczych Żydów. Przy nadawaniu gruntów, na których 
znajdowały się wcześniej synagogi i cmentarze, używanym argumentem był brak praw do nieru-
chomości z powodu niepłacenia od tych gruntów podatków (choć zagwarantowane było zwol-
nienie nieruchomości gminnych ze świadczeń). Żydzi bronili się, wnosząc sprawy do sądu 
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Wiele zarządzeń waadu z okresu połowy XVII w. dotyczyło uciekinierów 
chroniących się na terenie Litwy. Dążono do w miarę równego rozkładu cięża-
rów ponoszonych przez gminy na utrzymanie wygnańców i proponowano, aby 
udzielić finansowego wsparcia tym gminom, które ponoszą największe wydat-
ki139. W 1650 r. ubolewano, że wielu Żydów zmuszonych było opuścić miejsca 
zamieszkania i do tej pory tuła się, nie mogąc wrócić w rodzinne strony, do 
swoich majątków. Nakazywano, aby we wszystkich miejscowościach, gdzie 
mieszkają wygnańcy i gdzie są w stanie sami się utrzymywać, pozwolić im 
spokojnie zamieszkiwać i handlować, przynajmniej do Rosz ha-Szana (Nowe-
go Roku) 5411 (26 IX 1650). Ci wygnańcy, którzy byli dobrze sytuowani, po-
winni uczestniczyć w płaceniu podatków gminnych. Ubogich natomiast miały 
utrzymywać gminy: w miejscowościach, gdzie jest minjan wiernych, zalecano 
utrzymywać jednego biedaka, gdzie są dwa minjany – 2, a powyżej 10 minja-
nów – 6. Liczbę utrzymywanych wygnańców można też było wyliczyć na pod-
stawie wysokości podatku krajowego płaconego przez poszczególne gminy 
i osiedla. Przy podatku do 10 kop groszy litewskich (czyli 25 złotych) powinno 
się utrzymywać jednego ubogiego na każde 2 kopy (czyli 5 złotych), a powyżej 
10 kop – jednego na każde 4 kopy (czyli 10 złotych). Należało przy tym wybrać 
sposób dający większą liczbę biednych wygnańców. Pomoc mogła być udzie-
lana w formie cotygodniowej zapomogi lub też pobierana przez samych ubo-
gich, którzy obchodzili gospodarzy z odpowiednimi biletami. Pierwszeństwo 
wśród wspieranych wygnańców miały kobiety, dziewczęta oraz starcy. W za-
kończeniu zarządzenia odkładano na przyszłość rozważenie, czy nie ustanowić 
strażników w przygranicznych gminach, którzy czuwaliby nad ograniczeniem 
napływu biedaków i żebraków, aby nie obciążać nadmiernie kraju140.

Do olbrzymiej i stale rosnącej liczby biednych uciekinierów i wygnańców 
powracano podczas kolejnego waadu. Postanawiano, aby dać utrzymanie na 
terenie Litwy 2000 osób przez następne pół roku. Ich liczba miała zostać wy-
znaczona odpowiednio do podatku krajowego płaconego przez poszczególne 

i  uzyskiwali pozytywne wyroki (M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 35–36). 
Podejmowane próby przejęcia majątku żydowskiego, zarówno nieruchomego, jak i ruchomego, 
pokazuje też zapis w Metryce Litewskiej, unieważniający przywilej królewski dany Hieronimo-
wi Grabkowskiemu, towarzyszowi chorągwi husarskiej. Grabkowski „przywilej na wszytkich 
żydów w mieście naszym nowogródzkim mieszkających otrzymał, jakoby oni zdrajcami będąc 
do nieprzyjaciół się naszych wiązać mieli i za takowym udaniem wszytkie, tak leżące, jako 
i  ruchome, dobra ich jure caduco uprosił”. Być może taki przywilej był formą wypłacenia należ-
nego wynagrodzenia. Wydawca zauważa, że wpis ten, noszący błędną datę 6 V 1657, pochodzi 
raczej z 1658 r. (Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131, oprac. A. Rachuba, Warszawa 2001, 
nr 379, s. 112).

139 PM nr 454 (1649).
140 PM nr 460 (1650).
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gminy i osiedla (1 osoba na każde pół złotego), przy czym każda gmina główna 
miała to określić dla swoich okolicznych gmin. Ubodzy mieli być utrzymywani 
w połowie z gminnego podatku majątkowego, a w połowie przez mieszkańców, 
w zależności od ich zamożności. Gminom nakazywano wysłanie w określonym 
terminie do swojej gminy głównej rejestru przebywających u nich biednych 
wygnańców141.

W 1655 r., po kolejnych wstrząsach wojennych, kiedy wielu Żydów litew-
skich zostało wygnanych ze swoich miejsc zamieszkania, zakazywano prze-
szkadzać im w osiedlaniu się i zarobkowaniu w innych miejscowościach, dopó-
ki sytuacja się nie uspokoi. Zaznaczano jednak, że tacy wygnańcy powinni, 
odpowiednio do swoich sposobów zarobkowania, uczestniczyć w płaceniu po-
datków w gminach, w których się zatrzymali. Zasady te miały także dotyczyć 
wygnańców z innych krajów, którzy już wcześniej osiedlili się na Litwie i do 
tej pory nie mogli wrócić do swoich miejscowości142.

Inny problem, na który zwracano uwagę w połowie XVII w., stanowiło 
zawieranie małżeństw. Zanotowano, że zeznania i świadectwa o rzeziach budzą 
wiele wątpliwości i nakazywano czujność przy sporządzaniu kontraktów zarę-
czynowych. Wdowiec lub rozwiedziony powinien przedstawić odpowiednie 
pismo od rabina, stwierdzające jego stan cywilny. Należało również odpowied-
nio wyjaśnić personalia gości, aby nie doszło do zawarcia małżeństwa przez 
osoby spokrewnione143.

Obcy Żydzi napływający na Litwę nie tylko stanowili obciążenie dla bu-
dżetu gmin, mogli także być zagrożeniem. W 1670 r. zanotowano, że wśród 
przybyszów chcących osiedlić się na Litwie znajdują się bankruci z terenu Ko-
rony i innych ziem, co stanowi zagrożenie zarówno dla pojedynczych miesz-
kańców, jak i dla całych gmin. Postanawiano więc, aby usuwać wszystkich 
przybywających z innych krajów i nie dawać im się osiedlić, nawet tymczaso-
wo, chyba że za pozwoleniem gminy głównej. Ostrzegano przy tym, że odpo-
wiedzialność za ewentualne szkody ciąży wyłącznie na tych gminach, osie-
dlach i okręgach, które wbrew zarządzeniu zezwolą na zamieszkanie tych 
osób144. Można przypuszczać, że zwalczanie napływu obcych miało też na celu 
ograniczenie liczby włóczęgów, stanowiących potencjalny element prze-
stępczy, dopuszczający się rozbojów i kradzieży (co nieraz pokazują źród-
ła  sądowe).

141 PM nr 484 (1651).
142 PM nr 516 (1655).
143 PM nr 461 (1650).
144 PM nr 664 (1670).
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4. Sądownictwo

Sprawne i prawidłowo funkcjonujące sądownictwo zapewniało wprowadza-
nie prawa żydowskiego w życie. Świadomość karania przestępców dawała po-
czucie bezpieczeństwa i porządku, pewność, że – jak zapisano podczas waadu 
1647 r. – „jest Bóg [w niebie] i sędziowie na ziemi, także na naszej ziemi”145.

Pierwszą tendencją widoczną w zarządzeniach waadu dotyczących sądow-
nictwa było szczegółowe określenie zasad regulujących funkcjonowania są-
dów, ich składu, kompetencji, zakresu sądzonych spraw i sposobu egzekucji 
wyroków. Miało to na celu wyeliminowanie nadużyć i sytuacji, w których po-
wstawały wątpliwości, a w konsekwencji także – jak można przypuszczać – 
ograniczenie liczby odwołań i apelacji do trybunału waadu.

Zarządzenia waadu określały, jaki sąd jest właściwy do rozsądzenia sporu, 
przy czym widoczna jest tu pewna elastyczność, dająca stronom – zwłaszcza 
przy sprawach drobniejszych – możliwość wyboru sądu. Często stosowanym 
rozwiązaniem było kierowanie spraw do sądu polubownego, złożonego z arbi-
trów wybieranych przez strony.

Określając właściwy sąd, brano pod uwagę kilka czynników. Pierwszym 
były osoby procesujące się. Najogólniej rzecz ujmując, ludzie pochodzący z jed-
nej gminy powinni się procesować w swojej gminie przed seniorami lub daja-
nami. Jeśli jednak któraś ze stron zgłaszała wątpliwości ze względu na związki 
seniorów i dajanów ze sprawą, to sprawa mogła być sądzona przez dwóch sę-
dziów-arbitrów (po jednym z każdej strony) pochodzących z dowolnych gmin 
oraz trzeciego, wyznaczonego przez gminę procesujących się146. Drugim istot-
nym czynnikiem był przedmiot sprawy bądź rodzaj oskarżenia. Żydowskiego 
celnika, który złamie prawo przy pobieraniu cła, można było pozwać do każde-
go sądu, który wybierze powód, natomiast wprowadzenie w życie wyroku na-
leżało do sądu, któremu podlegał oskarżony. Wyjątek stanowili celnicy z gmin 
brzeskiej, grodzieńskiej i pińskiej, którzy mieli być sądzeni w swoich własnych 
gminach, a w przypadku odmowy właściwego sądu – przez sąd jednej z pozo-
stałych dwóch gmin147. Natomiast spory w sprawach cywilnych dotyczące 
weksli, zobowiązań i wyroków powinny być sądzone w miejscu, gdzie w da-
nym momencie znajdował się oskarżony148. Trzeci ważny element stanowiła 
przynależność terytorialna. W 1623 r. zapisano, że kompetencje każdego sądu 

145 PM nr 429 (1647). O sądownictwie żydowskim zob. M. Lisser, Sądy żydowskie w Pol-
sce, ich ustrój i właściwość, BŻIH 2 (34), 1960, s. 97–130.

146 PM nr 13 (1623).
147 PM nr 84 (1623).
148 PM nr 861 (1691), PM nr 898 (1694).
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rozciągają się na osiedla i okoliczne gminy i ostrzegano, by żaden sąd nie 
wchodził tu w kompetencje innego149. W 1632 r., określając, gdzie arendarze 
majątków i karczem powinni płacić podatki, postanowiono również, jakiemu 
sądowi mają podlegać. Powinni oni – nawet jeśli mieszkają bez żony i wracają 
do swojego okręgu na dni świąteczne – podlegać sądowi tej gminy głównej, na 
której terenie znajduje się ich arenda150.

Skład kolegium sędziowskiego zależał od przedmiotu sprawy: przy spra-
wach cywilnych (majątkowych – hebr. dinej mamonot) wyrokował sąd daja-
nów, natomiast sprawami karnymi (hebr. dinej nefaszot) zajmował się sąd ka-
hału, złożony z najważniejszych urzędników gminnych, przede wszystkim 
parnasów i towim. Wyjątek stanowiły sprawy o oszczerstwo i obrazę czci oraz 
o nieuczciwą konkurencję, które podlegały rozsądzeniu kahału, chociaż te 
ostatnie miały wyraźnie finansowy charakter. Kahał miał sądzić sprawy doty-
czące arend, czopowego lub ceł i podatków, zarówno królewskich, jak i ma-
gnackich151. Jednym i drugim zakazywano wtrącania się w sprawy, które do 
nich nie należą. Jednakże wielokrotnie ponawiane przez waad zakazy wtrąca-
nia się kahału czy seniorów w sprawy cywilne, należące do kompetencji daja-
nów, pokazują, że takie praktyki musiały często się zdarzać152.

Sprawy szczególnej wagi podlegały rozsądzeniu sądu gminy głównej. 
W 1667 r. zapisano, że sprawy dotyczące chazaki arend, donosicielstwa, profa-
nowania Imienia Bożego, pobicia i zhańbienia nie powinny być rozsądzane 
przez sąd polubowny, lecz przez „wielki sąd” (czyli sąd gminy głównej), złożo-
ny z przywódców i rabina153.

149 PM nr 95 i 96 (1623).
150 PM nr 266 (1632).
151 PM nr 66 (1623), PM nr 364 (1639). PM nr 124 (1627): Dopuszczano tu kierowanie się 

– oprócz prawa żydowskiego – także zasadami prawa państwowego i funkcjonującymi zwycza-
jami. Przy sądzeniu spraw dotyczących ceł parnasowi miesięcznemu miało towarzyszyć dwóch 
mieszkańców gminy obeznanych z kwestiami celnymi w prawie państwowym.

152 PM nr 852 (1691): Kahałowi zakazywano dołączać przywódców do dajanów przy pro-
cesach w sprawach cywilnych. Jednakże jeśli większość dajanów uzna, że sprawa jest dużej 
wagi, to mają prawo dołączyć do siebie przywódców. W tym celu dajani powinni zwrócić się do 
kahału, a ten miał wybrać przywódców. PM nr 888 (1694): Sprawy cywilne miały być rozsądza-
ne w gminach w sądach polubownych przy dwóch arbitrach lub przez dajanów, natomiast senio-
rom gminy nie wolno się tym zajmować. PM nr 925 (1719/1720): Kahałowi zakazywano wtrą-
cania się w sprawy cywilne, które należały wyłącznie do sądu dajanów, a parnasowi miesięczne-
mu, który złamie ten zakaz, grożono cheremem oraz pokryciem z własnej kieszeni strat wyrzą-
dzonych powodowi i pozwanemu. PM nr 987 (1761): Kahałowi zakazywano wtrącania się do 
spraw cywilnych, a od naruszającego ten zakaz należało żądać zrekompensowania strat oraz 
pozbawić go urzędu. Natomiast samemu sądowi wolno było dołączyć do składu sędziowskiego 
2 przywódców, gdy proces będzie dotyczyć oszustwa lub fałszerstwa.

153 PM nr 609 (1667).
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Specyficzny rodzaj sądów stanowiły sądy jarmarczne, działające na naj-
większych jarmarkach154. Do kompetencji dajanów jarmarcznych należały spo-
ry dotyczące handlu podczas jarmarku oraz sprawy dotyczące weksli, których 
termin wypłaty wypadał na danym jarmarku. Pozostałe spory miał rozsądzać 
sąd dajanów w gminie pozwanego155. W 1651 r. zapisano jednak, że dajani jar-
marczni sądzić mają wszystkie sprawy cywilne podczas jarmarków, nawet jeśli 
nie wynikły one podczas jarmarku. Możliwość procesowania się na jarmarku 
była bardzo dogodna dla pozywającego, który nie musiał udawać się do odle-
głego sądu, żeby wnieść sprawę. Natomiast w sytuacji, gdy obie strony pocho-
dziły z terenu podlegającego jednej gminie głównej, a sprawa nie wynikła na 
jarmarku, nakazywano im procesować się przed ich sądem. Najwyraźniej kie-
rowano się tym, żeby nie przeciążać sądów jarmarcznych, które ze względu na 
swój charakter musiały działać szybko i sprawnie156.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy sprawie nie należało nadawać rozgłosu, 
być może także ze względu na nie-Żydów, przewidywano powołanie sekretne-
go sądu. Aby postawić przed sądem donosicieli i plotkarzy, należało zwrócić 
się jedynie do dwóch ludzi: rabina (lub parnasa miesięcznego, gdy rabin był 
związany ze sprawą) oraz jednego z siedmiu towej ha-ir lub seniorów kraju. 
Oni mieli wyznaczyć odpowiedni sąd, który winien zebrać się sekretnie, tak 
żeby nikt o tym nie wiedział157.

Ważny problem stanowiły powiązania wewnątrz składu sędziowskiego. 
Zakazywano, aby w składzie kolegium sędziowskiego zasiadały osoby spo-
krewnione lub określano maksymalną liczbę zasiadających wspólnie krew-
nych, precyzując dopuszczalny stopień pokrewieństwa158. Nakazano, by rabin 
zasiadał na każdej sprawie sądowej, zarówno sądzonej przez przywódców, jak 
i dajanów, a przy równym rozkładzie głosów jego opinia miała być decydująca. 
Dodawano przy tym, że na procesie nie może zasiadać parzysta liczba wyroku-
jących159. Ze składu sędziowskiego usuwano osoby w jakikolwiek sposób po-
wiązane ze stronami bądź ze sprawą160. Od zasiadania w składzie sędziowskim 
mieli być także odsunięci rabin, dajan lub jeden z siedmiu towej ha-ir, gdyby 
przed rozpoczęciem procesu znajdowali się w konflikcie z procesującym się. 

154 O zasadach wysyłania przez waad dajanów jarmarcznych na jarmark lubelski oraz na 
największe jarmarki litewskie (Kopyl, Stołowicze, Kleck, Zełwa) była mowa w rozdz. 3.4.

155 PM nr 819 (1687).
156 PM nr 851 (1691).
157 PM nr 150 (1628).
158 PM nr 635 (1670), PM nr 993 (1761).
159 PM nr 715 (1676).
160 PM nr 115 (1627).
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Natomiast nie mieli zostać zdyskwalifikowani, gdyby konflikt czy wrogość po-
jawiły się w trakcie procesu161.

Problem stanowiło skompletowanie odpowiedniego składu sędziowskie-
go w warunkach rozproszonego osadnictwa żydowskiego. W okolicznych gmi-
nach dochodzenie sądowe powinni przeprowadzać seniorzy lub dajani, chazan, 
szames, melamed oraz inne osoby pod warunkiem, że są zdatne (tzn. niepowią-
zane ze sprawą) i potrafią czytać. Jeśli takich nie było, to należało udać się 
do najbliższego sądu. Jeśli jednak sąd znajdował się daleko, to należało pod-
jąć starania o sprowadzenie z innych miejscowości ludzi mądrych i wy-
kształconych162.

Wiele zarządzeń miało na celu zapewnienie szybkiego i sprawnego działa-
nia sądów, a także wyeliminowanie nadużyć. Osobę, która przybędzie na pro-
ces, należało osądzić w ciągu doby (dajanom grożono grzywną za opóźnienie), 
a jedynie w dzień targowy należało poczekać do jego zakończenia163. Słowa 
świadków nakazywano zapisywać w pełnym i dokładnym brzmieniu, nakazy-
wano też wydawać odpowiednie zarządzenia, aby ukrócić lekceważące trakto-
wanie świadczenia w sądzie164. Procesującym się nakazywano odnosić się z sza-
cunkiem do sądu. Zakazywano im także opowiadać o przedmiocie sprawy 
komukolwiek z przywódców, z wyjątkiem rabina i parnasa miesięcznego. Ka-
rami grożono procesującym się, którzy nie będą tego przestrzegać, a także 
przywódcom, którzy będą prywatnie wysłuchiwać stron165. Wydawcom zarzą-
dzeń pozostawiono ustalenie wysokości pobieranej opłaty od wyroku i wyna-
grodzenia dla pisarza, natomiast dajanom zakazano pobierania opłat za złoże-
nie podpisu166. Część opłat sądowych gwarantowano rabinowi, nawet gdy nie 
zasiadał w składzie sądu167. Parokrotnie zakazywano przywódcom gmin (z wy-
jątkiem tych, którzy zasiadali jako arbitrzy w sądach polubownych) pobierania 
opłat za wydanie wyroku i złożenie na nim podpisu, co najwyraźniej było czę-
stą praktyką168. Wyrok sądowy można było ogłosić stronom dopiero wtedy, kie-
dy jego streszczenie zostało zapisane i podpisane przez rabina i parnasa mie-
sięcznego169. Obowiązek wydawania i podpisywania dokumentów sądowych 
nałożono na szamesów170.

161 PM nr 151 (1628).
162 PM nr 22 (1623).
163 PM nr 67 (1623).
164 PM nr 598 (1667), PM nr 871 (1694).
165 PM nr 565 (1664).
166 PM nr 1017 (1761).
167 PM nr 1009 (1761).
168 PM nr 727 (1676), PM nr 745 (1679).
169 PM nr 634 (1670).
170 PM nr 496 (1651).
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Drugą widoczną w zarządzeniach waadu tendencją było dążenie do wyeli-
minowania pieniactwa, a więc stworzenie mechanizmów ograniczających kie-
rowanie spraw do sądów, zwłaszcza gdy dotyczyło to spraw wnoszonych przez 
jednostkę przeciwko gminie. Jednocześnie przewidywano odpowiednią proce-
durę, aby jednostka mogła dochodzić swoich praw171. Regulowano również 
kwestię składania przysięgi, stanowiącej ważny środek dowodowy w proce-
sach172. Ograniczano możliwość częstego składania przysięgi, starając się 
utrzymać powagę tego środka. Jeśli strona przysięgała już 2 lub 3 razy, to sąd 
mógł zobowiązać do złożenia przysięgi stronę przeciwną173.

Przy wszczynaniu sprawy sądowej wydanie wezwania do sądu mogło na-
stąpić dopiero po tym, jak seniorzy i przywódcy stwierdzą zasadność oskarże-
nia174. Na dokumencie pozwu chazani i szamesi musieli zapisać odpowiedź 
pozwanej strony (lub jej brak)175. Jeśli sąd dajanów uznałby, że jedna osoba 
pozwała drugą niezgodnie z prawem, to powód zobowiązany był zapłacić po-
zwanemu za straty. Gdyby okazało się, że jest to człowiek ubogi, to należało na 
niego ogłosić cherem i zamknąć go w więzieniu na tyle dni, ile parasangów 
(mil) pozwany przeszedł w obie strony z powodu wezwania do sądu176.

Ważnym rysem zarządzeń waadu dotyczących spraw sądowych było za-
gwarantowanie jednostkom prawa dochodzenia swoich racji w sporach z wła-
dzami gminnymi. Przy sporze między jednostką a kahałem przewidywano 
określone postępowanie. Najpierw jednostka powinna stawić się na posiedze-
nie przywódców kahału, zasiadających razem z rabinem, i otwarcie wypowie-
dzieć swoje pretensje czy żądania wobec kahału. Następnie szamesi powinni 

171 O prawach jednostki wobec gminy zob. S. Shilo, Stosunki prawne pomiędzy jednostką 
a gminą w prawie żydowskim w Polsce w XVI i XVII w., [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. 
Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1991, s. 91–101

172 Dla pobożnego Żyda przysięga nie była rzeczą błahą i niektóre autorytety rabiniczne za-
kazywały nawet składania przysięgi przy rzeczach, których prawdziwość nie budziła wątpliwo-
ści. Od składania przysięgi były odsunięte osoby niepełnoletnie, umysłowo chore, ludzie, którzy 
złożyli kiedyś fałszywą przysięgę, oraz ci, którzy dopuścili się przestępstwa z żądzy zysku, np. 
kradzieży, lichwy (M. Lisser, Sądy żydowskie..., s. 128). Do przysięgi nie dopuszczano także lu-
dzi, którzy jej nadużywali, przysięgając – nawet prawdziwie – 2 lub 3 razy w roku (L. Bauminger, 
Przysięga żydowska i klątwa z uwzględnieniem ich praktyki na ziemiach Polski (maszynopis pra-
cy magisterskiej), Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. KEM 4374, s. 13).

173 PM nr 268 (1632), PM nr 965 (1761). Zarządzenia nie precyzowały jednak, w jakim 
czasie można było dwu- lub trzykrotnie złożyć przysięgę. Postanowienie w statucie gminy kra-
kowskiej (1595 r.) nakazywało dajanom czujność w przypadku składania przysięgi przy otwartej 
szafie ołtarzowej trzykrotnie w ciągu jednego roku (Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 
1595 i jego uzupełnienia, oprac. i tłum. A. Jakimyszyn, Kraków 2005, s. XXVII).

174 PM nr 14 (1623).
175 PM nr 644 (1670).
176 PM nr 16 (1623).
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dać takiej osobie pismo w jidysz, odnotowujące jego wypowiedź i odpowiedź 
kahału (lub jej brak). Dawano na to szamesowi 5 dni, a za zaniedbanie obo-
wiązku groził mu cherem i utrata stanowiska. Jeśli szames nie wydałby takiego 
pisma, to jednostka mogła sama spisać swoją wypowiedź. Dopiero z takim pi-
smem mogła zwrócić się do trybunału waadu177.

Zarządzenia waadu określały tryb rozsądzania sporów między jednostką 
a gminą (władzami gminnymi). W 1687 r. dano jednostce procesującej się z ka-
hałem dwie możliwości. Pierwszą był proces w sądzie polubownym, złożonym 
z dwóch arbitrów (po jednym z każdej strony) i rabinie jako trzecim. Drugą był 
sąd złożony z dwóch dajanów i rabina178. W przypadku powiązania rabina (po-
krewieństwem bądź interesami) z procesującym się do powyższych dajanów 
należało dołączyć jeszcze 3 innych dajanów, którzy razem mieli rozstrzygnąć 
sprawę większością głosów179. Gdyby kahał nie podporządkował się wydane-
mu w ten sposób wyrokowi, jednostka miała prawo zwrócić się do wybranej 
przez siebie gminy głównej180. W 1700 r. postanowiono, że przy procesach jed-
nostki z kahałem jednostka powinna wybrać dwie gminy główne, a kahał miał 
wskazać jedną z nich, przed którą będzie się odbywał proces. We wskazanej 
gminie sprawę miał rozsądzać rabin i wybrani urzędnicy181. Przed procesem 
strony powinny wnieść opłatę na koszty procesowe: 2/3 wpłacał powód, a 1/3 
pozwany. W trakcie procesu należało zadecydować, kto ostatecznie powinien 
ponieść te koszty182 W przypadku niestawienia się kahału na proces i nieprzy-
słania swojego adwokta gmina główna miała prawo wydać wyrok zaoczny, 
mający moc wyroku wydanego przez waad183.

Określano również zasady wnoszenia apelacji od wyroków sądów gmin-
nych. Osoba chcąca apelować od wyroku sądu dajanów lub wystąpić ze skargą 
na przemoc i krzywdę ze strony władz gminnych musiała najpierw zapłacić 
wadium (w wysokości 30 kop groszy litewskich, czyli 75 złotych) i przedsta-
wić swoje argumenty przed dwiema innymi gminami głównymi. W przypadku 

177 PM nr 416 (1644), PM nr 643 (1670), PM nr 767 (1679), PM nr 842 (1691), PM nr 1007 
(1761).

178 PM nr 824 (1687). Powtórzono to w 1691 r. (PM nr 844 i 845). W 1694 r. zapisano, że 
gdy sprawa jednostki z kahałem będzie rozstrzygana przed sądem polubownym, to arbitra ze 
strony kahału należy wybrać podczas zgromadzenia kahału. Miało się ono odbywać w izbie ka-
halnej i liczyć co najmniej 9 przywódców, którzy wyrażą zgodę większością 2/3 głosów. Doda-
wano, że arbitrem ze strony jednostki nie może być żaden członek kahału (PM nr 900).

179 PM nr 843 (1691).
180 PM nr 844 i 845 (1691).
181 PM nr 717 (1676): Wśród sędziów miał się znajdować rabin tej gminy, w której mieszka 

procesujący się; PM nr 907 (1700): W składzie sądu mieli zasiadać wylosowani urzędnicy: 2 se-
niorzy gminy, 1 senior kraju, 2 towim i 1 ikur.

182 PM nr 717 (1676).
183 PM nr 907 (1700), PM nr 932 (1719/1720).
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stwierdzenia winy gminy kahał był zobowiązany do zwrócenia jednostce 
wszystkich wydatków i miał zostać ukarany przez seniorów kraju184.

Zakazywano natomiast apelowania od wyroku wydanego przez kahał i ra-
bina wobec jednostki lub okolicznej gminy, nawet kiedy wyrok ten wydawał 
się zainteresowanemu krzywdzący185. Możliwość apelacji dawano jedynie 
w przypadku zasądzenia poważnej kary, takiej jak cherem, wysoka grzywna, 
pozbawienie urzędu czy wpisanie do pinkasu. W przypadku braku jednogłośnej 
zgody sędziów, kiedy rabin i jeden z przywódców nie zgadzali się z decyzją, 
procesujący się miał prawo wnieść sprawę przed pozostałe gminy główne i ich 
rabinów. Jeśli chciał z tego prawa skorzystać, to musiał poinformować o tym 
kahał w ciągu doby od wydania wyroku, a wówczas kahał zobowiązany był 
wstrzymać się z wykonaniem wyroku przez 8 tygodni. W tym czasie procesu-
jący się musiał objechać dwie pozostałe gminy główne i uzyskać ich opinię. 
Wyrok miał być wprowadzony w życie zgodnie z opinią dwóch gmin. Taka 
procedura dotyczyła również zarządzeń gminy: jeśli rabin nie zgadzał się z ja-
kimś zarządzeniem, to wolno było wnieść tę sprawę przed pozostałe gminy 
główne i ich rabinów186.

Dopuszczając możliwość odwołania się od wyroku do wyższej instancji na 
terenie Litwy, zwalczano jednocześnie apelowanie do innych sądów żydow-
skich. Zakaz ten dotyczył zarówno jednostek, jak i gmin187.

Szczególną rozwagę zalecano przy pozywaniu do sądu nie-Żydów. Naka-
zano, aby żaden Żyd, chcąc pozwać nie-Żyda do sądu króla, Trybunału, sądu 
grodzkiego lub ziemskiego, nie podejmował żadnych kroków bez zwrócenia 
się do przywódców swojej gminy. Tak samo miał postąpić będąc pozwanym 
przed sąd nieżydowski. W przypadku nałożenia na Żyda przez sąd nieżydowski 
obowiązku złożenia przysięgi, szamesowi zakazywano zaprzysiężenia bez 
zwrócenia się do seniorów. Ci mogli albo uznać, że nie stanowi to obrazy Boga, 
i udzielić zezwolenia, albo nie zezwolić i wskazać inne rozwiązanie188. Przy 
sprawach sądowych z nie-Żydami, zarówno kiedy Żydzi byli stroną pozwaną, 
jak i pozywającą, zakazywano gminom rozpoczynania procesu bez zasięgnię-
cia rady swojej gminy głównej189. Natomiast zakazywano wnoszenia spraw 
przeciwko Żydom do sądów nieżydowskich. W 1623 r. postanowiono, że Żyda, 

184 PM nr 12 (1623).
185 PM nr 114 (1627).
186 PM nr 426 (1647), PM nr 804 (1687).
187 PM nr 15 (1623), PM nr 420 (1644), PM nr 429 (1647).
188 PM nr 60 i 61 (1623). Przypadek niedopuszczenia do złożenia przysięgi spotykamy 

w 1680 r. Starsi brzescy zakazali starszym wysockim zaprzysięgania Żyda słuckiego Morducha 
Mojżeszowicza, wiedząc o nim, że „przeciwko sumnieniu y prawu pospolitemu fałszywie przy-
siągł” (AWAK, t. 29, nr 56, s. 73–74).

189 PM nr 148 (1628).
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który się tego dopuści, jego kahał powinien obłożyć cheremem i „prześladować 
go aż do ostatecznego zniszczenia”, a nawet przekazać go w ręce nie-Żydów190.

W 1623 r. waad określił sposób finansowania zabiegów związanych 
z wszczęciem dochodzenia sądowego i wymierzeniem kary w przypadku zabi-
cia Żyda. Obowiązek ten postrzegano jako wspólny, spoczywający na gminach 
i waadzie, a nie tylko na rodzinie zamordowanego. Pokazuje to, jak dużą wagę 
do tego przywiązywano. Zarządzenie wprawdzie tego nie precyzowało, ale 
można się domyślać, że dotyczyło to – przynajmniej w pewnej części – przy-
padków zabicia Żyda przez nie-Żyda i miało na celu ograniczenie bezkarności 
osób dopuszczających się przemocy wobec ludności żydowskiej. Gdy zamor-
dowany był człowiekiem zamożnym, 1/2 wydatków zobowiązani byli ponieść 
spadkobiercy, 1/4 gmina, w której mieszkał zamordowany, a 1/4 – kraj. Gdy 
morderstwo zdarzyło się w osiedlu, to powyższą 1/4 przypadającą na gminę 
powinna zapłacić ta gmina, do której należało osiedle. W przypadku osoby 
ubogiej, której spadkobiercy nie byli w stanie pokryć ze swojej kieszeni poło-
wy wydatków, połowę powinna zapłacić gmina, a połowę kraj. Zastrzegano 
też, że spadkobiercom nie wolno wydać na ściganie morderstwa więcej niż 
20 złotych bez zgody seniorów gminy. Natomiast wdowa nie była zobowiązana 
do zapłacenia czegokolwiek z kwoty zagwarantowanej jej w ketubie (kontrak-
cie ślubnym), a od dodatków do ketuby miała zapłacić według uznania senio-
rów kraju191.

5. Sprawy gospodarcze

Wśród zagadnień gospodarczych pojawiających się w zarządzeniach wa-
adu litewskiego ważne miejsce zajmowały kwestie dotyczące dzierżawienia 
podatków i majątków ziemskich, zarówno od skarbu państwowego, jak i od 
szlachty oraz magnaterii. Zarządzenia dotyczyły także działalności handlowej 
i – w znacznie mniejszym stopniu – rzemieślniczej. Odzwierciedla to strukturę 
zawodową Żydów litewskich – pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII w. 
odchodzili oni od zajmowania się operacjami pieniężnymi na rzecz handlu 

190 PM nr 28 (1623). Po 1539 r. Żydzi z terenów królewskich podlegali sądowi wojewody 
(starosty), a w dobrach prywatnych – sądowi dominialnemu. Były to właściwe sądy do spraw 
kryminalnych oraz apelowania od wyroków sądów żydowskich w gminach. To, jaki sąd jest 
właściwy do rozstrzygania spraw między Żydem a nie-Żydem, w praktyce regulowane było 
przez lokalne przywileje (A. Kaźmierczyk, Żydzi w dobrach prywatnych w świetle sądowniczej 
i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI–XVIII, Kraków 2002, s. 44–48).

191 PM nr 11 (1623). Zob. M. Nadav, Maasej alimut hadadijim bejn Jehudim le-lo-Jehudim 
be-Lita lifnej 1648 [Wzajemna przemoc między Żydami i nie-Żydami na Litwie przed 1648], 
„Gal-Ed” 7–8, 1985, s. 42.
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i arendy podatków i opłat, czerpiąc niezbędne kapitały z pożyczek od szlachty, 
mieszczan i instytucji kościelnych. Grupę arendarzy zasilali zubożali Żydzi, 
chwytający się tego sposobu zarobkowania, uważanego za najszybszy sposób 
wzbogacenia się. Na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, podobnie jak na 
wschodnich ziemiach koronnych, odsetek żydowskich arendarzy przewyższał 
odsetek żydowskich rzemieślników192.

Bardzo wiele uwagi waad litewski poświęcał arendowaniu przez Żydów 
podatków i opłat, przede wszystkim ceł, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że 
jest to kwestia powodująca wiele napięć. Na początku XVII w. do skarbu litew-
skiego wpływały dwa rodzaje cła uchwalanego przez sejmy Rzeczypospolitej 
i mającego charakter okresowy (w odróżnieniu od Korony, gdzie cła miały cha-
rakter stały). Pierwszym było „cło nowo podwyższone ze spławem wodnym”, 
uchwalone po raz pierwszy w 1589 r., drugim zaś uchwalone w 1629 r. cło od 
towarów sprzedawanych przez szlachtę, m.in. od zboża i bydła. Przeważnie 
podskarbi litewski oddawał cła w dzierżawę najwięcej oferującemu193.

Dzierżawienie ceł i dochodów publicznych przez Żydów wywoływało wie-
le sprzeciwów, sejmująca i sejmikująca szlachta stale domagała się odsunięcia 
Żydów od tej działalności. Zapisy w konstytucjach sejmowych oraz w laudach 
i instrukcjach sejmikowych stale zakazywały, aby Żydzi dzierżawili podatki 
publiczne, cła, myta, żupy, a także dobra ziemskie194. Niekiedy dodawano przy 
tym argument o charakterze religijnym: ponieważ funkcje te wiążą się z nakła-
daniem na chrześcijan obowiązku złożenia przysięgi, stanowi to obrazę Boga 
i religii chrześcijańskiej. Wydaje się jednak, że na Litwie zwracano na te zaka-
zy mniejszą uwagę niż w Koronie.

Inaczej niż w odniesieniu do innych spraw budzących kontrowersje i wy-
wołujących konflikty z chrześcijanami, waad nie zakazywał i nie ograniczał 

192 M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 366, 424. Jak zauważa Moshe 
Rosman, arenda szybko zyskała sobie miano tradycyjnego zajęcia żydowskiego, a słowo „aren-
darz” używane było w źródłach wymiennie ze słowem „Żyd” (M. Rosman, Żydzi pańscy. Stosun-
ki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005, s. 132).

193 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty-ustawy-realiza-
cja, Warszawa 2006, s. 255–257.

194 O stosunku szlachty do dzierżaw żydowskich zob. J. Kalik, The Jewish Arenda in 
 Szlachta’s Public Opinion in the 17–18th Centuries, „Gal-Ed” 14, 1995, s. 15–25. Szlachta wo-
jewództwa brzeskiego zgromadzona na sejmiku w 1748 r. nakazywała posłom na sejm domagać 
się, by „Żydzi ażeby in regno catholico z uciemiężeniem chrześcian dóbr żadnych ziemskich 
lennych, a vel maxime ekonomicznych stołowych dóbr, sub reassumptione dawnieyszych praw 
sub paena invindicabili capitis nie trzymali, a possessores sub amissione iurium et privilegiorum 
onym dóbr nie puszczali” (AWAK, t. 4, nr 402, s. 549). O stosunku sejmiku brzeskiego do dzier-
żaw żydowskich pisze Przemysław Zarubin (Żydzi w świetle akt sejmiku brzeskiego litewskiego 
na podstawie wybranych przykładów z II połowy XVII wieku i czasów saskich, KHŻ 2006, nr 3 
(219), s. 335–336).

Ustawodawstwo



Sejm Żydów litewskich128

podejmowania dzierżawy ceł przez Żydów. Dostrzegano w tym bowiem pod-
stawę ekonomicznej stabilizacji ludności żydowskiej. Korzyści odnosiły gminy 
oraz waad, pobierając opłaty od dzierżawców, a także pojedynczy Żydzi, otrzy-
mując preferencyjne stawki przy poborze ceł.

Aby objąć dzierżawę ceł litewskich, należało uzyskać zgodę wszystkich 
trzech gmin głównych. Zastrzegano jednak, że gdyby sytuacja wymagała szyb-
kiego działania, wystarczyła zgoda tylko dwóch gmin, z których jedna musiała 
być gminą główną dzierżawcy195. Osobę zajmującą się cłami bez takiej zgody, 
nakazywano karać cheremem, a władze gminne miały ją ostrzec, że w przypad-
ku niepodporządkowania się zarządzeniom zostanie ona pozbawiona ochrony 
prawa, a jej majątek będzie uznany za bezpański. Należało też o tym powiado-
mić gminy główne, aby i one ukarały „przestępcę”. Zastrzegano także, że cło 
można wydzierżawić jedynie od samego podskarbiego lub magnata, a nie za 
pomocą pośrednika i nie wspólnie z nie-Żydem196.

Waad zatwierdzał dzierżawcom prawo dzierżawienia (chazakę) cła. Tym 
samym gwarantował im bezpieczeństwo dzierżawy w okresie objętym kontrak-
tem. Dla innych Żydów oznaczało to zakaz ingerowania w daną arendę czy 
konkurowania o nią w czasie trwania kontraktu.

Zapisy w pinkasie waadu litewskiego pokazują, że dzierżawa ceł była przed-
miotem konkurencji i konfliktów nie tylko między Żydami a chrześcijanami, ale 
także między samymi Żydami. W 1623 r. zapisano bardzo ciekawe zarządzenie 
dotyczące dzierżawy nowego cła, które pokazuje politykę waadu wobec dzier-
żawy ceł. Zarządzenie zostało wydane właśnie w wyniku konfliktów między 
samymi Żydami – wskutek żądań kupców, najwyraźniej żydowskich, którzy 
domagali się, aby ten podatek nie był dzierżawiony przez Żydów, lecz pozosta-
wał w rękach nieżydowskich. Waad ocenił, że takie żądanie jest niezgodne z pra-
wem i że jest spowodowane zawiścią i chęcią zemsty jednego człowieka wobec 
drugiego. Co więcej podkreślono, że fundamentem wspólnego dobra jest wyso-
ka pozycja Żydów – dzierżawców cła. „Jeśli we wszystkich miejscowościach 
diaspory cła byłyby w rekach żydowskich, to Żydom by się dobrze wiodło” – 
zapisano. Z tego powodu pochwalano zabiegi o objęcie dzierżawy ceł, uważając 
sukcesy w tej dziedzinie za oznakę Bożego błogosławieństwa197.

Podobnie w 1627 r. zapisano, że pozostawanie dzierżawy ceł w rękach nie-
żydowskich stwarza groźną sytuację dla Żydów. Podkreślono, że cła są podsta-
wą egzystencji Żydów i czynnikiem dającym im przewagę (jak się można do-
myślać, ekonomiczną – ze względu na preferencyjne opłaty dla kupców 

195 PM nr 107 (1626).
196 PM nr 123 (1627).
197 PM nr 64 (1623).



129

żydowskich). Dlatego zezwalano dotychczasowym dzierżawcom ceł, ludziom – 
jak zapisano – zamożnym i wpływowym, na wydzierżawienie ceł, zarówno 
nowych, jak i starych. Tymi dzierżawcami byli Mosze syn Elijezera (Mojżesz 
Łazarowicz), jego synowie Jeszaja i Lizer lub Eliezer (Łazarz Mojżeszowicz198) 
oraz ich wspólnicy. Ostrzegano, żeby nikt nie przeszkadzał i nie szkodził po-
wyższym dzierżawcom i ich wspólnikom. Osobie, co do której pojawiłyby się 
podejrzenia, że działa na szkodę dzierżawców i zajmuje się cłami bez pozwo-
lenia seniorów kraju, grożono cheremem. Zastrzegano, że powyżsi wspólnicy, 
jeśli nie uda im się uzyskać dzierżawy cła lub jeśli z niej zrezygnują, muszą 
natychmiast zawiadomić o tym seniorów kraju swojej gminy albo wysłanni-
ków waadu przebywających w miejscu posiedzenia sejmu Rzeczypospolitej. 
Dzierżawców cła zobowiązywano także do udzielania zniżki Żydom, przynaj-
mniej w wysokości 1/3, albo – jak zapisano, zgodnie z wcześniejszym zarzą-
dzeniem – do dawania zniżki mieszkańcom swojej gminy199. Gwarancje dane 
powyższym wspólnikom miały obowiązywać przez 3 lata200.

Podczas kolejnego waadu, w 1628 r., potwierdzano chazakę dzierżawy sta-
rego i nowego cła litewskiego daną Mojżeszowi Łazarowiczowi, jego synom 
i wspólnikom na 3 lata. Tylko oni mieli prawo dzierżawić wszystkie cła, nikt 
inny nie miał się do tego wtrącać, aby nie narazić ich na straty. Odnotowano 
przy tym, że odnośnie tej dzierżawy powstał konflikt. Jak zapisano, pojawiły 
się osoby – najwyraźniej Żydzi – które nie respektowały zarządzeń waadu i dą-
żyły do odebrania ceł powyższym dzierżawcom. Osoby te spowodowały, że 
szlachcic podniósł opłaty za arendę, a Mojżesz, jego synowie i wspólnicy zo-
stali zmuszeni do wejścia z tym szlachcicem w spółkę, aby nie przejął on 
wszystkich ceł. Zapisano dość enigmatyczne, że wobec tych „złych ludzi” za-
stosowane zostały surowe kary, tak że dzierżawa wróciła w ręce prawowitych 
dzierżawców. Potwierdzano ich chazakę, obowiązującą do 1 ijar 5392 (1632 r.), 
a seniorzy kraju – również w imieniu swoich przyszłych następców – zobowią-
zali się pokryć z kasy kraju wszystkie szkody, jakie mogą wyniknąć z działań 
ewentualnych oponentów, zarówno Żydów, jak i nie-Żydów. Z wypłacenia tej 
rekompensaty kraj był zwolniony, gdy seniorzy kraju zastosują przeciwko 
ewentualnemu konkurentowi wszelkie rodzaje kar, odwołując się zarówno do 

198 Łazarz Mojżeszowicz (zm. ok. 1660) był faktorem magnackim, działającym na dworach 
Radziwiłłów birżańskich i Kiszków, oraz serwitorem i sekretarzem królewskim za Zygmunta III, 
Władysława IV i Jana Kazimierza. Był także dzierżawcą ceł, myt i podatków nadzwyczajnych 
(czopowego, akcyzy) w Wielkim Księstwie Litewskim. O jego działalności zob. artykuły Marii 
Cieśli: Łazarz Mojżeszowicz..., s. 5–29; Mojżeszowicz, Gordon, Ickowicz: the Jewish Economic 
Elites in the Grand Duchy of Lithuania (Seventeenth and Eighteenth Century), „Acta Poloniae 
Historica” 107, 2013, s. 101–127.

199 PM nr 123 (1627).
200 PM nr 124 (1627).
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sądów żydowskich, jak i nieżydowskich. W zamian za powyższe gwarancje 
Mojżesz zobowiązał się wypłacać trzem głównym gminom, w okresie od 1 ijar 
5389 (1629 r.) do 1 ijar 5392 (1632 r.), co roku 2100 złotych na potrzeby sa-
mych tych gmin (a nie gmin okolicznych): 1200 dla Brześcia, 500 dla Grodna 
i 400 dla Pińska. Miało to być dodatkiem do pożyczki udzielonej waadowi. 
Natomiast za rok od ijar 5388 (1628) do 5389 (1629), kiedy dzierżawa nie prze-
biegała spokojnie, Mojżesz miał dać trzem gminom głównym tylko 1500 zło-
tych (do podziału według powyższych proporcji)201. W 1631 r. waad postano-
wił, że po upłynięciu czasu powyższej dzierżawy ceł, 1/3 opłat będzie przypadać 
trzem gminom głównym do podziału w takiej proporcji jak poprzednio, a 2/3 
będzie przeznaczone na użytek całego kraju. Zastrzegano przy tym, że owa 1/3 
nie będzie większa niż 2100 złotych – gdyby tak było, to nadwyżka miała przy-
paść krajowi202.

W 1634 r. zapisano, że po zakończeniu okresu dzierżawy ceł litewskich 
przez Mojżesza Łazarowicza seniorzy kraju wraz z rabinami muszą wydzierża-
wić cła z komór gmin głównych i przykomorków temu, kto zaoferuje najwyż-
szą opłatę203. Podczas kolejnych waadów stare i nowe cło wydzierżawiano ko-
lejnym dzierżawcom204.

W 1664 r. odnotowano próbę objęcia dzierżawy ceł litewskich bez zgody 
gmin głównych, podjętą przez dwóch Żydów, „ogarniętych pychą i hardo-
ścią” – reb Icchaka z Wysokiego i reb Mosze Trejtelsa z Wilna. Można przy-
puszczać, że konkurowali oni o dzierżawę ceł z innymi Żydami. Zapisano, że 
z powodów, które nie zostały przedstawione, nie wszczęto przeciwko nim pro-
cesu i zostawiono rzecz do decyzji przywódców, kiedy ci zgromadzą się po 
zakończeniu sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie. Podano również imię trze-
ciego przestępcy (reb Menkiego ze Słonimia), co do którego już został wydany 
wyrok205. Można przypuszczać, że powodem wstrzymania się z działaniami 
przeciwko „przestępcom” było uniknięcie podnoszenia w czasie trwania sejmu 
Rzeczypospolitej kwestii dzierżawienia dochodów publicznych przez Żydów, 
będącej stale przedmiotem krytyki sejmującej i sejmikującej szlachty.

Zapisy pokazują, że od Żydów pobierano cło na preferencyjnych warun-
kach. Zobowiązał się do tego Mojżesz Łazarowicz i jego wspólnicy, o czym 
była mowa powyżej. Do sprawy wysokości cła pobieranego od Żydów wróco-
no w 1628 r. Zapisano, że dzierżawcy cła zobowiązali się pobierać od Żydów 
jedynie połowę wysokości cła, natomiast w trzech gminach głównych miały 

201 PM nr 217 (1628).
202 PM nr 236 (1631).
203 PM nr 288 1634).
204 PM nr 385 i 395 (1639), PM nr 422 (1644), PM nr 500 (1651).
205 PM nr 585 (1664).
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obowiązywać wobec ich mieszkańców dotychczas stosowane ulgi. Z kolei kup-
ców żydowskich zobowiązywano do uczciwego deklarowania pod przysięgą 
przewożonych towarów lub do wyrażenia zgody na sprawdzenie towarów, 
a w przypadku nieuczciwości grożono im grzywną, którą dzierżawca ceł miał 
nałożyć według swojego uznania, przeznaczoną w połowie dla niego, a w po-
łowie na dobroczynność206. W 1631 r. potwierdzono dawne obniżki, zmieniając 
jedynie to, że wysokość grzywny ustalał nie dzierżawca ceł, lecz rabin i sied-
miu towej ha-ir207.

Waad wydał wiele szczegółowych regulacji dotyczących dzierżawy ceł, 
najwyraźniej chcąc zapobiec ewentualnym konfliktom i wnoszeniu skarg na 
żydowskich dzierżawców. Nakazywano, aby cła w poszczególnych gminach 
głównych dzierżawili wyłącznie mieszkańcy tych gmin. Przypominano o tym 
wydzierżawiając cła w 1639 r., najwyraźniej jednak przyznanie dzierżawy od-
było się wbrew tym zarządzeniom, skoro zaznaczono, że po upływie okresu 
dzierżawy zarządzenia pozostaną w mocy208.

Pewne ograniczenia formułowano odnośnie do urzędników komory celnej. 
Zakazywano, by pisarz w komorze celnej był z innego okręgu, chyba że wyra-
ziłaby na to zgodę gmina główna danego okręgu209. Zakazywano też pełnienia 
funkcji celnika, pisarza, gońca oraz innych funkcji przy cle bez uzyskania zgo-
dy kahału lub przywódców tej gminy, gdzie się znajdowała komora celna. Do-
tyczyło to także funkcji pisarza i gońca przy podatku czopowego i szelężnego. 
Osobie nierespektującej tego zarządzenia grożono wygnaniem, nałożeniem 
cheremu i zakazem jej poślubienia. Wyjątek stanowili ci, którzy posiadali pi-
semne zezwolenie w sprawie ceł od przywódców waadu210. Pisarzom celnym 
zakazywano wyprzedzania innych klientów i kupowania towaru w momencie, 
kiedy kupcy przywożą go na wozach. Zaznaczano, że wszyscy chcący kupić 
dany towar mają do tego równe prawo i muszą być przyjęci przez pisarzy jako 
wspólnicy211.

206 PM nr 213 (1628).
207 PM nr 238 i 239 (1631).
208 PM nr 304 (późniejszy dopisek z 1639?).
209 PM nr 815 (1687).
210 PM nr 929 (1719/1720). Występujący w pinkasie waadu termin „goniec” oznacza za-

pewne strażników pieszych – najniższych w hierarchii urzędników celnych, zatrudnianych w ko-
morach i przykomorkach, których zadaniem było pilnowanie szlaków i traktów należących do 
danej komory oraz wyłapywanie kupców, którzy wieźli towary bocznymi drogami, chcąc ominąć 
komorę i uniknąć płacenia cła. Strażnicy kontrolowali także ulice i przewóz towarów w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały komory celne. Strażników celnych ustanawiali pisarze celni 
(S. Waschko, Celnictwo w Polsce przedrozbiorowej (cła i polityka celna, instruktarze i postępo-
wanie celne), Sopot–Poznań 1960, s. 116–118).

211 PM nr 290 (1634).
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Waad litewski zwalczał różnorodne nadużycia pojawiające się przy dzier-
żawieniu i pobieraniu ceł. Gminom zakazywano wydawania zarządzeń doty-
czących ceł, sprzecznych z postanowieniami waadu i z dokumentami wysta-
wionymi dla dzierżawców, nie wolno im też było zobowiązywać seniorów 
kraju do działań dotyczących ceł, nawet w ich komorze212. Natomiast dzierżaw-
ca cła, który pobierałby opłaty wyższe niż ustalone lub nienależne (od towa-
rów, od których cła się nie płaci), miał być sądzony przez parnasa miesięcznego 
oraz dwie osoby obeznane z prawami państwowymi dotyczącymi cła213.

Zakazywano też Żydom pobierania nowych ceł i podatków. Ostrzegano, że 
jeśli na terenie Litwy powstanie nowa komora celna lub przykomorek, to 
mieszkający w danej miejscowości Żydzi będą mieli prawo obłożyć klątwą 
żydowskich celników i pisarza, nawet gdyby ci zasłaniali się spółką z nie-Ży-
dem214. W 1683 r. zakazywano dzierżawcom ceł wprowadzania zmian, takich 
jak utworzenie nowej komory lub przykomorków, albo ustanowienie nowej na-
leżności w starej komorze. Polecano zamknąć taką nową komorę i ukarać wi-
nowajcę, a dzierżawcy ceł i podatków mieli zrekompensować wszystkie ewen-
tualne szkody215. Można przypuszczać, że obawiano się skarg kupców na 
żydowskich dzierżawców ceł i poruszania – i tak już zapalnej – kwestii dzier-
żawienia przez Żydów podatków i opłat.

Inny dzierżawiony przez Żydów podatek stanowiło czopowe – podatek od 
produkcji i wyszynku alkoholu. Czopowe można było wydzierżawić za zgodą 
seniorów kraju podczas zgromadzenia waadu, a w przypadku nagłej koniecz-
ności, kiedy zebranie waadu nie było możliwe, za zgodą trzech gmin głów-
nych216. Uściślono później, że dotyczy to zarówno gminy głównej, na której 
obszarze pobierany jest podatek, jak i tej, w której mieszka dzierżawca217. Po-
zwalano zajmować się dzierżawą czopowego tylko za wiedzą kahału, nato-
miast w gminach, gdzie jest cech szynkarzy – jedynie za wiedzą tego cechu. 
Zapisy pokazują, że często kahały dzierżawiły ten podatek od dzierżawcy ge-
neralnego lub od dzierżawcy powiatowego 218.

Dzierżawcom zakazywano samowolnego podnoszenia opłat pobieranych od 
poddzierżawców i wzywano do regularnego wnoszenia opłat dzierżawnych, nie 
szukając protekcji magnata ani urzędnika dominialnego, aby się z nich zwolnić219. 

212 PM nr 386 (1639).
213 PM nr 124 (1627).
214 PM nr 86 (1623).
215 PM nr 791 (1683).
216 PM nr 533 (1661).
217 PM nr 689 (1673).
218 PM nr 977 (1761).
219 PM nr 214 i 215 (1628), PM nr 249 (1631), PM nr 262 (1632).
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W połowie XVII w., wobec zubożenia wielu gmin oraz trudności z płaceniem 
przez nie podatków, zapisano, że dzierżawca czopowego jakiegoś powiatu zo-
bowiązany jest do wnoszenia opłat do kasy kraju. Wysokość tych opłat miała 
być wyznaczona przez seniorów kraju i rabinów podczas najbliższego waadu, 
zastrzegano jednak, że nie może ona być wyższa niż 4 złote od każdych 100 
złotych opłaty dzierżawnej220. Gminy główne miały również określić wysokość 
należności płaconych przez poszczególnych poddzierżawców czopowego221.

Rozważano sytuację, w której dzierżawca czopowego całego powiatu (jid. 
czopownik) będzie miał problem z wydzierżawieniem tego podatku kahałom 
czy poddzierżawcom. Nakazywano przy tym udzielanie zniżki szynkarzom ży-
dowskim – pobieranie o 1/4 mniej w stosunku do podatku pobieranego od nie- 
-Żyda, chyba że lokalne zwyczaje przewidują mniejszą zniżkę. Jeśli czopowni-
kowi nie udałoby się znaleźć żadnego Żyda, to mógł wydzierżawić czopowe 
nie-Żydowi. Gdyby opłata dzierżawna płacona przez nie-Żyda była wyższa niż 
należne opłaty od żydowskich dzierżawców czopowego, to czopownik miał 
przekazać tę nadwyżkę kahałom do rozdzielenia między szynkarzy, jako re-
kompensatę za brak zniżki, którą otrzymaliby w przypadku żydowskiego dzier-
żawcy czopowego. Przewidywano też udzielenie Żydowi obniżki opłaty dzier-
żawnej, aby zachęcić go do wydzierżawienia czopowego222.

Waad regulował też kwestie dotyczące innych dzierżaw (arend): wsi, kar-
czem, szynków, młynów, gorzelni, sklepów itp. W 1623 r. zapisano, że w spra-
wach dotyczących chazaki arendy jest tak wiele kwestii spornych i niejasnych, 
że nie wszystkie mogły zostać zanotowane w pinkasie, a nawet te, które zostały 
zanotowane, mają różne interpretacje. Dlatego postanowiono, że wszystkie 
spory, jakie wynikną w związku z zarządzeniami dotyczącymi arendy, należy 
przekazać do zinterpretowania i wyjaśnienia seniorom kraju i seniorom gmin-
nym223. Można przypuszczać, że chodziło tu o kontrowersje, jakie wywoływała 
sama instytucja chazaki. Instytucje żydowskie, zarówno gminne, jak i central-
ne, stosowały chazakę, aby zapobiec konkurencji między Żydami i zagwaran-
tować stabilizację działań gospodarczych podejmowanych przez żydowskich 
dzierżawców. Natomiast właściciele majątków zainteresowani byli podsyca-
niem konkurencji, która umożliwiała im podnoszenie opłat dzierżawnych, 
i dlatego zwalczali praktykę chazaki224. Szlachta powiatu grodzieńskiego, 

220 PM nr 453 (1649).
221 PM nr 472 (1650).
222 PM nr 494 (1651).
223 PM nr 87 (1623).
224 O zarządzaniach magnackich zwalczających instytucję chazaki zob. S. Bierszadskij, Li-

towskije jewriei..., s. 31–34. A. Teller, The Legal Status of the Jews on the Magnate Estates of 
Poland-Lithuania in the Eighteenth Century, „Gal-Ed” 15–16, 1997, s. 55. Na zmieniające się 
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 zebrana w 1714 r. na sejmiku, surowo zakazywała stosowania chazaki, jako 
przynoszącej straty gospodarce szlacheckiej225.

Zarządzenia waadu starały się zapobiec konkurencji między Żydami przy 
staraniach o arendę, zwłaszcza kiedy mogło to prowadzić do przejęcia jej przez 
nie-Żyda. W 1623 r. postanowiono, że dzierżawcy, który dzierżawił arendę 
przez 3 lata lub który jest w trakcie trzyletniego kontraktu, przysługuje doży-
wotnie prawo chazaki. Nie mógł on natomiast przekazać arendy w spadku swo-
im synom, chyba że spadkobiercy mieli dokończyć dzierżawę do czasu wyga-
śnięcia kontraktu. W czasie obowiązywania chazaki żaden Żyd nie mógł o nią 
konkurować226. Zastrzegano jednak, że powyższe prawo chazaki dotyczy tylko 
arendy znajdującej się w miejscu zamieszkania dzierżawcy lub sytuacji, gdy 
jest to jedyna jego arenda227. Zakaz konkurowania o arendę znajdującą się w in-
nej miejscowości dotyczył mieszkańców okolicznych gmin, natomiast nie od-
nosił się do mieszkańców gmin głównych. Tym ostatnim przyznawano prawo 
dzierżawienia ceł i arend we wszystkich okolicznych gminach, które podlega-
ją ich gminie głównej228. Dzierżawa arendy w innej gminie musiała się odby-
wać za wiedzą i zgodą przywódców gminy, na której terenie znajdowała się ta 

coraz bardziej na niekorzyść żydowskich arendarzy kontrakty dzierżawne zwraca uwagę Szy-
mon Dubnow, porównując kontrakty z lat 1630 i 1723 (S. Dubnow, Ariendnyje kontrakty w Li-
twie XVII–XVIII w., „Jewriejskaja Starina” 1, 1909, nr 3, s. 105–111).

225 „Patuit evidenter całemu powiatowi, że kahały żydowskie w powiecie naszym Grodzień-
skim będące wymyślonym sposobem nową iakąś contributią sobie postanowiły titulo chozaka, 
za którą kontraktami swemi karczmy w dobrach ziemskich y królewskich puszczają żydom, 
y wynosi ta importancya chozaki intraty roczney kahałowi na trzydzieście tysięcy złotych, a to 
się dzieie cum summo detrimento tak podatku czopowego szelężnego, iako też y intrat szlachec-
kich z arendy, ponieważ gdy ieden żyd zakupi u kahału na karczmie chazak, drugi nastąpić nie 
może do arendy nie zapłaciwszy oney pierwszemu lub kahałowi, a tak karczmy pustkami stoią 
y ichmość panowie possesores suche czopowe szelężne płacić y w arendach detriment mieć 
muszą, przeto że privato ausu żydzi, nie maiąc na to żadnych praw y constitucyey, ustanowili 
sobie takowy podatek, tedy stosuiąc się do innych woiewodztw y powiatów, mianowicie Brze-
skiego y Mińskiego, które około tego uczyniwszy porządek, laudis publicis abrogowali tę chaza-
kę. I my laudo praesenti similiter tę chazakę pomienioną in perpetuum abroguiemy y kassuiemy, 
y ieśli kto z ichmościów panów obywatelów u którego-kolwiek sądu dowiedzie żydom, że tę 
chazak[ę] przed tym kontraktowali, lub in posterum kontraktować będą, paenas trzydzieście ty-
sięcy złotych na kahały temu postanowieniu naszemu przeciwne zakładamy” (AWAK, t. 7, nr, 9, 
s. 205–206).

226 PM nr 73 (1623). Jak zauważa Jakub Goldberg, warunki, na jakich oddawano dobra 
w arendę, różniły się w zależności od tego, kto był ich dzierżawcą. W przypadku szlachcica czy 
mieszczanina czynsz dzierżawny był płacony ratami, natomiast Żydzi najczęściej płacili z góry 
całą kwotę należną za cały czas trwania arendy. To umacniało pozycję żydowskiego arendarza, 
w przypadku zerwania umowy bowiem kontrahent zobowiązany byłby do zwrócenia znacznej 
sumy (J. Goldberg, Władza dominialna Żydów-arendarzy dóbr ziemskich nad chłopami, PH 81 
(1990), z. 1–2, s. 193–194).

227 PM nr 74 (1623).
228 PM nr 104 (1626).
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arenda229. Jeśli ktoś złamałby prawo i bez wiedzy gminy głównej sprzedał cha-
zakę arendy mieszkańcowi innej miejscowości, to sprzedaż ta była nieważna 
i należało zwrócić zapłacone pieniądze230.

Inny problem stanowiło prawo do dziedziczenia arendy. Stosowano tu kilka 
rozwiązań. Przy dzierżawieniu arendy przez dwóch wspólników, kiedy jeden 
z nich umrze, wolno było w jego miejsce umieścić jego spadkobierców, ale 
tylko za życia drugiego wspólnika. W przypadku jego śmierci, tracili oni prawo 
chazaki231. W innym wpisie zapisano, że zakaz dziedziczenia arend przez sy-
nów arendarza nie obowiązuje w osiedlach, które nie podlegają żadnemu kaha-
łowi232. W przypadku spadkobiercy mieszkającego w innym kraju chazaka 
arendy mogła być przez niego utrzymana jedynie wtedy, gdy był on jednym 
z kilku dziedziczących. Dziedzicząc prawa do całej arendy, musiał ją sprzedać 
innej osobie233. Wyjątkowo traktowano wdowę i dzieci zmarłego arendarza. 
Wdowa, która nie była w stanie wyegzekwować należnych sobie pieniędzy, 
zapisanych w kontrakcie ślubnym (ketubie), oraz zarówno dorośli, jak i mało-
letni spadkobiercy, którzy nie byli w stanie się utrzymać, mogli za zgodą gminy 
głównej utrzymać prawo chazaki. Mieli wówczas prawo sami dzierżawić aren-
dę, a także sprzedać ją lub wydzierżawić poddzierżawcom234.

Przeciwdziałano sytuacji, w której jeden arendarz posiadał dwie i więcej 
arend. W 1623 r. zapisano, że osoba, która wydzierżawi poddzierżawcy arendę 
za roczną opłatę, w momencie objęcia innej arendy traci chazakę pierwszej i wów-
czas poddzierżawca nie musi wnosić na jej rzecz żadnej opłaty. Jednakże 
w przypadku utracenia drugiej arendy sytuacja – jeśli jeszcze nie upłynął okres 
obowiązywania kontraktu – powinna wrócić do pierwotnego stanu235. Wyja-
śnienia wymagały również prawa poddzierżawców przy zmianie osoby arenda-
rza generalnego. W sytuacji objęcia arendy majątku, na którego terenie byli 
poddzierżawcy arend, do sądu gminy głównej należało podjęcie decyzji w ich 
sprawie. Jeśli sąd uzna, że poddzierżawcy są ludźmi sprawdzonymi, co do któ-
rych nie ma wątpliwości, że nie będą obmawiać i występować przeciwko głów-
nemu dzierżawcy do magnata – właściciela majątku, to należało pozostawić ich 
na arendach z zastrzeżeniem, że mają wnosić dotychczasowe opłaty236. W 1634 r. 

229 PM nr 756 (1679).
230 PM nr 203 (1628).
231 PM nr 75 (1623).
232 PM nr 83 (1623).
233 PM nr 204 (1628).
234 PM nr 76 (1623), PM nr 120 (1627).
235 PM nr 77 (1623).
236 PM nr 78 (1623). System dzierżaw generalnych, stosowany między innymi przez Radzi-

wiłłów, obejmował całość dochodów z dzierżawionego majątku. Indywidualny arendarz lub gru-
pa arendarzy brała na siebie obowiązek znalezienia poddzierżawców, np. pojedynczych karczem 
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postanowiono, że dzierżawca posiadający chazakę arendy, który następnie 
obejmie arendę całego majątku i uzyska odpowiednią chazakę, nie traci pierw-
szej chazaki i jego prawa nie zostaną uszczuplone, gdyż prawo o dwóch chaza-
kach nie dotyczy takiej sytuacji237.

Zarządzenia waadu ograniczało dzierżawę podatków i arend przez przy-
wódców gminnych. Na dzierżawienie czopowego, krupki i arend zezwalano 
maksymalnie dwóm spośród przywódców238. Zakaz ten powtórzono podczas 
waadu w 1719/1720 r., dodając że nie mogą to być seniorzy kahału239.

Dzierżawcy arend wnosili opłaty na rzecz kraju. Przy dzierżawieniu arendy 
od szlachcica, a nie od skarbu czy od Żyda, dzierżawca zobowiązany był zapła-
cić podatek do skarbu kraju. Wynosił on półtora złotego od każdych 100 zło-
tych opłaty dzierżawnej płaconej szlachcicowi, a do jego pobierania i przeka-
zywania waadowi zobowiązane były gminy główne240.

Prawa arendarzy, ograniczające możliwości zarobkowania innych Żydów, 
były przedmiotem narzekań i skarg. Podczas waadu w 1633 r. zapisano narze-
kania na to, że nawet kiedy możliwe jest wystaranie się – najwyraźniej u nie- 
-Żydów – o zwolnienia i ulgi podatkowe, nie mogą one być wprowadzone w ży-
cie z powodu chazaki żydowskich dzierżawców. Waad wstrzymał się od 
podjęcia decyzji, odkładając sprawę do rozpatrzenia podczas następnego zgro-
madzenia241. W 1637 r. powrócono do sprawy. Zapisano, że Żydzi na Litwie 
bardzo zubożeli ze względu na utratę sposobów zarobkowania i rosnące obcią-
żenia. Stwierdzano, że należy im dać środki do życia, aby mogli odżyć i nie 
musieli wędrować daleko, „jak ptak wypłoszony z gniazda”. Dlatego postana-
wiano, że w miejscowościach, gdzie jest co najmniej 15 gospodarzy lub gdzie 

czy młynów. Pozycja arendarza generalnego oznaczała podporządkowanie właścicielom, a nie 
administratorom majątku. W praktyce arendarze generalni pełnili rolę administratorów mająt-
ków, działając także jako kasjerzy, dostawcy i poborcy opłat. Cieszyli się protekcją pańską i ko-
rzystali z wielu przywilejów udzielanych im w trosce o dochodowość majątków, co w praktyce 
mogło oznaczać narzucanie swojej woli mieszkańcom majątku, nawet szlachcie i klerowi 
(A. Teller, Chachira klalit we-chocher klali be-achuzot bejt Radziwil ba-mea ha-szmone-esre 

[Arenda generalna i arendarz generalny w dobrach Radziwiłłów w XVIII wieku], [w:] Jazmut 
jehudit be-et he-chadasza Mizrach Ejropa we-Erec Israel [Żydowskie przedsięwzięcia gospo-
darcze w okresie nowożytnym. Europa Wschodnia i Kraj Izraela], red. R. Aharonson (Aaron-
sohn) i Sz. Stampfer, Jeruszalajim 2000, s. 48–78; A. Teller, Radziwiłłowie a Żydzi w czasach 
saskich, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji “Trzysta lat od 
początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje”. Kraków 15–17 IX 
1997 r., red. A.K. Link-Lenczowski, M. Markiewicz, Kraków 1999, s. 153–156).

237 PM nr 295 (1634).
238 PM nr 611 (1667).
239 PM nr 930 (1719/1720).
240 PM nr 696 (1673).
241 PM nr 284 (1634).
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wcześniej była gmina licząca co najmniej 15 gospodarzy, mająca stałą synago-
gę z kantorem, jeśli mieszkańcy tego miasta będą chcieli zaprotestować prze-
ciwko chazace arendy, to o sprawie zawyrokuje sąd ich gminy głównej. Sąd 
mógł ograniczyć prawa dzierżawcy do arendy szynku i palenia gorzałki, dając 
środki zarobkowania mieszkańcom miasta. Dotyczyło to jedynie dzierżaw 
krótkoterminowych, natomiast w przypadku kontraktów dzierżawnych zawar-
tych na wiele lat, nie wolno było naruszyć praw arendarza aż do upłynięcia 
terminu kontraktu242. Postanowiono też, że każda gmina główna powinna mieć 
specjalny pinkas, przechowywany w sekretnym miejscu, do zapisywania zarzą-
dzeń i wyroków sądowych w sprawach chazaki arend i ceł. Dla większego 
bezpieczeństwa należało kopiować je w jeszcze jednym pinkasie 243.

Dzierżawa arend wiązała się z zagrożeniami, mogła bowiem powodować 
zarówno spory wśród Żydów, jak i konflikty z chrześcijańskim otoczeniem. 
Przykładem może być działalność braci Samuela i Gedalii Ickowiczów, arenda-
rzy generalnych dóbr radziwiłłowskich, którzy podnieśli opłaty od żydowskich 
poddzierżawców i ściągali je z całą bezwzględnością, gromadząc wielki mają-
tek i wzbudzając nienawiść współwyznawców244. Działalność Ickowiczów do-
prowadziła też w latach 1739–1744 do wybuchu rozruchów chłopskich, od na-
zwiska przywódcy zwanych buntami woszczyłłowskimi. Rozruchy, które 
rozpoczęły się w starostwie krzyczewskim, skąd rozprzestrzeniły się na inne 
tereny, wymierzone były w żydowskich dzierżawców, którzy – jak stwierdzała 
odezwa Woszczyłły – owładnęli szlachtą, pozbawili chrześcijan źródeł zarob-
kowania, grabili chłopów i dzierżawili cerkwie245.

Oprócz kwestii związanych z dzierżawą podatków i arend w zarządzeniach 
waadu pojawiały się też inne sprawy gospodarcze. Regulowano m.in. wiele 
kwestii dotyczących handlu prowadzonego przez Żydów, zwłaszcza jeśli 

242 PM nr 308 (1637).
243 PM nr 404 (1644).
244 Salomon Majmon tak opisywał w swoim pamiętniku działalność braci Samuela i Gedalii 

Ickowiczów, dostrzegając jednocześnie ich pozytywną dolę przy aktywizowaniu dzierżawców, 
pogrążonych wcześniej w „ciemnocie i lenistwie”: „Podnieśli oni opłaty od arendy, nie zwraca-
jąc uwagi na krzyk swoich współbraci, i pieniądze należne od poddzierżawców pozwolili sobie 
ściągać z całą surowością. Zależne od nich dzierżawy mieli sami na oku, a gdziekolwiek znaleź-
li pachciarza, który zamiast rozwijać swoją dzierżawę przez pracę i gospodarność na pożytek 
własny i swego dziedzica, dzień cały spędzał próżniaczo lub spiwszy się wódką, wylegiwał się 
na piecu – nakazywali zwlec go stamtąd i biczem obudzić z letargu; ten sposób postępowania 
wyrobił panom dzierżawcom generalnym u ich plemienia opinię tyranów” (S. Majmon, Autobio-
grafia, Warszawa 2007, t. 1, s. 50). O Samuelu (Szmojle) Ickowiczu zob. T. Zielińska, Kariera 
i upadek żydowskiego potentata w dobrach radziwiłłowskich w XVIII wieku, KH 98, 1991, z. 3, 
s. 33–49.

245 O buntach woszczyłłowskich zob. I. Halperin, Bunty woszczyłłowskie, BŻIH, nr 2 (26), 
1958, s. 28–41.
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 mogły one wywoływać oskarżenia i konflikty246. Waad określał zasady wyzna-
czania cen towarów247 i ustalał wysokość opłat dla pośredników248. Zakazywał 
prowadzenia handlu w czasie trwania nabożeństwa w synagodze249. Zwracał 
też uwagę, aby w każdej gminie stosowane były rzetelne miary i wagi. Mieli 
nad tym czuwać specjalnie wyznaczeni memuni, którym dawano władzę nakła-
dania na przestępców kar cielesnych i pieniężnych, ku przestrodze pozostałym 
Żydom. Obowiązek czuwania nad miarami i wagami nakładano również na 
rabinów, którzy winni dopilnować, żeby we wszystkich sklepach i szynkach 
były stosowane takie same miary250. Całkowicie zakazywano stosowania nie-
uczciwych, podwójnych miar, nawet wobec nie-Żydów251.

Regulacje waadu dotyczyły również działalności handlowej na jarmarkach, 
trybu rozsądzania sporów i zasad pobierania opłat. Wobec kłótni i konfliktów, 
pojawiających się na jarmarkach w Kopylu i Stołowiczach, postanawiano wy-
znaczać na każdy z tych jarmarków specjalnego szamesa. Należało do niego 
podejmowanie koniecznych działań, zarówno na rzecz jednostek, jak i gmin, za 
co miał otrzymywać wynagrodzenie. Szamesa jarmarku kopylskiego przyjmo-
wać miały gminy słucka i nieświeska, wraz z kupcami gminy brzeskiej. Zazna-
czano też, że może to być jeden z mieszkańców Kopyla lub tamtejszy szames. 

246 Prowadzenie przez Żydów działalności handlowej było stałym źródłem napięć i konflik-
tów z ludnością chrześcijańską. W literaturze antyżydowskiej spotkać można przekonanie o so-
lidarności Żydów przeciwko chrześcijanom i o wspólnych ustaleniach dotyczących handlu 
z chrześcijanami. Jak pisze Sebastian Miczyński: „Zaiste Zydowie w tey mierze są ostrożnieyszy 
na znędzenie y zniszczenie Chrześcian. Czasy niedawnymi z zaiątrzenia wrodzonego przeciwko 
Chrześcianom uczynili (co niektorzy żydowie nie barzo chytrzy, mniey to sobie uważaiąc, w wy-
mowkach swoich odkryli Chrześcianom z ktorymi sprawę maią) prawo powszechne, y uchwałę 
spolną miedzy sobą, aby żaden Zyd nie kupczył z Chrześciany z ich pożytkiem ani towaru żad-
nego, gdyby go pytano, nie raił, ani kupca wodził do kupcow, abo rzemiesłnikow Chrześciań-
skich, ale tylko do samych Zydow; chybaby snadz u Zydow tego towaru nie było, dopiero do 
Chrześcian udać sie może. A ktoby tę uchwałę, y postanowienie z Zydow przestąpił, na tego 
wielkie klątwy, przeklęctwa, y karanie założyli” (S. Miczyński, Zwierciadło Korony Polskiej, 
Kraków 1618, s. 65).

247 PM nr 70 i 94 (1623).
248 PM nr 35 (1623). Przy towarach opłata ta wynosiła od każdej strony: pół złotego od 

każdych 100 złotych, a przy nieruchomościach i miejscach w synagodze 40 groszy polskich 
od każdych 100 złotych.

249 PM nr 334 (1637).
250 PM nr 142 (1628), PM nr 741 (1679), PM nr 964 (1761). Zarzuty stosowania przez Ży-

dów „pokątnych miar” pojawiały się często w skargach władz miejskich. Często też obowiązek 
stosowania uczciwych miar, zwłaszcza przy odmierzaniu trunków, zapisywano w warunkach 
kontraktów z arendarzami (np. w kontrakcie dzierżawnym karczmy wielkosielskiej zobowiązy-
wano arendarza do odmierzania trunków miarą „sprawiedliwą a niefałszowaną” – NGABG, 
f. 1663 (Śliźnie), op. 1, nr 3419, 23 IV 1785; podobnie w kontrakcie na arendę horodyską – 
NGABG, f. 1663 (Śliźnie), op. 1, nr 3624, k. 1v, 23 IV 1785).

251 PM nr 821 (1687).
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Wydatki, które pojawiały się na jarmarku kopylskim, należało pokrywać z po-
datku pobieranego od kupców litewskich obecnych na tym jarmarku. Porządek 
pobierania tego podatku miał być wyznaczany przez dajanów jarmarcznych 
i seniorów trzech gmin głównych252.

Z dużą ostrożnością waad podchodził do działalności związanej z produk-
cją i wymianą monety, bardzo surowo zakazując jakichkolwiek fałszerstw mo-
netarnych. W 1623 r. postanowiono, że z powodu zamieszania w sprawach mo-
netarnych oraz niejasnej polityki królewskiej w tej kwestii, ze względu na duże 
niebezpieczeństwo, nie wolno żadnemu Żydowi angażować się w bicie monety 
aż do sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie (czyli do 1625 r.). Dotyczyło to 
zarówno objęcia dzierżawy czy jakiejkolwiek funkcji, jak i zawarcia spółki. Do 
objęcia arendy bicia monety konieczna była zgoda waadu, a przy konieczności 
szybkiego działania jeszcze w Warszawie – zgoda przybyłych tam sztadlanów 
kraju. Później zgody mogła udzielić właściwa gmina główna, a gdy była ona 
oddalona i istniała obawa, że konkurent okaże się szybszy – najbliższa gmina 
główna. Ten, kto uzyska arendę bicia monety, zobowiązany był wnieść do kasy 
kraju 1500 złotych polskich253. Natomiast osobom dopuszczającym się fałszo-
wania monety grożono najsurowszymi karami: wygnaniem z gminy i utratą 
obywatelstwa we wszystkich krajach litewskich254. Zarzut psucia czy fałszowa-
nia monety często był wysuwany przeciwko Żydom i najwyraźniej waad oba-
wiał się, żeby takie oskarżenia nie ściągnęły niebezpieczeństwa na wszystkich 
Żydów litewskich.

Zarządzenia waadu regulowały też kwestię wymiany monety. W 1623 r. 
zakazywano zajmowania się wymianą pieniędzy. Tylko wtedy gdy potrzebo-
wano drobnej monety na wydatki domowe, wolno było wymienić pieniądze 
u nie-Żyda, ale tylko tyle, ile faktycznie było potrzebne, a nie na handel. Cał-
kowicie zakazywano przetapiania monet255. Szczegółowo podano zasady wy-
miany monety w wyroku wydanym w 1761 r. przez trybunał waadu. Określono 
mianowicie, jakie monety mogą być wymieniane lub przywożone z zagranicy, 
komu i jakie kwoty można wymieniać, jakie zasady obowiązują przy pośredni-
czeniu w wymianie. Postanowiono, że kurs wymiany monety będzie ustalany 
co miesiąc przez trzech przywódców gminy wileńskiej oraz 3 kupców pocho-
dzących z różnych grup majątkowych. Tych 6 osób miało być wybieranych co 

252 PM nr 376 (1639).
253 PM nr 81 (1623).
254 PM nr 662 (1670).
255 PM nr 92 (1623). W porządku dla miasta Wilna z 1712 r. zakazywano złotnikom żydow-

skim „zlewania” srebra, powołując się na zakazy w dawnych prawach i konstytucjach sejmu 
Rzeczypospolitej i uzasadniając to tym, że „wielkie szalbierstwa znayduią się y złodzieystwa 
ukrywaią się między żydami” (AWAK, t. 8, nr 160, s. 347).
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roku. Wszystkie płatności przypadające w danym miesiącu, np. spłata długu 
czy opłata dzierżawna płacona przez arendarzy, miały być wyliczane według 
ustalonego kursu, który tylko w wyjątkowych przypadkach mógł być zmienio-
ny decyzją sądu. Zakazywano przy tym kupcom zawiązywania porozumień 
mających na celu zmuszenie wymieniających monetę lub pośredników do ob-
niżenia kursu wymiany. Sklepikarzom, którzy nie wyjeżdżają do Wrocławia, 
Gdańska, Frankfurtu czy Królewca, w ogóle nie wolno było wymieniać monet, 
które otrzymują w swoich sklepach. Ludziom chcącym trudnić się wymianą 
monety nakazywano zobowiązać się pod przysięgą do przestrzegania powyż-
szych punktów oraz natychmiast powiadomić o osobach łamiących zarządze-
nia. W dopisku dodawano zasady wymieniania pieniędzy nie-Żydom: najpierw 
należało powiadomić szamesa lub wiernika, a dopiero gdy ten oznajmi, że ża-
den z gospodarzy-Żydów nie potrzebuje monety, wolno wymienić ją nie-Żydo-
wi. Podobnie miało być w przypadku pośrednictwa w wymianie monety mię-
dzy nie-Żydami. Zalecano przy tym stosowanie obowiązującego w danym 
miesiącu kursu wymiany oraz określono wysokość opłaty pobieranej przy 
transakcji256.

Zwalczano działalność gospodarczą, która powodowała zaciąganie zobo-
wiązań lub długów. Mieszkańcom Litwy zakazywano brania towarów z miej-
scowości w Koronie w komis – czyli płacenia za nie po sprzedaży. Do trzech 
gmin głównych nie wolno było także wysyłać towarów w komis z innych gmin 
litewskich257. Ograniczenie tego rodzaju działań wynikało z faktu, że były one 
formą zaciągania długu, co z reguły traktowano z dużą ostrożnością, o czym 
będzie mowa poniżej.

6. Pożyczanie pieniędzy, bankructwo

Pożyczanie pieniędzy było dziedziną szczególnie kontrolowaną ze względu 
na obawy, że niespłacenie należności, zwłaszcza wobec nieżydowskich wierzy-
cieli, może ściągnąć zagrożenie na wszystkich Żydów litewskich. Wynikało to 
ze stosowania wobec Żydów zasady odpowiedzialności zbiorowej, gdzie gmi-
ny lub instytucje ponadgminne ponosiły odpowiedzialność za działania swoich 
członków258.

256 PM, dodatek 2, nr 13 (21 siwan 5521 = 23 VI 1761, Słuck).
257 PM nr 172 (1628).
258 Jak zauważa Moshe Rosman, stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej postrze-

gane było przez Żydów jako największe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Zarówno autorytety 
rabiniczne, jak i świeckie potępiały nieuczciwe praktyki przy prowadzeniu interesów i popierały 
przekazywanie fałszerzy i oszustów władzom nieżydowskim (M.J. Rosman, Jewish perceptions 
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Wiele form pożyczania pieniędzy obwarowanych było zakazami lub wy-
magało zezwoleń władz gminnych. Opiekunom sierot zakazywano pożyczania 
na własne potrzeby powierzonych im pieniędzy. Grzywna groziła również, gdy 
opiekun usiłował obejść zakaz, pożyczając przez jednego ze swoich synów czy 
krewnych259. Władze gminne poświadczały również wypłacalność osoby chcą-
cej zaciągnąć pożyczkę. Kahał mógł wystawić takie zaświadczenie na pół roku 
przy bezprocentowej pożyczce i na rok przy pożyczce na procent. W obu przy-
padkach osoba chcąca zaciągnąć pożyczkę musiała przedstawić odpowiednie-
go gwaranta. Zapisano przy tym, aby nie dawać zaświadczenia jednej osobie 
dwukrotnie260. Co ciekawe, władze gminne zabiegały również u nie-Żydów, 
by ci nie pożyczali pieniędzy Żydom, którzy nie uzyskali na to zgody swoje-
go kahału261.

Zarządzenia waadu regulowały – trudno określić, na ile skutecznie – wyso-
kość pobieranych procentów. Zależały one od pożyczającego (Żyd czy nie-Żyd, 
jednostka czy gmina), sposobu gwarancji spłaty (weksel lub zastaw262), a także 
od wysokości pożyczanej kwoty (z reguły przy większych kwotach procent był 
niższy). W 1667 r. postanawiano, że od Żydów należało brać najwyżej 1 złoty 
polski (czyli 30 gr) od 100 złotych tygodniowo, a od nie-Żydów – najwyżej pół 
kopy groszy litewskich (czyli 37 i pół grosza polskiego) od 100 złotych263. Na-
tomiast w 1673 r. zakazano pożyczania pieniędzy na procent większy niż 
25 groszy polskich od 100 złotych tygodniowo na weksel, a przy zastawie na 
procent większy niż 20 groszy polskich264. W 1683 r. postanowiono, że przy 
pożyczkach między pojedynczymi ludźmi procenty pobierane od każdych 
100 złotych miały wynosić najwyżej 18 groszy polskich przy wekslu i pół 

of insecurity and powerlessness in 16th–18th century Poland, „Polin” 1, 1986, red. A. Polonsky, 
s. 22–23).

259 PM nr 118 (1627).
260 PM nr 927 (1719/1720).
261 W 1682 r. starosta brzeski Kazimierz Władysław Sapieha wydał uniwersał, w którym 

wzywał szlachtę, aby nie pożyczała pieniędzy pojedynczym Żydom bez wiedzy i zgody star-
szych gminy brzeskiej. Nastąpiło to w wyniku supliki starszych kahału brzeskiego, którzy zwró-
cili się do Sapiehy i do sejmiku brzeskiego, „chcąc żeby kahał ich Brzeski w dobrym porządku 
zostawał, a to względem tego żeby żydzi prywatni w większych długach, niżeli substancya ich 
wynosi, nie zachodzili, y aby żadney nagany od szlachty nie mieli y sobie przez to cały kahał 
stateczny kredyt zachował” (AWAK, t. 5, nr 518, s. 232–233).

262 O zastawach zob. J Kalik, Hafkada u-widerkaf be-pe’ilutam ha-kalkalit szel Jehudej 
mamlechet Polin-Lita [Zastaw i wyderkauf w działalności ekonomicznej Żydów Rzeczypospoli-
tej], [w:] Jazmut jehudit ba-et he-chadasza Mizrach Ejropa we-Erec Israel [Żydowska działal-
ność gospodarcza w okresie nowożytnym. Europa Wschodnia i Kraj Izraela], red. R. Aharonson 
(Aaronsohn), S. Stampfer, Jeruszalajim 2000, s. 25–47.

263 PM nr 605 (1667).
264 PM nr 680 (1673).
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 złotego (15 gr) przy zastawie. Natomiast procenty od pożyczek dla gmin miały 
wynosić pół złotego od 100 złotych tygodniowo265. W 1761 r. zapisano, że 
w przypadku niepodania na wekslu wysokości procentów należy płacić 18 zło-
tych od stu rocznie266.

W 1676 r. nakazywano, aby każda gmina wydała wraz ze swoimi rabinem 
odpowiednie zarządzenia w sprawie odsetek, określając, jakie procenty są do-
zwolone. Zezwalano także na sprzedawanie weksli, ale tylko wtedy, gdy nale-
żały one do samego sprzedającego, a osoba podpisana na wekslu była jego 
dłużnikiem. Natomiast zakazywano sprzedawania weksli za pośrednictwem 
osób trzecich, a także sprzedawania weksli nie-Żydom267.

Zarządzenia waadu określały też zasady sporządzania weksli. Przy pożycz-
kach kahału pożyczana kwota powinna być wyrażona w grzywnach srebra, na-
tomiast zakazywano tego przy wekslach dotyczących pożyczek między poje-
dynczymi osobami268. Brzmienie weksla powinno być zgodne z zarządzeniami 
reb Meira (Maharama), co należało odnotować na wekslu269. Nakazywano 
ostrożność wobec weksli przywożonych z innych miejscowości i przedstawia-
nych do wyegzekwowania przez osoby pośredniczące, działające w imieniu 
wierzycieli270. Fałszerza weksli, który dopuścił się fałszerstwa zarówno w sa-
mym tekście weksla, jak i w podpisach – kahał zobowiązany był obłożyć che-
remem i usunąć, a nawet przekazać w ręce nie-Żydów271. W 1676 r. zauważano, 
że w niektórych gminach weksle podpisywane są imionami przywódców z gmin 
głównych bez ich wiedzy, nakładając na nich zobowiązania pod ich nieobec-
ność. Praktyki tej surowo zakazywano272. Określano również szczegółowo spo-
sób potwierdzania autentyczności podpisów złożonych na wekslu273.

Zakazywano przekazywania nie-Żydom członków rodziny, żony i dzieci, 
jako gwarantów spłacenia długu, o czym będzie jeszcze mowa.

Zobowiązywano do poważnego traktowania zobowiązań złożonych ustnie. 
Ubolewano nad lekkomyślnym traktowaniem zobowiązań, przyjętych przez 

265 PM nr 782 (1683).
266 PM nr 970 (1761).
267 PM nr 711–712 (1676).
268 PM nr 782 (1683).
269 PM nr 367 (1639), PM nr 969 (1761). Rabin Meir ben Icchak Katzenelenbogen z Krako-

wa (Maharam) wprowadził ograniczenia dotyczące pobierania procentu przy pożyczkach. 
O wekslach (mamranach), dotyczącej ich literatury rabinicznej oraz zarządzeniach waadu koron-
nego i elektorów poznańskich zob. A.M. Fuss, The Eastern European shetar mamran re-exami-
ned, „Dinej Israel” 4, 1973, s. LI–LXVII.

270 PM nr 27 (1623).
271 PM nr 28 (1623).
272 PM nr 732 (1676).
273 PM nr 411 (1644), PM nr 560 (1664).
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złożenie przysięgi i uścisk dłoni, zobowiązując seniorów gmin do zwrócenia na 
to uwagi i karania przestępców karami cielesnymi i pieniężnymi. Dodawano 
przy tym, że nie ma różnicy, czy ktoś zobowiązał się do spłaty długu w doku-
mencie, czy bez niego274.

Określano czas, jaki miał dłużnik na spłacenie swojego wierzyciela, przed 
wniesieniem sprawy do sądu. W przypadku osoby z tego samego miasta okres 
ten wynosił 3 doby, a wobec gościa – tylko 1 dobę275. W 1651 r., przywołując 
wcześniejsze postanowienie waadu z 1637 r., zapisano, że dłużnikowi, który 
zwróci się do sądu z prośbą o przesunięcie terminu spłaty długu, termin zosta-
nie przesunięty o ćwierć roku. Dodawano, że jeśli sąd uzna, że dłużnik jest 
osobą zamożną, to będzie on zobowiązany zapłacić odsetki276.

Wszyscy wierzyciele powinni być spłacani proporcjonalnie. Polecano uka-
rać osobę, która mając długi u Żydów i u nie-Żydów, chcąc uniknąć prześlado-
wań ze strony nie-Żyda, zmniejszyła spłatę wobec Żyda277.

Przewidywano określoną procedurę postępowania z osobą, która nie jest 
w stanie wypłacić swoich należności. Te zasady określano w zarządzeniach 
jako „prawo o bankrucie”278.

Bankrut miał przedstawić sądowi wszystko, co posiada, a większość wie-
rzycieli mogła wyrazić zgodę, żeby zwolnić go z kary więzienia i zawrzeć 
z nim porozumienie w kwestii porządku spłacania należności. Precyzowano, że 
większość odnosi się do liczby wierzycieli, niezależnie od wysokości pożyczo-
nych przez nich kwot. Zadecydowano też, że podczas każdego terminu spłaty 
małe długi będą spłacane na równi z dużymi279.

Zakazywano wydania bankrutowi należnych mu towarów i pieniędzy, do-
póki nie złoży on przysięgi przed przywódcami, że rzeczywiście należą one do 
niego280. Jeśli bankrut wykazałby, że posiada odpowiednią ilość towaru, żeby 
spłacić wierzycieli, to przywódcy mogli wydłużyć termin spłaty o ćwierć, a na-
wet pół roku. Bankrut musiał jednak przedstawić odpowiedniego poręczyciela, 
gwarantującego wypłacenie należności gotówką281. Ustalono także zasady 
spłacania wierzycieli w sytuacji, kiedy dłużnik zakupił towar i wkrótce potem 
ogłosił bankructwo282.

274 PM nr 116 (1627).
275 PM nr 30 (1623).
276 PM nr 495 (1651).
277 PM nr 117 (1627).
278 O bankrutach zob. F. Diksztejn, Takanot waadej Polin we-Lita…, s. 29–76.
279 PM nr 328 (1637).
280 PM nr 24 (1623).
281 PM nr 331 (1637).
282 PM nr 250 (1632).
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Zarządzenia waadu zwalczały różnego rodzaju oszustwa i fałszywe ban-
kructwa. Dajanów zobowiązywano do ukarania grzywną na dobroczynność 
tych spośród dobrze sytuowanych dłużników, którzy w złym zamiarze opóźnia-
li spłatę należności i udawali się do sądu. Wielkość grzywny była uzależniona 
od wysokości zadłużenia i wynosiła 6 groszy od każdej kopy groszy litewskich 
długu283. Natomiast w sytuacji, kiedy bankrut zawarł porozumienie w sprawie 
terminu spłaty lub redukcji swojego długu, a następnie okazałoby się, że działał 
nieuczciwie, gdyż miał środki na zapłacenie – porozumienie było nieważne 
i obowiązywał pierwszy dokument284. Nakazywano również spłacanie weksla 
wystawionego przez wspólnika285.

Przy ogłoszeniu bankructwa nie kwestionowano przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od dłużnika, takich jak kradzież czy pożar. Natomiast przy nieja-
snościach w związku z utratą pieniędzy rzecz polecano przekazać do zbadania 
rabinowi, seniorom i towim286. Zastrzegano, że jeśli dłużnikowi przydarzyła się 
przed bankructwem kradzież lub pożar, to jego długi miały zostać spłacone 
z pozostałości majątku i nie dotyczyło go prawo o bankrucie287.

Podstawową karą stosowaną wobec dłużników był cherem, który miał 
przymusić ich do spłaty należności. Po trzech ostrzeżeniach posiadacza weksla 
wobec dłużnika, kiedy ten ostatni nie wypłaci długu lub nie stawi się na proces, 
wierzyciel miał prawo wywiesić na 2 doby na drzwiach synagogi kartkę z in-
formacją o cheremie grożącym dłużnikowi. Po 2 dobach na dłużnika nakładano 
cherem w synagodze. Szamesi musieli ten cherem ogłosić, nie pytając o zgodę 
seniora czy dajana. Natomiast parnas miesięczny zobowiązany był do wywie-
rania nacisku na dłużnika288. Dłużnik, na którego ogłoszony został cherem, 
a który nie podjął działań, żeby cherem został z niego zdjęty w ciągu 8 dni, miał 
powtórnie zostać obłożony cheremem, a po upływie 8 dni sąd na prośbę wie-
rzyciela mógł przymusić dłużnika do spłaty. Jeśli to nie dałoby rezultatu, nale-
żało ogłosić jego bankructwo289.

Inną stosowaną wobec bankrutów karą było więzienie. Postanawiano, że 
bankrut, który nie jest w stanie podać oczywistej przyczyny zrujnowania, takiej 
jak pożar, powódź, kradzież czy rabunek, zasługuje na karę zamknięcia w wię-
zieniu przez 3 miesiące. Powinien zostać uwięziony w swojej gminie głównej, 
tam też musiał złożyć przysięgę poświadczającą swoje bankructwo. Należało 

283 PM nr 29 (1623).
284 PM nr 25 (1623).
285 PM nr 490 (1651).
286 PM nr 330 (1637).
287 PM nr 372 (1639).
288 PM nr 926 (1719/1720).
289 PM nr 371 (1639).
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przy tym sporządzić rejestr jego wierzycieli. Natomiast przywódcy gminy, 
z której pochodził bankrut, musieli udzielić pomocy, aby sprowadzić go do 
gminy głównej290. W 1637 r. zapisano, że wierzyciel może doprowadzić do 
umieszczenia dłużnika w więzieniu, zastrzegano jednak, że musi mu dać poży-
wienie, które będzie doliczone do należnego długu291.

Bankruta nakazywano również karać odsunięciem od życia publicznego 
w gminie. Miał zostać pozbawiony urzędu lub pełnionej funkcji, zakazywano 
mu uczestniczyć w zebraniach i wyborach gminnych, miał być również usunię-
ty z bractw. Nie wolno mu było także być szynkarzem, dopóki nie spłaci dłu-
gu292. Wierzyciel mógł się domagać zastosowania powyższych kar w odniesie-
niu do swojego dłużnika, który ogłosił bankructwo293. Przy długu większym niż 
1000 złotych przewidywano karę odebrania obywatelstwa gminnego294.

Ustawodawstwo waadu chroniło prawa wierzycieli, nawet kosztem praw 
żony i dzieci dłużnika. Egzekwując dług, można było przejąć miejsce w syna-
godze, wbrew zapisom w ketubie (kontrakcie ślubnym) żony295. Dług można 
było również wyegzekwować z posagu, jaki bankrut dał swojej córce, pod wa-
runkiem jednak, że stało się to nie wcześniej niż przed pół roku i że nie zdarzy-
ła się żadna niekwestionowana, niezależna od dłużnika przyczyna bankructwa. 
Wówczas bankrut miał być ukarany więzieniem, a na jego zięciu ciążył obo-
wiązek zwrócenia i przekazania do podziału między wierzycieli połowy posa-
gu otrzymanego w gotówce, srebrze i złocie296. Do spłacania długów zobowią-
zywano również sieroty mimo opiekuńczego ich traktowania. W 1628 r. 
zapisano, że małoletnie sieroty odpowiadają swoim majątkiem nawet za wek-
sel, którego termin spłaty już minął297.

Zarządzenia waadu ułatwiały wierzycielowi sądowe ściganie dłużnika. 
W 1691 r. postanowiono, że przy procesach w sprawach pieniężnych – doty-
czących weksli i zobowiązań oraz egzekwowania wydanych w ich sprawie wy-
roków – kiedy strony pochodzą z dwóch różnych okręgów czy gmin, pozwany 
miał być sądzony w tym miejscu, gdzie się aktualnie znajdował. Przeciwdzia-
łano w ten sposób praktyce zmuszania powoda do odbywania procesu w miej-
scu, do którego ten ostatni nie mógł dotrzeć ze względu na wydatki lub trudy 
podróży. Tak samo, kiedy powód spotkałby pozwanego na jarmarku, sprawa 

290 PM nr 21 (1623).
291 PM nr 333 (1637).
292 PM nr 926 (1719/1720).
293 PM nr 1013 (1761).
294 PM nr 328 (1637).
295 PM nr 173 (1628), PM nr 230 (1631).
296 PM nr 489 (1651).
297 PM nr 174 i 177 (1628).
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powinna być rozpatrywana przez dajanów jarmarcznych. Natomiast jeśli spra-
wa zostałaby wniesiona podczas zgromadzenia waadu, to właściwym sądem 
był trybunał waadu298. W przypadku sprawy sądowej, kiedy wierzyciel-powód 
zmuszony był do poniesienia wydatków, wysyłając pozew za dłużnikiem, który 
nie wypłacił pieniędzy w terminie, pozwany zmuszony był do zwrócenia po-
wodowi wydatków, na jakie go naraził299.

Zarządzenia waadu zakazywały lub maksymalnie ograniczały zaciąganie 
pożyczek przez gminy. W 1623 r. postanowiono, że w sytuacji gdy zaciągnięcie 
pożyczki jest absolutnie konieczne, należy spłacić ją w ciągu roku300. Problem 
zadłużenia gmin powrócił w 1647 r. Zakazywano zaciągania nowych długów, 
zalecając pobieranie podatków na wszelkie potrzeby gminy. Nakazywano przy 
tym gminom rozważenie sprawy i zarządzenie takich podatków, aby spłacać co 
roku przynajmniej część zadłużenia. Przywódca, który wstrzymywałby pobór, 
miał zostać ukarany przez przywódców kraju, a jednostka miała prawo zwrócić 
się w tej sprawie ze skargą do waadu301.

Jednostka lub gmina posiadająca weksel na jakąś gminę powinna ostrzec 
jej przywódców o konieczności wypłaty. Gdyby ci nie zatroszczyli się o wypła-
cenie należności (na co wierzyciel miał otrzymać zaświadczenie od szamesa 
swojej gminy), wierzyciel miał prawo skonfiskować majątek dowolnej jednost-
ki na poczet spłaty długu jej gminy302. Postanowiono, że kiedy wierzyciel do-
maga się od gminy głównej spłaty swojego długu, a kahał nie chce go spłacić, 
gmina główna zobowiązana jest procesować się w tej sprawie w sądzie złożo-
nym z dwóch arbitrów (po jednym z każdej strony) i rabina (lub – przy jego 
braku – dajana). Jeśli gmina odmówi procesowania się, to szames musi natych-
miast wydać wierzycielowi odpowiednie zaświadczenie. Dotyczyło to także 
procesu jednostki z kahałem w danej gminie. W przypadku długu ciążącego 
na kahale jakiegoś osiedla proces powinien odbywać się przed sądem gmi-
ny głównej303.

Wierzycielom z terenu Korony, posiadającym weksle wystawione na 
 jednostki lub gminy z terenu Litwy, zakazywano dochodzenia należności za 
pomocą pośredników, nawet udzielając im pełnomocnictwa. Wierzyciele mu-
sieli albo sami przyjechać po swoje długi z wekslami w ręku, albo domagać 
się spłaty wysyłając weksel swoim „litewskim” krewnym i udzielając im 
 pełnomocnictwa. Tylko wtedy wolno było skierować sprawę na drogę sądową 

298 PM nr 861 (1691).
299 PM nr 16 (1623).
300 PM nr 72 (1623). Wysokość kar i grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie tego zarzą-

dzenia mieli wyznaczać seniorzy kraju.
301 PM nr 432 (1647).
302 PM nr 861 (1691).
303 PM nr 539 i 540 (1661).
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lub próbować zakończyć ją polubownie304. Miało to zapewne wyeliminować 
różnego rodzaju oszustwa, których łatwiej można było się dopuścić używając 
pośredników.

Zwalczano obrót długami – zakazywano kupowania weksli i skryptów 
dłużnych wystawionych na jakąś gminę lub na cały kraj. Jak postanowiono 
podczas waadu w 1719/1720 r., temu, kto kupił je już wcześniej, należało wy-
płacić tylko pieniądze, które zapłacił za weksel (przy czym oprocentowanie 
tych należności miało wynosić jedynie 10% rocznie); dotyczyło to również 
tego, kto otrzymał taki weksel jako formę spłaty długu305. Zakazywano też 
przekazywania długów, zarówno weksli, jak i porozumień oraz mamranów, 
w ręce nie-Żydów. Było to możliwe tylko za zgodą dwóch gmin głównych, 
a w przypadku długu ciążącego na osiedlu pozwolenia musiała udzielić właści-
wa gmina główna306.

7. Życie religijne i społeczne

Wiele miejsca w ustawodawstwie waadu zajmowały zarządzenia dotyczące 
wspierania nauki i studiowania307. Na rabinów nakładano obowiązek prowa-
dzenia jesziw i przyjmowania chłopców i młodzieńców na naukę. Liczbę przyj-
mowanych uzależniano od liczby posiłków szabatowych rozdzielanych w gmi-
nie oraz od uzgodnień między rabinem a kahałem. Parokrotnie zaznaczano, że 
kahałowi nie wolno ograniczać liczby przyjmowanych na naukę308. W trosce 
o wysoki poziom rektorów jesziw nakazywano, aby od osoby przyjmowanej 
na to stanowisko, która nigdy wcześniej nie kierowała jesziwą, zarówno z Ko-
rony, jak i z Litwy, wymagać pisemnego zezwolenia rabinów trzech gmin 
głównych309.

Rabinów zobowiązywano do egzaminowania chłopców i młodzieńców, za-
równo w ciągu semestru, jak i na zakończenie semestru, przy czym egzamin 
miał obejmować cały materiał. Obowiązek czuwania nad nauką spoczywał 

304 PM nr 567 (1664).
305 PM nr 931 (1719/1720).
306 PM nr 541 (1661).
307 Zarządzenia waadu dotyczące dobroczynności (wspierania nauki i studiów, wyposażania 

ubogich dziewcząt, pomagania wygnańcom, wykupywania jeńców, zbierania datków dla ubo-
gich w Ziemi Świętej) omawia Abraham Cronbach (Social Action in Jewish Lithuania, „Hebrew 
Union College Annual” 23, cz. 2, 1950–1951, s. 593–616). O życiu religijnym i społecznym 
Żydów litewskich i białoruskich zob. I. Sosis, Cu der socialer geszichte fun Jidn in Lite un Wejs-
rusland [O historii społecznej Żydów na Litwie i Białorusi] „Cajtszrift” 1, 1926, s. 1–24.

308 PM nr 141 (1628), PM nr 280 (1634), PM nr 355 (1639), PM nr 630 (1670).
309 PM nr 434 (1647).
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również na melamedach310. Ganiono praktykę, stosowaną przez melamedów 
dla przypodobania się ojcom dzieci, zbyt szybkiego przechodzenia do bardziej 
zaawansowanych studiów, tj. nauki Miszny przed gruntownym poznaniem Bi-
blii lub Gemary przed poznaniem Miszny. Nakazywano, aby nawet po rozpo-
częciu nauki Miszny nadal regularnie studiować Biblię, przeznaczając na to 
określony czas każdego dnia. Po rozpoczęciu studiów nad Gemarą należało 
wyznaczyć na studiowanie Biblii przynajmniej jeden dzień w tygodniu311.

Naukę dezorganizowało wysyłanie chłopców na zbyt długi czas do osiedli, 
zapewne powodowane oszczędnościami. Możliwość taką dopuszczano w nad-
zwyczajnej sytuacji, kiedy panowała zaraza albo trwała wojna. W 1623 r. senio-
rom gmin głównych polecano zatroszczyć się, aby w okolicznych gminach, 
gdzie są rektorzy jesziw, utrzymywać młodzieńców i chłopców, odpowiednio do 
możliwości. Dodawano przy tym, że ze względu na zarazę panującą w krajach 
polskich należy rozważyć wysyłanie chłopców do osiedli, nawet jeśli nie ma tam 
rektora jesziwy, ale są gospodarze, którzy mogliby z nimi studiować. Podobnie 
zalecano w przypadku wojny312. W 1639 r. ubolewano, że nauka szwankuje z po-
wodu wysyłania chłopców do osiedli między semestrami na zbyt długi czas. 
Regulowano to, określając, że przerwa po zakończeniu semestru zimowego po-
winna trwać nie dłużej niż od początku miesiąca nisan do święta Pesach, a po 
semestrze letnim – od połowy miesiąca elul do świąt w miesiącu tiszri (czyli za 
każdym razem około 3–4 tygodni). Dodawano, że w określonym czasie mło-
dzieńcy powinni studiować bezpłatnie z chłopcami, co było warunkiem otrzy-
mania przez młodzieńców funduszy z kasy dobroczynności. Gabaje kasy dobro-
czynności mieli też sprawdzać, czy chłopcy uczą się między semestrami313.

Mieszkańców gmin zobowiązywano do wspierania studiujących, między 
innymi przez przyjmowanie ich na posiłki szabatowe314. Wsparcie studiów 
i studiujących było również przedmiotem donacji czy zapisów testamentarnych 
na rzecz waadu315.

310 PM nr 352 (1639).
311 PM nr 353 (1639).
312 PM nr 46 (1623). Około 1622 r. na ziemiach polskich pojawiła się dżuma, której towa-

rzyszył dur plamisty. Epidemia szybko rozprzestrzeniała się w całej Koronie i na Litwie, osiąga-
jąc kulminację w latach 1624–1625 i wyludniając m.in. Poznań, Warszawę, Gdańsk i Wilno 
(A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem..., s. 70).

313 PM nr 354 (1639).
314 PM nr 379 (1639): Gospodarz pozostający na utrzymaniu swojego ojca lub teścia dłużej, 

niż to przewidywał kontrakt zaręczynowy, i płacący odpowiednio wysoki podatek majątkowy, 
zobowiązany jest do dania posiłków szabatowych chłopcu lub młodzieńcowi.

315 PM nr 401: W 1644 r. wpisano do pinkasu rozstrzygnięcie z 1636 r., dotyczące te-
stamentu zmarłego reb Jeszai. Postanowiono, że dochody z zapisanej przez zmarłego kwoty 
6000 złotych będą stanowić dodatek na utrzymanie studiujących chłopców i młodzieńców. Pie-
niądze miały być rozdzielone gminom głównym wraz z ich gminami okolicznymi: 600 złotych 
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Obowiązek utrzymywania jesziw przypominano wielokrotnie w drugiej 
połowie XVII w., kiedy liczne gminy zubożały316. W 1651 r. zauważano, że 
wiele gmin, które mają rabina, nie utrzymuje młodzieńców i chłopców. Stawia-
ły one przy przyjmowaniu rabinów warunek, aby jesziwa była jak najmniejsza 
lub żeby w ogóle jej nie utrzymywać. Ganiono tę praktykę i zauważano, że 
w panujących ciężkich czasach wielu chłopców i młodzieńców wędruje z miej-
sca na miejsce i próżnuje, co może sprowadzić różne nieszczęścia. Postanawia-
no, że w każdej gminie, gdzie jest rabin, należy utrzymywać jesziwę odpowied-
nio do możliwości finansowych, i zaznaczano, że wszystkie porozumienia 
z rabinami, które miały ograniczyć ten obowiązek, są nieważne317.

Jednocześnie na gospodarzy nakładano obowiązek utrzymywania ubogich 
młodzieńców przez cały rok, również między semestrami. W 1661 r. przypomi-
nano, że wszystkie gminy i osiedla mające rabina zobowiązane są utrzymywać 
jesziwę dla młodzieńców i chłopców, dawać im posiłki szabatowe i wyżywie-
nie w dni powszednie, a także dostarczyć im na własny koszt egzemplarze Ge-
mary potrzebne do studiowania. Gospodarze mieli kolejno utrzymywać studiu-
jących, zmieniając się co 4, 3 i 2 tygodnie, odpowiednio do swojej zamożności. 
Liczba utrzymywanych zależna była od liczby gospodarzy: na jeden minjan 
gospodarzy płacących podatek dochodowy przypadał jeden młodzieniec 
i dwóch chłopców. Gminy główne, a zwłaszcza ich rabini, miały nadzorować 
prowadzenie jesziw we wszystkich gminach podlegających ich władzy. Przy-
wódcy gminy głównej mogli również zwiększyć liczbę studiujących w jakiejś 
gminie, uznając, że gminę stać na ich utrzymanie, a także zmusić jakąś gminę 
czy osiedle do przyjęcia rabina i tym samym do prowadzenia jesziwy318. 
W 1667 r. precyzowano, że gminy główne powinny utrzymywać co najmniej 
18 młodzieńców, wśród których powinna być określona liczba gospodarzy 
 (żonatych mężczyzn), przy czym na utrzymanie dla tych ostatnich należało 

dla Brześcia, 200 – dla Grodna i 200 – dla Pińska. Polecano przy tym, aby na kolejny waad 
każdy senior kraju przywiózł uczciwie sporządzony rejestr podający, ilu chłopców i młodzień-
ców utrzymują gminy główne i gminy okoliczne. Według tego rejestru miały być rozdzielone 
pieniądze.

316 PM nr 459 (1650), PM nr 513 (1655), PM nr 679 (1673), PM nr 708–709 (1676), PM 
nr 738 (1679), PM nr 775 (1683), PM nr 801 (1687), PM nr 837 (1691), PM nr 869 (1694). Za 
zarzucenie obowiązku utrzymywania jesziwy grożono grzywną w wysokości 100 rajchstalarów 
na rzecz waadu, PM nr 911 (1719/1720).

317 PM nr 484 (1651).
318 PM nr 528 (1661). Zarządzenia te potwierdzano w 1664 r., dodając, że pięciu podatni-

ków płacących najwyższe podatki musi stale utrzymywać młodzieńców lub gospodarzy (żona-
tych mężczyzn) studiujących w jesziwie, zaś pozostali podatnicy mają to czynić kolejno, jeden 
po drugim. Również rabini mieli utrzymywać młodzieńców i chłopców, zgodnie z ustaleniami 
zapisanymi w ich kontraktach rabinackich (PM nr 557).
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przeznaczyć dwukrotnie wyższe środki319. Gminy, które według opinii lokalne-
go rabina nie są w stanie utrzymywać młodzieńców i chłopców, zobowiązywa-
no przynajmniej do utrzymywania bejt midraszy, w których studiowano by re-
gularnie kolejne partie tekstów320. Natomiast gminom, w których nie było 
rabina, nakazywano, aby przynajmniej utrzymywały u siebie jakiegoś uczone-
go, żeby nauczał i studiował z mieszkańcami321.

Wspieranie nauki obejmowało również sprowadzanie książek. Na potrzeby 
uczniów i studentów sprowadzano przede wszystkim broszury z oddzielnymi 
traktatami Talmudu. W 1655 r. ubolewano, że drukarze nie drukują ich, gdyż 
nie mają na nie zbytu. Dlatego postanawiano, by każda gmina główna nałożyła 
na podlegające jej gminy i osiedla obowiązek kupienia określonej liczby bro-
szur322. Do tego problemu powracano w 1667 r., nakazując, aby wszystkie gmi-
ny kupowały broszury (gminy główne co najmniej 10) i rozdzielały je ubogim 
studentom według uznania rabina323. W 1676 r. – najwyraźniej wobec trudności 
z zakupieniem na czas broszur z traktatami Talmudu – nakazywano wybrać 
gospodarza, który kupi broszury za swoje pieniądze, za co kahał wraz z rabi-
nem winien mu dać wynagrodzenie324. W 1679 r. postanowiono, że każda gmi-
na główna musi zadbać o sprowadzenie na początek semestru odpowiedniej 
liczby broszur, z których część zalecano przekazać za darmo biednym uczo-
nym, a część rozdzielić między osiedla i okoliczne gminy. Zalecano wyznaczyć 
do tego odpowiedniego człowieka, który zawsze kupowałby broszury na jar-
marku kopylskim i stołowickim. Jeśli nie znajdzie się gospodarz, który zakupi 
broszury za własne pieniądze, to przywódcy mieli wziąć pieniądze od dzier-
żawcy krupki i je zakupić325.

Wspieranie nauki obejmowało także pomoc materialną dla uczonych. Naj-
częściej miała ona formę ulg podatkowych326. W 1631 r. określono dokładniej, 
że w przypadku uczonych studiujących stale w swojej gminie i posiadających 

319 PM nr 588 i 590 (1667). W 1719/1720 r. określono, że gmina główna powinna utrzymy-
wać co najmniej 8 gospodarzy, 8 młodzieńców i 5 pomocników nauczycieli (PM nr 911).

320 PM nr 590 (1667); PM nr 959 (1761): Nakazywano, aby w każdym bejt midraszu studio-
wać codziennie przynajmniej jeden rozdział Miszny, nakładając na gabajów bejt midraszy obo-
wiązek nadzorowania tego zarządzenia.

321 PM nr 738 (1679). Terminem „uczonych” określano dość nieprecyzyjnie zdefiniowaną 
grupę osób wykształconych, zajmujących się – w różnym wymiarze czasu – studiowaniem. Ka-
tegoria ta obejmowała zarówno osiadłych i dobrze sytuowanych mieszkańców gmin, jak i ludzi 
ubogich, przemieszczających się z gminy do gminy.

322 PM nr 502 (1655).
323 PM nr 589 (1667).
324 PM nr 710 (1676).
325 PM nr 739 (1679).
326 PM nr 189 (1628).
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do 4000 złotych majątku, ulga ta powinna wynosić nie mniej niż 1/4 i nie  więcej 
niż 1/3 podatku majątkowego, jaki płacili inni ludzie. Natomiast uczeni mieszka-
jący poza swoim miastem i posiadający do 1500 złotych majątku, mieli otrzymać 
zniżkę w wysokości 1/2 podatku majątkowego327. Obowiązek obniżenia uczo-
nym podatku majątkowego (o 1/4, 1/3 lub 1/2) przypominano później parokrot-
nie328. Zakazywano też zwiększania podatku majątkowego w przypadku uczo-
nych pozostających na utrzymaniu (na „ojcowskim stole”) ojca lub teścia329. Aby 
ubodzy uczeni mogli nieprzerwanie zajmować się studiowaniem, na ich utrzy-
manie przeznaczano też część pobieranych w gminach podatków (np. krupki)330.

Uczonych polecano traktować w szczególny sposób, kiedy składali przy-
sięgi. Taksatorom nakazywano, aby uczonego stale studiującego w jesziwie nie 
zaprzysięgać w synagodze, lecz w jego domu, w obecności pisarza i szamesa331.

Zarządzenia waadu nakładały liczne ograniczenia przy nadawaniu tytułów 
naukowych chawer i morenu, dążąc do utrzymania ich znaczenia. Zakazywały 
przyznawania ich osobom zbyt młodym, niemającym odpowiedniej pozycji. 
Rabin miał prawo nadać tytuł chawer tylko temu, kto po ślubie przez dwa lata 
z rzędu studiował w jesziwie (w późniejszym zarządzeniu dodawano jeszcze 
wymóg upłynięcia 6 lat od ślubu). Natomiast gdy dotyczyło to człowieka sza-
nowanego i sławnego, postępującego w sposób prawy, gmina główna mogła 
zadecydować o nadaniu mu tytuł chawer, o ile zgody na to udzielą dwaj rekto-
rzy jesziw332. Przypominano też, że w ogóle rabinom w okolicznych gminach 
i okręgach nie wolno przyznać tytułu chawer bez wiedzy i zgody ich gminy 
głównej. Zakaz dotyczył również kantorów, aby nie wołali nikogo do czytania 
Tory, używając nieprzysługującego wzywanemu – w świetle tego zarządze-
nia – tytułu chawer333. Każdy, kto otrzymał tytuł chawer, zobowiązany był do 
regularnego, codziennego studiowania Tory334.

327 PM nr 233 (1631).
328 PM nr 532 (1661), PM nr 607 (1667), PM nr 660 (1670), PM nr 721 (1676): Nakazywa-

no przy tym, żeby wydający zarządzenia (baalej takanot), którzy mają być wybrani w gminach 
po zakończeniu waadu, zadecydowali wraz z rabinem, kto jest nazywany uczonym i w jaki spo-
sób ma być zrobiona zniżka; PM nr 743 (1679): Wydającym zarządzenia polecano także rozwa-
żyć, jak traktować uczonych przy płaceniu krupki; PM nr 778 (1683): Uczeni mieli płacić połowę 
podatku majątkowego, a uczeni zajmujący się wyłącznie studiami przez pięć lat po swoim ślubie 
mieli dawać tylko 1/4 przy majątku do 1000 złotych, a 1/2 od majątku powyżej 1000 złotych.

329 PM nr 190 (1628). Tego dotyczy też zapewne podobnie brzmiący wpis z 1631 r., gdzie 
jednak nie zaznaczono, że chodzi o gospodarzy, którzy zajmują się studiowaniem (PM nr 232).

330 PM nr 660 (1670), PM nr 742 (1679).
331 PM nr 806 (1687).
332 PM nr 593 (1667), PM nr 881 (1694).
333 PM nr 594 (1667).
334 PM nr 135 (1628).
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Rabin miał prawo nadać tytuł morenu jedynie znawcy Tory, dla którego 
studia są głównym zajęciem; dodawano, że taki człowiek musi mieć 30 lat 
i musi upłynąć 11 lat od dnia jego ślubu335. W zarządzeniach z 1694 r. zapisano, 
że tytuł morenu wolno nadać człowiekowi, któremu upłynęło 8 lat od ślubu i któ-
ry potrafi wyrecytować całą partię Gemary336. Wiele ograniczeń dotyczących 
nadawania tytułu morenu zapisano w 1761 r. Nie wolno go było przyznać panu 
młodemu podczas ślubu. Mógł go otrzymać człowiek studiujący codziennie 
porcję materiału lub człowiek bogaty, uczony, będący 10 lat po ślubie i płacący 
co najmniej 1000 talarów podatku majątkowego. Tytuł morenu mogło nadać 
tylko siedmiu towej ha-ir wraz z rabinem, a poza miastem rabin mógł to uczy-
nić samodzielnie. Ograniczano także liczbę nadawanych tytułów morenu do 
pięciu rocznie337.

Kontroli poddawano także kaznodziejstwo, ograniczając konkurencję wę-
drownych kaznodziejów z miejscowymi, zatrudnianymi przez gminy. Istnienie 
pokaźnej grupy osób przemieszczających się i podejmujących rozmaite doryw-
cze sposoby zarobkowania (np. jako kaznodzieje, kantorzy, szocheci czy na-
uczyciele) było związane ze zjawiskiem „nadprodukcji” ludzi wykształconych, 
niemających szans na znalezienie stałego zatrudnienia w gminach338. Podejrzli-
wość wobec takich wędrowców była też w znacznej mierze spowodowana oba-
wą przed szerzeniem heretyckich poglądów, zwłaszcza w okresie poruszeń 
 mesjańskich339.

W gminach głównych żadnemu człowiekowi nie zezwalano na publiczne 
wygłaszanie kazań bez zgody rabina i seniorów wyrażonej na ich wspólnym 
zebraniu. W gminach okolicznych konieczne było pismo z podpisem rabina 
gminy głównej, wydane za zgodą tamtejszych seniorów340. W 1667 r. zapisano, 
że wiele osób – samozwańczych kaznodziejów – wędruje i wygłasza kaza-
nia, zarówno w synagogach, jak i w innych miejscach, otwarcie krytykując, 

335 PM nr 592 (1667). Bycie po ślubie oznaczało posiadanie obywatelstwa gminnego, z któ-
rym wiązały się prawa wybierania i bycia wybranym na urzędy gminne, swoboda działalności 
gospodarczej oraz pewne funkcje zaszczytne i honorowe, np. bycie wezwanym do czytania Tory. 
Dzieci, których rodzice byli obywatelami gminy, uzyskiwały obywatelstwo w momencie zawar-
cia małżeństwa.

336 PM nr 881 (1694).
337 PM nr 1004 (1761).
338 A. Michałowska, Elity w gminach żydowskich Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, PH 

46, 2005, z. 2, s. 258–259.
339 O kampaniach mesjańskich, z których największe przypadły na rok 1695 r. i na lata 20. 

XVIII w., i o wędrownych kaznodziejach prowadzących agitację mesjańską pisze Jan Doktór. 
Z terenem Litwy związana była kaznodziejska działalność Jehudy he-Chasida, działającego oko-
ło 1676 r. w okolicach Grodna, oraz Cwi Hirsza Kojdanowera (zm. 1712), więzionego w Wilnie, 
oraz jego syna, więzionego z kolei w Słucku (J. Doktór, Misjonarze i żydzi..., s. 115–116).

340 PM nr 130 (1628).
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napominając i pouczając. Zakazywano wygłaszania kazań bez zgody miejsco-
wych władz gminnych, natomiast aby jeździć od miasta do miasta, potrzebna 
była zgoda wszystkich gmin głównych wraz z ich rabinami341. W 1761 r. zapi-
sano, że bilety (na posiłki) należy dawać jedynie wybitnym kaznodziejom, któ-
rzy wygłaszali kazania w synagodze w dwóch gminach głównych342.

Wiele zarządzeń waadu dotyczyło funkcjonowania rodziny: zawierania 
małżeństw, praw kobiet, ochrony wdów i sierot, zasad dziedziczenia. Mło-
dzieńcowi w wieku poniżej 18 lat zakazywano ożenku bez wiedzy ojca lub 
krewnych, ostrzegając, że takie działania są nieważne343. W 1647 r. przypomi-
nano to zarządzenie i zauważano, że w ostatnich czasach pojawia się wiele prób 
jego ominięcia. Takim sposobem obejścia powyższego zakazu było złożenie 
przez młodzieńca przysięgi, wedle której zakazane mu było poślubienie jakiej-
kolwiek kobiety z wyjątkiem jednej, wybranej, co było równoznaczne z zawar-
ciem zaręczyn. Potępiano tę praktykę jako oszustwo i stwierdzano, że każdy 
sąd ma prawo, a nawet powinien unieważnić w ten sposób składane przysięgi. 
W przypadku złożenia takiej przysięgi w obecności dziewczyny-narzeczonej 
bądź jej ojca czy krewnego sąd miał prawo zmusić ich, aby zezwolili na unie-
ważnienie przysięgi344. Młodym ludziom zakazywano także zaciągania długów 
bez wiedzy krewnych lub władz gminnych. Weksle wystawione na młodzieńca, 
bez wiedzy jego ojca lub krewnych, lub rabina wraz z seniorem, uznawano za 
nieważne345.

Zarządzenia waadu w 1761 r. zakazywały zawierania małżeństw przez zbyt 
młode osoby. Nie wolno było urządzać ślubu mężczyźnie, dopóki nie ukończy 
13 lat i jednego dnia, oraz kobiecie, dopóki nie ukończy 12 lat i jednego dnia. 
Cheremem grożono narzeczonym łamiącym ten zakaz, a także ich rodzicom 
i rabinowi346.

Surowe kary przewidywano w przypadku omijania wymogów prawa lub 
ustalonych zwyczajów przy zawieraniu małżeństw. Mężczyznom, którzy po-
ślubią kobietę bez obecności 10 osób i bez chupy, a także świadkom, którzy 
będą świadczyć o tym ślubie, groził cherem i wyklęcie z obu światów, a sąd 
zobowiązany był ukarać takich przestępców, między innymi przez przywiąza-
nie do pręgierza i wymierzenie 40 razów, bez możliwości zamiany na karę 
pieniężną347.

341 PM nr 596 (1667).
342 Tosafot u-miluim..., s. 172–173, nr 89.
343 PM nr 32 (1623).
344 PM nr 430 (1647).
345 PM nr 33 (1623).
346 PM nr 968 (1761).
347 PM nr 43 (1623).
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Aby pełnić funkcję w jakiejś gminie, pozostawiając rodzinę w innej gmi-
nie, wymagana była pisemna zgoda żony bądź jej rodziny. Wymóg taki sformu-
łowano w 1623 r. wobec ludzi obcych, przybywających na Litwę lub Białoruś, 
aby zostać melamedem lub pełnić jakąś inną funkcję. Dotyczyło to pobytu 
dłuższego niż 2 lata348. W 1632 r. powtarzano zakaz zatrudniania na Litwie 
melameda – przy czym nie zaznaczano, że chodzi o człowieka obcego – jeśli 
nie posiada on pisemnego oświadczenia swojego sądu, że wyjechał za zgodą 
żony. O taką zgodę mógł się także wystarać przez posłańca w ciągu pół roku od 
chwili swojego przybycia. Jeśliby się nie wystarał, to należało usunąć go z peł-
nionej funkcji i zmusić do powrotu do domu, do żony349.

Zakazywano najmowania służącej żydowskiej lub mamki, na której ciążyły 
obowiązki małżeńskie. Przestrzegano, że jeśli taka służąca lub mamka zobo-
wiąże się przysięgą albo uściskiem dłoni nie dokonywać kąpieli rytualnej dla 
męża (tzn. nie współżyć z mężem), to zobowiązanie jest nieważne, nawet jeśli 
byłoby poczynione za zgodą jej męża350.

Regulowano również prawa majątkowe kobiet. Miejsce w synagodze nale-
żące do kobiety traktowane było jak ruchomość mogąca posłużyć do wyegze-
kwowania długu. Mogło to nastąpić wbrew zapisom w ketubie żony, która nie 
miała prawa do miejsca przejętego przez wierzyciela. Natomiast mężowi nie 
wolno było sprzedać miejsca, naruszając w ten sposób prawa żony, lecz musiał 
je wcześniej od niej wykupić351.

Kobiety bogate, dysponujące majątkiem, zobowiązane były do płacenia po-
datku majątkowego352. Chroniono natomiast sieroty i wdowy, zwalniając je w ca-
łości lub częściowo z podatków i opłat353. Postanawiano, że sąd ma obowiązek 
zabezpieczyć majątek zmarłego (gdy on sam nie wyznaczył administratorów 
swojego majątku), spisać go i wyznaczyć administratorów, tak żeby majątek 
przynosił dochody dla sierot. W gminach głównych, podczas corocznych wy-
borów, należało wyznaczyć trzech opiekunów sierot, którym administratorzy 
mieli co roku składać sprawozdanie354.

348 PM nr 71 (1623).
349 PM nr 260 (1632).
350 PM nr 326 (1637).
351 PM nr 173 (1628), PM nr 230 (1631).
352 PM nr 264 (1632): Kobieta, posiadająca odrębny majątek, tak samo wdowa, której mąż – 

za życia lub leżąc na łożu śmierci – przekazał majątek wart więcej niż 1000 złotych, zobowiąza-
na była do zapłacenia podatku majątkowego w całości.

353 PM nr 166 i 167 (1628); PM nr 491 (1651): Sieroty, których majątek był w całości znany 
taksatorom, miały płacić podatek majątkowy od 1/4 swojego majątku; PM nr 178 (1628): Wdo-
wa miała płacić podatek majątkowy w połowie wysokości tego, co musiałby zapłacić mężczyzna 
posiadający taki majątek jak ona.

354 PM nr 37 (1623).
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Regulowano również kwestię podziału spadku między wdowę i sieroty, co 
obejmowało przede wszystkim wypłacenie kwoty zagwarantowanej kobiecie 
w ketubie. Sieroty mogły spłacić wdowę z kwoty zapisanej w jej ketubie, nawet 
jeśli się tego nie domagała. Po spłaceniu traciła ona prawo do utrzymania355. 
Podczas kolejnego waadu dodawano, że jeśli spłata ta opóźni się z powodu 
wdowy, to traci ona prawo do utrzymania, tak jakby już została spłacona356.

W 1761 r., odwołując się do zarządzeń rabinów ze Spiry, Wormacji i Mo-
guncji, regulowano kwestię dziedziczenia po zamężnej córce. Jeśli zmarła ona 
w okresie 3 lat po ślubie, to mąż zobowiązany był zwrócić wszystko, nawet jej 
ubrania, tym, którzy dali jej posag, oraz jej spadkobiercom. Gdy śmierć nastą-
piła między 3 a 5 rokiem po ślubie, mąż zatrzymywał połowę, a po upływie 
5 lat od ślubu należało mu się wszystko. Jednakże gdy zmarła kobieta miała 
dzieci, to wszystko należało się dzieciom, dziedziczącym po niej. Tak samo 
miało być w odwrotnej sytuacji, tj. w przypadku śmierci męża. Oprócz posagu 
do żony należało również to, co zostało jej zagwarantowane w ketubie357.

Wiele zarządzeń dotyczyło wydawania dziewcząt za mąż i związanej z tym 
dobroczynności. Krewnych zobowiązywano do udzielenia wsparcia finanso-
wego człowiekowi, który wydaje córkę za mąż, jednakże ograniczano wów-
czas wysokość posagu358. Zastrzegano, że temu, kto potrzebuje wsparcia na 
posag dla córki, nie wolno wydać jej za mąż przed ukończeniem 15 lat. Ostrze-
gano również, że osoba otrzymująca wparcie na posag dla córki nie może spra-
wić jej luksusowych strojów359. W sytuacji, gdy człowiek ubogi otrzymał 
wsparcie z kasy dobroczynności na posag dla córki, rabin nie mógł pobierać 
żadnej opłaty ślubnej, a chazan i szames dostawali tylko połowę ustalonej dla 
nich kwoty360. Seniorom gminy polecano sprawdzić, czy człowiek, który prosi 
o pieniądze na posag dla córki, jest rzeczywiście biedakiem, a nie przebiegłym 
oszustem361.

355 PM nr 175 (1628).
356 PM nr 231 (1631).
357 PM nr 981 (1761).
358 W 1623 r. określono, że w przypadku zwracania się do krewnych o wsparcie finansowe 

na posag dla biednej panny wysokość tego posagu może wynosić 10 kop groszy litewskich (czy-
li 25 złotych), co za zgodą dwóch najważniejszych przedstawicieli rodziny mogło być zwiększo-
ne do 60 kop, czyli 150 złotych (PM nr 41). Znacznie wyższe kwoty zapisano w postanowieniu 
z 1639 r.: krewni zobowiązani byli do udzielenia wsparcia przy posagu nieprzekraczającym 
100 kop groszy litewskich (czyli 250 złotych), natomiast w przypadku rodzin dobrze sytuowa-
nych, kiedy krewni wyrażą zgodę, można to uczynić przy posagu sięgającym 400 złotych (PM 
nr 366).

359 PM nr 42 (1623). W tekście zarządzenia wymieniona jest jedwabna suknia oraz jedwab-
na lub haftowana złotem bluzka.

360 PM nr 50 (1623).
361 PM nr 119 (1627).
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Ustalano liczbę ubogich dziewcząt, którym należało udzielić wsparcia (w wy-
sokości 30 złotych) w trzech gminach głównych i ich okolicznych gminach: 
w Brześciu miało ich być co roku 12, w Grodnie – 10, a w Pińsku – 8. W tym 
celu trzeba było sporządzić listę dziewcząt w wieku powyżej 15 lat i wyloso-
wać z niej odpowiednią liczbę kandydatek. Te, które nie zostały wylosowane 
w danym roku, w roku następnym miały otrzymać zapomogę bez losowania. 
Gminom polecano wyznaczyć źródło, z którego będą pochodzić pieniądze na 
zapomogi362. Zarządzenie to przywoływano w 1628 r., jednakże wymieniając 
niższą zapomogę (25 złotych), i zaznaczano, że kwoty te każda gmina główna 
ma pobrać sama. Dziewczyna ubiegająca się o zapomogę musiała przedstawić 
zaświadczenie, że była służącą u miejscowego gospodarza przez 3 lata i że ma 
15 lat. Ustalono przy tym, że wynagrodzenie służącej, wynoszące 10 złotych na 
rok, będzie przekazywane gabajowi, a nie ojcu dziewczyny. Z pieniędzy tych, 
za wiedzą i zgodą gabaja, dziewczyna mogła kupić ubranie na szabat. Jeśli 
dziewczynie nie udałoby się znaleźć służby, to obowiązek przyjęcia jej na służ-
bę powinien być nałożony na mieszkańca gminy płacącego wysokie podatki 
i posiadającego osobny dom. Na sesje waadu seniorzy kraju zobowiązani byli 
przywozić pismo od rabina, podające liczbę dziewcząt, które zostały wydane za 
mąż w okresie między waadami363. Powyższe zarządzenie najwyraźniej miało 
na celu odciążenie kasy dobroczynności i przerzucenie wysiłku zgromadzenia 
posagu na samych zainteresowanych. Natomiast nałożenie na bogatszych go-
spodarzy obowiązku przyjęcia dziewcząt żydowskich na służbę, oprócz dania 
im możliwości zarobienia na posag, miało zapewne na celu ograniczenie za-
trudniania chrześcijanek, które budziło wiele kontrowersji.

Zarządzenia waadu określały sposób obliczania wartości posagu. W 1761 r. 
podawano, jak obliczyć wartość sprzętów domowych i drobnej odzieży, jeśli 
pojawiły się kontrowersje wokół posagu i narzeczony opóźniał z tego powodu 
zaślubiny. Każdej gminie dawano możliwość podwyższenia lub zmniejszenia 
podanej kwoty, w zależności od cen poszczególnych przedmiotów364. Z kolei 
pan młody zobowiązany był dać pannie młodej pierścień ślubny. Rabinowi nie 
wolno było przystąpić do udzielenia ślubu, dopóki pan młody nie będzie miał 
pierścienia ślubnego. Pierścień – wykonany z niepozłacanego srebra i stanowią-
cy własność pana młodego – musiał być rzeczywiście ofiarowany pannie mło-
dej, w żadnym razie nie mógł być prezentem, który należało później zwrócić365.

Ustalano opłatę dla swatów, pobieraną od wysokości posagu, również 
w przypadku gdy doprowadzenie do porozumienia między stronami było efek-

362 PM nr 93 (1623).
363 PM nr 128 (1628).
364 PM nr 980 (1761).
365 PM nr 1003 (1761).
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tem działania dwóch swatów. Postanowienie z 1623 r. określało, że opłata za 
swatanie nie jest liczona od biżuterii, natomiast późniejszy dopisek, dodany 
podczas waadu w 1628 r., nakazywał uwzględniać również biżuterię i książki366.

Zarządzenia waadu określały sposób funkcjonowania dobroczynności w gmi-
nach, źródła wpływów do kas dobroczynności i zakres działań charytatywnych. 
Na dobroczynność należało przeznaczać zasądzane grzywny, przy czym poło-
wa z nich powinna zostać wydana na odwiedzanie chorych, a połowa rozdzie-
lona między studiujących ubogich, zgodnie z decyzją rabina, parnasa miesięcz-
nego i dwóch przywódców367.

Specyficzny wymiar miała dobroczynność kierowana do kobiet. Oprócz 
zaspokojenia potrzeb ubogich kierowano się dbałością o przestrzeganie wymo-
gów prawa dotyczących menstruacji. Waad w 1628 r. nakazywał kwestarkom 
w każdej gminie zwracać uwagę na biedne kobiety, noszące brudne lniane ko-
szule, na których nie widać dobrze krwi menstruacyjnej, tak że same nie są 
świadome swojej nieczystości. Polecano sporządzić dla każdej ubogiej dwie 
lniane koszule, delikatne i białe, aby wkładały je podczas menstruacji i w okre-
sie oczyszczenia po niej368. Przypominano o tym podczas waadu w 1639 r., 
a także nakazano wyznaczyć w każdej gminie szanowane kobiety, które nad-
zorowałyby kobiety proste i niewykształcone i uczyły je praw dotyczących 
menstruacji369.

Dwa obszary dobroczynności – wspieranie ubogich w Ziemi Izraela oraz 
wykup jeńców – miały szerszy, ponadgminny wymiar370. Ustanawiano pomoc 
dla biedaków w Ziemi Izraela, nakazując zbieranie datków w różnych termi-
nach – na początku nowego miesiąca, w Nowy Rok, Jom Kipur lub Pesach. 
Seniorzy kraju mieli przypominać mieszkańcom okolicznych gmin, aby ci 
przestrzegali ustalonych terminów zbiórek. Pieniądze zebrane w gminach nale-
żało przekazywać do gmin głównych, a stamtąd były one wysyłane do Lublina, 

366 PM nr 34 (1623). Końcowa część tego punktu została dodana podczas waadu w 1628 r.
367 PM nr 529 (1661), PM nr 723 (1676).
368 PM nr 131 (1628). Przestrzeganie zasad dotyczących menstruacji było jednym z podsta-

wowych obowiązków spoczywających na kobiecie. Okres menstruacji i siedmiu dni po jej za-
kończeniu był okresem nieczystości, podczas którego nie wolno było podejmować współżycia 
seksualnego. Po zakończeniu okresu nieczystości kobieta powinna odbyć kąpiel rytualną w my-
kwie. Według ludowych przekonań podejmowanie współżycia w okresie nieczystości mogło 
spowodować poważne konsekwencje: śmierć poczętego w tym czasie dziecka lub jego kalectwo. 
Dlatego kobieta musiała bacznie obserwować swój organizm, aby określić początek i koniec 
menstruacji.

369 PM nr 357 (1639).
370 Zob. I. Halperin, Al jachasam szel ha-waadim we-ha-kehilot be-Polin le-Erec Israel 

[O stosunku waadów i gmin w Polsce do Kraju Izraela], „Cijon” 1, 1936, s. 82–88; J.J. Riwlin, 
Zikatam szel Jehudej Lita le-Erec Israel [Związki Żydów litewskich z Krajem Izraela], [w:] Ja-
hadut Lita [Żydzi litewscy], t. 1, Tel Awiw 1959, s. 457–488.
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na jarmark na Matkę Boską Gromniczną371. Niekiedy zastrzegano, że część dat-
ków przeznaczona jest dla konkretnych odbiorców. Kwoty te mogły stanowić 
procenty od pieniędzy pożyczonych waadowi przez osoby wyjeżdżające do 
Ziemi Świętej bądź formę gratyfikacji wypłacanej przez waad372.

Najwyraźniej sami Żydzi, którzy osiedlili się w Ziemi Izraela, kierowali do 
waadu litewskiego prośby o wsparcie. W 1637 r. przywoływano prośby ubo-
gich z Hebronu, aby również i oni zostali objęci pomocą373, a w 1651 r. wspo-
minano listy, przysłane przez biednych z Ziemi Izraela, skarżących się na swo-
ją niedolę i ubóstwo374.

Po połowie XVII w., wobec zubożenia lub zniszczenia wielu gmin, waad 
parokrotnie przypominał o obowiązku zbierania pieniędzy dla ubogich w Zie-
mi Izraela i wyznaczania specjalnych urzędników, którzy by nad tym czuwa-
li375. Seniorom kraju i rabinom nakazywano zwrócić uwagę, aby pieniędzy tych 
nie przeznaczano na żadne potrzeby gminne ani nie pożyczano bez odpowied-
niego zabezpieczenia (nie wolno było ich pożyczyć na weksel, a jedynie pod 
zastaw srebra o wartości odpowiadającej półtorej wysokości pożyczanej kwo-
ty). Dotyczyć to miało także innych funduszy dobroczynności376. Starano się 
również wyeliminować nadużycia, jakie pojawiały się przy zbieraniu funduszy. 
Wysłannikom z Ziemi Izraela, którzy zbierali pieniądze, posługując się doku-
mentami starszymi niż dwuletnie, polecano konfiskować zarówno zebrane pie-
niądze, jak i dokumenty, chyba że posiadaliby odpowiednie zaświadczenie z gmi-
ny głównej, stwierdzające, że ważność tych dokumentów została przedłużona377.

W połowie XVII w. pojawił się też problem wykupu jeńców, kiedy – wsku-
tek wydarzeń na Ukrainie oraz przemarszów różnych wojsk przez Rzeczpospo-
litą – wielu Żydów zostało schwytanych do niewoli. Wykupywanie jeńców 
uważano za sprawę najwyższej wagi, a wydatki na ten cel miały być pokry-
wane z kasy całego kraju378. W 1651 r. zanotowano, że mędrcy z Konstantyno-
pola przedstawili w swoim piśmie ogrom wydatków na wykup jeńców i prosili 

371 PM nr 53 (1623).
372 PM nr 286 (1634): Z pieniędzy wysyłanych z Litwy dla ubogich w Ziemi Izraela poleca-

no wydzielić 40 talarów lewkowych dla Josefa syna Eliezera Segala z gminy brzeskiej, zasłużo-
nego seniora kraju, który postanowił udać się do Ziemi Świętej. Była o tym mowa w rozdz. 3.3.

373 PM nr 348 (1637).
374 PM nr 492 (1651).
375 PM nr 462 (1650), PM nr 814 (1687).
376 PM nr 523 (1655).
377 PM nr 559 (1664).
378 PM nr 452 (1649). O wykupywaniu jeńców zob. I. Halperin, Szwija u-fdut be-gzarot 

Ukrajna we-Lita sze-mi-sznat [5]408 we-ad sznat [5]420 [Chwytanie i wykupywanie jeńców 
w czasie prześladowań na Ukrainie i Litwie w latach 1648–1660], „Cijon” 25, 1960, s. 17–56.
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o wsparcie, gdyż jeszcze wielu Żydów pozostaje w niewoli. Postanowiono 
wspierać tę akcję do dnia 1 adar 5412 (10 II 1652), przeprowadzając w tym 
czasie dwukrotnie zbiórkę datków na ten cel. Oznaczało to niezwykle energicz-
ne działania, ponieważ był to okres bardzo krótki (waad odbywał się w miesią-
cu tewet 5412, czyli w grudniu 1651 r.). Każda gmina, osiedle i okręg miały 
przekazywać zebrane pieniądze do swojej gminy głównej, skąd należało je 
przesłać do Lublina, na jarmark na Matkę Boską Gromniczną. Obiecywano, że 
przebywający w Lublinie wysłannicy z Litwy dołożą do zebranej kwoty jesz-
cze coś z kasy kraju379.

W latach 1654–1655 wiele gmin białoruskich i litewskich zostało zniszczo-
nych przez wojska moskiewskie i mnóstwo tamtejszych Żydów zostało rozpro-
szonych „wśród okrutnych narodów” bądź wziętych do niewoli. Postanowiono 
zatem wykupić jeńców, przeprowadzając zbiórkę na ten cel. Datki miały być 
zbierane we wszystkich synagogach co 30 dni, w szabat przed początkiem każ-
dego miesiąca, przez kolejne 3 lata. Pieniądze należało także zbierać kwestując 
po domach raz w tygodniu. We wszystkich gminach i osiedlach należało wy-
brać dwóch specjalnych gabajów, do których miały trafiać wszystkie pieniądze 
na wykup jeńców. Nie wolno im było z przeznaczonych na ten cel sum wziąć 
niczego na żadną inną potrzebę gminy ani też udzielić pożyczki na weksel, 
chyba że pod zastaw srebra i złota o wartości odpowiadającej półtorej wysoko-
ści pożyczanej kwoty. Dodawano też, że kiedy nadejdzie stosowna pora na 
 wykup jeńców, pieniądze muszą być przygotowane bez żadnego opóźnienia. 
Wykupywanie jeńców postrzegano jako działanie o szerszym, duchowo-escha-
tologicznym wymiarze. Określano je jako micwę – uczynek miły Bogu, który 
położy kres nieszczęściom, przyniesie boże błogosławieństwo i zagwarantuje 
pokój i bezpieczeństwo na wieki380.

Zarządzenia waadu poddawały kontroli żebractwo. Aby móc żebrać, trzeba 
było uzyskać odpowiedni dokument. Określano, że wydanie takiego dokumen-
tu mogło nastąpić jedynie podczas zebrania wszystkich przywódców gminy 
wraz z seniorami kraju i rabinem, przy czym sprzeciw trzech z nich mógł za-
blokować wydanie dokumentu381. W 1670 r. zanotowano skargi przygranicz-
nych gmin, osiedli i ich mieszkańców na wędrownych żebraków stanowiących 
olbrzymie obciążenie dla mieszkańców. Szczególnie narzekano na wydatki na 
opłacenie wozów przewożących żebraków, tym bardziej że pieniądze płacono 
woźnicom nie-Żydom. Dlatego zakazywania żebrania bez odpowiedniego do-
kumentu wydanego przez gminę główną. Na przygraniczne gminy i osiedla 

379 PM nr 485 (1651).
380 PM nr 503 (1655).
381 PM nr 597 (1667).
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nakładano obowiązek odsyłania biednych gości poza Litwę, rejestrując ponie-
sione na to wydatki382.

Czujność nakazywano wobec nieuczciwych żebraków z odległych tere-
nów, którzy przemierzali Litwę i Białoruś, stanowiąc duże obciążenie dla kraju. 
Wskazywano na oszustów, którzy wkładali nieprzysługujący im strój rabinów 
i nie swój tałes, aby wygłaszać publicznie kazania i wydawać decyzje w kwe-
stiach religijnych. Dodawano też, że wielu z nich dopuszcza się różnych wy-
stępków, zatrzymując się na odpoczynek w domach publicznych i karczmach. 
Dlatego nakazywano, żeby nie dawać żebrakom niczego prócz transportu i nie 
gościć ich w domu dłużej niż dobę. Zakazywano również, aby żebracy wygła-
szali publicznie kazania, chyba że będą mieć zezwolenie od odpowiedniej gmi-
ny głównej. Wyjątkowo traktowano jedynie żebraków mających na Litwie i Bia-
łorusi wystarczająco zamożnych krewnych, którzy udzieliliby im wsparcia, 
przy czym ich zamożność miały sprawdzać gminy główne383. Ostrzegano też 
przed oszustami wędrującymi z miasta do miasta i zbierającymi fundusze na 
podróż do Ziemi Izraela, lecz niemającymi wcale zamiaru wyjechać. Polecano 
konfiskować posiadane przez nich dokumenty, w których zachęcano do udzie-
lenia im wsparcia, i zakazywano wystawiania podobnych dokumentów aż do 
następnego waadu. Nakazywano również konfiskować datki zebrane za pomo-
cą powyższych dokumentów i przekazywać je gabajom zajmującym się fundu-
szem dla ubogich w Ziemi Izraela384.

Bardzo istotny problem religijny stanowiło przestrzeganie szabatu w wa-
runkach funkcjonowania w otoczeniu nieżydowskim. Zakazy dotyczyły nie 
tylko wykonywania prac przez Żydów, lecz także przez chrześcijan używają-
cych sprzętów żydowskich, czerpania korzyści materialnych z pracy chrześci-
jan oraz podróżowania385. Zarządzenia waadu surowo przestrzegały przed naru-
szeniem szabatu. W miejscowościach, gdzie dzień targowy wypadał w szabat, 

382 PM nr 666 (1670).
383 PM nr 88 (1623).
384 PM nr 558 (1664).
385 Zob. Ch.H. Ben-Sasson, Takanot isurej-szabat szel Polin u-maszma’utan he-chewratit 

we-ha-kalkalit [Zarządzenia dotyczące zakazów szabatowych w Polsce i ich znaczenie społeczne 
i gospodarcze], „Cijon” 21, 1956, s. 183–206. Israel Sosis wskazuje, jak powszechnym zjawi-
skiem było profanowanie szabatu, zwalczane przez literaturę moralistyczną w XVII–XVIII w. 
(I. Sosis, Cu der socialer geszichte…, s. 17–18). Problemowi dostosowywania prawa żydowskie-
go do realiów życia społecznego i gospodarczego, a także do zmieniającej się wrażliwości spo-
łeczności żydowskiej poświęcona jest praca Edwarda Frama. Wśród omawianych przez niego 
kwestii znajdują się kontakty handlowe mężczyzn z kobietami, rozszerzanie praw córek do ma-
jątku rodzinnego, picie wina wytwarzanego lub sprzedawanego przez nie-Żydów, dzierżawy 
(arendy), używanie skryptów dłużnych na okaziciela (mamranów) oraz bankructwo (E. Fram, 
Ideals Face Reality. Jewish Law and Life in Poland 1550–1655, Cincinnati 1997).
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pobliski rabin miał przestrzec przed złamaniem zakazu dokonywania transakcji 
w szabat oraz pouczyć o rzeczach dozwolonych i zakazanych, a przestępców 
należało karać386.

Problem pojawiał się przy pracach gospodarskich w majątkach dzierżawio-
nych przez Żydów. Dzierżawcom majątków w miasteczkach i wsiach nakazy-
wano przybyć do najbliższego rabina, aby otrzymać od niego pisemne poucze-
nie dotyczące zakazu pracy w szabat, praw dotyczących kastrowania bydła 
i ptactwa, hodowania świń, palenia gorzałki w szabat itp.387 Dzierżawcy mająt-
ku zaangażowani w prace przy orce, siewie i żniwach oraz inne prace gospo-
darskie wykonywane przez nie-Żydów powinni postarać się, aby robotnicy nie 
pracowali w szabat. Natomiast ci, którzy mieli stałych robotników nieżydow-
skich, pracujących przez wszystkie dni tygodnia bez przerwy, powinni się udać 
do najbliższego rabina po poradę, co robić388.

Najpoważniejszy jednak problem stanowiło szynkowanie alkoholu w sza-
bat, ponieważ Żydzi powszechnie trudnili się szynkarstwem. W zarządzeniach 
waadu wielokrotnie ubolewano nad niemal publicznym profanowaniem szaba-
tu powodowanym przez szynki. W sytuacji, gdy żydowski szynkarz zobowią-
zany był do szynkowania alkoholu w szabat, zalecano sprzedanie gorzałki 
w przededniu szabatu nie-Żydowi, aby ten sam ją sprzedawał. Zastrzegano jed-
nak, żeby nie odbywało się to w izbie, w której mieszka szynkarz i jego do-
mownicy, lecz w pomieszczeniu, do którego nie wchodzi się w szabat389. Na 
gminy główne nakładano obowiązek nadzorowania osiedli podlegających ich 
władzy i przestrzeganie ich przed naruszeniem zakazu warzenia piwa i palenia 
gorzałki przed rozpoczęciem szabatu390.

Uwagę waadu przyciągała też kwestia koszerności pożywienia. Polecano 
przestrzec we wszystkich synagogach przed handlem nieczystym ptactwem, 
zwierzętami niezarżniętymi w sposób rytualny oraz produktami zakazany-
mi. Nie wolno też było karmić nimi robotników nieżydowskich391. Zalecano 

386 PM nr 136 (1628). Można jednak przypuszczać, że w olbrzymiej większości przypad-
ków terminy targów, na których Żydzi odgrywali niezwykle istotną rolę, dostosowane były do 
rytmu tygodnia żydowskiego. Jak podaje Józef Maroszek, badając terminarz cotygodniowych 
zjazdów handlowych na targowiskach wiejskich w Koronie na podstawie 84 znanych przywile-
jów królewskich z lat 1658–1792, jedynie w dwóch przypadkach dzień handlowy wyznaczono 
w sobotę (J. Maroszek, Żydzi wiejscy na Podlasiu w XVII i XVIII wieku w świetle przemian 
struktury rynku wewnętrznego, „Studia Podlaskie”, t. II, Białystok 1989, s. 63).

387 PM nr 137(1628).
388 PM nr 261 (1632).
389 PM nr 358 (1639), PM nr 530 (1661), PM nr 740 (1679), PM nr 775 (1683), PM nr 966 

(1761).
390 PM nr 713 (1676).
391 PM nr 138 (1628).
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ostrożność wobec produktów sprzedawanych przez gości i wytwarzanych 
w dworach  szlacheckich i na wsiach, niekiedy nakładając na sprzedawców wy-
móg posiadania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich koszerność392.

Kontroli poddawano ubój rytualny. Żadnej gminie ani osadzie nie wolno 
było zatrudnić szocheta, który nie posiadał pisemnej zgody rabina (albo pobli-
skiej gminy, albo gminy głównej). Każdy szochet mieszkający na Litwie zobo-
wiązany był przybyć przynajmniej raz w roku do miejscowego lub najbliższego 
rabina, aby ten przeegzaminował go ze znajomości praw dotyczących uboju 
rytualnego393. Rabinom w każdej gminie nakazywano sprawdzanie noży rzeź-
nickich przynajmniej co środę, a w miejscowościach, gdzie nie ma rabina, na-
leżało do tego wyznaczyć człowieka mądrego i bogobojnego394.

Do problemu kontroli nad szochetami powrócono w końcu XVII w., najwy-
raźniej z obawy przed szerzeniem się herezji sabatajskiej395. W 1691 r. nakazy-
wano usunąć zagrożenie z powodu szochetów i sprawdzających mięso, któ-
rych – jak zauważano – jest bardzo wielu w miastach i na wsiach. Rabini mieli 
wzywać ich i egzaminować, a także nakazywać im stałe powtarzanie praw do-
tyczących uboju. Nakazywano również odnawiać przyjmowanie szocheta co 
3 lata396. W 1761 r. waad wydał kolejne zarządzenia dotyczące szochetów 
i uboju rytualnego. Określono, że szochetem może być człowiek uczony i bo-
gobojny, który ukończył 18 lat i – jak dodawano w jednym z egzemplarzy pin-
kasu – żonaty. Szochet zobowiązany był udać się co roku do rabina, któremu 
podlegała jego miejscowość, i uzyskać jego zatwierdzenie. Określono przy tym 
wysokość wnoszonych za to opłat397. Zapisano także, że rzeźnik nie może być 
obecny w rzeźni podczas sprawdzania płuc zabitego zwierzęcia przez szocheta. 
Miało to na celu wyeliminowanie ewentualnych nacisków na szocheta, aby 
uznał zarżnięte zwierzę za koszerne. Za nieprzestrzeganie powyższego zarzą-
dzenia szochetowi grożono usunięciem z funkcji398.

392 PM nr 140 (1628), 143 (1628), PM nr 257 (1632).
393 PM nr 258 (1632).
394 PM nr 359 (1639).
395 Sabataizm – ruch mesjański, który rozpoczął się na terenie Imperium Osmańskiego 

w połowie XVII w. w związku z działalnością Sabataja Cwi (1626–1676). Ruch uważany był 
za herezję, a jego zwolenników podejrzewano o rytualne łamanie przepisów prawa żydowskie-
go (m.in. oferowanie trefnej żywności). W odniesieniu do ogółu społeczności żydowskiej był 
to raczej argument mobilizujący przeciwko herezji i czujnej obserwacji ewentualnych od-
szczepieńców. 

396 PM nr 838 (1691).
397 PM nr 958 (1761).
398 PM nr 960 (1761). Informację o wywieraniu przez rzeźników presji na szochetów spoty-

kamy w pamiętniku Mojżesza Wasercuga. Opisuje on przypadek, który wydarzył się w Pozna-
niu, gdzie rzeźnik z siekierą w ręku nastawał na szocheta badającego płuca zarżniętego zwierzę-
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W zarządzeniach waadu pojawia się też problem przestrzegania zakazu 
szaatnez, czyli łączenia włókien lnu, konopii i wełny przy szyciu ubrań. W ra-
zie wątpliwości rabini powinni obejrzeć sporządzoną odzież. Przy pojawieniu 
się nowej, budzącej wątpliwość tkaniny rabin miał zadecydować przed uszy-
ciem ubrania, czy jest ona dozwolona399. Zakaz szaatnez dotyczył również sto-
sowania odpowiednich nici i przyszywania podszewek do ubrań. Nakazywano 
zatem kupowanie tylko sprawdzonych nici – albo od Żydów, którzy zaświad-
czą, że byli obecni przy ich przędzeniu, albo takich, których zdatność jest po-
świadczona pisemnym zaświadczeniem od rabina. Zarządzenia waadu wielo-
krotnie przypominały zakaz szaatnez, ubolewając, że krawcy nie zwracają na 
niego uwagi400.

Regulowano także sposób sprowadzania etrogów – owoców cytrusowych, 
potrzebnych do celebrowania święta Sukot. Sprowadzano je do Rzeczypospo-
litej z rejonu śródziemnomorskiego. Precyzowano, w jaki sposób należy płacić 
dostawcy etrogów (zwanemu etrogerem) za dostarczone owoce, a także, jak 
powinny być one zapakowane401. Przywódcom, dajanom i urzędnikom, którym 
kahał był zobowiązany dać etrog, nie wolno było go sprzedać ani podarować 
osobie spoza gminy. Mogli albo zatrzymać go dla siebie, albo uhonorować nim 
mieszkańca swojego miasta402. Co ciekawe, sprawa wydzierżawienia sprowa-
dzania etrogów stała się powodem do protestów gmin głównych wobec domi-
nacji gminy brzeskiej. Podczas waadu w 1761 r. gminy główne sprzeciwiły się, 
by gmina brzeska wydzierżawiała i decydowała o sprowadzaniu etrogów dla 
całego kraju, powołując się na wyrok wydany podczas waadu w 5460 (1700 r.) 
w Sielcu, przyznający to prawo waadowi, a nie którejś z gmin. Sprawę rozsą-
dził trybunał waadu, wyznaczając datę, po której upływie sprowadzanie etro-
gów miało zostać wydzierżawione na nowych zasadach403.

W zarządzeniach waadu spotykamy także kwestie dotyczące grzebania 
zmarłych. Główny problem stanowiło opóźnianie pogrzebu, co było sprzeczne 
z przepisami prawa żydowskiego, nakazującymi jak najszybsze pogrzebanie 

cia, aby stwierdził on koszerność mięsa (Korot Mosze Wasercug [Pamiętnik Mojżesza Wasercu-
ga], wyd. H. Loewe, „Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft” 8, 1910, s. 104).

399 PM nr 139 (1628): W zarządzeniu wymieniano takie „podejrzane” tkaniny, jak kubin, 
aksamit, tabinek i sztruks.

400 PM nr 360 (1639), PM nr 531 (1661), PM nr 728 (1676), PM nr 741 (1679), PM nr 775 
(1683).

401 PM nr 397 (1639), PM nr 436 (1647). Porozumienie zawarte podczas waadu w 1700 r. 
w Sielcu z Ziskindem synem Szamai, etrogerem z Brześcia, obejmowało dostarczanie etrogów 
oraz liści palmowych i mirtu. Te ostatnie wchodziły w skład lulawu – bukietu roślin, używanego 
wraz z etrogiem podczas świąt Sukot (Tosafot u-miluim..., s. 135–136, nr 53).

402 PM nr 1022 (1761).
403 Tosafot u-miluim..., s. 183, nr 99 (7 aw 5521 = 7 VIII 1761, Nieśwież).
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zwłok. Bractwu pogrzebowemu zakazywano przetrzymywania zwłok przez 
noc z powodu opóźnienia zapłaty za pochówek. Postanawiano, że ten, kto jest 
zobowiązany do pochowania zmarłego, powinien dać zastaw albo kwit, jako 
gwarancję wniesienia opłaty. Ustalono także maksymalną wysokość pobiera-
nych opłat. W przypadku sporu, czy koszty pochówku mają być pokryte przez 
bractwo pogrzebowe, czy z kasy dobroczynności, urzędnicy bractwa powinni 
podporządkować się rozsądzeniu dajanów. Zakazywano również, by kahał 
wstrzymywał pogrzeb z powodu należnych podatków lub opłat, nie mogli tego 
też czynić poborcy podatków. Wstrzymującym pogrzeb grożono cheremem 
i usunięciem z urzędu404.

Istotny problem stanowiło samotne zamieszkiwanie Żydów, co zdarzało się 
głównie na wsiach, przy dzierżawie arend położonych z dala od skupisk ży-
dowskich. Problem ten wynikał ze specyfiki żydowskiego osadnictwa na Li-
twie, znacznie bardziej rozproszonego niż na ziemiach Korony. Generalnie za-
rządzenia waadu zakazywały samotnego zamieszkiwania wśród nie-Żydów, 
obawiając się zarówno zaniedbywania praktyk i przepisów religijnych, jak 
i narażania domowników na niebezpieczeństwo w razie wyjazdu gospodarza. 
W 1628 r. postanowiono, żeby żaden Żyd nie obejmował takiej arendy, zanim 
nie uda się do rabina w najbliższej miejscowości i nie otrzyma od niego pisem-
nego pouczenia, jak powinien postępować zostawiając żonę i domowników 
płci żeńskiej w domu, oraz w sprawie rzeczy zakazanych przez prawo żydow-
skie. Podobne pismo powinni uzyskać ci, którzy już mieszkają samotnie w osie-
dlach405. Do tego problemu powrócono podczas waadu w 1632 r. Żydowskie 
małżeństwo nie mogło mieszkać samotnie w miasteczku czy wsi. Było to moż-
liwe tylko wtedy, gdy mieszkał tam inny żonaty gospodarz żydowski lub 
w przypadku posiadania żydowskiego służącego. Wówczas bowiem podczas 
nieobecności męża żona mogła pozostać ze służącym Żydem lub z drugim żo-
natym gospodarzem406. Osobom mieszkającym w osiedlach, które nie mają sta-
łego minjanu, nakazywano przyjeżdżanie do gmin w święto Pesach i w tygo-
dniu paraszy  Zachor (czyli przed świętem Purim). Gminom głównym polecano 
karać nieprzestrzegających tego zarządzenia407.

Waad zalecał też dbałość o stare księgi. Było to związane z religijnym za-
kazem niszczenia tekstów zawierających imię Boga. Waad polecał wyznaczyć 
w każdej gminie człowieka, który będzie gromadził i przechowywał zniszczo-
ne święte księgi408.

404 PM nr 972 (1761).
405 PM nr 132 (1628).
406 PM nr 259 (1632). Zakaz samotnego zamieszkiwania przypominano w 1639 r. (PM nr 356).
407 PM nr 744 (1679).
408 PM nr 357 (1639).
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Nakazywał też czujność wobec pisarzy, co spowodowane było obawami 
przed herezją, szczególnie silnymi w okresie fermentu mesjańskiego w drugiej 
połowie XVII w. W 1687 r. nakazano wybierać w gminach dwóch bogobojnych 
ludzi, żeby nadzorowali pisarza sporządzającego zwoje oraz sprawdzali napi-
sane przez niego na kawałkach pergaminu teksty przed włożeniem ich w prze-
gródki filakterii i mezuz. Nakazywano również kontrolowanie handlu filakte-
riami. Pisarzowi nie wolno było sprzedać większej ilości filakterii jednemu 
człowiekowi, który kupował je z zamiarem wywiezienia do innych gmin, bez 
wydania zaświadczenia, że zostały odpowiednio sporządzone, i odnotowania, 
ile sztuk zostało sprzedanych. Natomiast w miejscu sprzedaży sprzedający po-
winien wziąć zaświadczenie, ile sztuk sprzedał. Wtedy dopiero pisarz mógł mu 
sprzedać filakterie drugi raz. Nikomu nie wolno było kupować filakterii od 
sprzedawcy, który nie posiadał odpowiedniego zaświadczenia409. Obawy odży-
ły w połowie XVIII w., w okresie głośnego konfliktu między Jakowem Emde-
nem a Jonatanem Eibenschützem, oskarżanym o kryptosabataizm. Konflikt ten 
zaangażował wiele autorytetów i oparł się o trybunały obu waadów410. Waad 
litewski w 1761 r. postanowił, że pisarzowi zajmującemu się przepisywaniem 
Tory, filakterii i mezuz nie wolno tego czynić, dopóki nie otrzyma zezwolenia 
od rabina. Zastrzegano też, że mogą się tym trudnić jedynie osoby wykształco-
ne. Zakazywano także kupowania od domokrążców filakterii i mezuz, dopóki 
nie zostanie odpowiednio sprawdzony tekst w każdej ich przegródce411.

Wśród uchwał waadu znajdowały się zarządzenia antyzbytkowe, ograni-
czające wydatki na luksusowe stroje i wystawne uczty. Wielokrotnie je przypo-
minano, zauważając, że nie są przestrzegane412. Niekiedy gminom nakazywano 
wydanie własnych zarządzeń zwalczających zbytek.

Na liście zakazanych strojów, w większości kobiecych, znajdowały się 
ubrania aksamitne (zarówno wierzchnie, jak i noszone pod spodem), peleryny 
z adamaszku i atłasu, stroje wyszywane srebrem, złotem lub perłami, koronki, 

409 PM nr 802 (1687).
410 Jonatan ben Natan Nata Eibenschütz (1690?/1694? Kraków?/Pińczów? – 1764 Ham-

burg) – rabin w Bunzlau (1708), rektor jesziwy w Pradze (1714), rabin w Metzu (1741). Oskar-
żany o sprzyjanie sabataizmowi, a także o kryptochrześcijaństwo. Mianowany rabinem trzech 
połączonych gmin Hamburga, Altony i Wandsbecku (1752), popadł w konflikt z konkurentem, 
Jakubem Emdenem, który otwarcie oskarżył go o kryptosabataizm. Spór ciągnął się do śmierci 
Eibenschütza, a wypowiadały się w tej sprawie ważne gminy europejskie.

411 PM nr 967 (1761).
412 PM nr 179–188 (1628), PM nr 309–324 (1637), PM nr 339 (1637), PM nr 724 (1676), 

PM nr 1025–1026 (1761). O zarządzeniach zwalczających zbytek zob. M. Bałaban, Zbytek u Ży-
dów polskich i jego zwalczanie, Lwów 1928 (Odbitka z Księgi pamiątkowej 50-lecia Gimnazjum 
IV im. Jana Długosza we Lwowie). Zarządzenia tego rodzaju nie były czymś wyjątkowym, wła-
dze miejskie wydawały je również dla mieszczan.
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rozcięte rękawy wykończone złotymi lub srebrnymi galonami, sztrejml obszy-
ty sobolim futrem, ażurowe buty, futra (zarządzenia mówią o futrach droższych 
niż wilcze, np. lisich lub niedźwiedzich), biżuteria (pierścienie, ozdoby z pereł, 
kamieni szlachetnych, złote łańcuchy oraz złote monety), a także stroje sporzą-
dzone na wzór ubiorów noszonych przez nie-Żydów. Zakazywano także dawa-
nia narzeczonemu koszuli ślubnej, jarmułki wyszywanej srebrem i złotem, 
chustki i płóciennej czapki413.

Obowiązywanie zakazów uzależniano od tego, czy dana rzecz była już w czy-
imś posiadaniu, czy dopiero miała być zrobiona. Przeważnie zezwalano na no-
szenie i reperowanie posiadanych już strojów. Zastrzegano jednak, że nie wol-
no sporządzać odzieży, przerabiając stare ubrania nieżydowskie, co było 
najwyraźniej formą obejścia zakazów. Część zakazanych strojów zezwalano 
wkładać w szabaty i święta, a także podczas wesel. Jednakże strój włożony na 
szabatowe nabożeństwo (np. szubę z kuny) należało potem zmienić, chcąc się 
spotkać z krewnymi i przyjaciółmi. Niekiedy określano precyzyjniej, jakie 
stroje wolno było nosić na terenie dzielnicy żydowskiej, a jakie tam, gdzie 
mieszkali nie-Żydzi.

Przy formułowaniu zakazów różnie traktowano kobiety zamężne i nieza-
mężne dziewczęta. Niekiedy uzależniano noszenie zakazanych strojów od wy-
sokości płaconych podatków, zwalniając z zakazów najwięcej płacących podat-
ników i członków ich rodzin. Zakazując luksusowych strojów w 1761 r., 
zaznaczano, że nie dotyczy to rabinów pięciu gmin głównych oraz członków 
ich rodzin: żon, synów, zięciów, córek i synowych414. Łamiącym zakazy grożo-
no grzywną, którą przeznaczano na dobroczynność. Również krawcom i innym 
rzemieślnikom, którzy sporządzaliby zakazane przedmioty, grożono karami, 
między innymi utratą chazaki, czyli prawa wykonywania zawodu.

Zakazy dotyczące noszenia luksusowych strojów przypominano w połowie 
XVII w., w związku z nieszczęściami, jakie spadły na Żydów – rzeziami, bez-
czeszczeniem synagog i zniszczeniem wielu gmin. W ciągu 3 kolejnych lat 
zakazywano całkowicie wszystkim Żydom – niezależnie od płci, wieku i za-
możności – noszenia ubrań wykonanych z adamaszku, atłasu, tabinu i aksami-
tu, zarówno nowych, jak i starych. Niektóre elementy stroju były z tego zakazu 
wyłączone (np. jupki, czapki i szłyki), zezwalano też kobietom na zrobienie 
jednej szaty wierzchniej i jednej sukni z tabinu lub kanawacu. Zakazywano też 
noszenia futer; wyjątek stanowiła szuba kobieca na szabaty i święta, zrobiona 
z futra kuny i obramowana futrem bobrowym, a także kołnierze z futra kuny 

413 O ubiorze Żydów w Rzeczypospolitej zob. I. Turnau, Ubiór żydowski w Polsce XVI– 
–XVIII wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 3, 1987, s. 298–311.

414 PM nr 1026 (1761).
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i sobola. Zakazywano naszywania srebrnych i złotych pasamonów, czyli 
 lamówek, taśm i guzów ze złota i srebra, nawet sztucznych. Zakazywano też 
noszenia ubrań wyszywanych cekinami, złotem i srebrem, nawet fałszywym 
(wyjątek stanowiły czepki), a także złotych łańcuchów, sznurów pereł i koro-
nek. Nakazywano również zwrócenie uwagi, żeby Żydówki nie chodziły 
w strojach uszytych na modłę strojów nieżydowskich. Zakazy obwarowano 
cheremem Jozuego syna Nuna, zastrzegając, że mają one obowiązywać przez 
okres 3 lat, chyba że seniorzy kraju i rabini zezwolą wcześniej, podczas waadu, 
na któreś z powyższych zakazanych rzeczy415. Jednakże w 1655 r., po kolej-
nych zniszczeniach, zapisano, że zakazów tych nie wolno łagodzić, a niektóre 
z nich nawet zaostrzono416.

Choć waad nie podawał uzasadnienia wydawanych zakazów, można przy-
puszczać, że kierowano się podobnymi względami jak przy wydawaniu ustaw 
antyzbytkowych w gminach. Chciano mianowicie przeciwdziałać nadmierne-
mu wydawaniu pieniędzy przez podatników oraz uniknąć podsycania wrogości 
nieżydowskiego otoczenia przez ostentację bogactwa, zwłaszcza w sytuacji 
zadłużenia gmin417.

Zarządzenia waadu ograniczały też wydatki związane z wydawaniem 
uczt418. Ograniczano przede wszystkim te uczty, których urządzanie nie stano-
wiło obowiązku religijnego, jak to było w przypadku obrzezania i ślubu419. Przy 
obrzezaniu zakazywano urządzania uczty w wigilię uroczystości (jid. wach-
nacht)420. Skracano także świętowanie z okazji zawarcia małżeństwa. W 1761 r. 
zezwalano jedynie na urządzenie uczty weselnej w nocy ślubu i w noc po ślu-
bie, zakazywano natomiast wyprawiać ucztę w czasie wieczoru panieńskiego. 
Jednakże rankiem, w chwili oczepin (nakładania welonu na pannę młodą), wol-
no było zaprosić młodzieńców i dziewczęta, aby świętowali przez pół dnia421.

415 PM nr 463–468 (1650); szłyk – nakrycie głowy węższe niż kapuza, tabin – tkanina 
jedwabna ze splotem płóciennym, kanawac – tania tkanina jedwabna, bawełniana lub lniana.

416 PM nr 511 (1655). Jedna suknia z podwójnego tabinu – rodzaju tkaniny jedwabnej – na 
którą wcześniej zezwalano, teraz została całkowicie zakazana, przy czym wyjątek stanowiła ce-
remonia ślubna, kiedy posag narzeczonej wynosił 600 złotych i więcej.

417 A. Michałowska, Między demokracją a oligarchią..., s. 189–190.
418 PM nr 327 (1637), PM nr 408 (1644), PM nr 670–674 (1670), PM nr 697 (1673).
419 Z okazji najważniejszych wydarzeń, takich jak obrzezanie czy ślub, urządzenie uczty 

było obowiązkowe, stanowiło powinność religijną i uczynek miły Bogu (hebr. se’udat micwa – 
uczta religijna). Israel Abrahams wymienia następujące okazje, przy których urządzano uczty 
religijne: 1. obrzezanie dziecka, 2. wykup syna pierworodnego, 3. zaręczyny, 4. wesele, 5. sijum – 
gdy kończono traktat talmudyczny lub świętowano inne wydarzenie rodzinne (np. gdy chłopiec 
wygłaszał haftarę w synagodze), 6. sobotnia noc przed obrzezaniem, 7. wizyta uczonego (I. Abra-
hams, Życie codzienne Żydów w średniowieczu, Warszawa 1996, s. 104, 114).

420 PM nr 604 (1667).
421 PM nr 973 (1761).
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Formą ograniczenia wydatków były zakazy urządzania uczt weselnych 
w szabat. Można przypuszczać, że w dzień powszedni i sama ceremonia, i to-
warzysząca jej uczta były skromniejsze422.

Innym ograniczeniem był limit zapraszanych gości. Uzależniano go od ro-
dzaju uczty i dokładnie określano, kto jest wliczany w poczet gości. Z reguły 
poza limitem znajdowali się bliscy krewni oraz rabin, chazan i kantor423, a także 
niezbędny personel związany z ceremonią: w przypadku obrzezania – mohel 
i sandak, a przy ślubie – drużba, wodzirej (marszalik) i muzycy. Przypominano 
też, że wśród zaproszonych gości powinna być określona liczba ubogich. Niko-
mu nie wolno przyjść na ucztę, jeśli nie został zaproszony za pośrednictwem 
szamesa, a zapraszanie gości odbywało się na podstawie listy podpisanej przez 
parnasa miesięcznego. Obecny na uczcie przywódca, stwierdziwszy obecność 
większej liczby gości, zobowiązany był ukarać tych, którzy przybyli nielegal-
nie, niezaproszeni przez szamesa424.

Ograniczenie urządzania uczt przypominano w związku z wydarzeniami po-
łowy XVII w.425 Ogłaszając na najbliższy rok żałobę i zobowiązując się do opła-
kiwania ofiar, zakazywano, by muzycy grali na instrumentach, czyniąc wyjątek 
jedynie na czas zaślubin i oczepin i to też na podwórzu synagogi, a nie na ulicy426. 
W 1655 r., po kolejnych wstrząsach, wprowadzano ten zakaz na następny rok427.

Zarządzenia waadu zwracały także uwagę na odpowiednie zachowanie 
podczas uczt. W 1761 r. zapisano, że podczas uczty weselnej mężczyznom i ko-
bietom nie wolno siedzieć w jednym pomieszczeniu i zakazywano kobietom 
tańczenia w pomieszczeniu dla mężczyzn. Nakazywano także, aby wodzirejem 
(marszalikiem) na weselu był tylko miejscowy błazen (badchan) – człowiek 
żonaty, mieszkający w danym mieście bądź w jego okolicach. Marszalik z in-
nego miasta powinien mieć odpowiednie zezwolenie wydane przez kahał i ra-
bina jakiejś gminy428.

422 PM nr 669 (1670). Po kilku latach, w 1676 r., zmieniono to zarządzenie, odpowiednio do 
„obecnych czasów”. Zezwalano na urządzanie ślubu w szabat, aby mowa i główna uczta wypa-
dały w noc szabatu, a nie w noc po szabacie. W noc po szabacie mogła się odbyć tylko uczta dla 
jednego minjanu gości wraz z krewnymi. Dodawano przy tym, że rabini gmin głównych nie są 
objęci tym zarządzeniem (PM nr 722). Natomiast w 1761 r. zakazywano urządzania ślubu w wie-
czór szabatu, również rabinom z gmin głównych (PM nr 982).

423 W zarządzeniu z 1761 r. poza limitem zaproszonych gości, oprócz rabina, chazana i sza-
mesa, wymieniono także pozostałych opłacanych funkcjonariuszy gminnych, byłych przywód-
ców, uczonych oraz rabinów pięciu gmin głównych. Zezwalano także na zaproszenie poza limi-
tem po jednym gabaju z każdego bractwa (PM nr 974).

424 PM nr 603 (1667).
425 PM nr 470 (1650).
426 PM nr 469 (1650).
427 PM nr 514 (1655)
428 PM nr 973 i 976 (1761).
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Ograniczeniom podlegało posyłanie prezentów (głównie miodu i słodyczy) 
z okazji narodzin dziecka, obrzezania lub ślubu, a także składanie wizyt szaba-
towych, czemu towarzyszyło dawanie prezentów odwiedzającym429. W 1761 r. 
państwu młodym zezwolono na składanie wizyt szabatowych jedynie rabinowi 
i teściom, natomiast gościom zezwalano udać się z życzeniami szabatowymi 
tylko do parnasa miesięcznego i rabina. Zakazywano również posyłania go-
ściom miodu i słodyczy. Wyjątek mieli stanowić rabini gmin głównych i senio-
rzy gmin głównych, a także inni rabini i przywódcy modlący się w wielkiej 
synagodze. Dodawano, że wysyłanie prezentów powyższym gościom dozwo-
lone jest jedynie w szabat, i to tylko przez parnasa miesięcznego i rabina. Na-
tomiast do obowiązków szamesa należało poinformowanie gościa o powyż-
szym zakazie, aby nie składał wizyt szabatowych430. Określono także, jakie 
prezenty można ofiarować z okazji bar micwy431.

Zwalczano grę w karty, kości i inne rodzaje gier hazardowych, grożąc oso-
bom łamiącym zarządzenia klątwami oraz karami cielesnymi i pieniężnymi432.

Waad wydawał również zarządzenia w sprawie obchodzenia świąt i prze-
biegu nabożeństw w synagodze. Zakazywano, aby w wieczór Nowego Roku 
i w wieczór Jom Kipur mężczyźni i kobiety chodzili razem na cmentarz, pole-
cając kobietom udanie się tam jeden lub dwa dni wcześniej433. Ustalano, ile 
melodii wolno chazanowi odśpiewać podczas nabożeństwa434, co było spowo-
dowane narzekaniami na chazanów, którzy chcąc demonstrować swoje mu-
zyczne talenty, nadmiernie przedłużali modlitwy. W 1667 r. odnotowano, że 
ostatnio zostały wprowadzone pewne zmiany w modlitwach, i zakazywano na 
przyszłość zmieniania czegokolwiek na terenie Litwy, nawet melodii435. Okre-
ślano także, na cześć jakich osób chazan może odmówić modlitwę Mi sze-bo-
rach („Ten, który jest błogosławiony”)436.

429 PM nr 883–884 (1694), PM nr 975 (1761).
430 PM nr 962–963 (1761).
431 PM nr 975 (1761): Z okazji bar micwy jedynie bliscy krewni i teściowie mogli wysyłać 

chłopcu w prezencie chustki, ofiarować więcej niż dwa dziesiątaki (czyli dwie monety dziesię-
ciogroszowe) i podarować jakiś przedmiot.

432 PM nr 51 (1623).
433 PM nr 1023 (1761).
434 PM nr 62 (1623): Zezwalano na 3 melodie w szabat podczas nabożeństwa porannego, 

a 4 w szabat na początku nowego miesiąca, szabat przed Pesach, szabat Chanuki oraz w szabat, 
w którym jest obrzezanie.

435 PM nr 612 (1667).
436 PM nr 602 (1667): W szabaty i święta we wszystkich gminach modlitwa Mi sze-borach 

(„Ten, który jest błogosławiony”) mogła być odmówiona tylko na cześć dwóch ludzi. W 1694 r. 
zapisano, że odmówienie modlitwy Mi sze-borach w szabat dozwolone jest tylko na cześć rabina 
i gości, a w dzień powszedni jest całkowicie zakazane (PM nr 883).
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Sejm Żydów litewskich170

Kary przewidywano za szerzenie plotek i wywoływanie kłótni. W 1634 r. 
wydano postanowienia w sprawie osób rozsiewających plotki, które opowiada-
ją ludziom, co mówili o nich inni. „Z takiej gadaniny – zapisano – wynika tylko 
szkoda. Kiedy człowiek usłyszy to, co powie o nim bliźni, i rozgniewa się jego 
serce, wszczyna spory i kłótnie, a przy kłótniach nie ma spokoju, a potem cią-
gnie tego świadka, żeby poświadczył w sądzie to, co słyszał o nim z ust jego 
towarzysza, i z tego powodu mnożą się konflikty”. Aby temu zapobiec, poleca-
no pozbawić prawa świadczenia w sądzie i składania przysięgi ludzi, o których 
wiadomo, że są plotkarzami. Zakazywano również posługiwania się „piętro-
wym” świadectwem, które świadek czerpie z ust innego świadka – świadczyć 
powinien bezpośrednio pierwszy świadek (jeśli jest on mieszkańcem dane-
go miasta)437.

Wobec łamiących zarządzenia waad nakazywał stosowanie całego systemu 
kar, z których najcięższą był cherem, czyli klątwa, oznaczająca wykluczenie ze 
społeczności wraz ze wszystkimi tego moralnymi, społecznymi i materialnymi 
skutkami.

Jak pisze Izak Lewin, początkowo rozróżniane były dwa stopnie klątwy: 
mała (hebr. niduj, szamta) i duża, czyli cherem. Różnica między nimi polegała 
na tym, że obłożony pierwszym rodzajem klątwy mógł pobierać lub dawać 
naukę i pracę, natomiast przy cheremie było to zakazane. Stopniowo różnice 
się zacierały. Lewin pisze, że z upływem czasu z powodu nadużywania chere-
mu pojawiała się konieczność zaostrzenia go przy cięższych przestępstwach. 
Rzucano wtedy klątwę, nazywaną cheremem wielkim (hebr. cherem gadol), 
lub surowym (hebr. cherem chamur). Ten trzeci, najostrzejszy rodzaj klątwy 
w źródłach nosił również nazwę cheremu Jozuego syna Nuna (na pamiątkę 
klątwy rzuconej na Jerycho; Księga Jozuego 6,17). Różnica między cheremem 
zwyczajnym a wielkim widoczna była w ceremoniale jego ogłoszenia; w tym 
drugim przypadku był on szczególnie uroczysty. Kierując się innymi kryteria-
mi, Lewin rozróżnił dwa rodzaje klątwy: ferendae sententiae, która wymagała 
osobnego rzucenia na każdego człowieka, oraz latae sententiae, która zaczyna-
ła działać w momencie zajścia jakiegoś faktu. Pierwszy typ stanowił groźbę 
klątwy – ostrzeżenie, że dane postępowanie spowoduje jej rzucenie, natomiast 
drugi oznaczał obowiązywanie klątwy od chwili popełnienia przestępstwa438.

W zarządzeniach waadu z 1623 r. wyjaśniono, że cherem oznacza nie-
możność składania przysięgi i świadectwa w sądzie, a także niezdatność do 

437 PM nr 297 (1634).
438 I. Lewin, Klątwa żydowska na Litwie w XVII i XVIII wieku, Lwów 1932, s. 36–40. O sto-

sowaniu klątwy przez Sejm Czterech Ziem zob. I. Lewin, Der chejrem als ekzekutiw-mitel fun 
„Waad Arba Aroces” [Cherem jako środek egzekucyjny Sejmu Czterech Ziem], „Yearbook of 
the World Federation of Polish Jews” 1, 1964, s. 77–109.
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czytania Tory oraz odsunięcie od wyborów gminnych przez wszystkie dni ży-
cia człowieka wyklętego. Przypominano, że przestępcy obłożonemu cheremem 
nie wolno z nikim rozmawiać, zajmować się handlem, dołączać do minjanu ani 
czynności publicznych (np. wyborów, zebrań)439. Cherem powodował też kon-
sekwencje dla rodziny wyklętego: grożono, że jego dzieci nie zostaną obrzeza-
ne bądź zostaną usunięte ze szkoły, odmawiano im też udzielenia ślubu440. Po-
nadto zakazywano zajmowania się pogrzebem wyklętego i nie zezwalano na 
odmówienie kadiszu przez jego synów ani na postawienie macewy na jego gro-
bie441. Imię człowieka, który nie oczyścił się w ciągu 3 dni z ogłoszonego na 
niego cheremu, nakazywano zapisać na drzwiach synagogi i nie wolno było 
wpuścić go do środka, dopóki nie zostanie ono usunięte442.

Cherem stosowany był przy najcięższych wykroczeniach. Grożono nim 
osobom spiskującym i buntującym się przeciwko władzom gminy lub przeciw-
ko gminie głównej, ludziom przekazującym informacje nie-Żydom lub powo-
dującym przejmowanie majątku żydowskiego przez nie-Żydów, a zwłaszcza 
dłużnikom niewypłacającym należności w określonym terminie. Przeciwko 
dłużnikowi obłożonemu cheremem, którego wypłacalność stwierdził sąd, a któ-
ry nie zatroszczył się o zdjęcie z siebie klątwy w ciągu 30 dni, wolno było wy-
stąpić w sądach nieżydowskich443. Jeśli taki dłużnik nie zostałby ukarany i nało-
żony na niego cherem trwałby ćwierć roku, to wolno było go pozbawić arendy 
i zrujnować wszelkimi możliwymi sposobami. Natomiast człowieka ubogiego, 
który nie był w stanie spłacić długu, miał sądzić tylko sąd żydowski. Przez cały 
czas trwania cheremu szames miał ponawiać jego ogłaszanie w synagodze, ro-
biąc to trzy razy w tygodniu – w każdy poniedziałek, czwartek i szabat444.

W zarządzeniach waadu widoczne jest wyraźnie dążenie do utrzymanie zna-
czenia i powagi cheremu. Postanawiano, aby ogłaszać cherem w synagodze jedy-
nie za poważne wykroczenia, takie jak duże kradzieże i szkody, donosicielstwo, 

439 PM nr 18 i 56 (1623).
440 PM nr 908 (1697); PM nr 947 (1751); PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
441 PM nr 873 (1694). Wyklętych czekała specjalna forma pogrzebu, zwana „oślim pogrze-

bem” (hebr. kwurat chamor). Składało się na nią pozostawienie zwłok bez opieki bractwa po-
grzebowego, brak konduktu pogrzebowego, położenie kamienia na trumnie, profanacja zwłok 
w czasie niesienia na cmentarz, pogrzebanie pod płotem cmentarnym lub z dala od innych gro-
bów, zakaz odmówienia kadiszu, odbycia żałoby i wystawienia nagrobka.

442 PM nr 374 (1639).
443 Zezwalano na to, mimo że generalnie – z powodu postrzegania sądownictwa jako części 

funkcji religijnych – zwracanie się przez Żyda do sądów nieżydowskich uważano za przestęp-
stwo. Jak zauważył Jacob Katz, termin arkaot, używany na oznaczenie sądów nieżydowskich, 
miał pejoratywny wydźwięk (J. Katz, Tradition and Crisis..., s. 83).

444 PM nr 17 (1623). Poniedziałek i czwartek były „lepszymi” dniami powszednimi, ponie-
waż podczas nabożeństw czytane były fragmenty Tory, toteż frekwencja w synagogach była 
wtedy większa.
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i że powinno to następować za wiedzą kahału i rabina445. Nakazywano też, 
aby osoby, które zostały obłożone cheremem przez kahał z rabinem w jednej 
gminie głównej, zostały również obłożone cheremem przez pozostałe gmi-
ny główne446.

Przypominano też, że restrykcje związane z ogłoszeniem cheremu powinny 
być rzeczywiście stosowane. Przywódcom gmin nakazywano zadbać o to, by 
osoby obłożone cheremem oddzielić od wspólnoty, aby nie sprowadziły innych 
na złą drogę447. Nakazując zastosowanie surowych kar i odizolowanie przestęp-
cy, podkreślano wychowawczy charakter restrykcji: „aby wiedziano, że jest 
Bóg, a sędziowie na ziemi, także na naszej ziemi”448. W 1661 r. zapisano, że 
wielu ludzi obłożonych cheremem nie zwraca uwagi na restrykcje i siłą wcho-
dzi do synagogi. Przywódcom nakazywano dopilnować, by się to nie zdarzało, 
a łamiących zakazy polecano karać więzieniem. Natomiast przywódcy przy-
mykający oczy na wykroczenia mieli sami zostać ukarani więzieniem przez 
przywódców swojej gminy głównej. Zakaz przychodzenia do synagogi doty-
czył również obłożonych cheremem przywódców, a obowiązek czuwania nad 
jego egzekwowaniem spoczywał wówczas na rabinie, kantorze i szamesie449.

W przypadku zatwardziałych przestępców, wykluczonych ze społeczności 
żydowskiej, starano się o odpowiednie gwarancje władz nieżydowskich, po-
zwalające uniknąć odpowiedzialności zbiorowej. Na wniosek „Żydów star-
szych Wielkiego Księstwa Litewskiego” (czyli przedstawicieli waadu) król 
Michał Korybut Wiśniowiecki wydał (1672 r.), a król Jan III Sobieski potwier-
dził (w latach 1676 i 1679) uniwersał dotyczący przestępców żydowskich. Za-
pisano w nim, że mnoży się liczba żydowskich przestępców, którzy wyrządzają 
szkody szlachcie i innym chrześcijanom, czemu starsi żydowscy nie są w stanie 
zapobiec, a za co spada odpowiedzialność na wszystkich Żydów. Uniwersał 
gwarantował, że za uczynki osób ukaranych i wyłączonych ze społeczności 
żydowskiej, czyli obłożonych cheremem, inni Żydzi nie mają być prześlado-
wani i karani. Zapisano także, że przestępcy, ukarani i zgłoszeni przez star-
szych żydowskich w urzędzie grodzkim jako wyklęci, nie będą mogli składać 
wiarygodnego świadectwa przeciwko Żydom450.

Przy najcięższych przestępstwach stosowano również wygnanie. W 1628 r. 
nakazano wygnać dwóch ludzi z terenu Litwy i Białorusi. Nie podano ich 

445 PM nr 212 (1628).
446 PM nr 876 (1694).
447 PM nr 20 (1623).
448 PM nr 429 (1647).
449 PM nr 546 (1661).
450 AWAK, t. 5, nr 509, s. 211–212 (1679). Dokument wpisano do ksiąg grodzkich brzeskich 

w 1723 r.
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imion, co wskazuje na obłożenie cheremem i związane z nim dążenie do tego, 
aby pamięć o przestępcach zaginęła. Zapisano tylko, że jeden jest z Lachowicz, 
a drugi z Kobrynia, przy czym ten ostatni miał być usunięty razem z żoną, sy-
nami i zięciami. W przypadku nieposłuszeństwa grożono im wyjęciem spod 
prawa oraz przykuciem do pręgierza i traktowaniem zgodnie z prawem o prze-
śladowcach451.

8. Codzienne kontakty z nie-Żydami

Kwestie dotyczące codziennych kontaktów z nieżydowskim otoczeniem 
były szczególnie istotne. Wśród spraw postrzeganych za wspólne, a tym sa-
mym finansowanych z kasy kraju, wiele dotyczyło kontaktów z otoczeniem 
nieżydowskim. Były to oskarżenia o mord rytualny i profanację hostii, oskarże-
nia o czary452, ściganie zabójstwa, zatrudnianie przez Żydów służących chrze-
ścijanek, a także najścia, zamieszki i pogromy w gminie453. Zarządzenia waadu 
starały się minimalizować ryzyko pojawienia się konfliktów z nie-Żydami, 
obawiano się bowiem, że mogą one wpłynąć na położenie wszystkich Ży-
dów litewskich.

Zwracano zatem uwagę, aby regulacje waadu nie były sprzeczne z zarzą-
dzeniami władz nieżydowskich. W 1634 r., wydając zarządzenia dotyczące za-
sad handlowania w Słucku przez mieszkańców innych gmin, zalecano zwrócić 
uwagę, czy nie kolidują one z zarządzeniami wydanymi przez właściciela mia-
sta. Zapisano, że jeśli okaże się, że właściciel miasta zagwarantował nieżydow-
skim mieszkańcom zakaz handlowania przez gości w Słucku, to Żydom w ogó-
le nie wolno handlować z żadnym gościem, zarówno Żydem, jak i nie-Żydem, 
również w dzień targowy454.

Obawy przed sprowokowaniem konfliktu z nie-Żydami powodowały, że 
zarządzenia waadu mogły być niekorzystne dla Żydów. W 1679 r., na prośbę 
seniorów gminy grodzieńskiej, waad zajmował się sprawą zamieszkiwania 
 Żydów w Grodnie. Seniorzy grodzieńscy przywoływali dawne zarządzenia, 

451 PM nr 144 (1628). Prawo o prześladowcach oznaczało, że każdy, kto zauważy człowieka 
prześladującego drugiego z bronią w ręku, ma prawo zabić prześladowcę.

452 Problem stanowiło nie tylko wysuwanie oskarżeń, ale także samowolne karanie domnie-
manych czarownic. W uniwersale wydanym przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego na 
prośbę Żydów litewskich, zapisano, że „lud pospolity” więzi i pali podejrzanych o czary, „co się 
y teraz swieżo, iako mamy o tem relacyą, w woiewodztwie Nowogródzkim stało, że porwawszy 
dwie żydówki, lud pospolity violenter bez żadnego sądu spalił, o co niewierni żydzi prawem 
czynić muszą” (AWAK, t. 5, nr 506, s. 202–203).

453 PM nr 307 (1637).
454 PM nr 302 (1634).
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między innymi wydane przez waad, całkowicie zakazujące Żydom zamieszki-
wania przy rynku, i wskazywali, że są one naruszane. Wskazywali także na fakt, 
że wielu Żydów mieszka w domach nieżydowskich. Waad dostrzegł niebezpie-
czeństwo, jakie może wywołać ta sytuacja, zwłaszcza że Grodno było miastem 
królewskim, w którym przebywało wielu magnatów i w którym zbierał się sejm 
Rzeczypospolitej (ostatni odbywał się w 1678 r.), a także różne komisje i zgro-
madzenia. Obawiano się więc, że łamanie zarządzeń przez Żydów i ich obec-
ność w widocznych miejscach miasta zaostrzą konflikt z nie-Żydami455. Dlatego 
całkowicie zakazano, aby Żydzi mieszkali – na stałe bądź tymczasowo – w do-
mach nieżydowskich, z wyjątkiem domów szlacheckich. Zakazano im także 
wznoszenia budynków na gruntach nieżydowskich. Władze gminy grodzień-
skiej oraz jej rabina i rektora jesziwy upoważniono do zastosowania wszelkich 
kar, łącznie z cheremem i pozbawieniem obywatelstwa, wobec osób łamiących 
te zarządzenia456.

Do spraw konfliktowych należało zatrudnianie w żydowskich domach służ-
by chrześcijańskiej457. Było to powszechną praktyką, wynikającą ze spe cyfiki 

455 Od połowy XVII w. w Grodnie trwał konflikt między mieszczanami a Żydami, przede 
wszystkim spowodowany konkurencją w dziedzinie handlu. Napięcia doprowadziły do pogromu 
w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1666 r., kiedy to pobito Żydów i zdemolowano wiele domów 
i kramów. Inicjatorzy wydarzeń zostali skazani na więzienie i wysokie grzywny. W 1669 r. król 
Michał Korybut Wiśniowiecki wydał przywilej, zakazujący zakłócania świąt żydowskich, mię-
dzy innymi poprzez zmuszanie Żydów do stawienia się w sądzie i składania przysięgi w szabat. 
Konflikty jednak nie ustały i w 1680 r. władze miasta nakazały Żydom zamurować okna kramów 
wychodzących na rynek i kościół farny, „aby nie bluźnili, kiedy kapłan z procesją niesie Hostię, 
lub gdy z wiatykiem idzie do chorego”. W późniejszych przywilejach władców spotykamy wiele 
ograniczeń dotyczących działalności handlowej Żydów grodzieńskich (E. Dubas-Urwanowicz, 
Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność, [w:] Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność (na tle 
trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939), red. A. Woltanowski, J. Urwanowicz, Biały-
stok 1997, s. 14–15). Warunki osadnictwa żydowskiego na terenie miast Wielkiego Księstwa 
Litewskiego przedstawia Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (The Jewish Living Space..., s. 19–26).

456 PM nr 773 (1679). Rozmieszczenie ludności zamieszkującej Grodno pokazuje spis 
z 1794 r. Sporządzone osobno spisy ludności chrześcijańskiej i ludności żydowskiej wydawca 
połączył, co bardzo dobrze pokazuje socjotopografię miasta: zamieszkiwanie Żydów w domach 
nieżydowskich oraz wspólne zamieszkiwanie w jednym domu z chrześcijanami (Spis mieszkań-
ców Grodna z 1794 r., oprac. J. Urwanowicz, [w:] Grodno w XVIII wieku…, s. 61–171).

457 Problemem tym zajmują się szerzej: Judith Kalik (Christian Servants Employed by Jews 
in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, „Polin” 
14, red. A. Polonsky, Oxford – Portland 2001, s. 259–270), Adam Kaźmierczyk (The Problem of 
Christian Servants as Reflected in the Legal Codes of the Polish-Lithuanian Commonwealth 
during the Second Half of the Seventeenth Century and in the Saxon Period, „Gal-Ed” 15–16, 
1997, s. 23–40), Jacek Krupa (Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej za panowania Augusta II 
wobec problemów zatrudniania przez Żydów czeladzi chrześcijańskiej (1697–1733), „Studia 
 Judaica” 2, 1999, nr 1 (3), s. 11–23) oraz Przemysław Zarubin (Żydzi w świetle akt sejmiku brze-
skiego litewskiego..., s. 337–339).
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szabatu i świąt żydowskich, podczas których zakazane jest Żydom wykonywa-
nie prac i czynności gospodarskich (chrześcijański służący określany był jidy-
szowym terminem szabes-goj)458. Krytykę i próby ograniczenia zatrudniania 
przez Żydów chrześcijan, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, znajdujemy w za-
rządzeniach wydawanych przez władców, sejmy i sejmiki szlacheckie, władze 
miejskie czy kościelne459. Z jednej strony argumentowano, że stanowi to obrazę 
religii chrześcijańskiej, bezczeszczenie świąt chrześcijańskich, przywodzenie 
do zguby chrześcijan i nakłanianie ich do zbrodni (sugerując, że skłaniano ich 
do udziału w mordach rytualnych i w profanacji hostii), z drugiej zaś wskazy-
wano, że szlachcie trudno jest znaleźć ludzi do służby, ponieważ masowo są oni 
zatrudniani przez Żydów460. Zarządzenia zwalczające służbę chrześcijańską 
u Żydów często podkreślały łamanie dawnych przepisów. Nakazywano oddale-
nie zatrudnionych chrześcijan obu stronom – zarówno pracodawcom, jak i za-
trudnionym – grożono grzywnami i innymi karami, a także próbowano nałożyć 
na Żydów specjalny podatek od służących chrześcijańskich. Prywatni właści-
ciele dóbr, zdając sobie sprawę z konieczności zatrudniania przez Żydów 
chrześcijańskiej służby, formułowali swoje zarządzenia mniej stanowczo461.

458 O funkcji szabes-goja w społeczności i gospodarce żydowskiej w kontekście formuło-
wania i interpretowania prawa żydowskiego pisze Jacob Katz (The „Shabbes Goy”. A Study in 
Halakhic Flexibility, Philadelphia–Jerusalem 1989). O służbie chrześcijańskiej i modelu gospo-
darstwa żydowskiego zob. A. Michałowska-Mycielska, Rodzina i gospodarstwo żydowskie w Rze-
czypospolitej XVI–XVIII wieku, [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na zie-
miach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. C. Kuklo, Warszawa 
2012, s. 139–150.

459 W 1663 r. uniwersał króla Jana Kazimierza przypominał Żydom w Wielkim Księstwie 
Litewskim o zakazie zatrudniania służby chrześcijańskiej, zapisanym w konstytucji sejmu 
1565 r. oraz statutach Wielkiego Księstwa Litewskiego, i nakazywał, aby w 4 tygodnie po publi-
kacji uniwersału „chrześciańską czeladź, osobliwie y białą płeć odprawili, więcej nigdy przymo-
wać y u siebie chować nie ważyli” (AWAK, t. 5, nr 487, s. 171–172). 

460 Szlachta województwa brzeskiego, zebrana na sejmiku w 1669 r., przypominała w in-
strukcji dla posłów na sejm o zakazie zatrudniania chrześcijan przez Żydów, gdyż „ludzie robo-
czy, lekki chleb ulubiwszy, do nich się garną, skąd wielka po wsiach robotnika penuria” (AWAK, 
t. 4, nr 243, s. 56). W 1715 r. zapisano, ze przez zatrudnianie służby chrześcijańskiej przez Ży-
dów „prawu pospolitemu postpositia, wierze świętey katolickiey scandalum, a chrześciaństwu 
detrimentum y niewygoda w naięciu czeladzi staie się” (AWAK, t. 7, nr 17, s. 492).

461 Przykładem może być zarządzenie Michała Kazimierza Radziwiłła dla Żydów nieświe-
skich z 29 XII 1663, w którym co prawda narzekano, że ludność chrześcijańska zatrudniona 
przez Żydów nie przestrzega odpowiednio przykazań i obrzędów, nie uczestniczy w mszach, 
pracuje w święta kościelne oraz „swawolnie między Żydy żyje”, ale nie proponowano całkowi-
tego zakazania tej praktyki. Żydzi mieli jedynie obowiązek posyłać swoją służbę i czeladź na 
msze i nauki do księży jezuitów, co ci mieli sprawdzać, otrzymawszy co roku od Żydów spis 
zatrudnionych chrześcijan (RGADA, f. 1603, op. 5, nr 3330). Spotykamy również łagodzenie 
zakazu zatrudniania służby chrześcijańskiej, zwłaszcza w browarach i karczmach (ze względu na 
konieczność świadczenia usług podróżnym), a także zatrudniania chrześcijańskich furmanów.
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Podczas waadu w 1628 r. zanotowano, że problem zatrudniania służących 
nieżydowskich powoduje, iż „nasi wrogowie powstają przeciwko nam i stają 
się nam jak bolesny cierń”. Dlatego polecono ograniczyć, na ile to możliwe, 
korzystanie z usług służby nieżydowskiej. W jednej izbie wolno było utrzymy-
wać tylko jedną służącą nieżydowską, nawet gdyby w tej izbie mieszkało 2, 3 
czy 4 gospodarzy. Wyjątek miały stanowić już najęte służące, które mogły być 
trzymane do upłynięcia roku od ich zatrudnienia. Zarządzenie to nie obejmo-
wało dzierżawców arend, którzy potrzebowali większej liczby osób do prac 
związanych z arendą462. Ludzie płacący niskie podatki gminne mogli zatrudnić 
służącą nieżydowską tylko za wiedzą i zgodą seniorów kraju lub seniorów gmi-
ny, natomiast ludziom otrzymującym zapomogę z kasy dobroczynności całko-
wicie tego zakazywano463. W 1655 r., w związku z dekretem królewskim zaka-
zującym zatrudniania służących-chrześcijanek464, postanowiono, że gdy 
wyniknie w jakiejś gminie spór czy konflikt z tego powodu, kraj nie będzie 
w nim brał udziału. Oznaczało to, że kraj nie będzie partycypował w ewentual-
nych kosztach465.

Najwyraźniej w sprawie zatrudniania służby i czeladzi chrześcijańskiej 
waad interweniował u królów. W 1670 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki 
wydał – w odpowiedzi na suplikę Lewka Józefowicza, szkolnika brzeskiego, 
działającego w imieniu wszystkich Żydów litewskich – uniwersał w sprawie 
zatrudniania chrześcijan przez Żydów. Wyjaśniano w nim, że zakazy sejmowe 
dotyczą regularnej, corocznie zatrudnianej służby, a nie osób najmowanych na 
dni lub tygodnie ani też winników, piwowarów czy furmanów, czyli personelu 

462 PM nr 145 (1628).
463 PM nr 146 (1628).
464 W 1653 r. król Jan Kazimierz potwierdził zakaz zatrudniania przez Żydów służby chrze-

ścijańskiej, grożąc grzywną w wysokości 10 000 talarów, a po trzykrotnym złamaniu zakazu – 
wygnaniem z kraju (M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 36–37).

465 PM nr 512 (1655). Zarządzenia waadu koronnego zakazywały, aby służba chrześcijań-
ska nocowała w domach żydowskich pracodawców, co Nisson E. Shulman uzasadnia obawą 
przed wejściem służby w konszachty ze złodziejami czy bandytami (Authority and Community. 
Polish Jewry in the Sixteenth Century, New York 1986, s. 34), natomiast Adam Kaźmierczyk 
tłumaczy obawą przed wywołaniem różnego rodzaju oskarżeń (The Problem of Christian 
Servants..., s. 38). To, jak obawiano się ewentualnych, związanych z tym kłopotów, pokazuje 
zapis w księgach grodzkich wileńskich. W 1638 r. Żyd wileński Mendel Samuelowicz, sprowa-
dził woźnego generalnego województwa wileńskiego i trzech innych szlachciców do zatrudnio-
nej w swoim domu, ciężko chorej służącej-chrześcijanki. Ta oznajmiła, że nieznana jest przyczy-
na jej choroby i nikt nie ponosi za nią winy, a matka chorej, siedząca przy jej łóżku, dodała, że 
córka „nic krzywdy nie miała”. „Ktore to słowa ten żyd Mendel, dla czasu przyszłego, ieżeli by 
Boże uchoway umarła, aby iakiego kłopotu nie miał, mną ienerałem y stroną szlachtą oswiad-
czył”. Na potwierdzenie tego otrzymał dokument z podpisami i pieczęciami przybyłych szlach-
ciców (AWAK, t. 28, nr 136, s. 171–172).
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niezbędnego do funkcjonowania arendowanych przez Żydów karczem, browa-
rów i gorzelni466. W 1681 r. Jan III Sobieski – na prośbę wszystkich gmin litew-
skich – unieważnił wydane wcześniej z kancelarii królewskiej zarządzenie, 
nakazujące przeprowadzenie u Żydów lustracji, odnotowującej chrześcijańską 
czeladź i komorników467.

Waad zwalczał także handel domokrążny prowadzony przez Żydówki, 
zwłaszcza chodzenie z towarami po domach nieżydowskich. Zakazywano, aby 
kobiety chodziły samotnie po domach nie-Żydów – handlarce miał towarzy-
szyć mąż lub inny żonaty mężczyzna oraz jeden chłopiec468. W 1751 r. przypo-
minano powyższy zakaz, jeszcze go zaostrzając. Zauważano, że upłynęło po-
nad 30 lat od ostatniego waadu i pojawiło się wielu mężczyzn naruszających 
zarządzenia, którzy pozostawiają swoje żony bez opieki i w ten sposób utrzy-
mują swoje rodziny, a ich dzieci są bliskie statusu bękartów. Ponadto handlarki 
(jid. tendlerke) podkopują sposoby zarobkowania wielu gospodarzy i kupców, 
a gminy nie są w stanie ich ukarać, gdyż stanowią one bardzo liczną grupę. 
Mają przy tym wysoką pozycję w pałacach i dworach, ciesząc się protekcją 
pańską. Dodawano też, że często dochodzi przy tym do profanacji szabatu i dni 
świątecznych. Dlatego surowo zakazywano, aby kobiety chodziły z towarami 
do domu nie-Żyda – księdza lub magnata – nawet parami czy trójkami. Gmi-
nom nakazano podjęcie starań, by wykorzenić całkowicie ten obyczaj i żeby 
nie było żadnej kobiety-handlarki w żadnej gminie litewskiej. Cheremem gro-
żono sklepikarzom i kupcom, którzy daliby handlarkom towar. Również han-
dlarki należało obłożyć cheremem (tu eksponowano najpoważniejsze konse-
kwencje cheremu: nie zezwalać na zaręczyny, nie obrzezywać ich synów, nie 
urządzać im zaślubin, nie podchodzić do nich bliżej niż na 4 łokcie), aż zobo-
wiążą się porzucić swoje zajęcie. Każdy gospodarz, który zobaczyłby handlar-
kę, miał prawo odebrać jej towar – wziąć go sobie lub zniszczyć – nie pytając 
rabina, seniora ani dajana, a sąd musiał przyznać takiemu gospodarzowi pra-
wo do skonfiskowanego towaru. Aby wymusić osądzenie handlarki i uzyskać 
wyrok przyznający skonfiskowany towar, gospodarz miał nawet prawo wstrzy-
mać płacenie podatków gminnych. Natomiast na szamesie ciążył obowiązek 
ogłaszania powyższego zakazu podczas Nowego Roku oraz przestrzegania 
na początku nowego miesiąca kupców i sklepikarzy, że powierzenie towaru 

466 AWAK, t. 5, nr 500, s. 195–196.
467 AWAK, t. 5, nr 517, s. 231–232.
468 PM nr 133 (1628). Było to związane z zasadą prawa żydowskiego, zakazującą kobiecie 

przebywania sam na sam z obcym mężczyzną w jednym pomieszczeniu. Można jednak przy-
puszczać, że za motywacją religijną kryły się względy czysto ekonomiczne – chęć wyeliminowa-
nia konkurencji handlarek (J. Katz, Tradition and Crisis..., s. 262).
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handlarce jest związane z ryzykiem utracenia go469. W 1761 r. przypomniano, 
powołując się na zarządzenia poprzedniego waadu, żeby żadna kobieta nie cho-
dziła do domu nie-Żyda sama, bez strażnika. W przypadku nieposłuszeństwa 
kahał miał prawo ukarać grzywną jej męża470.

Najwyraźniej chcąc uniknąć ewentualnych konfliktów, zakazywano żona-
tym mężczyznom gromadzenia się i picia w domach nieżydowskich (zapewne 
chodziło o nieżydowskie szynki i karczmy), grożąc winowajcom grzywną i pu-
blicznym ogłoszeniem występku471.

Szczególnie niebezpieczna sytuacja mogła wyniknąć z zadłużenia Żyda 
wobec nie-Żyda, spowodowanego niezapłaceniem pożyczki lub rat dzierżaw-
nych zagwarantowanych kontraktem arendy. Wierzyciel mógł domagać się 
swoich należności, posuwając się niekiedy do pochwycenia i uwięzienia dłuż-
nika albo starszych gminnych. Mógł także zająć majątek dłużnika i prze-
trzymywać członków jego rodziny. Gwarantowanie spłaty należności swoim 
majątkiem i członkami swojej rodziny było powszechnie stosowane przy kon-
traktach arendarskich472. Tego typu gwarancje, dające wierzycielowi możli-
wość egzekwowania należności przez konfiskatę majątku i aresztowanie osób, 
spotykamy także przy zaciąganiu pożyczek przez gminy czy okręgi473.

469 PM nr 947 (1751). Rozwijające się w XVIII w. zjawisko kobiecego handlu obnośnego 
było wynikiem pauperyzacji ludności żydowskiej. Jak zauważa Maria Cieśla, proces ten jest 
widoczny na Litwie dopiero w pierwszej połowie XVIII w. (M. Cieśla, Żydzi w Wielkim Księ-
stwie Litewskim..., s. 366).

470 PM nr 1005 (1761).
471 PM nr 134 (1628).
472 Arendarze arendy miejskiej w Horodyszczu gwarantowali wypełnienie warunków kon-

traktu „na wszelkim swoim majątku, domostwach, towarach, kramach, nie mniej i na swoich 
osobach, żon i dzieci swoich” (NGABG, f. 1663 (Śliźnie), op. 1, nr 3624, k. 2, 23 IV 1785). 
Z kolei w 1697 r. Żyd birżański upoważnił swojego wierzyciela, aby ten – w przypadku nieodda-
nia w terminie długu – mógł pochwycić i uwięzić jego samego oraz jego żonę i dzieci aż do 
uiszczenia należnej sumy (J. Bardach, Żydzi w Birżach radziwiłłowskich..., s. 207). Spotykamy 
także wzmianki o skorzystaniu z tych gwarancji przez nieżydowskich wierzycieli. We włączo-
nych do pamiętnika zapiskach ojca Jana Duklana Ochockiego, pod datą 5 stycznia 1774 r., znaj-
dujemy następujący fragment: „Herszko arędarz, został winien jeszcze z przeszłego kwartału 
dziewięćdziesiąt i jeden tynfów. Musiałem się uciec do exekucyi, według opisu kontraktu, że 
zawód mając, prawomocen jestem zabrać go z żoną i dziećmi i więzić dopóki mi się podoba, lub 
z długu się nie uiści. Otóż kazałem ongi wziąść szachraja, i na łańcuchu wpakować do sadza, 
między wieprze, żonę i bachurów resztę zostawiłem w karczmie, a młodszego tylko syna, Lejzia, 
sprowadziłem do dworu i kazałem uczyć pacierza i katechizmu, bo sprytny. Muszę go ochrzcić...” 
(J.D. Ochocki, Pamiętniki, wyd. J. I. Kraszewski, t. I, Wilno 1857, s. 113). W tym przypadku 
egzekwowanie należnej opłaty dzierżawnej wiązało się z próbą doprowadzenia do konwersji 
żydowskiego chłopca.

473 Gmina pińska, zaciągając w 1678 r. pożyczkę od tamtejszego kolegium jezuickiego, 
dawała wierzycielom – w przypadku niespłacenia należności – prawo opieczętowania synagog, 
kramów i domów w samym Pińsku oraz w miastach i wsiach należących do gminy pińskiej, 
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Zarządzenia waadu zakazywały przekazywania członków rodziny, zwłasz-
cza żony lub córki, jako gwarantów długu wobec nie-Żyda. Temu, kto by się 
tego dopuścił, grożono natychmiastowym cheremem i karami, „które doprowa-
dzą go aż do bram śmierci”, a na przywódców gmin nakładano obowiązek czu-
wania, żeby takie występki się nie zdarzały i aby w porę im zapobiegać. Przy-
woływano przy tym przypadek konkretnego przestępcy, Ikira z Klecka, który 
nie miał litości nad swoimi dziećmi i przekazał córkę w ręce szlachcica za swój 
dług, za co został natychmiast obłożony cheremem przy dęciu w szofar i gasze-
niu świec. Wyrok ten nakazywano ogłosić we wszystkich synagogach litew-
skich474. Co ciekawe, jeszcze podczas tego samego waadu seniorzy kraju 
z Grodna przedstawili prośbę dotyczącą niektórych mieszkańców gminy gro-
dzieńskiej, aby ci zostali wyłączeni spod obowiązywania powyższego zakazu 
i mieli prawo przekazania nie-Żydowi swojej żony jako gwarantki spłaty dłu-
gu. Sprawę pozostawiono do rozstrzygnięcia wewnątrz gminy grodzieńskiej, 
a decyzję miało podjąć zgromadzenie złożone z osób biorących udział w wybo-
rach. Zastrzegano jednak, że nawet jeśli wyrazi ono zgodę, to waad nie będzie 
ponosił żadnej odpowiedzialności w tej sprawie i nie będzie partycypować 
w ewentualnych wydatkach. Ostatecznie seniorzy kraju z Grodna – nie chcąc 
podejmować takiej odpowiedzialności – zdecydowali, że powyższy zakaz ma 
obowiązywać również mieszkańców gminy grodzieńskiej475.

W przypadku Żydów, którzy zadłużali się biorąc pieniądze lub towar od 
szlachcica czy kupca nieżydowskiego, kiedy było widoczne, że mają złe inten-
cje i mogą stracić kapitał, zobowiązywano przywódców kahału do powiadomie-
nia o tym danego szlachcica lub kupca. Dotyczyło to także Żydów dzierżawią-
cych arendę i cło od nie-Żyda. Gdyby szlachcic lub kupiec nieżydowski nie 
zwrócił uwagi na ostrzeżenie, przywódcy zobowiązani byli wystąpić, odebrać 
towar lub arendę i zwrócić je nie-Żydowi, aby zapobiec ewentualnym stratom476.

Zakazywano pożyczania pieniędzy od nie-Żyda bez wiedzy rabina i jed-
nego seniora (lub dwóch seniorów w miejscowościach, gdzie nie ma rabi-
na). W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia gmina miała obowiązek 
ostrzec wierzyciela, że dłużnik nie jest osobą pewną i może roztrwonić pienią-
dze. Gdyby uczynił to jeszcze przed ostrzeżeniem, należało wygnać go z miasta 

a także „nas samych, żon y dzieci y sukcessorow naszych do więzienia brać”; AWAK, t. 29, 
nr 42, s. 53–55; podobnie: nr 43, s. 55–57 (1679) i nr 61, s. 98–100 (1680).

474 PM nr 44 (1623). W 1670 r. przypominano, że Żyd, który przekazuje nie-Żydom swoją 
żonę i dzieci jako gwarantów długu, jest wyklęty w obu światach (PM nr 637).

475 PM nr 45 (1623). Druga część tego punktu, dopisana podczas następnego waadu, nosi 
datę 1 ijar 5386 (27 IV 1626).

476 PM nr 26 (1623). Odpowiedzialność gminy za swoich członków obejmowała również 
ich działalność gospodarczą. Jak pisze Adam Teller, nierzadko przywódcy gminni podpisywali 
poręczenia za lokalnych bogatych arendarzy czy kupców (A. Teller, The Legal Status..., s. 45).
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i pozbawić obywatelstwa. Jeśli zaś został uwięziony, to w żadnym razie nie 
należało udzielać wsparcia, żeby go wykupić477.

Zaciągnięte pożyczki mogły ściągnąć kłopoty na całą gminę. W 1670 r. 
zapisano, że wielu Żydów pożycza pieniądze od magnatów, szlachty i księży, 
a następnie, kiedy nie są w stanie spłacić długów, oskarżenia spadają na gminy. 
Skargi wywoływało także zasłanianie się przez Żydów protekcją pańską, aby 
uniknąć spłacania długów 478. Straty, jakie ponosili wierzyciele, powodowały 
też wrogość wobec wszystkich Żydów. Dlatego nakazywano, aby człowieka, 
który bez wiedzy kahału zaciągnie pożyczkę, karać wszelkimi karami: chere-
mem, klątwami, zawstydzeniami, odebraniem obywatelstwa. Kahały miały 
prawo zezwolić Żydowi na zaciągnięcie pożyczki od szlachcica, uzależniając 
jej wysokość od wielkości majątku pożyczkobiorcy, natomiast całkowicie za-
kazywano jednostkom pożyczania pieniędzy od księży, nieżydowskich uczniów 
i żołnierzy. Ostrzegano, że gminy i osiedla, które nie będą nad tym czuwać, 
poniosą odpowiedzialność za ewentualne konflikty, a waad nie będzie zobo-
wiązany do udzielenia im choćby najmniejszej pomocy finansowej. Konse-
kwencją, jaka mogła spotkać gminę wskutek niespłacenia długów przez poje-
dynczych Żydów, było zamknięcie synagogi, jak to się stało w Brześciu 
Litewskim479.

Waad zalecał również ostrożność przy konkurowaniu z nie-Żydami przy 
dzierżawie arend. W przypadku odebrania przez magnata arendy z rąk Żyda 
i powierzeniu jej nie-Żydowi zakazywano Żydowi konkurowania o nią. Na-
tomiast w sytuacji przejścia arendy w ręce innego magnata prawo chazaki 

477 PM nr 163 (1628).
478 Znajdowało to odbicie między innymi w postanowieniach sejmików szlacheckich. W in-

strukcji sejmiku województwa brzeskiego, danej posłom na sejm (1701 r.), szlachta protestowała 
przeciwko ochronie żydowskich dłużników przez króla i magnatów: „aby żydom w długach 
szlachcie winnych od i. k. mości ochrona przez wydawanie listów żelaznych nie służyła, które by 
abhinc wydawane nie były y od innych pp. aby żadne nie szły protectie; a osobliwie kahał Brze-
ski, ponieważ nie wypłaca summ, winnych kredytorom, aby według opisów ich do executii de-
kreta nieodwłocznie przywiedzione były” (AWAK, t. 4, nr 330, s. 312). Do sejmiku brzeskiego 
kierowali też skargi duchowni pożyczający pieniądze Żydom. W postanowieniach tego sejmiku 
z 1718 r. zapisano: „Względem też suppliki od całego duchowieństwa, długi na kahale Brzeskim 
maiących, do koła naszego podaney, ratione niedawania protekcyi żydom, aby przez nieodebra-
nie summ chwała Bozka nie upadła” (AWAK, t. 4, nr 364, s. 431).

479 W piśmie królowej Marii Kazimiery z 1684 r., adresowanym do starosty brzeskiego 
i innych urzędników, czytamy: „W sprawie y praetensiey do skarbu naszego należącey, synagoga 
Brzescka Litewska supplikowała do nas, abyśmy szkołę tameczną, z woli naszey przez urodzo-
nego podkomorzego Brzeskiego zapieczętowaną, uwolnić y odpieczętować roskazali, która, iako 
o Chemie Nachmanowicza żydzie naszemu skarbowi dłużniku, nie wie, ani wiedziała, na przy-
sięgę przez sześciu starszych zabrała się y wykonać ią ma”. Ostatecznie synagoga została odpie-
czętowana, a kamienica i majątek dłużnika przeznaczono na spłatę długu (AWAK, t. 5, nr 521, 
s. 240–241).
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 uważano za nadal obowiązujące480. W przypadku usunięcia Żyda z arendy 
z  powodu długu i objęcia jej przez nie-Żyda zakazywano innemu Żydowi kon-
kurowania o tę arendę bez zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody swojej gmi-
ny głównej481.

Szczególna sytuacja w codziennych kontaktach z nie-Żydami powstawała 
przy dzierżawieniu cła przez celników żydowskich. Żydowi zakazywano dzier-
żawienia ceł wspólnie z nie-Żydem. Również w sytuacji, kiedy cła przeszłyby 
w ręce nie-Żyda, nakazywano Żydom wstrzymanie się od wszelkiej działalno-
ści z nimi związanej, dopóki seniorzy kraju trzech gmin głównych nie udzielą 
na to pozwolenia482. Zgody gminy głównej wymagały też zabiegi o objęcie 
dzierżawy ceł, podejmowane u władz nieżydowskich. Działającym bez zezwo-
lenia grożono cheremem i wypędzeniem z kraju. Podobnymi karami grożono 
też tym, którzy objęliby pisarstwo lub inną funkcję w komorze celnej od osób, 
które wydzierżawiły cło bez zezwolenia. Podobnie zalecano traktować tych, 
którzy będą zajmować się sprawami finansowymi magnatów i szlachty, co – jak 
zaznaczono – może wywołać poważne nieszczęścia483. Zwracano także uwagę 
na konsekwencje nieuczciwych starań o dzierżawę ceł, podatków czy czopo-
wego, w których magnat lub szlachcic działałby w rzeczywistości w imieniu 
i na rzecz Żyda. Podkreślono, że sytuacja, w której magnaci rywalizowaliby ze 
sobą, mogłaby wywołać negatywne (nienadające się do zapisania) konsekwen-
cje. Zakazywano surowo tej praktyki, nakładając na seniorów wszystkich gmin 
obowiązek karania przestępców484. Również dzierżawa dóbr ziemskich, zwią-
zana z władzą nad osiadłą w nich ludnością, mogła rodzić konflikty485.

480 PM nr 73 (1623).
481 PM nr 85 (1623) W 1627 r. precyzowano, że dotyczy to sytuacji, kiedy Żyd sam porzuci 

arendę lub kiedy magnat usunie go z powodu antypatii bądź zadłużenia (PM nr 121).
482 PM nr 123 (1627). Spotykamy jednak przypadki wspólnej dzierżawy cła przez Żyda 

i nie-Żyda. Przykładem może być wspólne dzierżawienie cła komory w Birżach przez tamtejsze-
go Żyda Izaaka Mojżeszowicza i rajcę birżańskiego Jerzego Lanca. W 1698 r. doszło między 
nimi do procesu, w którym Izaak Mojżeszowicz oskarżał wspólnika o „wybicie” z arendy i sa-
modzielne pobieranie wszystkich opłat. Sąd przyznał mu prawa do arendy, zgodnie z brzmie-
niem kontraktu (J. Bardach, Żydzi w Birżach radziwiłłowskich..., s. 209).

483 PM nr 665 (1670).
484 PM nr 82 (1623). Wpis ten odzwierciedla sposób prowadzenia i charakter pinkasu: o róż-

nych sprawach konfliktowych pisano w nim bardzo ogólnie, wręcz enigmatycznie, unikając po-
dawania nazwisk i szczegółów wydarzeń. Taka „autocenzura” spowodowana była zapewne świa-
domością, że niektóre działania nie są do końca zgodne z prawem, a do wpisów można przecież 
sięgnąć w przypadku sporów lub oskarżeń.

485 Jakub Goldberg pisze, że w wielu kontraktach o dzierżawę dóbr w Wielkim Księstwie 
Litewskim przyznawano żydowskim dzierżawcom pełną władzę nad ludnością chłopską 
(J. Goldberg, Władza dominialna Żydów..., s. 194). Zauważa jednak, że Żydzi nie tylko wzdraga-
li się karać śmiercią podległych ich zwierzchności chłopów, ale także nie dopuszczali, żeby wy-
mierzać taką karę chłopom za przestępstwa popełnione na Żydach, obawiając się wywołania 
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Zagrożenie dostrzegano także we wchodzeniu w interesy z magnatami, 
zwłaszcza związanymi ze skarbem państwowym, a także ich urzędnikami 
i służbą. Nakazywano, aby zgody na to udzielili przywódcy odpowiedniej gmi-
ny głównej. Naruszającym zakaz grożono surowymi karami, a kahały zobowią-
zywano do podjęcia wszelkich kroków i wydania nawet do 100 złotych pol-
skich, aby to udaremnić i zapobiec ewentualnym nieszczęściom486. Obawy 
mogła w tym wypadku budzić możliwość akulturacji – przejmowania wzorców 
zachowań chrześcijańskiego otoczenia, prowadząca do odchodzenia od ju-
daizmu, a także możliwość podejmowania niekontrolowanych, ryzykownych 
przedsięwzięć ekonomicznych, narażających na niebezpieczeństwo całą spo-
łeczność żydowską.

Wiele zarządzeń zakazywało ujawniania sekretów Żydów przed nie-Żyda-
mi. Dotyczyło to zwłaszcza sposobów zarobkowania przez Żydów i oznaczało 
wskazanie możliwości podkopania tego zarobkowania. Donosicielom grożo-
no cheremem, aby „zawrócili ze swojej złej drogi i zachowywali milczenie”. 
W 1683 r. zapisano, że cherem ma być ogłaszany publicznie w synagodze 
w każdy wieczór nowego miesiąca oraz w wieczór Jom Kipur, przed rozpoczę-
ciem modlitwy Kol nidre (czyli w najważniejszym momencie roku liturgiczne-
go), co pokazuje, jaką wagę przywiązywano do tej sprawy487. W 1687 r. powta-
rzano powyższe zarządzenia, nakazując ogłaszać cherem na spiskowców 
i donosicieli w każdy wieczór nowego miesiąca, ale także podczas wszystkich 
jarmarków odbywających się na terenie Litwy488.

Zagrożenie mogli spowodować Żydzi dopuszczający się fałszerstw. 
W 1670 r. ksiądz Krzysztof Przecławski, dziekan prałat wileński, domagał się 
od waadu litewskiego doprowadzenia na proces kilku oskarżonych. Jeden 
z nich, Szaja z Nowogródka, miał zlecić złotnikowi sporządzenie pieczęci pod-
skarbiego litewskiego, którą potem pieczętował kwity kupcom na różnych jar-
markach i przez to naraził skarb litewski na straty sięgające 2000 złotych489.

Fałszerzom dokumentów i obligacji, działającym nawet na rzecz nie-Ży-
dów, grożono cheremem. Zaznaczano, że sprowadzają oni zagrożenie na 
wszystkich Żydów, i nakazywano ogłaszać na nich cherem we wszystkich gmi-
nach w wieczór każdego nowego miesiąca i stosować wobec nich wszelkie 
rodzaje kar490. Wydanie tego zarządzenia zostało wywołane sprawą fałszerstwa, 

nienawiści ludności nieżydowskiej (J. Goldberg, Poles and Jews in the 17th and 18th Centuries. 
Rejection or Acceptance, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, XXII, z. 2, s. 267).

486 PM nr 545 (1661).
487 PM nr 746 (1679), PM nr 793 (1683), PM nr 830 (1691).
488 PM nr 813 (1687).
489 AWAK, t. 5, nr 445, s. 54–58.
490 PM nr 830 (1691).
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którego dopuścił się arendarz kopylski Mojżesz (Mowsza) Abramowicz, pod-
rabiając weksle Janusza Radziwiłła na kwotę 120 000 złotych491. Proces w tej 
sprawie, prowadzony w imieniu Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, toczył się 
w 1693 r. Można przypuszczać, że sprawa była rozpatrywana przez waad litew-
ski w Zabłudowie w 1687 r.492, a podczas kolejnego waadu w 1691 r. rzucono 
klątwę na fałszerza. W 1693 r. rabin i starsi gminy grodzieńskiej skierowali 
w tej sprawie pismo do rabinów i starszych brzeskich, pińskich i wileńskich, 
wzywając ich do nałożenia na fałszerza cheremu. Sami wcześniej obłożyli go 
cheremem, a powtórnie został on wyklęty „podczas sejmu w szkole publice, 
w tak wielkim zgromadzeniu naszych ludzi”, co miało przestrzec innych przed 
podobnymi przestępstwami, groźnymi dla całej społeczności żydowskiej. Fał-
szerz miał pozostawać pod cheremem, dopóki nie wyda podrobionych doku-
mentów. Ponieważ jednak to nie nastąpiło, starsi grodzieńscy zwracali się do 
pozostałych gmin głównych, aby również one nałożyły na Mojżesza Abramo-
wicza cherem, ogłaszając go w synagogach i na jarmarkach493.

Pismo w sprawie powyższego fałszerstwa skierował do przywódców wa-
adu – rabinów i starszych pięciu gmin głównych – król Jan III Sobieski. Wzy-
wał ich, aby „władzy wam nad Żydami służącej libere i bezpiecznie wszędzie 
zażywali, na zgromadzeniach, jarmarkach i zjazdach waszych inquisicią ratio-
ne fałszów i fabrykowania pomienionych jakoby obligów, listów odprawowa-
li” i karali przestępców. List gwarantował jednak Mojżeszowi Abramowiczowi 
„bespieczność zdrowia”, aby mógł stanąć przed sądem, dozwalając jednocze-
śnie na aresztowanie go w gminie, w której będzie mieszkał lub przebywał494. 

491 Sprawę tę omawia Maria Cieśla, podkreślając jej wyjątkowy charakter: wśród oskarżo-
nych znaleźli się przedstawiciele żydowskiej elity ekonomicznej i społecznej Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, zaangażowały się w nią również władze żydowskie i przedstawiciele najważ-
niejszych rodzin magnackich (M. Cieśla, Żydowscy przestępcy w dawnej Rzeczypospolitej, „Spo-
łeczeństwo Staropolskie”, Seria nowa, t. II: Społeczeństwo a przestępczość, Warszawa 2009, 
s. 247–248). Natomiast Jacek Wijaczka zwraca też uwagę na konsekwencje tego oskarżenia dla 
całej gminy w Słucku, gdzie ekonom Stanisław Niezabitowski – jak informował księżnę Ludwi-
kę Karolinę w liście z 1693 r. – z powodu „fałszów żydowskich” opieczętował synagogę i posta-
nowił tak długo trzymać ją zamkniętą, aż Żydzi zrezygnują z fałszerstw (J. Wijaczka, Proces 
o mord rytualny w Kopysi w latach 1693–1694, „Czasy Nowożytne” XIV, 2003, s. 37–38).

492 We wspomnianym w rozdz. 3.1 dekrecie zarządców księstwa słuckiego mowa jest o sfał-
szowanych obligacjach, czemu „Żydzi brzescy nie chcieli na zjeździe swym zabłudowskim teraz 
zabieżeć” (AGAD, AR XXIII, teka 76, plik 21, s. 16 (dekret z 12 VIII 1687).

493 AGAD, AR XXIII, teka 32, plik 3, s. 729 (pismo z 6 III 1693; pismo napisane jest po 
polsku, najwyraźniej na użytek władz dominialnych).

494 AGAD, AR XXIII, teka 32, plik 3, s. 670–671 (pismo z 21 III 1693). Na kopii tego pisma 
znajduje się dopisek (z 12 IX 1694), że gmina słucka odebrała pismo z rąk Stanisława Niezabi-
towskiego (ekonoma księstwa słuckiego), „a to dlatego, że za nim sprawę na zjezdzie żydowskim 
teraźniejszym w Olkinikach popierać będziemy”, a po skończonym zjeździe zobowiązuje się mu 
je zwrócić. Pod dopiskiem znajduje się 5 podpisów hebrajskich.
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Najwyraźniej dla władz nieżydowskich waad stanowił centralne przedstawi-
cielstwo żydowskie, zarówno wydające zarządzenia zwalczające nieprawidło-
wości, jak i zdolne do chwytania oraz karania przestępców.

Do spraw wywołujących konflikty należało również wznoszenie bądź re-
montowanie synagog495. Waad ostrzegał, że gmina, która nie ma zezwolenia na 
wzniesienie bądź przebudowanie synagogi, nie powinna przystępować do żad-
nych prac bez zasięgnięcia rady swojej gminy głównej496. W innym wpisie za-
kazywano gminom rozpoczynania budowy murowanej synagogi bez pozwole-
nia seniorów kraju trzech gmin głównych, wydanej podczas ich wspólnego 
zgromadzenia497.

Zalecano również szczególną uwagę, aby nie prowokować konfliktów 
z ludnością chrześcijańską. Nakazywano ostrzec naród, zwłaszcza ludzi pro-
stych, by nie wyszydzali i nie obrażali żadnego nie-Żyda. Ostrzegano, że jeśli 
ktoś świadomie wywoła konflikt i z tego powodu zostanie wysunięte przeciwko 
niemu oskarżenie, to nie otrzyma żadnej, nawet najmniejszej pomocy finanso-
wej, choćby groziła mu śmierć498. W 1628 r. zanotowano, że są ludzie, którzy 
wywołują kłótnie i spory z nie-Żydami, wskutek czego dochodzi do awantur 
i bójek. Kahałom polecano przestrzec przed tym, grożąc konfiskatą majątku na 
potrzebę przeciwdziałania ewentualnym oskarżeniom, utratą obywatelstwa 
i wygnaniem499.

Zagrożenie widziano również w kupowaniu rzeczy niewiadomego pocho-
dzenia, zwłaszcza jeśli można było przypuszczać, że pochodzą z kradzieży500. 
Zakazywano kupowania rzeczy znalezionych, gdy pojawiała się obawa, że 
może z tego wyniknąć jakieś niebezpieczeństwo. Tym bardziej zakazywano 

495 Zakazy wznoszenia nowych i remontowania starych synagog pojawiają się w zarządze-
niach sejmów i sejmików szlacheckich (zob. Sejmy i sejmiki koronne..., nr 119, 120, 121, 122, 
123, 146, 148, 195, 270, 512), a zwłaszcza w ustawodawstwie kościelnym. Jednak, jak wskazują 
badania Marii Cieśli, zasada, że zgodę na budowę synagogi lub założenie cmentarza żydowskie-
go musi wyrazić miejscowy biskup katolicki, nie była na terenie Wielkiego Księstwa Litewskie-
go konsekwentnie stosowana. Jedyne znalezione przez Cieślę zezwolenia tego typu dotyczą 
Szawli i Żagor – dwóch miejscowości lokowanych za zgodą biskupa żmudzkiego (M. Cieśla, 
Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim..., s. 65).

496 PM nr 149 (1628).
497 PM nr 417 (1644).
498 PM nr 69 (1623).
499 PM nr 201 (1628).
500 O żydowskim złodziejstwie i paserstwie zob. M. Cieśla, Żydowscy przestępcy..., s. 243– 

–246. Zarzut o paserstwo, a pośrednio o zachęcanie złodziei do wykonywania swego rzemiosła, 
można często spotkać w literaturze antyżydowskiej. Oskarżenia mógł sprowadzić także handel 
niebezpiecznymi substancjami i lekarstwami. Michał Kazimierz Radziwiłł w swoim uniwersale 
z 17 XI 1751 zakazywał kramarzom żydowskim w Nieświeżu sprzedawania różnych „zarażają-
cych i trujących rzeczy”, między innymi arszeniku i opium, które powinny być sprzedawane 
w aptekach (AGAD, AR XV, teka 5, plik 2, nr 41, s. 159).
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kupowania czegokolwiek od studentów nieżydowskich, urzędników nieży-
dowskich i szlachciców będących zarządcami majątków magnackich. Zakaz 
dotyczył też kupowania rzeczy kościelnych, zwłaszcza przedmiotów kradzio-
nych, które zostały ogłoszone w synagodze. Osoba kupująca, która nie powia-
domi natychmiast kahału, zwłaszcza gdy zakup nastąpi po ogłoszeniu, miała 
być ukarana wygnaniem z gminy i utratą obywatelstwa we wszystkich krajach 
litewskich501.

Waad nakazywał również podejmowanie działań, żeby zabezpieczyć się 
przed najściami na dzielnice żydowskie i atakami nie-Żydów, przede wszyst-
kim uczniów i studentów. Każdej gminie zalecano najęcie kogoś do ochrony 
przed najściami uczniów nieżydowskich, zarówno na terenie samej gminy, jak 
i w pobliskich wsiach i miasteczkach502. W 1639 r. odnotowano „paskudną 
sprawę” napadu w Wilnie, po której podjęto starania i poczyniono wydatki, aby 
przeciwdziałać takim wydarzeniom w przyszłości i doprowadzić do odpo-
wiedniego zapisu w konstytucji sejmowej503. Podejmowane starania mogły 
mieć na celu uzyskanie prawa zamieszkiwania ludności żydowskiej w wydzie-
lonej  części miasta lub na wyznaczonych ulicach504, a także prawo zamknięcia 
ulic zamieszkiwanych przez Żydów bramami, żeby przeciwdziałać najściom 
i grabieżom505.

501 PM nr 662 (1670).
502 PM nr 335 (1637). Wydanie tego zarządzenia spowodowane było zapewne zamieszkami 

antyżydowskimi w Brześciu w 1636 r., wywołanymi przez studentów kolegium jezuickiego.
503 PM nr 390 (1639). W 1638 r. w Wilnie, podczas sesji Trybunału Głównego Litewskiego, 

doszło do tumultu, wznieconego przez studentów kolegium jezuickiego (AGAD, AR II, nr 1168, 
Oświadczenie urzędników i szlachty; 12 X 1638). Najwyraźniej podczas zamieszek ucierpieli 
również Żydzi.

504 W 1646 r. Władysław IV wydał przywilej, zakazujący osiedlania się chrześcijan w dziel-
nicy żydowskiej. Oznaczało to, że chrześcijanie nie mieli prawa nabywania nieruchomości w czę-
ści miasta zamieszkanej przez Żydów, a w przypadku otrzymania przez chrześcijanina takiej 
nieruchomości w rozliczeniu, gmina żydowska zmuszona była do jej odkupienia. Prawo to obo-
wiązywało początkowo w Wilnie, a potem w całym Wielkim Księstwie Litewskim (LVIA, ML 
172, s. 1568–1601, 22 XI 1744 – potwierdzenie praw Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego). 
Przywilej ten Majer Bałaban nazwał niezbyt fortunnie przywilejem de non tolerandis Christianis 

(M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868, t. I, Kraków 1931 [re-
print: Kraków 1991], s. 194).

505 W postanowieniu komisarskim między magistratem a Żydami miasta Wilna, potwier-
dzonym przez Władysława IV w 1636 r. (i później przez Augusta III w 1750 r.), zapisano: „wro-
ta tak od Niemieckiey iako y od Szklanney ulicy dla zawarcia się y zamknienia w iednym trakcie, 
żydom wymurować y mieć wolno, które zamykać y otwierać według potrzeby swey będą mogli” 
(AWAK, t. 29, nr 223, s. 448–451; zob. D. Frick, Jews and Others in Seventeenth-Century Wilno: 
Life in the Neighborhood, „Jewish Studies Quarterly” 12, 2005, s. 8–42). W 1676 r. król Jan III 
Sobieski potwierdził dawne przywileje dla Żydów brzeskich, wydane przez Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego w 1669 r., dające między innymi prawo, „aby pro securitate sua y dla uchilenia 
się tumultów, które się często na żydy od swawolnych wzniecaią, po miastach y miasteczkach, 
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Szczególną uwagę poświęcano wysuwanym przeciwko Żydom oskarże-
niom o czary, świętokradztwo (włamanie do kościoła, kradzież sprzętów ko-
ścielnych i wotów) i bluźnierstwo506, a przede wszystkim o mord rytualny i pro-
fanację hostii, widząc w nich duże zagrożenie dla wszystkich Żydów litewskich. 
Oskarżenia o charakterze rytualnym bowiem mogły wzniecić rozruchy antyży-
dowskie, a nawet doprowadzić do wygnania Żydów z miasta. Wydatki spowo-
dowane takimi oskarżeniami, mimo wprowadzania różnych oszczędności, za-
wsze były traktowane jako wspólne, a więc ponoszone z kasy całego kraju, co 
pokazuje, jaką wagę do nich przywiązywano.

Inny aspekt codziennych kontaktów z chrześcijanami stanowiły kwestie 
wyznaniowe, między innymi konwersje507. Żydzi narażeni byli na różnego ro-
dzaju akcje chrystianizacyjne, podejmowane zarówno przez instytucje kościel-
ne, jak i osoby prywatne. Dotyczyło to zwłaszcza dzieci żydowskich, które 
szczególnie narażone były na porwanie i ochrzczenie. Działania te wspierał 
autorytet papieski – bulla Benedykta XIV Postremo mense z 1747 r. przyzna-
wała dzieciom po ukończeniu siódmego roku życia prawo do podejmowania 
decyzji o zmianie religii. Co ciekawe, w tym punkcie bulli odnotowano, że 
decyzję w tej sprawie wydała w 1639 r. Kongregacja Soboru, w związku 
z „pewną sprawą w Wilnie”. Na podstawie tej decyzji – traktując ją jako preju-
dykat (orzeczenie sądowe stanowiące precedens prawny) – Benedykt XIV wy-
dał później bullę508.

Poważnym zagrożeniem dla Żydów litewskich było utworzenie w 1737 r., 
z inicjatywy księdza Szczepana Turczynowicza, zakonu żeńskiego Mariae 

w ulicach swoich, zkąd iest weyście do nich wnosić y bramy sobie zawarte budować y wystawo-
wać mogli”. Bramy te miały być zamykane w szabaty i święta oraz co noc, a także gdyby doszło 
do jakiegoś tumultu (AWAK, t. 5, nr 507, s. 204–207).

506 Powodem takiego oskarżenia mogło być nieokazywanie szacunku wobec eucharystii. 
Uniwersał Karola Stanisława Radziwiłła dla Żydów nieświeskich z 17 VIII 1705 nakazywał 
Żydom oddanie czci – przez uklęknięcie na oba kolana i zdjęcie nakrycia głowy – przy spotkaniu 
księdza idącego z wiatykiem do chorego (RGADA, f. 1603, op. 5, nr 3331).

507 O konwersjach i reakcji środowisk żydowskich zob. J. Goldberg, Żydowscy konwertyci 
w społeczeństwie staropolskim, „Społeczeństwo Staropolskie” t. IV, red. A. Izydorczyk, A. Wy-
czański, Warszawa 1986, s. 195–248. Rozszerzona wersja tego artykułu, uzupełniona o nowszą 
literaturę: J. Goldberg, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlachec-
kiej, Kraków 2012, s. 207–265. O konwersjach związanych z herezją sabatajską pisze Jan Doktór. 
Omawia przypadek bezprecedensowej konwersji rabina brzeskiego Szmuela ben Jaakowa (po 
chrzcie Jana Serafinowicza) w 1710 r. (J. Doktór, Konwertyta mimo woli: sprawa rabina ziem-
skiego Litwy Samuela ben Jaakowa (Jana Serafinowicza), KHŻ 2007, nr 3 (223), s. 271–284; 
tenże, Misjonarze i żydzi..., s. 171–190). Odrębny, dyskutowany w literaturze problem stanowi 
status Żydów po konwersji. Wątpliwości budzi to, czy rzeczywiście – zgodnie z brzmieniem 
III Statutu Litewskiego – żydowscy konwertyci i ich potomkowie uzyskiwali szlachectwo.

508 Magnum Bullarium Romanum a Beato Leone Magno Usque ad S. D. N. Benedictum 
XIV..., ed. L. Cherubini, A.M. Cherubini, A. Auda, vol. XVII, Luxemburgi 1753, s. 123. Na bullę 
tę zwrócił mi uwagę Adam Kaźmierczyk, któremu jeszcze raz w tym miejscu dziękuję.
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 Vitae (mariawitek)509. Mariawitki zajmowały się akcją misyjną wśród dziew-
cząt żydowskich i prowadziły 17 domów zakonnych na Litwie, w których prze-
bywały neofitki. Przez 30 lat działalności mariawitki doprowadziły do konwer-
sji ok. 400 Żydówek, a w następnych latach liczba konwertytek miała wzrosnąć 
do 2000510. Mariawitki uprowadzały dzieci żydowskie, aby je ochrzcić. Ksiądz 
Turczynowicz planował także założenie zakonu męskiego zajmującego się ak-
cją misyjną wśród żydowskich mężczyzn, ale nie udało mu się tego zrealizo-
wać. Rozwiązanie zakonu mariawitek nastąpiło w 1774 r., rok po śmierci 
 księdza Turczynowicza, i spowodowane było brakiem aprobaty biskupa wileń-
skiego Ignacego Massalskiego, zwolennika idei oświeceniowych, dla metod 
stosowanych przez zakon.

W protokole waadu z 1639 r. zapisano, że w przeszłości pojawiali się ludzie 
porywający dzieci żydowskie („złodzieje dusz dzieci żydowskich”), których 
zamiarem było doprowadzenie do ich konwersji. Postanawiano, że cały kraj 
będzie partycypował w wydatkach na wyratowanie porwanych dzieci, podob-
nie jak w przypadku ratowania dzieci, których rodzice odchodzą od religii ży-
dowskiej. Zaznaczano przy tym, że człowiekowi, który na własny koszt będzie 
ratował żydowskie dziecko w podobnych okolicznościach, nie trzeba udzielać 
wsparcia z kasy kraju511. W 1670 r. zapisano, że w przypadku konwersji na 
chrześcijaństwo, kiedy gmina główna lub kahał uznają, że należy odbić kon-
wertytę, to mają do tego prawo, a w wydatkach z tym związanych będzie par-
tycypować cały kraj. Natomiast wydatki związane z wyparciem się wiary (he-
rezją) miały ciążyć jedynie na kahale, a kraj nie miał w nich w ogóle 
partycypować512.

509 O działalności mariawitek zob. M. Borkowska, Dzieje zgromadzenia Mariae Vitae czyli 
mariawitek, „Nasza Przeszłość” 93, 2000, s. 107–152; E. Keidosiute, Missionary Activity of Ma-
riae Vitae Congregation, „Pardes. Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien” 2010, s. 57– 

–72; S. Litak, Powstanie i rozwój opiekuńczo-szkolnego zgromadzenia mariawitek w Wielkim 
Księstwie Litewskim do 1774 r., [w:] Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane 
Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu, red. J. Kukulski, Piotrków Trybunalski 2001, s. 289–302. Jakub 
Goldberg zwraca uwagę, że Kościół rzymskokatolicki – w przeciwieństwie do protestantów – nie 
podejmował żadnych starań, aby stworzyć przyjazną atmosferę w społeczności żydowskiej, mo-
gącą osłabić sprzeciw wobec działalności misyjnej (J. Goldberg, August II i protestanccy teolo-
dzy z Lipska wobec procesów o mordy rytualne, [w:] Parlamentaryzm, konserwatyzm, nacjona-
lizm. Sefer jowel. Studia ofiarowane Profesorowi Szymonowi Rudnickiemu, red. J. Żyndul, War-
szawa 2010, s. 107).

510 E. Janicka-Olczakowa, Zakony żeńskie w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. II, red. J. Kło-
czowski, Kraków 1970, s. 761.

511 PM nr 365 (1639). Zarządzenie dotyczące „złodziei dzieci” potwierdzono w 1670 r. (PM 
nr 647).

512 PM nr 646 (1670). Przypadek takiego odbicia konwertytki spotykamy w skardze na gmi-
ny w Brześciu i Kobryniu. W 1669 r., rzekomo za namową Żydów, Anastazja (przed chrztem 
Judyta), miała w nocy porzucić swojego męża – mieszczanina kobryńskiego – i ich wspólnego 
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Waad wspierał działania mające na celu odzyskiwanie żydowskich kon-
wertytów, a równocześnie zalecał unikać wszelkich poczynań zmierzających 
do doprowadzenia do konwersji na judaizm513. Można przypuszczać, że doty-
czy tego wpis z 1644 r., którego brzmienie jest niezbyt jasne. Odnotowano 
w nim wzmiankę o wielkich i strasznych niebezpieczeństwach, które grożą Ży-
dom na gorzkim wygnaniu, przed czym przestrzeżono w synagodze w Sielcu, 
jeszcze w trakcie trwania waadu. Ostrzegano, aby żadnemu człowiekowi nie 
przyszło do głowy podejmować działań w sprawie „wrzodu”, gdyż zmuszony 
będzie do pokrycia wszystkich wydatków i strat, jakie mogą z tego wyniknąć, 
a ponadto będzie traktowany jak prześladowca. Zagadkowe jest tutaj określenie 
„wrzód” (hebr. sapachat), będące zapewne nawiązaniem do talmudycznego 
stwierdzenia: „Prozelici są kłopotem dla Żydów, jak wrzód na skórze” (Jewa-
mot 47b, 109b). Powyższy zakaz może więc dotyczyć podejmowania działań 
mających na celu nawracanie chrześcijan na wiarę żydowską514.

syna, zabierając srebro, gotówkę, suknie, chusty i różne przedmioty warte 2000 złotych (AWAK, 
t. 5, nr 439, s. 44–45). Inną historię pokazuje skarga wniesiona 1 VII 1670 przez mieszkającego 
w Wilnie mieszczanina nowogródzkiego Heliasza Jewczyca. Oskarżył on trzech Żydów, Józefa, 
Hirsza i Nochima Izraelewiczów, braci swojej żony konwertytki, o jej zamordowanie, kiedy ta 
udała się na jarmark do Klecka. Bracia mieli ją pochwycić i przewieźć do Wilna, gdzie ją „tyrań-
sko na śmierć zamordowali w swoich tajemnych lochach, w sklepach w ziemi w kamienicach 
będących”. Co ciekawe, w tekście zapisano, że sprawa zgładzenia tej konwertytki była przed-
miotem zainteresowania wszystkich Żydów litewskich: „Oto ci zdrajce Żydzi wszyscy w Wiel-
kim Księstwie Litewskim mieszkające, swoje pewne consilia i rady miewali i starali się o to 
z pilnością przez te wszytkie lata, jakoby tę Jewczycową jakowymkolwiek sposobem mogli do 
zamęczenia i do zamordowania tajemnie złapać” (Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, oprac. 
D. Frick, Warszawa 2008, nr 101, s. 314–316).

513 O judaizantach zob. Z. Pietrzyk, Judaizanci w Polsce w 2 połowie XVI w., [w:] Żydzi 
w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szla-
checkiej”, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 144–153.

514 PM nr 410 (1644). Przywoływano to zarządzenie w 1647 r., dodając, że wydatki w spra-
wie „wrzodu” dochodzące do 15 złotych polskich będą ciążyć wyłącznie na okręgu, natomiast 
większe będą pokrywane z kasy całego kraju (PM nr 438). To, że obawy przed wysunięciem 
oskarżenia o prozelityzm nie były bezpodstawne, pokazują historie – legendarne i rzeczywiste 
– z połowy XVIII w. Głośna była legenda prozelity Walentego Potockiego (po przejściu na juda-
izm Abrahama syna Abrahama, zwanego Sprawiedliwym Cudzoziemcem, hebr. Ger Cedek), 
który miał zostać rozpoznany, oskarżony i spalony na stosie w Wilnie w 1749 r. (zob. J. Tazbir, 
Zagadka Walentyna Potockiego, KH 110, 2003, z. 3, s. 37–43); M. Teter, The Legend of Ger 
Zedek of Wilno as Polemic and Reassurance, „AJS Review” 29:2, 2005, s. 237–263). Wyrok 
w sprawie prozelity wydał 29 V 1753 Trybunał Litewski. Skazano w nim na spalenie na stosie 
Chorwata, Rafała Sentimaniego, który przyjął judaizm i – jako Abram Izakowicz – został schwy-
tany w dobrach generała artylerii litewskiej Antoniego Sołłohuba. Sentimani był podejrzewany 
o to, że w rzeczywistości nie był Chorwatem, lecz miejscowym apostatą (Żydzi polscy 1648– 
–1772. Źródła, oprac. A. Kaźmierczyk, Kraków 2001, s. 187–189).
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Finanse

Badanie finansów waadu litewskiego przysparza wielu trudności. Informa-
cje zawarte w pinkasie waadu stanowią zaledwie część dokumentacji podatko-
wo-finansowej, jaką wytwarzała ta instytucja. Wzmianki w pinkasie pokazują, 
że urzędnicy waadu prowadzili różnego rodzaju księgi rachunkowe. Bez nich 
trudno jest zrozumieć rozliczenia waadu, nieraz nawiązujące do poprzednich 
ustaleń, wcześniej stosowanych doliczeń lub odliczeń1. Podobnie jest w przy-
padku długów zaciąganych przez waad, z których tylko część  została odnoto-
wana w pinkasie. Nie dysponujemy również rozliczeniami waadu z władzami 
nieżydowskimi, przede wszystkim z podskarbimi i ich urzędnikami. Posiada-
my, co prawda, ogólne informacje o wysokości obciążeń poszczególnych gmin 
czy obszarów, ale niewiele wiadomo o tym, jak były one w rzeczywistości pła-
cone, ponieważ tylko sporadycznie pojawiają się informacje o wysokości wnie-
sionych bądź należnych kwot. Poniższy rozdział zatem pokazuje mechanizmy 
kierujące polityką finansową, lecz nie podaje zestawień konkretnych docho-
dów i wydatków, których rekonstrukcja jest w tych warunkach niemożliwa.

1. Podatki i ich pobór

Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim płacili trzy podatki państwowe: po-
główne żydowskie, podymne i powrotne.

Podstawowym podatkiem państwowym było pogłówne żydowskie. Było 
ono płacone w formie ryczałtu, którego wysokość uchwalał sejm Rzeczypospolitej 

1 Majer Bałaban, pisząc o podziałach administracyjnych na Litwie, zauważa, że „księgi 
skarbowe sejmu litewskiego są tak zawiłe, że trudno się w nich rozeznać”, nie podaje jednak 
żadnych szczegółowych informacji (M. Bałaban, Historja i literatura żydowska..., s. 219). Na 
prowadzenie oddzielnych ksiąg rachunkowych wskazują także źródła dotyczące waadu koronne-
go. W uniwersale podskarbiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego z 1726 r. mowa jest 
o synu zmarłego pisarza waadu koronnego, który nie wydał „ksiąg rachunków żydowskich po 
swym ojcu pozostałych” (Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 53). Na trudności w badaniu danych 
fiskalnych zawartych w pinkasie waadu litewskiego zwraca uwagę Shaul Stampfer (Some Impli-
cations of Jewish Population Patterns in Pre-partition Lithuania, „Scripta Hierosolymitana”, 
t. 38: Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, red. A. Teller, 
Jerusalem 1998, s. 194).
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na okres kolejnych dwóch lat, czyli do zebrania się następnego sejmu zwyczajne-
go. W przypadku zerwania sejmu i nieuchwalenia konstytucji obowiązywała po-
przednia wysokość ryczałtu. Wysokość pogłównego żydowskiego była stale pod-
noszona, co wynikało z przekonania o wzrastającej liczbie Żydów w państwie, 
a także z inflacji i doraźnych potrzeb, przede wszystkim militarnych2. Podwyżki 
często miały formę uchwalenia zwielokrotnionego pogłównego. Do 1613 r. 
(oprócz lat 1588–1590) Żydzi litewscy płacili nie więcej niż jedno pogłówne 
rocznie. Od 1613 r. uchwalanie wielokrotności stało się zwyczajną praktyką. Na 
Litwie pogłówne nie zostało przekształcone w stały podatek, jak to nastąpiło w Ko-
ronie w 1643 r.3 Mimo podwyższania sumy ryczałtowej, jej wyznaczanie bardzo 
często spotykało się z krytyką sejmikującej szlachty. Już od pierwszej połowy 
XVII w. pojawiały się żądania, aby pogłówne żydowskie płacone było rzeczywi-
ście od głowy oraz aby było wnoszone do skarbu w dobrej monecie4.

W praktyce na początku XVII w. pogłówne było dzierżawione przez Ży-
dów, którzy sami zbierali pieniądze i odwozili je do skarbu5. Podczas waadu 
w 1623 r., zajmując się sprawami pogłównego żydowskiego i jego ewentual-
nego podwyższenia przez sejm Rzeczypospolitej, dawano sztadlanowi, który 
będzie podczas sejmu przebywał w Warszawie, prawo wydzierżawienia tego 
podatku6. Pod koniec XVII w. upowszechnił się system asygnacji. Żydów zo-
bowiązywano do dostarczenia corocznie spisu gmin żydowskich z przypadają-
cą na nie częścią podatku. Zapisy w pinkasie waadu pokazują, że taryfy po-
głównego sporządzano podczas trwania sejmów Rzeczypospolitej lub krótko 
po ich zakończeniu. Na tej podstawie wystawiane były asygnacje, przekazywa-
ne przede wszystkim deputatom wojskowym, z przeznaczeniem na potrzeby 
poszczególnych oddziałów wojska. Posiadacze asygnacji sami pobierali należ-
ne im sumy. Gminom polecano przygotowanie na odpowiedni termin pienię-
dzy. W ten sposób egzekucja pogłównego żydowskiego znalazła się w rękach 

2 Sumy uchwalane przez sejmy Rzeczypospolitej wahały się od 3000 (1643 r.) – przez 
6000, 10 000, 12 000, 20 000, 25 000 zł – do 60 000 zł uchwalonych w 1717 r. Bardzo wysokie 
pogłówne, uchwalone w 1654 (40 000 zł) i 1655 r. (30 000 zł) (Sejmy i sejmiki koronne..., 
nr XCIII, s. 76–77 i nr XCIV, s. 77), spowodowane było potrzebami wojennymi i koniecznością 
wzmocnienia obrony po wkroczeniu na Litwę wojsk moskiewskich. Wysokość pogłównego na-
kładanego przez sejm Rzeczypospolitej na Żydów litewskich w latach 1648–1692 zestawia Ro-
man Rybarski (Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza..., s. 231).

3 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648..., s. 258.
4 Sejmy i sejmiki koronne..., s. 9; P. Zarubin, Żydzi w świetle akt sejmiku brzeskiego..., s. 333.
5 W pinkasie waadu litewskiego odnotowywano sumy wypłacone podskarbiemu. Na przy-

kład w 1626 r. zapisano, że zostanie wypłacone podskarbiemu 9000 złotych na podatek pogłów-
nego, uchwalony podczas sejmu warszawskiego w 1626 r. (PM nr 208). W 1647 r. odnotowano 
wpłatę 6000 złotych do skarbu królewskiego za pogłówne (PM nr 449). Nie są to jednak regular-
ne zapisy, co wskazuje, że prowadzono osobne księgi rachunkowe.

6 PM nr 2 (1623).
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wojska. Na podstawie przedstawionych kwitów, otrzymanych od posiadaczy 
asygnacji, podskarbi kwitował wypłacenie pogłównego w danym roku.

System nakładania pogłównego żydowskiego został częściowo zmieniony 
przez sejm 1717 r.7 Wprowadzona została stała kwota pogłównego płaconego 
przez Żydów litewskich wynosząca 60 000 złotych, z czego 20 000 złotych 
było przeznaczone na zapłatę chorągwi Trybunału Litewskiego, a 40 000 zło-
tych dla hetmana wielkiego litewskiego. Kwota ta została rozdzielona na po-
szczególne gminy i przykahałki8. Wydaje się, że konstytucja sejmowa raczej 
potwierdzała dotychczasowe przeznaczenie pogłównego9. Również wcześniej 
spotykamy wzmianki o ustaleniach w sprawie taryfy z rotmistrzem chorągwi 
trybunalskiej10.

Sporządzenie taryf pogłównego wymagało obecności przedstawicieli ży-
dowskich. Z jednej strony same waady, zarówno koronny, jak i litewski, dbały 
o wysyłanie swoich delegatów na miejsce obrad sejmu Rzeczypospolitej. 
W postanowieniach waadu litewskiego zastrzegano, że przy sporządzaniu taryf 
pogłównego podczas sejmu w Warszawie musi być obecna odpowiednia liczba 
delegatów gmin głównych. W 1726 r., na małym zebraniu w Grodnie, postano-
wiono, że podczas sejmu warszawskiego wysłannikom gmin głównych nie 
wolno sporządzać taryf pogłównego kraju litewskiego, chyba że będzie obec-
nych przynajmniej po 2 delegatów z 3 gmin głównych. Konieczne też było, 
żeby mieli oni zaświadczenia ze swoich gmin, że zostali wybrani do sporządze-
nia taryfy11.

 7 O reformach Sejmu Niemego dotyczących poboru pogłównego żydowskiego zob. 
M. Nycz, Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego (Studium z dziejów skarbowo-wojskowych 
z lat 1697–1717), Poznań 1938, s. 57–63. Autor przesadnie podkreśla nadużycia i „ciemne 
sprawki” starszych żydowskich, a także ignorowanie przez nich wezwań trybunałów i podskar-
bich do układania rocznych taryf podatkowych i przez to narażanie asygnatariuszy na straty.

 8 Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXXIV, s. 137–140. Taryfę tę, jednak z inną wysokością 
należności od poszczególnych gmin i podległych im terenów, zapisano w pinkasie waadu 
w 1751 r. (PM nr 948) i 1761 (PM nr 949). Różnice w wysokości kwot wynikały z wewnętrznych 
rozliczeń waadu.

 9 Konstytucja sejmu lubelskiego 1696 r. mówiła o pogłównym żydowskim należnym het-
manom (Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXIV, s. 124–125), a konstytucja sejmu warszawskiego 
z 1699 r. wyznaczała 25 000 zł z pogłównego płaconego przez Żydów litewskich na chorągiew 
trybunalską (Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXVI, s. 126–129). Na postanowienia te powoływa-
no się w dekrecie króla Augusta II (dla hetmana wymieniana jest kwota 35 000 zł, a dla chorągwi 
trybunalskiej 25 000 zł), wydanego w wyniku skargi hetmana wielkiego litewskiego Michała 
Wiśniowieckiego, na „wielki nierząd między kahałami i kahałkami” Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i na trudności z poborem należności (ML 154, s. 78–79, 7 VI 1704).

10 W taryfie pogłównego żydowskiego okręgu gminy brzeskiej wspominano o ustaleniach z rot-
mistrzem chorągwi trybunalskiej podczas waadu w Mirze (AWAK, t. 5, nr 532, s. 255–257, taryfę 
sporządzono 11 IV 1702). Najwyraźniej chodzi tu o mały waad, który odbył się w Mirze w 1702 r.

11 PM nr 943 (1726).
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Z drugiej strony urzędnicy skarbowi, przede wszystkim podskarbiowie, 
wzywali przedstawicieli Żydów do przyjazdu na sejmy Rzeczypospolitej12. 
Podczas sejmów lub krótko po ich zakończeniu sporządzano taryfy pogłówne-
go, a delegaci żydowscy je podpisywali (np. pod taryfą pogłównego uchwaloną 
dla Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego przez sejm w 1717 r. podpisali się 
przedstawiciele 5 litewskich gmin głównych13). Wtedy też przedstawiciele wa-
adu otrzymywali rejestry ze skarbu z ewidencją gmin zalegających z płatno-
ściami. Podczas pobytu na sejmach Rzeczypospolitej przedstawiciele waadu 
dawali podskarbiemu obligacje. Podskarbi wielki litewski Benedykt Sapieha 
w liście z 1 V 1699 poruszał kwestię obligów (obligacji), z których jeden miał 
być „mnie podczas seymu Warszawskiego in anno niedoszłego dany, imieniem 
całey synagogi w. x. Lit.”14.

Określanie sejmów Rzeczypospolitej hebrajskim terminem „waad”, takim 
samym, jakiego używano w odniesieniu do zgromadzeń żydowskich, spowo-
dowało wiele błędnych interpretacji w historiografii. Israel Halperin umieścił 
waad w Warszawie w roku 1717 r. na liście zgromadzeń waadu litewskiego15. 
Z kolei Ignacy Schipper trafnie zauważył, że nie chodzi tu o sejm ani sejmik 
Żydów zwoływany periodycznie do Warszawy, lecz o delegację złożoną 
z przedstawicieli waadu, i tłumaczy termin „waad Warsza” jako „Komisja War-
szawska”. Przyjął on jednak błędnie, że komisja ta była stałą, wyodrębnioną 
jednostką waadu, która „od czasu do czasu” zjawiała się w Warszawie w celu 
załatwienia jego określonych spraw (interwencje u władz nieżydowskich, nara-
dy z urzędnikami skarbowymi w sprawie pogłównego żydowskiego, starania 
u wierzycieli waadu, nałożenie podatków na Żydów, oficjalne powiadomienie 
króla o wyborze syndyka waadu koronnego)16.

12 Pokazują to materiały dotyczące waadu koronnego. Podskarbiowie kierowali uniwersały 
do starszych koronnych, informując o wysokości uchwalonego przez sejm pogłównego i o termi-
nach wypłacenia kolejnych rat (Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 14, 7 IV 1642; nr 20, 10 V 
1662), a także uniwersały wzywające ich do przyjazdu do Warszawy (I. Schipper, Komisja War-
szawska. Przyczynek do dziejów autonomji Żydów w dawnej Polsce, Warszawa 1931, s. 11). 
W 1720 r. parnas waadu koronnego złożył oświadczenie, że wybrani na ostatnim posiedzeniu 
waadu delegaci na sejm Rzeczypospolitej nie mogli dojechać do Warszawy z powodu zarazy 
(Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 122, 2 X 1720).

13 Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXXIV, s. 139–140.
14 AWAK, t. 4, nr 324, s. 293.
15 Tosafot u-miluim..., s. 69.
16 I. Schipper, Komisja Warszawska…, s. 1–2. Tekst Schippera uzupełniony jest o 5 nieży-

dowskich tekstów źródłowych, pokazujących działalność tej delegacji. Za Schipperem również 
Anatol Leszczyński przyjmuje, że Komisja Warszawska była stałym organem, wchodzącym 
w skład Sejmu Czterech Ziem. Podaje również, że podobną instytucję posiadał w Warszawie 
waad litewski (A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony..., s. 124–125).
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W rzeczywistości nie była to stała komisja – wyodrębniona jednostka wa-
adu koronnego czy litewskiego – lecz grupa delegatów, wysyłanych regularnie 
przez waady na sejmy Rzeczypospolitej.

Powyższy system powodował, że rytm zgromadzeń waadu litewskiego po-
wiązany był z rytmem zbierania się sejmu Rzeczypospolitej. Waad zbierał się 
po sejmie Rzeczypospolitej, kiedy znana już była wysokość uchwalonej sumy 
pogłównego i można było wyznaczyć podatki poszczególnym gminom (nie tyl-
ko zresztą pogłównego, o czym będzie mowa poniżej). Stąd w przypadku odro-
czenia sejmu nakazywano przesunięcie terminu zgromadzenia waadu albo za-
kazywano zwoływania go do czasu kolejnego sejmu, o czym była mowa 
w rozdz. 3.2.

Drugi podatek państwowy płacony przez Żydów litewskich stanowiło po-

dymne. Na Litwie wprowadzono je w 1649 r. zamiast poboru łanowego, wzo-
rując się na podymnym w Koronie, obowiązującym od 1629 r. W 1650 r. sejm 
Rzeczypospolitej uchwalił podymne od Żydów litewskich, wynoszące 16 000 
złotych17. Być może było to efektem starań wzmiankowanych w pinkasie w po-
stanowieniu z 1651 r., podjętych przez waad litewski, które miały na celu ry-
czałtowe płacenie tego podatku. Jednocześnie przywódcom polecano zadbać 
również w przyszłości, aby podatek ten, podobnie jak pogłówne, był płacony 
ryczałtem18.

Podymne było płacone na podstawie liczby i rodzaju domów w poszczegól-
nych gminach. Wszystkie gminy i okręgi zobowiązane były przesłać do swoich 
gmin głównych szczegółowe rejestry domów dużych i małych, karczem, szyn-
ków i komorników, podając także imiona osób. Z kolei na gminy główne nakła-
dano obowiązek sprawdzenia liczby domów w swoich okolicznych gminach za 
pomocą zaufanych ludzi, zaprzysiężonych przed rabinem. Wszystkie gminy 
i okręgi miały wysłać swoje podymne punktualnie, aby pieniądze były przygo-
towane na 2 tygodnie przed terminem wypłaty, ustalonym przez przedstawicie-
li waadu wysłanych do Warszawy. Nakazywano również bezzwłoczne wysła-
nie zaległości z poprzednich poborów podymnego19. Niekiedy nakazywano 
zapłacenie podymnego zgodnie z poprzednimi wyliczeniami, dopóki nie zosta-
nie wyjaśnione, jaka kwota przypada na poszczególne gminy i osiedla20. To 
wskazuje na stałe aktualizowanie rejestrów.

Co ciekawe, waad modyfikował zasady wyznaczania pogłównego i po-
dymnego, określane w konstytucjach sejmów Rzeczypospolitej. Całkowita 

17 Sejmy i sejmiki szlacheckie..., nr LXXXIX.
18 PM nr 487 (1651).
19 PM nr 487 (1651).
20 PM nr 510 (1655).
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suma podatku pozostawała taka sama, zmieniał się jednak rozkład opodatko-
wania poszczególnych grup majątkowych. Modyfikacje te były wynikiem 
świadomej polityki społecznej waadu: zmniejszały wymiar podatku płaconego 
przez osoby ubogie, a nakładały większe obciążenia na ludzi zamożnych. War-
to przy tym zauważyć, że stosowane kryteria zamożności czy ubóstwa nie były 
bezwzględne, zależały bowiem od sytuacji poszczególnych gmin.

Podczas waadu 1655 r. narzekano na ciężkie czasy i wysokie podatki, trud-
ne do udźwignięcia przez Żydów litewskich, obawiając się nałożenia przez 
sejm Rzeczypospolitej dodatku do pogłównego żydowskiego21. Zaproponowa-
no następujący sposób poboru tego podatku, wskazany przez rabinów. W przy-
padku nałożenia pogłównego nieprzekraczającego 18 000 złotych tylko 2/5 
sumy miało być pobrane według taryf pogłównego, a 3/5 – proporcjonalnie do 
podatku krajowego. Był to wewnętrzny podatek nakładany przez waad, o czym 
będzie mowa poniżej, wyznaczany na podstawie podatku majątkowego pła-
conego w gminach. W praktyce oznaczało to więc pobieranie ponad połowy 
pogłównego w zależności od stanu majątkowego podatników. Przy sumie po-
wyżej 18 000 złotych proporcje te miały wynosić odpowiednio 1/3 i 2/3. Jed-
nocześnie przywódcom i rabinom gmin głównych pozostawiano podjęcie de-
cyzji, jaka część podatku będzie pobrana w gminie głównej, a jaka w okolicznych 
gminach i osiedlach. Te ostatnie miały przesyłać rejestry gospodarzy do swojej 
gminy głównej, natomiast gmina główna powinna przesłać rejestr gospodarzy 
z podległych sobie terenów do innej gminy głównej. Na podstawie tych reje-
strów należało pobierać pogłówne. W rejestrach nie powinno się odnotowywać 
funkcjonariuszy gminnych22 ani osób otrzymujących zapomogę od gabajów 
dobroczynności lub od kahału, nawet wtedy, gdy wspierano je tylko w czasie 
świąt pielgrzymkowych (tj. Sukot, Pesach i Szawuot). Co ciekawe, na wypłatę 
pogłównego przeznaczano również inne dochody waadu, przede wszystkim 
opłaty pobierane od dzierżawców ceł i czopowego23. Taki sposób poboru po-
głównego, uzależniający pobór znacznej części podatku od stanu zamożności 
podatników, przypomniano w 1667 r.24.

21 Obawy spowodowane były tym, że w latach 1653 i 1654 sejm Rzeczypospolitej uchwalił 
bardzo wysokie kwoty pogłównego żydowskiego. Generalnie, po połowie XVII w. pogorszyła 
się też sytuacja Żydów, podejmowane były próby pozbawiania ich majątków i ograniczania 
praw, o czym była mowa w poprzednim rozdziale.

22 Funkcjonariusze religijni, zwłaszcza rabini, zwalniani byli z płacenia podatków osobi-
stych. Z czynszu zwolnione były także nieruchomości należące do gmin, wykorzystywane do 
celów religijnych (synagogi, cmentarze, mykwy). Zwolnienia te prowadziły do tworzenia zwar-
tych kompleksów synagogalnych (np. w Wilnie i Słucku), do których dołączano dodatkowe place, 
co niekiedy wywoływało skargi mieszczan na bezprawne korzystanie ze zwolnień podatkowych.

23 PM nr 504 (1655).
24 PM nr 601 (1667).
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Konstytucja sejmu Rzeczypospolitej określała, w jaki sposób należy płacić 
podatek podymnego, uzależniając jego wysokość od wielkości i przeznaczenia 
nieruchomości25. Waad modyfikował zasady nakładania tego podatku.

Podczas waadu 1650 r. postanowiono, żeby wyliczyć sumę należną od da-
nej gminy i pobrać ją, stosując jednak nieco zmieniony system: 2/3 miało być 
pobrane od domów, czyli według prawa państwowego (aram. dina de-malku-
ta), a 1/3 – odpowiednio do podatku majątkowego, płaconego przez podatni-
ków w gminach. W każdej gminie polecano wyznaczyć 3 niespokrewnione 
osoby z trzech różnych grup majątkowych (zamożnego, średniozamożnego 
i uboższego). Komisja ta miała określić, jaką osobę można uznać za średnioza-
możną, i przyjrzeć się jej podatkowi. Jeśli kwota wyliczona według powyż-
szych zasad byłaby większa od wyliczonej według konstytucji sejmowej, to 
należało pobrać tę niższą. Od komorników, którzy według konstytucji mieli 
być zwolnieni z płacenia, choć w rzeczywistości byli ludźmi dobrze sytuowa-
nymi (zamożniejszymi niż średniozamożni), należało również pobrać podatek, 
uzależniając jego wysokość od płaconego przez nich podatku majątkowego. 
Miało to od ciążyć osoby ubogie, zwłaszcza niezamożnych szynkarzy, na któ-
rych przypadał wysoki podatek. Waad zalecał także podjęcie energicznych sta-
rań w urzędach grodzkich (gdzie, według konstytucji, miały być dostarczane 
rejestry domów), aby obniżyć podymne z domów osób ubogich i chorych. Uzy-
skana ulga miała zostać rozdzielona przez powyższą komisję na wszystkich 
ubogich w danej gminie26.

Powyższą modyfikację, wprowadzającą wyliczanie 1/3 podymnego od pła-
conego podatku majątkowego, powtórzono w 1651 r. Przypominano konstytu-
cję sejmową, zgodnie z którą należało płacić podymne według następującej 
taryfy: duży dom murowany – 3 złote, mały dom murowany – 2 złote, karcz-
ma – 2 złote, komornicy mieszkający osobno w domach zimowych (czyli 
ogrzewanych) oraz mieszańcy pozostałych domów – pół złotego, natomiast 
komornicy mieszkający w domach zimowych razem z gospodarzem byli zwol-
nieni z podymnego. Postanowienie waadu wprowadzało rozróżnienie dotyczą-
ce karczem i różnicowało wysokość płaconego przez nie podatku. Waad wyja-
śniał, że określenie „karczma” oznacza te gospody, gdzie stale nocują goście, 
w odróżnieniu od domów, w których jest duży szynk, ale goście stale tam nie 
nocują (te ostatnie miały płacić 1 złoty). Domy z małym szynkiem miały płacić 
pół złotego, tak jak pozostałe domy. Waad obniżał też podymne komornikom 
mieszkającym w osobnych domach zimowych oraz mieszkańcom małych 
 domów, płacącym niski podatek majątkowy – mieli oni płacić tylko ćwierć 

25 Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1859 [reprint: Warszawa 1980], s. 147.
26 PM nr 475 (1650).
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złotego. Natomiast osoby otrzymujące jałmużnę w ogóle nie miały być wlicza-
ne do grona płacących podymne27.

Trzecim podatkiem nakładanym na Żydów litewskich było powrotne. Jego 
geneza wiąże się zapewne z uzyskaniem przez Żydów litewskich zgody na po-
wrót po wygnaniu w latach 1495–1503, w zamian za wnoszenie odpowiednie-
go podatku28. Za taką dawną genezą, sięgającą początku XVI w., zdaje się prze-
mawiać fakt, że podatek ten był wnoszony do skarbu królewskiego, a nie 
państwowego.

Powrotne było podatkiem rocznym. Zarządzenia waadu z 1623 r. nakazy-
wały okręgom wysyłanie powrotnego co roku na jarmark na św. Szymona i Judę 
(28 X)29. Jak się wydaje, podatek ten wnoszony był w stałej, zryczałtowanej 
wysokości30. O jego zryczałtowanym charakterze świadczy też nakładanie jego 
wielokrotności. W rachunkach waadu z 1702 r. znajdujemy informacje o wy-
znaczeniu do zapłaty siedmiu i pół oraz pięciu jednostek powrotnego31. Ra-
chunki w pinkasie waadu litewskiego podają różną wysokość powrotnego 
wnoszonego w kolejnych latach, co spowodowane było doliczaniem zaległych 
należności. Powrotne nie figuruje we wszystkich rachunkach, co wynika stąd, 
że rozliczano go razem z innymi należnościami.

Waad wyznaczał gminom wysokość należnego powrotnego. W gminach 
pobierano je w zależności od wysokości płaconego podatku majątkowego oraz 
od posiadanych domów32. W pinkasie waadu parokrotnie odnotowane zostały 
narzekania gmin i osiedli na zbyt wysokie powrotne, nieodpowiadające wielko-
ści poszczególnych ośrodków. Gminom głównym polecono zebranie informa-
cji dotyczących podległych sobie gmin, nakazując tym ostatnim przysłanie 

27 PM nr 487 (1651).
28 Takie wyjaśnienie podają Szymon Dubnow we wstępie do swojego wydania pinkasu wa-

adu litewskiego (PM, s. XXVII) oraz Ignacy Schiper (Świadczenia Żydów na rzecz państwa 
i patronów, [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. 1, 
Warszawa b.d. [1932], s. 203). Natomiast Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (Žydai Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Sambūvio aspektai..., s. 187) pisze, że powrotne było 
podatkiem płaconym przez wszystkich mieszczan w Wielkim Księstwie Litewskim, myląc ten 
podatek z miejskim podatkiem od nieruchomości, którego nazwa pochodziła od wrót. Fakt wno-
szenia przez Żydów powrotnego do skarbu królewskiego, a nie do kas miejskich pokazuje, że 
chodzi tu o inny, specyficznie żydowski podatek.

29 PM nr 2 (1623).
30 W rachunkach podskarbiego litewskiego Gedeona Michała Tryzny z lat 1648–1652 od-

notowane zostało powrotne wnoszone przez Żydów w latach 1648–1651, wynoszące corocznie 
2400 florenów (Rachunki podskarbstwa litewskiego 1648–1652, wydane ze współczesnego ręko-
pismu, wyd. E. Tyszkiewicz, Wilno 1855, s. 13, 15, 17, 18).

31 Tosafot u-miluim..., s. 140, nr 57 (11 szwat 5462 = 9 II 1702, Mir).
32 W 1628 r. zapisano, że komornik, nawet szczególnie bogaty, będzie płacił co najwyżej 

połowę wysokości powrotnego płaconego przez człowieka średniozamożnego, który ma dom 
(PM nr 197).
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 rejestrów podatku majątkowego oraz rejestrów domów dużych i małych33. Za-
rządzenie z 1683 r. nakazywało weryfikowanie przed zgromadzeniami waadu 
liczby podatników pogłównego i powrotnego w poszczególnych ośrodkach34.

Oprócz powyższych podatków państwowych waad pobierał także własny, 
wewnętrzny podatek, określany jako podatek krajowy (hebr. schum medina). 
Zalecano, aby wyznaczać go na samym początku obrad waadu, o czym była 
mowa w rozdz. 3.2.

Podatek krajowy wpływał do kasy waadu i przeznaczany był na pokrycie 
wydatków związanych z funkcjonowaniem tej instytucji, takich jak pensje i die-
ty urzędników czy delegatów, koszty podejmowanych starań oraz spłacanie 
długów i odsetek od nich. Zapisy w pinkasie pokazują, że częściowo płacono 
z niego również podatki państwowe.

Podatek krajowy wyznaczany był do zapłacenia przez poszczególne gminy 
i osiedla na podstawie płaconych w nich podatków gminnych, wyznaczanych 
mieszkańcom od majątku i od sposobu zarobkowania. Zgodnie z przyjętymi 
w każdej gminie zasadami taksatorzy wyliczali każdemu należny od niego po-
datek i sporządzali rejestr podatników oraz płaconych przez nich podatków. 
Sporządzanie tych rejestrów odbywało się po wyborach gminnych, które w ol-
brzymiej większości gmin wypadały w okresie święta Pesach. Zarządzenia na-
kazywały przywożenie na zgromadzenia waadu rejestrów podatników sporzą-
dzonych w czasie, który upłynął od ostatniego posiedzenia. Gminy i osiedla 
miały przekazywać rejestry podatkowe, podpisane przez taksatorów i miejsco-
wego rabina, swoim gminom głównym35. Ostrzegano, że jeśli jakaś gmina czy 
osiedle nie przyśle swoich rejestrów, to zostanie jej wyliczone podwójna war-
tość dawnego podatku, bez możliwości odwołania decyzji i wydłużenia termi-
nu wypłacenia36. Z kolei obowiązek dostarczania rejestrów na posiedzenie 
 waadu nakładano na seniorów kraju37.

Na podstawie dostarczonych rejestrów urzędnicy waadu wyliczali po-
szczególnym gminom należny od nich podatek krajowy. Co ciekawe, zalecano 
pominięcie przy wyliczeniach najuboższych podatników38, starając się – po-
dobnie jak przy podatkach państwowych – zmniejszyć ich obciążenie. Wyzna-
czona wysokość podatku miała obowiązywać do czasu następnego zgromadze-
nia waadu.

33 PM nr 274 (1633), PM nr 271 (1634).
34 PM nr 792 (1683).
35 PM nr 267 (1632), PM nr 750 (1679).
36 PM nr 421 (1644).
37 PM nr 338 (1637).
38 PM nr 750 (1679). Nakazywano nie wliczać do grona podatników tych osób, które płaci-

ły rocznie mniej niż 10 złotych podatku gminnego.
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Zapisy w pinkasie pokazują wiele nadużyć, których dopuszczały się gminy 
przy sporządzaniu rejestrów mających stanowić podstawę wyliczania podatku 
krajowego.

W 1627 r. odnotowano zatajanie stanu zamożności podatników, podejmo-
wane przez wielu z nich próby uzyskania zwolnień podatkowych, zatajanie 
przez gminy bardziej oddalonych osiedli, a także istnienie osiedli, które nigdzie 
nie przynależą i nie płacą podatków do kasy waadu39. Aby zapobiec takim prak-
tykom, waad wyznaczał lustratorów, których zadaniem było objechanie wszyst-
kich gmin i sporządzenie odpowiednich rejestrów, odnotowujących stan za-
możności podatników. Rejestry te miały stanowić podstawę obliczenia podatku 
krajowego należnego od gmin40.

W 1650 r. zapisano, że wiele gmin dopuszcza się oszustw, celowo wyzna-
czając niewielki podatek gminny, by w ten sposób uzyskać niski wymiar podat-
ku krajowego. Aby temu przeciwdziałać, waad nałożył na taksatorów obowią-
zek złożenia przysięgi przed kantorem i szamesem, którzy wraz z rabinem 
mieli podpisywać się na rejestrach podatkowych wysyłanych na posiedzenia 
waadu41. W 1651 r. zapisano, że wiele gmin sporządziło rejestry podatkowe 
nieprawidłowo, chcąc obniżyć sobie podatek i przerzucić go na inne ośrodki. 
Dlatego nakazano, aby podatek krajowy wyznaczony w czasie tego waadu nie 
był niższy o więcej niż 1/8 w stosunku do wcześniejszych należności. Jedynie 
w odniesieniu do okręgów i gmin, które szczególnie podupadły, seniorzy kraju 
mogli rozważyć obniżkę wynoszącą 1/642.

Narzekano również, że okręgi, gminy i osiedla nie dostarczają waadowi 
odpowiednich dokumentów bądź robią to z opóźnieniem. Gminom spóźniają-
cym się o ponad 8 lub 7 dni od rozpoczęcia waadu grożono, że żadne rejestry 
i rachunki nie będą później od nich przyjęte43.

Przy wyznaczaniu podatku krajowego – w warunkach rozproszonego osad-
nictwa żydowskiego – pojawiała się wątpliwość, gdzie należy płacić swoje 
 podatki. W 1632 r. zapisano, że dzierżawca majątku lub karczmy położonej 
w innym okręgu, gdy nie mieszka z nim żona, zwolniony jest z płacenia po-
głównego oraz podatku krajowego w tym okręgu. Natomiast w przypadku gdy 
żona z nim mieszkała, decydującym kryterium było to, czy w danej miejscowo-
ści mieszkali Żydzi i czy można było pozostać w niej na okres świąt. Dzierżaw-
ca, który pozostawał w danym okręgu na święta, zobowiązany był płacić tam 

39 PM nr 125 (1627).
40 PM nr 125 (1627), PM nr 550 (1661).
41 PM nr 480 (1650).
42 PM nr 493 (1651).
43 PM nr 568 (1664), (PM nr 765 (1679).
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wszystkie podatki, natomiast nie powinien brać udziału w spłacaniu długów 
tego okręgu44.

Wyliczona przez waad suma podatku krajowego stanowiła jednostkę (sym-
plę), nakładaną później w zwielokrotnionej wysokości45. Często rozdzielano 
płatność na kilka rat. Terminami płatności były przede wszystkim terminy jar-
marków: na Matkę Boską Gromniczną, św. Szymona i Judę, na Zielone Świąt-
ki, podczas jarmarku stołowickiego, kopylskiego lub mirskiego.

W 1761 r. waad nałożył na Żydów litewskich nadzwyczajny podatek. Zapi-
sano dość enigmatycznie, że „dla dobra wszystkich Żydów, którzy mieszkają 
na gorzkim wygnaniu” waadowi potrzebna jest wielka suma, której wysokość 
z „sekretnych powodów” nie może być podana, a na jej zebranie w żadnym 
razie nie wystarczają dotychczasowe środki. Nałożono więc na wszystkich Ży-
dów litewskich – zwalniając jedynie ubogich otrzymujących jałmużnę – spe-
cjalny podatek, wyliczany gospodarzom w zależności od wysokości ich mająt-
ku. Podkreślono, że podatek ten mają zapłacić także rabini, zarówno gmin 
głównych i okręgów, jak i wszystkich innych gmin46.

Podatek krajowy należny od gmin mógł zostać obniżony z powodu nad-
zwyczajnych okoliczności (klęsk żywiołowych, zniszczeń w wyniku tumultów 
itp.). W 1634 r. obniżono podatek gminie słonimskiej z powodu pożaru oraz 
gminie pińskiej (przyczyn nie podano)47. W 1637 r. – z powodu „wiadomego 
zniszczenia” – obniżono podatek gminy brzeskiej na okres 2 lat48. W 1651 r. 
odnotowano obniżenie podatku gminy słonimskiej ze względu na „nieszczę-
ście”, które ją spotkało49. Bardzo rzadko zwalniano całkowicie z płacenia po-
datku krajowego50.

44 PM nr 266 (1632).
45 Na przykład w 1637 r. uchwalono pobranie 2 jednostek podatku krajowego (PM nr 347), 

w 1639 – 10 (PM nr 387), w 1639 – 15 (PM nr 393), 1650 – 50 (PM nr 477), 1651 – 25 (PM 
nr 482), 1651 – 15 (PM nr 500), 1655 – 10 (PM nr 506), 1661 – 430 (PM nr 537), 1683 – 50 
(PM nr 785), 1683 – 200 (PM nr 799).

46 Tosafot u-miluim..., s. 181–182, nr 98 (3 aw 5521 = 3 VIII 1761, Nieśwież).
47 PM nr 303 (1634).
48 PM nr 338 (1637). W 1637 r. doszło w Brześciu do bójek mieszczan z Żydami, czemu 

towarzyszył pożar sklepów i rabowanie mienia żydowskiego (Riegiesty i nadpisi. Swod matieria-
łow dla istorii jewriejew w Rossii (80 g.–1800 g.), t. 1 (dо 1670 g.), S. Pietierburg 1899, nr 814, 
s. 368–369).

49 PM nr 482 (1651).
50 W 1661 r. waad zwolnił reb Samsona z Włodawy z płacenia podatku krajowego w gminie 

włodawskiej, co spowodowało obniżenie tej gminie wysokości należnego od niej podatku (PM 
nr 551). Pozwoleniu na zamieszkiwanie na terenie Litwy, wydanemu w 1687 r. przez waad przy-
wódcy reb Kalonimusowi Kalmanowi synowi Szmuela, z gminy Lachowicze, towarzyszyło 
zwolnienie z płacenia podatków (PM nr 799).
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Podatki wyznaczane były gminom głównym wraz z ich okolicznymi gmi-
nami, a także pojedynczym większym gminom (mimo ich zależności od gmin 
głównych). Gminy mogły też tworzyć wraz z okolicznymi terenami odrębne 
okręgi podatkowe, jak to było w przypadku okręgu Wilna, Mińska i Białorusi. 
Niekiedy, czego przykładem jest Wilno, takie wyodrębnienie podatkowe stano-
wiło początek drogi do niezależności, o czym była mowa w rozdz. 3.1. Lista 
większych gmin wymienianych w rejestrach podatkowych nie jest kompletna, 
niekiedy bowiem kilka ośrodków płaciło podatek wspólnie. Zdarzało się także, 
że pewne rozwiązania stosowano czasowo. W 1667 r. zanotowano, że Kopyl 
i Cimkowicze przy płaceniu podatku krajowego aż do kolejnego, drugiego 
z kolei waadu przynależą do gminy słuckiej, podobnie był do niej przypisany 
Połock51. Generalnie jednak listy oddają pozycję i wielkość poszczególnych 
ośrodków52. Niekiedy w rejestrach figurują także pojedynczy ludzie.

Pobór podatków państwowych, zwłaszcza pogłównego żydowskiego, był 
przedmiotem szczególnej troski waadu. Wielokrotnie przypominano podatni-
kom o obowiązku wypłacania należności i konsekwencjach narastania zadłuże-
nia, groźnych dla wszystkich Żydów litewskich. W 1655 r. ostrzegano, że jeśli 
jakiś okręg, gmina lub osiedle będzie wstrzymywać wypłatę pogłównego, to 
sztadlani mają prawo wystarać się o wystawienie na nich asygnacji, i że wszyst-
kie wydatki i szkody spowodowane niepłaceniem będą od nich wyegzekwo-
wane. Zakazywano przy tym podejmowania przez gminy starań o zwolnie-
nie z pogłównego, zaznaczając, że nawet uzyskane zwolnienia będą uważane 
za nieważne53.

Można przypuszczać, że stosowana od końca XVII w. forma pobierania 
pogłównego żydowskiego w postaci asygnacji dawanych dowódcom wojsko-
wym bardzo skutecznie mobilizowała gminy do terminowego wypłacania na-
leżności. Wierzyciele pobierali należne sobie sumy, uciekając się do konfiskaty 
mienia pojedynczych Żydów, na co narażeni byli przede wszystkim najważ-
niejsi urzędnicy gminni, i uciekali się do zamykania synagog, aby wyegzekwo-
wać swoje należności. Groźba zamknięcia synagog była sposobem przymusze-
nia Żydów do terminowego wypłacania pogłównego żydowskiego i innych 
podatków. Konstytucja sejmu z 1654 r. określała, że zaległe pogłówne „skarb 

51 PM nr 628 (1667).
52 Na podstawie list podatkowych zapisanych w pinkasie waadu litewskiego Shaul Stamp-

fer próbuje wnioskować na temat osadnictwa żydowskiego w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Mimo niedoskonałości tego źródła udaje mu się poczynić wiele ciekawych spostrzeżeń, m.in. na 
temat pozycji poszczególnych gmin głównych. Stampfer zwraca także uwagę na widoczny pro-
ces osiedlania się Żydów w nowych, mniejszych ośrodkach, kierując się przede wszystkim czyn-
nikami ekonomicznymi, a w mniejszym stopniu względami bezpieczeństwa (S. Stampfer, Some 
Implications of Jewish Population Patterns..., s. 195–202).

53 PM nr 517 (1655).
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Wielkiego Księstwa Litewskiego requiret na szkołach żydowskich, a osobliwie 
wileński, grodzieński, brzeski i piński, mając moc zapieczętować one dotąd, aż 
się skarbowi dosyć stanie”54.

Działania żydowskiego aparatu fiskalnego były wspierane przez władze 
nieżydowskie. Uniwersały królów i urzędników nieżydowskich wzywały Ży-
dów do posłuszeństwa starszym przy płaceniu podatków, a także nakazywały 
udzielenie wsparcia poborcom żydowskim dokonującym poboru. Wojewoda 
wileński i hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pac w swoim uniwersale 
z 4 XII 1670 polecał dowódcom wojskowym: „Iż wysyłaią starszy żydowscy 
dla wybierania pogłównego seymem przeszłym na zapłatę woysku uchwalone-
go, obranych s pośrodka siebie: przeto gdziekolwiek przybędą, abyście wmści 
nie tylko im żadney nie czynili przeszkody, ale owszem dopomagali do wybie-
rania pogłównego od żydów, pod iakąkolwiek iurisdiką znaydować się będą, 
gdyż samym wmciom należy na tym, aby pogłówne żydowskie, według uchwa-
ły seymowey, do skarbu wniesione było, in subsidium zapłaty woysku”55.

Zaleganie z płatnościami wywołało działania państwowego aparatu skarbo-
wego. W 1659 r., w związku z opóźnieniem zapłaty pogłównego przez gminę 
pińską, administrator skarbu – wojewoda smoleński Adam Maciej Sakowicz 
wysłał do Pińska dworzanina skarbowego – urzędnika przeprowadzającego eg-
zekucję wyroków. Miał on wyegzekwować należne 3000 złotych, uciekając się 
do zapieczętowania żydowskich synagog i kramów. Sakowicz wzywał przy 
tym urzędników grodzkich i miejskich do udzielenia mu w tym wsparcia56. 
Powyższa egzekucja została zawyrokowana dekretem Trybunału Skarbowego, 
nakazującym pobranie od Żydów pińskich zaległego podatku oraz zaręki 
w jego potrójnej wysokości57.

Taryfy pogłównego sporządzane przez waad wpisywano do ksiąg grodz-
kich, co zapewne miało ułatwić przeprowadzenie ewentualnej egzekucji58. Ta-
ryfy pogłównego wpisywano również do ksiąg Trybunału Głównego Litew-
skiego59, co wynikało z faktu, że chorągiew trybunalska była odbiorcą części 
tego podatku.

54 Sejmy i sejmiki koronne..., nr XCIII, s. 77.
55 AWAK, t. 4, nr 259, s. 110.
56 AWAK, t. 28, nr 297, s. 370.
57 AWAK, t. 28, nr 298, s. 370–371.
58 W 1703 r. do ksiąg grodzkich brzeskich wpisana została taryfa pogłównego żydowskiego 

z terenu „województwa brzeskiego”, co zapewne oznacza obszar podlegający władzy gminy 
brzeskiej. Taryfa została sporządzona na zgromadzeniu waadu 11 IV 1702 (AWAK, t. 5, nr 532, 
s. 255–257). W 1705 r. do ksiąg grodzkich brzeskich wpisano taryfę pogłównego żydowskiego, 
sporządzoną „przez komissarzów swoich żydowskich” na zjeździe gmin i osiedli „województwa 
brzeskiego” w Brześciu Litewskim, czyli na waadzie okręgowym odbywającym się 24 III 1705 
(AWAK, t. 5, nr 534, s. 258–259).

59 Np. LVIA, SA 59, k. 1893–1894v, 1897–1898v, 1903–1904v, 1905–1906v (29 VIII 1714).
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Rozkład i pobór podatków państwowych przez waad mógł także wywołać 
protesty i sprzeciw ze strony okręgów i gmin. W 1721 r., podczas małego ze-
brania waadu w Chomsku, zapisano, że kilka gmin i okręgów zbuntowało się 
przeciwko wysokości pogłównego wyznaczonego podczas ostatniego waadu 
w Indurze. Ośrodki te zabiegały o protekcję pańską, szukając pomocy prze-
ciwko autorytetowi waadu. Zaległości podatkowe spowodowały interwencję 
hetmana, który wydał uniwersał, nakazujący gminom zgromadzenie się i roz-
wiązanie tego problemu60. Dlatego polecono wystąpić przeciwko tym gminom 
i okręgom, które pozostają dłużne, i wymienić je publicznie, prześladować oraz 
obłożyć cheremem. Nakazano, aby ośrodki te wypłaciły niezwłocznie swoje 
zaległości, nie czekając na przybycie do nich poborcy lub żołnierzy hetmana. 
Zakazywano przy tym podejmowania prób uzyskania zwolnienia z podatku za 
pomocą protekcji magnackiej. Gminy główne miały nałożyć na zbuntowane 
ośrodki wielki cherem Jozuego syna Nuna ze wszystkimi jego konsekwencja-
mi, które nawet zalecano zwiększyć. Cherem miał zostać ogłoszony zarówno 
w samej gminie głównej, jak i na jarmarkach odbywających się na obszarze 
podlegającym ich władzy. Nakazywano w nim wymienić wszystkie osoby, któ-
re w jakikolwiek sposób pomagały w przestępstwie, choćby w zwykłej rozmo-
wie (dotyczyło to nawet rabina, którego należało za to usunąć z rabinatu). 
Oprócz tego należało ukarać buntownika grzywną w wysokości podwójnej 
sumy zapisanej w taryfie. Grzywna w połowie miała przypaść Trybunałowi 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w połowie hetmanowi (czyli odbiorcom 
pogłównego żydowskiego). Przeciwko gminie głównej, która nie płaciłaby po-
datków lub namawiała do tego gminy podlegające jej władzy, mieli wystąpić 
przywódcy pozostałych gmin głównych oraz innych okręgów i pozbawić ją 
statusu gminy głównej. Oznaczało to, że taka zdegradowana gmina główna tra-
ciła władzę nad swoimi osiedlami, które odtąd miały należeć do pozostałych 
gmin głównych. Przewidziano jeszcze jedną karę wobec ośrodków kwestionu-
jących wyliczoną przez waad taryfę pogłównego: szochetom i sprawdzającym 
mięso zakazywano dokonywania tam uboju61.

W postanowieniu seniorów kraju z 1697 r. narzekano na to, że wielu ludzi 
nie płaci przypadających na nich podatków, korzystając z protekcji magnac-
kiej, co powoduje narastanie zaległości w płaceniu pogłównego i powrotnego 
oraz w spłacaniu długów. Nakazywano więc, aby opłaty pobierane w gminach, 
zwłaszcza krupka rzeźnicza (opłata od uboju rytualnego), przeznaczane były 

60 Ludwik Konstanty Pociej, kasztelan wileński i hetman wielki litewski, skierował także 
skargę na nieotrzymywanie pogłównego żydowskiego do króla. W jej wyniku August II wyzna-
czył komisarzy „dla zweryfikowania kahałów i głów żydowskich”, którzy mieli sporządzić tary-
fę pogłównego żydowskiego (ML 160, s. 708–710; 14 V 1721, Warszawa).

61 PM nr 942 (1721).
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przede wszystkim na pobór podatków. Wszystkie gminy główne zobowiązywa-
no do ogłoszenia cheremu na te okręgi, które buntują się i nie płacą podatków, 
a głównie na ich przywódców. Zakazywano dołączać ich do minjanu, zawierać 
z nimi małżeństwa i obrzezywać ich synów. Cherem ten należało ogłaszać na 
początku każdego miesiąca, podczas każdego postu, a także na wszystkich jar-
markach przed rozpoczęciem szabatu (czuwać nad tym mieli dajani jarmarcz-
ni). Postanawiano, że jeśli takie upomnienie przywódców nie odniesie skutku, 
to każdy Żyd ma prawo uprzykrzać im życie, naruszać ich prawa chazaki i po-
zbawić ich sposobów zarobkowania. Natomiast podatnikom, płacącym wszyst-
kie należności poborca miał prawo zredukować podatek o 1/5. Dodawano przy 
tym, że człowiek, który zapłaci swoje podatki i otrzyma na to pokwitowanie, 
będzie mógł swobodnie się przemieszczać, bez obawy, że jego majątek zosta-
nie zajęty na rzecz spłaty należności gminy62.

Innego rodzaju konflikty między gminami dotyczyły wspólnego bądź od-
dzielnego płacenia przez nie pogłównego. Podczas waadu w 1761 r., przy ze-
stawianiu taryfy pogłównego, umieszczono gminę Indura w oddzielnej rubry-
ce. Wcześniej była ona liczona wspólnie z gminą grodzieńską i jej okręgiem. 
Wyjaśniono, że stało się tak z powodu sporów i kłótni między przywódcami 
gminy Grodno i przywódcami gminy Indura. Zaznaczano, że jest to tymczaso-
we rozwiązanie i zawsze, kiedy przywódcy gminy grodzieńskiej będą chcieli, 
to Indura musi być włączana do ich okręgu63.

Sprawy dotyczące podatków państwowych, między innymi pogłównego 
żydowskiego, podlegały rozsądzeniu Trybunału Skarbowego64. Działalność 
Trybunału uzupełniały sądy skarbowe oraz komisje wojskowo-skarbowe, zaj-
mujące się podatkami przeznaczonymi na wypłatę należności wojsku, a więc 
także pogłównym żydowskim65. Sprawy wnoszone były przeciwko pojedyn-
czym Żydom – dzierżawcom lub poborcom podatków – oraz przeciwko gmi-
nom bądź okręgom zalegającym z wypłatą podatków bądź długów. W tym 

62 PM nr 908 (1697). Zarządzenie to wydali seniorzy kraju 13 szwat 5457 (1697 r.) w Mirze, 
jak podaje wydawca, podczas zebrania okręgu między waadem w 1694 a waadem w 1700 r.

63 PM nr 956 (1761).
64 Przykładem może być wyrok Trybunału, odnotowany w dekrecie króla Jana Kazimierza, 

nakładający na Żydów litewskich obowiązek zapłacenia 12 000 złotych pogłównego. W wyniku 
supliki Żydów Brześcia, Grodna i Pińska (czyli waadu litewskiego) król nakazywał Wincentemu 
Gosiewskiemu, podskarbiemu wielkiemu litewskiemu i hetmanowi polnemu litewskiemu, aby 
nie nakładał na Żydów tej płatności, mając wzgląd na ich zubożenie (AWAK, t. 5, nr 482, s. 165– 

–166, dekret z 20 VI 1662).
65 O sądownictwie skarbowym zob. prace Anny Filipczak-Kocur: Litewski Trybunał Skar-

bowy (1591–1717), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 7, 2002, s. 183–209; Litew-
skie komisje wojskowo-skarbowe w XVII wieku, KH 109, 2002, z. 3, s. 97–117; Litewskie sądow-
nictwo skarbowe 1591–1717, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI– 
–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A Filipczak-Kocur, Warszawa–Opole 2008, s. 89–104.
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 drugim przypadku sprawy wnosili przeważnie dowódcy wojskowi (rotmistrze 
chorągwi). Spotykamy także pozwy przeciwko waadowi litewskiemu, wnoszo-
ne między innymi przez Karaimów66.

Nieco inne problemy pojawiały się przy pobieraniu podatku krajowego, 
czyli wewnętrznego podatku nakładanego przez waad litewski. Pobór podatku 
krajowego ciążył na gminie głównej, która miała obowiązek pobrać go z tere-
nów podlegających jej władzy. Gminę główną, która zaniedbała swoje obo-
wiązki, zobowiązywano do zapłacenia brakujących sum, chyba że wykazałaby, 
że zastosowała wszelkie środki przymusu wobec opieszałych podatników67. 
Gmina główna wysłać miała posłańców do podległych okręgów, gmin i osiedli, 
które zalegały z wypłaceniem podatku krajowego. Te zobowiązane były zapła-
cić w ciągu 3 dni po przedstawieniu im pisma. W przeciwnym razie należało 
zastosować środki przymusu: ogłosić cherem, pobrać zastawy i skonfiskować 
towary, nawet uciekając się do pomocy nie-Żydów. Miejscowy szames miał 
być przy tym całkowicie posłuszny posłańcowi z gminy głównej – za nieposłu-
szeństwo waad groził mu pozbawieniem funkcji. Oprócz zaległych należności 
należało wyegzekwować środki na pokrycie dodatkowych wydatków i ewentu-
alnych strat spowodowanych zwłoką68. Mimo surowości tych postanowień, 
w 1667 r. odnotowano, że wiele gmin i osiedli lekceważy zarządzenia podatko-
we swoich gmin głównych, a także nakładane przez nie cheremy. Winę za to 
przypisywano opieszałości przywódców gminnych oraz rabinów, chazanów 
i szamesów, którzy nie wykazują należytej dbałości i nie ponawiają cheremów. 
Przypominano przy tym dawne zarządzenia waadu, zapisane w pinkasie, że kto 
nie wprowadza w życie zarządzeń dotyczących przestępcy, sam zasługuje na 
taką karę, jakiej podlegałby przestępca69.

Szczególną odpowiedzialność za pobór podatków nakładano na seniorów 
kraju, których zadaniem było czuwanie nad wprowadzaniem postanowień wa-
adu w życie. Do ich rąk miały być przesyłane podatki zarówno z terenu gmin 
głównych, jak i podlegających im terenów. Podkreślano przy tym niezależność 
seniorów kraju od miejscowych władz kahalnych, którym zakazywano zajmo-
wania się sprawami kraju70. Pisma w sprawie poboru podatków kierowane 
przez gminę główną do podległych gmin musieli podpisać wraz z przywódcami 

66 Takich obserwacji dostarczyła sondażowa kwerenda w księgach Trybunału Skarbowego 
Litewskiego: LVIA, SA 2413 (1673), SA 2415 (1676), SA 2424 (1721), SA 2433 (1729), SA 
2440 (1722–1763) oraz w księgach litewskich komisji wojskowo-skarbowych: LVIA, SA 3046– 

–3049 (1746).
67 PM nr 405 (1644), PM nr 892 (893) (1694).
68 PM nr 572 (1664).
69 PM nr 615 (1667).
70 PM nr 155 (1628).
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danej gminy również seniorzy kraju. W przeciwnym razie nie miały one 
 ważności71.

Do poboru podatków, nieraz jednocześnie państwowych i wewnętrznych 
żydowskich, wyznaczano specjalnych poborców. W 1623 r. nakazano, aby 
przywódcy w każdej gminie wyznaczyli dwóch ludzi, którzy będą energicznie 
zajmować się poborem pogłównego, powrotnego i podatku krajowego, aby 
przygotować na czas pieniądze i aby nie wynikła żadna szkoda dla kraju. Ludzie 
ci mieli być upoważnieni do karania, nakładania klątwy i pobierania zastawów, 
nie pytając o zgodę żadnego przywódcy. Natomiast gdyby okazali się opieszali, 
należało żądać od nich pokrycia z własnej kieszeni braków w poborach72.

W 1664 r. wyznaczono seniora, reb Josefa syna Dawida, z Brześcia, aby był 
wiernikiem i poborcą wszystkich podatków kraju. Dano mu władzę stosowania 
cheremu i wszelkich środków przymusu, a także brania w zastaw lub konfisko-
wania majątku, zarówno należącego do kahału, jak i do przywódców oraz po-
jedynczych ludzi. Postanowienia reb Josefa miały mieć moc postanowień wa-
adu. Wszyscy rabini, chazani i szamesi winni być posłuszni jemu lub jego 
wysłannikowi. Poborcy nie wolno było dawać pobranych pieniędzy na żaden 
cel, chyba że za zgodą dwóch (spośród czterech) gmin głównych. Reb Josef 
zobowiązał się do energicznego działania przy pobieraniu podatków, tak aby 
pieniądze były zawczasu przygotowane na termin płatności w Warszawie oraz 
na inne potrzeby kraju. Do zadań reb Josefa należało także zestawianie rachun-
ków z wysłannikami gmin głównych podczas jarmarku w Stołowiczach i Ko-
pylu. Zapisano także, że w przypadku „nieszczęścia” w jakiejś gminie czy osie-
dlu, wszystkie wydatki należało spisać uczciwie i przesłać bezzwłocznie ich 
rejestr do poborcy. Przy swoim wyborze reb Josef otrzymał od waadu odpo-
wiednie pismo, w którym zapisano wysokość jego wynagrodzenia73. W 1683 r., 
wyznaczając dwóch wierników kraju, zajmujących się poborem podatków, zo-
bowiązywano ich do przedstawienia rachunku dwa razy w roku, podczas let-
niego i zimowego jarmarku w Mirze74.

Pobór podatku krajowego napotykał rozliczne trudności, zwłaszcza po po-
łowie XVII w., kiedy wiele gmin zostało zniszczonych bądź rozproszonych. 
W 1655 r. wynikł problem pobrania podatku krajowego od mieszkańców Bia-
łorusi, którzy rozproszyli się i nie było znane ich miejsce zamieszkania, sposób 
zarobkowania ani zamożność. Nakazywano, aby w każdej gminie, gdzie prze-
bywali Żydzi białoruscy, wybrali oni spośród siebie 3 taksatorów, do których 

71 PM nr 342 (1637).
72 PM nr 1 (1623).
73 PM nr 578 (1664).
74 PM nr 798 (1683).
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jeszcze 2 miała dodać gmina główna, na której terenie się znaleźli. Tych 5 tak-
satorów miało sporządzić imienny rejestr wszystkich mieszkańców Białorusi 
i wyliczyć im podatek krajowy, który mieli pobrać przywódcy gmin. Przywód-
com nakazywano czujność, aby żaden mieszaniec Białorusi nie opuścił Litwy 
bez zapłacenia swoich należności. Dawano przy tym prawo zatrzymania wy-
jeżdżającego w drodze i skonfiskowania jego majątku, dopóki nie da weksla na 
zapłacenie wszystkich swoich podatków oraz swojej części na spłatę długów 
kraju. Zarządzenie to miało dotyczyć również mieszkańców Połocka75.

Innym czynnikiem zakłócającym pobór podatków była protekcja właści-
cieli dóbr, dzięki której gminy bądź jednostki uzyskiwały zwolnienia z płacenia 
należności76.

Przy pobieraniu podatków zakazywano gminom samodzielnego odliczania 
sobie wydatków poniesionych na rzecz kraju. Wyjątek stanowiły sumy wypła-
cone na pogłówne i powrotne, a także na spłatę długów wobec waadu koronne-
go. Pozostałe wydatki nakazywano rozliczać podczas kolejnego waadu77.

Aby usprawnić pobór podatków, waad w 1627 r. nakazał wybrać w każdej 
gminie dwie lub trzy zamożne osoby do przeprowadzenia poboru. Poborcy ci 
mogli także nakazać innym zamożnym osobom, aby i one udzieliły pożyczki 
na potrzeby wypłacenia pilnego podatku, który później byłby stopniowo pobra-
ny78. W następnych latach wprowadzono jeszcze skuteczniejsze rozwiązania, 
nakładając odpowiedzialność za wypłacenie podatku krajowego na najbogat-
szych mieszkańców gmin. W 1651 r. nakazano, aby każdy okręg i gmina wy-
słały na waad zamożnych ludzi, którzy mieli przywieźć niewypełniony weksel, 
podpisany przez dwóch najbogatszych ludzi w danym okręgu czy gminie. Se-
niorzy kraju mieli wpisać w puste miejsce należną sumę79. W 1655 r. dodawa-
no, że taki weksel powinni potwierdzić przywódcy lub wiernicy jednej z gmin 
głównych, aby nie było wątpliwości, że rzeczywiście dotyczy podatku krajo-
wego. Osobie, która wypłaciła podatek krajowy w imieniu gminy, gmina ta 

75 PM nr 505 (1655). W 1667 r. zapisano, że jeśli Żydzi osiedlą się na nowo w Połocku, to 
zostanie im wyznaczony podatek krajowy zgodnie z opinią przywódców gminy brzeskiej – ich 
gminy głównej (PM nr 628).

76 O problemach z pobieraniem pogłównego żydowskiego, przypadającego na chorągiew 
trybunalską, wspomniał komisarz Kazimierz Wiszniewski w liście z 1746 r. do Hieronima Flo-
riana Radziwiłła. Zalecał zwrócenie się do hetmana o wydanie odpowiedniego ordynansu, aby 
pogłówne to było pobierane ze wszystkich przykahałków należących do Birż, bez zwracania 
uwagi na protekcję powodującą przerzucanie obciążeń na samą gminę birżańską (AGAD, AR V, 
nr 17539, s. 33).

77 PM nr 787 (1683).
78 PM nr 125 (1627).
79 PM nr 488 (1651).
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zobowiązana była zwrócić pieniądze w ciągu 6 tygodni80. Również na zaległy 
podatek krajowy polecano gminom dostarczać weksle podpisane przez dwie 
zamożne osoby81.

Wydaje się, że powyższe sposoby powinny były skutecznie mobilizować 
podatników, w pinkasie waadu jednak często spotykamy wzmianki o zaległo-
ściach podatkowych. Gminom bądź jednostkom zalegającym z wypłaceniem 
podatków waad groził surowymi konsekwencjami: nałożeniem cheremu ze 
wszystkimi jego skutkami oraz konfiskatą majątku pojedynczych osób (głównie 
chodziło tu o towary należące do kupców) na poczet wypłacenia podatku wypa-
dającego na ich gminy. Ostrzegano też, że na gminie zalegającej z wypłaceniem 
podatków ciążyć będzie obowiązek pokrycia dodatkowych wydatków bądź 
ewentualnych szkód. Wszystkie sądy żydowskie zobowiązywano do udzielenia 
pomocy posiadaczom weksli wystawionych na poczet podatku krajowego82.

Warto przy tym zauważyć, że odmowa płacenia podatków przez pojedyn-
czych podatników mogła być formą odzyskania pożyczki udzielonej waadowi. 
W 1730 r., podczas zebrania delegatów gmin głównych w Grodnie, zajęto się 
sprawą Zeewa Wolfa z Derewnej, któremu waad winien był 1000 złotych. Za-
notowano, że ponieważ ani syn reb Wolfa mieszkający w Derewnej, ani jego 
szynkarze mieszkający we wsi Sajewicze i w przysiółkach nie płacą podatku 
krajowego i pogłównego, to dług ten powinien być zredukowany do połowy. 
Wyrok taki mieli wydać w Wilnie trzej rabini, ale reb Wolf nie chciał go uznać 
i zażądał rozpatrzenia sprawy przez odpowiedni sąd. Zadecydowano, że reb 
Wolf oraz zebrani delegaci wybiorą po jednym dajanie, a trzecim sędzią będzie 
miejscowy rabin (z Grodna). Reb Wolf zaakceptował takie rozwiązanie, póź-
niej jednak zmienił zdanie, nie przysłał swojego dajana, odpowiadał grubiań-
sko i nie chciał okazać weksla83.

Spory między waadem a podatnikami – okręgami, gminami bądź pojedyn-
czymi Żydami – były rozsądzane przez trybunał waadu, o czym będzie mowa 
w następnym rozdziale. Niekiedy gminy bądź pojedynczy Żydzi kierowali 
skargi dotyczące rozkładu i poboru podatków do instytucji i urzędników nieży-
dowskich, a także do właścicieli dóbr. Gminy główne wnosiły skargi na zalega-
jące z płatnościami przykahałki, a przykahałki protestowały przeciwko niespra-
wiedliwemu rozkładowi podatków i nadmiernym obciążeniom. W 1716 r. –  

80 PM nr 515 (1655). Obowiązek dostarczenia przez gminy weksli podpisanych przez 
dwóch zamożnych mieszkańców przypominano w 1661 r. (PM nr 548, to samo zarządzenie za-
pisano po raz drugi pod numerem 549).

81 PM nr 548 (1661). To samo zarządzenie zapisano drugi raz pod numerem 549.
82 PM nr 515 (1655).
83 PM nr 944 (1730).
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najwyraźniej wskutek takiej skargi – sejmik relacyjny woje wództwa brzeskie-
go stwierdzał, że Żydzi brzescy „zwykli prywatne przyka hałki y karczmy quo-
tannis onerować” i nakazywał, aby osiedla te płaciły swoje pogłówne bezpo-
średnio do deputowanych posiadających asygnacje84. Natomiast uniwersał 
królewski z 1719 r. – wydany w wyniku skargi gminy pińskiej na podlegające 
sobie gminy – nakazywał przykahałkom gminy pińskiej płacenie podatków 
swojej gminie głównej, zgodnie z postanowieniem sejmu Rzeczypospolitej85.

Pobór podatków, podobnie jak egzekwowanie długów, był dziedziną, 
w której dopuszczano korzystanie z pomocy nie-Żydów. W 1683 r. zapisano 
możliwość użycia żołnierzy przy poborze rat uchwalonego przez waad podatku 
krajowego, rozdzielonych wierzycielom odpowiednio do posiadanych przez 
nich asygnacji86.

Oprócz podatku krajowego do kasy waadu wpływały opłaty od dzierżaw-
ców, przede wszystkim ceł i czopowego, o czym była mowa w rozdz. 4.5. Waad 
dawał im chazakę dzierżawną – gwarantującą bezpieczeństwo dzierżawy 
w okresie objętym kontraktem i ochronę przed konkurentami, pobierając w za-
mian za to opłatę.

Wysokie opłaty wnosili dzierżawcy ceł, którzy ponadto niejednokrotnie 
udzielali waadowi bezprocentowych pożyczek. W 1627 r., w zamian za za-
twierdzenie chazaki dzierżawy ceł, Mojżesz Łazarowicz zobowiązał się do 
udzielenia krajowi bezprocentowej pożyczki w wysokości 5500 złotych87. Rok 
później, po konflikcie związanym z pojawieniem się konkurentów do tej dzier-
żawy, waad potwierdził prawa Mojżesza Łazarowicza, on zaś w zamian zobo-
wiązał się wypłacać trzem gminom głównym dodatek do wspomnianej wyżej 
pożyczki przez cały trzyletni okres dzierżawy. Gmina brzeska miała otrzymy-
wać corocznie 1200 złotych, gmina grodzieńska – 500, a gmina pińska – 40088. 
Pozostałe opłaty za chazakę dzierżawną Mojżesza Łazarowicza miały trafiać 
w połowie do kasy podatku krajowego, a w połowie do kasy pogłównego. Po-
stanowiono też, że po zakończeniu terminu dzierżawy 1/3 opłat za chazakę 
ceł będzie przekazywana gminom głównym (do rozdzielenia według powyż-
szych proporcji), a 2/3 zostanie przeznaczone na potrzeby całego kraju (w po-
łowie na podatek krajowy i na pogłówne)89. Natomiast podczas waadu w 1651 r. 

84 AWAK, t. 4, nr 363, s. 424.
85 ML 159, k 426–426v (19 I 1719, Warszawa).
86 PM nr 784 (1683).
87 PM nr 124 (1627).
88 PM nr 217 (1628).
89 PM nr 236 (1631). Według tych proporcji rozdzielono później opłaty wnoszone przez 

dzierżawców ceł (PM nr 305 – wpis ten, znajdujący się pod protokołem waadu z 1634 r., jest 
późniejszy, rzecz bowiem dotyczyła starego cła, pobieranego od początku 1639 r.).
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dzierżawców ceł zobowiązano do zapłacenia 12 000 złotych polskich na po-
główne Żydów litewskich, co mieli odliczyć sobie od podatków90.

Waad pobierał także opłaty od Żydów dzierżawiących arendy od szlachty. 
W 1673 r. określono, że wysokość tych opłat ma wynosić 1,5% opłaty dzierżaw-
nej. Opłaty miały pobierać gminy główne i przekazywać je do kasy waadu91.

W 1649 r., szukając nowych źródeł dochodu, obłożono wszystkich dzier-
żawców czopowego podatkiem na rzecz kraju. Wysokość opłaty uzależniano 
od wielkości opłaty dzierżawnej wnoszonej do skarbu92. Dotyczyło to osób 
dzierżawiących czopowe całego powiatu, które miały pobierać połowę należ-
nej opłaty od poddzierżawców93.

Na dochody kraju składały się również grzywny pobierane za łamanie za-
rządzeń waadu, np. dotyczących wydawania zezwoleń na publiczne wygłasza-
nie kazań lub obejmowania rabinatu94.

2. Wydatki waadu

Z kasy waadu litewskiego pokrywane były wydatki „wewnętrzne”, zwią-
zane z funkcjonowaniem instytucji żydowskich – przede wszystkim samego 
waadu – oraz z działalnością dobroczynną. Pieniądze przeznaczano również na 
wydatki „zewnętrzne”, tj. na podejmowanie działań na rzecz Żydów w nieży-
dowskich urzędach i sądach, a także na pozyskanie przychylności króla, ma-
gnaterii, szlachty i duchowieństwa. Sprawy te, postrzegane jako szczególnie 
ważne dla wszystkich Żydów litewskich, były opłacane ze wspólnej kasy95.

Podczas zgromadzeń waadu delegatom, zarówno seniorom kraju, jak i ra-
binom, wypłacano pieniądze na utrzymanie, wynajęcie wozów czy mieszkań. 
W 1634 r. odnotowano wydatki podczas waadu w Sielcu, wynoszące około 600 

90 PM nr 500 (1651).
91 PM nr 696 (1673).
92 W 1649 r. postanowiono że wysokość opłat pobieranych od dzierżawców czopowego 

zostanie ustalona podczas kolejnego waadu, zastrzegano jednak, że nie będzie ona mniejsza niż 
4% opłaty dzierżawnej (PM nr 453).

93 PM nr 471 (1650): wysokość opłaty od dzierżawców czopowego określono na 2,5% opła-
ty dzierżawnej, natomiast po upływie dwóch lat miała ona wzrosnąć do 3%; PM nr 695 (1673): 
ze względu na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej obniżono opłatę pobieraną od dzierżaw-
ców czopowego. Przy opłacie dzierżawnej nieprzekraczającej 10 000 zł miała ona wynosić 1,5%, 
a przy wyższej – 1%. Podobnie jak wcześniej, dzierżawcom czopowego polecano pobieranie 
połowy opłaty dla waadu od poddzierżawców.

94 PM nr 130 (1628), PM nr 882 (1694).
95 Por. analiza wydatków waadu koronnego w 1726 r. (R. Mahler, A budżet fun Waad Arba 

Aroces in 18-tn jorhundert, „JIWO Bleter“ 15/1–2, 1940, s. 63–86).
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złotych, do rozdzielenia między trzy gminy główne96. W pinkasie często poja-
wiają się narzekania na stale rosnące wydatki związane z odbywaniem zgroma-
dzeń waadu. Z tego powodu wprowadzano ograniczenia dotyczące wysokości 
wypłacanych kwot oraz czasu trwania obrad. W 1644 r. ustalono wysokość sum 
dawanych seniorom kraju i rabinom gmin głównych: ci z Brześcia mieli otrzy-
mywać 40 złotych polskich tygodniowo, a ci z Grodna i Pińska – po 35 złotych 
tygodniowo97. W 1655 r. postanowiono jeszcze bardziej ograniczyć wydatki. 
Każdy rabin i senior kraju, od chwili wyjazdu na waad do chwili powrotu do 
domu, miał otrzymywać na utrzymanie 10 złotych tygodniowo, oprócz wydat-
ków na transport i na wynajęcie mieszkania (limit wydatków na mieszkanie 
wyznaczono na 30 złotych). Natomiast każdy z pisarzy i szamesów miał dostać 
na utrzymanie 2 kopy groszy litewskich (czyli 5 złotych polskich) tygodniowo, 
oprócz wydatków na transport i mieszkanie98. W obu zarządzeniach nakazywa-
no, aby waad nie trwał dłużej niż 4 tygodnie.

Podczas waadów delegaci gmin i urzędnicy waadu narażeni byli na różne-
go rodzaju roszczenia, przede wszystkim ze strony wierzycieli, o czym była 
mowa w rozdz. 3.3. Na gminach ciążył obowiązek zrekompensowania szkód 
swoim rabinom i seniorom, natomiast waad był zobowiązany zrekompensować 
wydatki gminom99.

Wyznaczając termin zgromadzenia się kolejnego waadu, nakazywano jedno-
razowo pobrać podatek na pokrycie związanych z nim kosztów. Na potrzeby 
waadu w latach 1667 i 1670 polecano pobrać 20 jednostek podatku krajowego100.

Waad wypłacał także wynagrodzenie urzędnikom działającym w okresie 
między posiedzeniami. Szames Zalman miał otrzymywać 24 kopy groszy li-
tewskich (czyli 60 złotych) co roku101. W pinkasie waadu odnotowano również 
wydatki na dajanów i szamesów oraz na wynajęcie domu102. W 1639 r. przewi-
dziano wynagrodzenie – jak zastrzegano, nie wyższe niż 400 złotych polskich – 
dla specjalnego szamesa, który miał być obecny przy procesach Żydów w Try-
bunale Litewskim, a w razie potrzeby powinien także udać się do Warszawy103. 
W 1683 r. określono wysokość wynagrodzenia dwóch wierników kraju: mieli 
otrzymywać z kasy waadu cotygodniowo 4 złote polskie, przy wyjeździe na 
jakiś jarmark – 8 (oprócz wydatków na transport), a przy wyjeździe na sejm do 

 96 PM nr 303 (1634).
 97 PM nr 412 (1644).
 98 PM nr 519 (1655).
 99 PM nr 940 (1719/1720).
100 PM nr 576 (1664), PM nr 619 (1667).
101 PM nr 91 (1623).
102 PM nr 40 (1623).
103 PM nr 394 (1639).
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Warszawy czy Grodna – 15104. Wynagrodzenie wypłacano także przywódcom 
wysyłanym na jarmarki, wprowadzając jednak przy tym pewne ograniczenia105.

Z kasy waadu wypłacano gminom pieniądze na budowę synagog. Można 
przypuszczać, że takiego wsparcia udzielano po różnego rodzaju kataklizmach, 
np. pożarach. W 1631 r. zapisano, że waad zobowiązał się dać mieszkańcom 
Łomazów 200 złotych na wzniesienie drewnianej synagogi, przy czym zastrze-
gano, że suma ta mogła być podwojona przy podjęciu przez nich starań o wznie-
sienie murowanego budynku106. W 1634 r. odnotowano wydatek z kasy waadu 
na budowę synagogi w Bielicy107.

Po wydarzeniach połowy XVII w. lista gmin, które otrzymały wsparcie na 
wzniesienie synagogi, była szczególnie długa. Datek przyznawano za pośred-
nictwem gmin głównych, które miały następnie odliczyć wypłacone sumy od 
swoich podatków. Na liście gmin obdarowanych podczas waadu w 1651 r. zna-
lazły się Łomazy, Mohylew, Bychów, Horodec, Pińsk, Mosty, Kamieniec, 
Lipsk, Miasteczko, Ostryna, Noryńsk i Łuhiny108. W 1761 r. udzielono wspar-
cia na remont synagogi w Grodnie, przyznając gminie grodzieńskiej prawo od-
liczenia sobie w ciągu kolejnych 6 lat sumy 180 złotych z pogłównego109.

Zdarzało się również, że z kasy kraju rekompensowano gminom wydatki 
ponoszone przy pracach budowlanych lub fortyfikacyjnych. W 1670 r. zapisa-
no, aby przyjąć do rachunku podczas następnego waadu wydatki gminy By-
chów poniesione przy umocnieniach i fortyfikacjach110.

Wydatki ze wspólnej kasy przeznaczano także na cele dobroczynne, zwłasz-
cza po połowie XVII w., kiedy gwałtownie wzrosła liczba potrzebujących. 
Pierwszoplanowa była sprawa wykupu jeńców żydowskich. Podczas waadu 

104 PM nr 798 (1683).
105 PM nr 779 (1683): Zakazywano dawania wynagrodzenia przywódcom wysyłanym przez 

gminy główne na jarmarki. Wyjątek stanowili przywódcy wysyłani – po jednym z każdej gminy 
głównej – na jarmark letni w Mirze w celu wyjaśnienia i zestawienia wszystkich rachunków 
kraju. Mogli oni otrzymać do 50 złotych każdy, jako wynagrodzenie za trudy i na pokrycie 
 wydatków.

106 PM nr 255 (1631).
107 PM nr 303 (1634).
108 PM nr 500 (1651).
109 PM nr 950 (1761). Remont miał zapewne związek z pożarem, który w 1753 r. dwukrot-

nie niemal doszczętnie strawił prawobrzeżną część miasta (E. Dubas-Urwanowicz, Grodno 
w XVIII wieku..., s. 24).

110 PM nr 677 (1670). W czasie wojny Rzeczypospolitej z Moskwą (1654–1655) Żydzi ze 
Starego Bychowa czynnie uczestniczyli w obronie miasta. Jak pisze Maurycy Horn, najważniej-
szą powinnością wojenną Żydów, podobnie jak i mieszczan, była obrona miast – w tym udział 
w budowie i remontach fortyfikacji miejskich. Żydów zobowiązywano także do dostarczania 
prochu i ołowiu oraz utrzymywania stałych załóg (M. Horn, Świadczenia Żydów na rzecz obron-
ności kraju i miast rodzinnych w dawnej Polsce (w XVI i XVII w.), BŻIH 2 (98), 1976, s. 3–17).
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w 1649 r. zapisano, że wielu Żydów zostało wziętych do niewoli. Wydatki na 
ich wykup miały być ponoszone przez cały kraj, ale ze względu na pośpiech 
nakazywano podejmowanie działań przez wszystkie gminy. Procedurę uzyski-
wania zgody na wykup jeńca, umożliwiającej refundację wydatku z kasy kraju, 
uzależniano od wysokości płaconych sum. Wszystkie gminy, w których miesz-
kało 10 Żydów, mogły wydać do 10 złotych na wykup jednej osoby. Przy wy-
datku od 10 do 60 złotych konieczna była zgoda najbliższej gminy posiadającej 
rabina, a przy wydatku powyżej 60 złotych na wykup jednej osoby potrzebna 
była zgoda gminy głównej lub głównej gminy danego okręgu111. Z kasy kraju 
dofinansowywano również zbiórkę funduszy na wykup jeńców112.

O wsparcie ze wspólnej kasy zwracały się też gminy, na które po połowie 
XVII w. spadł ciężar utrzymywania tułających się po kraju wygnańców. Pod-
czas waadu w 1649 r. zapisano, że wielu ubogich wygnańców obciąża niektóre 
tylko gminy, a one nie są w stanie ponosić tak wielkich wydatków. Zapowiada-
no rozważenie tej kwestii podczas kolejnego waadu i podjęcie decyzji, jaka 
pomoc będzie tym gminom przyznana113.

Waad udzielał również wsparcia na wykupienie Żydów, którzy dostali się 
w ręce nieżydowskie z innych powodów, np. dłużników lub członków ich ro-
dzin. W 1647 r. zapisano, że waad dał gminie wileńskiej kwit na 100 złotych, 
aby pomóc w wykupieniu córki Josefa ze Żmudzi114. Można przypuszczać, że 
mamy tu do czynienia z przekazaniem córki w ręce nie-Żyda jako gwarantki 
wypłacenia należności.

Z kasy waadu udzielano również wsparcia finansowego dla ubogich w po-
szczególnych gminach. W 1691 r. dano 150 jednostek podatku krajowego do 
rozdzielenia między biedaków w każdej gminie, z czego 400 złotych polskich 
było przeznaczone dla gmin białoruskich115. Limitowano jednak wydatki na 
„obcych”, stanowiących wielkie obciążenie dla budżetu gmin litewskich. Przy 
usuwaniu obcych żebraków z terenu Litwy waad partycypował w wydatkach 
na opłacenie transportu116. W 1670 r. obiecywano podjęcie na kolejnym waa-
dzie decyzji w sprawie wsparcia dla gmin przygranicznych, które ponoszą wy-
datki na wynajęcie wozów, aby odsyłać napływających na Litwę żebraków, 
niemających odpowiednich zezwoleń. Szamesom tych gmin nakazywano 

111 PM nr 452 (1649).
112 PM nr 485 (1651).
113 PM nr 454 (1649).
114 PM nr 449 (1647).
115 PM nr 829 (1691).
116 PM nr 378 (1639): Osoby zbierające środki na posagi dla córek, a nieposiadające odpo-

wiedniego pisma poświadczającego udawanie się w tym celu do krewnych należało zawrócić do 
Korony, przy czym wydatki na wozy miały być ponoszone z kasy całego kraju.
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szczegółowe rejestrowanie ponoszonych wydatków, które po upływie kwartału 
powinny być także wpisywane do pinkasu seniorów kraju117.

Inną kategorię stanowiły wydatki „zewnętrzne” ponoszone na rzecz nie- 
-Żydów, zarówno instytucji, jak i pojedynczych osób. W praktyce zdarzało się 
również, że z kasy waadu – niezależnie od osobnego poboru – płacono podatki 
państwowe (pogłówne, podymne, powrotne), a także spłacano długi zaciągane 
przez waad oraz odsetki od nich.

Spore wydatki pociągały za sobą sejmiki i sejmy Rzeczypospolitej, na któ-
rych podejmowano starania, aby pozyskać przychylność szlachty, ale także 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Żydom w miejscu zgromadzenia (o czym 
będzie mowa w rozdz. 7). Początkowo wydatki sejmikowe miały być ponoszo-
ne przez gminy, ale później, w 1639 r., zapisano, że będą one spoczywać na 
całym kraju118. W 1670 r. określono limit wydatków sejmikowych pokrywa-
nych z kasy kraju: w gminach głównych wynosił on 150 złotych, natomiast 
w osiedlach – 30 kop groszy litewskich (czyli 75 złotych)119. Z kolei w 1673 r. 
zapisano, że w miejscowości, gdzie nie ma stałego minjanu, można przyjąć do 
rachunku kraju najwyżej 20 zł wydatków sejmikowych, nawet jeśli faktycznie 
poniesione wydatki byłyby większe120.

Waad ponosił również wydatki związane z wyprawianiem wysłanników na 
obrady sejmu Rzeczypospolitej do Warszawy lub Grodna. Wysłannicy ci otrzy-
mywali wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów (m.in. na transport 
i zakwaterowanie), a także fundusze na pozyskiwanie przychylności sejmują-
cej magnaterii i szlachty. W 1632 r. każda gmina główna miała wysłać jednego 
wysłannika na sejm elekcyjny na koszt kraju (oprócz dwóch sztadlanów kraju). 
Jednego wysłannika powinna była też wysłać gmina mińska, co w połowie 
miało być sfinansowane z kasy kraju121.

Kierując się oszczędnościami, ograniczano wysokość refundowanych wy-
datków. W 1673 r. postanowiono, że na sejm w Warszawie każda gmina główna 
będzie wysyłać jednego przywódcę. Gmina wileńska miała dać mu wyna-
grodzenie wynoszące 150 złotych polskich, a pozostałe trzy gminy – jedynie 
30 kop groszy litewskich (czyli 75 złotych). Kwoty te miały być rozliczone 
podczas kolejnego waadu. Zastrzegano przy tym, że jeśli gminy dadzą swoim 

117 PM nr 666 (1670).
118 PM nr 369 (1639).
119 PM nr 654 (1670). Podczas waadu w 1761 r. pretensje finansowe wobec kraju wysunęła 

gmina wileńska, żądając między innymi zwrotu wydatków poniesionych na sejmikach powiatów 
starodubowskiego, smoleńskiego i wileńskiego (wszystkie odbywały się w tym czasie w Wilnie). 
Przypominano wówczas, że wszystkim gminom głównym należy się za każdy sejmik 150 zło-
tych (Tosafot u-miluim..., s. 174–177, nr 92, 10 tamuz 5521 = 12 VII 1761, Słuck).

120 PM nr 691 (1673).
121 PM nr 269 (1632).
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wysłannikom większą sumę, to nie zostanie ona zwrócone z kasy kraju. Zapi-
sano również, że sztadlanowi kraju należy dać 20 kop groszy litewskich (czyli 
50 złotych)122. W 1679 r. wysokość wynagrodzenia, jakie mieli otrzymywać 
przywódcy udający się na sejm (do Warszawy lub do miejscowości na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego), ustalono na 20 złotych polskich tygodnio-
wo. Zakazywano przy tym oddzielnego zapisywania wydatków na służącego 
i kucharza (koniecznego ze względu na koszerność pożywienia) oraz na pre-
zenty, wolno było tylko dodać wydatki na transport w obie strony. W tym sa-
mym roku określono, że na sejm Rzeczypospolitej w Warszawie lub Grodnie, 
a także na posiedzenie komisji, uda się jeden przywódca z każdej spośród 
4 gmin głównych, który otrzyma jako zapłatę za swoje trudy i na wyżywienie 
zaledwie 50 złotych polskich. Natomiast przywódca obecny na sejmie Rzeczy-
pospolitej miał otrzymać 30 kop groszy litewskich (czyli 75 złotych)123. Z kolei 
w 1691 r. zapisano, że na wydatki wysłanników gmin głównych na sejm Rze-
czypospolitej wolno przeznaczyć nie więcej niż 150 złotych124.

Ze względu na konieczność dysponowania gotówką nakazywano gminom 
wysłanie części podatków na miejsce, gdzie zbierał się sejm Rzeczypospolitej. 
W 1647 r. zapisano, że kiedy będzie wiadomo, że odbędzie się sejm Rzeczypo-
spolitej, 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem każdy okręg musi wysłać do swo-
jej gminy głównej 3 jednostki podatku krajowego w gotówce. Natomiast gmina 
główna zobowiązana była wysłać pieniądze – pobrane na swoim terenie i swo-
jego okręgu – na dzień rozpoczęcia sejmu. Grożono, że w przypadku niedopeł-
nienia tego obowiązku przez okręg przywódcy obecni na sejmie zaciągną po-
życzkę, obciążając jej kosztami zalegających z płatnością125. Podczas waadu 
w 1651 r. dodawano, że jeśli w Warszawie obecna będzie jakaś osoba z gminy 
zalegającej z płatnością, to przywódcy mają prawo skonfiskować – uciekając 
się nawet do pomocy nie-Żydów – jej majątek, pozostawiając tylko środki nie-
zbędne do życia. Natomiast na gminie lub okręgu zalegającym z płatnością 
ciążył obowiązek zrekompensowania takiej osobie poniesionej straty przez wy-
płacenie jej kwoty wraz z odsetkami126.

Wydatki z kasy waadu obejmowały też prezenty wręczane królowi i królo-
wej, królewiczowi i osobom z orszaku królewskiego, przejeżdżającym przez 

122 PM nr 688 (1673).
123 PM nr 760–761 (1679).
124 PM nr 858 (1691).
125 PM nr 441 (1647). Podczas waadu w 1649 r. przypominano obowiązek pobrania 3 jed-

nostek podatku krajowego, ale na każdy dzień obrad sejmu Rzeczypospolitej. Ponieważ właśnie 
minęły 3 dni obrad sejmu (sejm koronacyjny odbywał się w Warszawie w dniach 19 I – 14 II 
1649), nakazywano szybkie pobranie należnych 9 jednostek podatku krajowego oraz jednej do-
datkowej (PM nr 455).

126 PM nr 486 (1651).



215

którąś z gmin głównych (o czym również będzie mowa w rozdz. 7). Ze wspól-
nej kasy pokrywano także wydatki na prezenty dla magnatów, przejeżdżają-
cych przez gminy główne w drodze na sejm Rzeczypospolitej. Zastrzegano 
jednak, że dotyczy to magnatów przebywających w pobliżu króla, za których 
pośrednictwem można czynić starania dla dobra wszystkich Żydów litewskich. 
Zakazywano natomiast wliczania do wspólnego rachunku prezentów dla po-
słów na sejm wybieranych w powiatach. Wydatki na prezenty dla nich miała 
ponosić każda gmina główna wraz z okolicznymi gminami127.

Wydatki ponoszono także na jarmarkach, jak można przypuszczać – w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa biorących w nich udział Żydów. W 1623 r. odno-
towano wydatki na hajduków, które nakładane były na Żydów przyjeżdżają-
cych na jarmark w Rakowie. Zaznaczano, że mają one być pokrywane z kasy 
kraju, podobnie jak wydatki na jarmarku lubelskim128.

Waad wyróżniał grupę spraw mających szczególne znaczenie dla bez-
pieczeństwa i dobrego funkcjonowania wszystkich Żydów litewskich, toteż 
wydatki z nimi związane miały być ponoszone ze wspólnej kasy. Za wspólne 
sprawy uważano „fałszywe oskarżenia”, do których należały oskarżenia o cha-
rakterze rytualnym (o mord rytualny i profanację hostii) oraz posądzenia o cza-
ry. Do wspólnych zaliczano także kwestie związane z zatrudnianiem chrześci-
jańskiej służby, ściganiem sprawców zabójstwa Żyda i zapobieganiem 
tumultom czy najściom na dzielnice żydowskie129. Przy takich sprawach naka-
zywano szybkie działanie i mobilizowanie koniecznych funduszy. W 1633 r. 
ubolewano, że w wielu miejscach diaspory spotykają Żydów oskarżenia, przy 
których wysuwane są roszczenia finansowe. Zapisano, że często mieszkańcy 
tych miejscowości nie mają środków na pokrycie wydatków, gdyż nie otrzymu-
ją wsparcia ze strony kraju. Dlatego nakazywano, aby podczas kolejnego wa-
adu wydać odpowiednie zarządzenia dotyczące sposobu postępowania i pono-
szenia wydatków związanych z konfliktami i oskarżeniami130.

Z czasem, wobec narastających trudności finansowych waadu, ograniczano 
wydatki ponoszone ze wspólnej kasy. Zawsze jednak pozostawały wśród nich 
wydatki związane z oskarżeniami o charakterze rytualnym, najwyraźniej po-
strzegane jako najgroźniejsze dla całej wspólnoty. W 1673 r. zapisano, że kraj nie 
będzie ponosił wydatków przy ściganiu morderstwa i grabieży, a jedynie będzie 
partycypował w wydatkach przy oskarżeniach o mord rytualny i profanację ho-
stii. Ostrzegano przy tym gminy, żeby nie zmieniały nazwy oskarżenia, próbując 

127 PM nr 162 (1628).
128 PM nr 40 (1623).
129 PM nr 307 (1637), PM nr 440 (1647).
130 PM nr 273 (1633).
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uzyskać refundację wydatków. Na początku każdego waadu polecano ogłaszać 
publicznie klątwę przeciwko osobie, która będzie fałszywie podawać nazwę 
sprawy lub wysokość poniesionych wydatków131. Natomiast w 1679 r. postano-
wiono, że kraj nie będzie partycypował w wydatkach przy oskarżeniu o profana-
cję hostii, a jedynie w wydatkach związanych z oskarżeniami o mord rytualny132.

Przy dokonywaniu wydatków z kasy kraju przewidywano określoną proce-
durę przekazywania informacji i uzyskiwania zgody gmin głównych, co było 
maksymalnie skracane w przypadku spraw wymagających pośpiechu. W 1644 r. 
postanowiono, że jeśli jakaś gmina będzie zmuszona podjąć starania z powodu 
oskarżenia, to powinna powiadomić jedną gminę główną, której przywódcy 
mieli obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu doby. Bez tego nie wolno było 
przyjąć wydatków do rachunku kraju133.

Niespodziewane wydatki można było przyjąć do rachunku kraju jedynie 
wtedy, gdy zostały poczynione za wiedzą seniorów kraju. Nakazywano, aby 
w każdej gminie głównej senior kraju prowadził specjalny pinkas do odnoto-
wywania nieprzewidzianych wydatków. Szames powinien zgłaszać je co ty-
dzień, a przynajmniej co miesiąc. W pinkasie tym należało zapisywać wydatki 
sejmikowe oraz dotyczące fałszywych oskarżeń. Po upływie 30 dni po wydaniu 
pieniędzy na te cele szamesi lub ludzie zajmujący się wydatkami musieli przy-
być do swojej gminy głównej, zaświadczyć wobec seniorów kraju i wierników 
o uczciwości wydatków i przedstawić je do zanotowania w pinkasie. Przy nie-
przewidzianych wydatkach w okręgu należało przesłać do gminy głównej re-
jestr wydatków kwartał po ich dokonaniu. W powyższym pinkasie polecano 
również odnotowywać wszelkie szczegóły, aby było dokładnie wiadomo, o jaką 
sprawę chodziło i jak ona przebiegała134.

Przede wszystkim – jeśli to tylko było możliwe – starano się nałożyć wydat-
ki na samych zainteresowanych, tj. na pojedyncze osoby, gminy lub okręgi. W 1623 
r. postanowiono, że wydatki związane z oskarżeniami o charakterze rytualnym 
kraj będzie ponosił wspólnie z osobą, przeciwko której wysunięto oskarżenie. 
Ze względu na konieczność szybkiego działania w miejscowości, w której wy-
sunięto oskarżenie rytualne, mieszkańcy musieli4532 pokryć wszystkie wydatki 
z własnej kieszeni, o ile pozwalały im na to posiadane środki, a następnie przed-
stawić rachunek podczas zgromadzenia seniorów kraju. Ci zaś mieli zadecydo-
wać, czy i w jakiej wysokości zostanie udzielone wsparcie z kasy kraju135.

131 PM nr 684 (1673). Podobnie podczas waadu w 1676 r. zastrzegano, że kraj będzie party-
cypował jedynie w wydatkach związanych z oskarżeniem o mord rytualny i profanację hostii 
(PM nr 725).

132 PM nr 768 (1679).
133 PM nr 419 (1644).
134 PM nr 616 (1667), PM nr 652 (1670).
135 PM nr 9 (1623).
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Wyznaczano wysokość ponoszonych przez gminy wydatków, powyżej któ-
rych uzyskiwały one wsparcie z kasy kraju. Okręg, w którym zostało wysunię-
te fałszywe oskarżenie o mord rytualny, profanację hostii lub czary albo wyda-
rzył się tumult, powinien najpierw sam zapłacić 100 kop groszy litewskich 
(czyli 250 złotych polskich) lub odliczyć sobie półtorej jednostki podatku kra-
jowego, natomiast reszta wydatków miała być pokryta z kasy kraju. Przy in-
nych oskarżeniach i konfliktach mieszkańcy kraju nie partycypowali w wydat-
kach, chyba że za wiedzą wszystkich trzech gmin głównych, które miały podjąć 
decyzję większością głosów136. W 1676 r. zapisano, że przy oskarżeniu o mord 
rytualny wydatki do 1000 złotych miały ciążyć na tej gminie lub okręgu, gdzie 
doszło do wysunięcia oskarżenia. Dodawano, że w małych gminach, takich jak 
Nowogródek, Słonim, Dworzec i Zdzięcioł, przywódcy gminy brzeskiej – ich 
gminy głównej – mieli również obowiązek partycypować w wydatkach137.

Tryb podejmowania decyzji w sprawie wydatków ze wspólnej kasy uzależ-
niano od ich wysokości. Podczas waadu 1670 r. postanowiono, że jeśli z powo-
du fałszywego oskarżenia pojawią się wydatki większe niż 1000 złotych, 
a sprawa nie będzie wymagała pośpiechu, to należy powiadomić gminy główne 
zgodnie z ich hierarchią. Gminy te kolejno miały napisać swoje opinie na temat 
partycypowania w wydatkach, a decyzja powinna zapaść zgodnie z opinią 
większości138. Zgodę na wydatki większe niż 1500 złotych musiały wyrazić 
wszystkie trzy gminy główne139. W 1673 r. postanowiono, że przy oskarżeniu 
o charakterze rytualnym na wydatki do 500 złotych potrzebna była zgoda jed-
nej gminy głównej, przy wydatku do 1000 złotych – dwóch, a powyżej 1000 
złotych – wszystkich czterech140.

W 1676 r. zapisano, że przy wydatkach spowodowanych oskarżeniem 
o charakterze rytualnym przekraczających 1000 złotych należało powiado-
mić – oprócz swojej gminy głównej – również pozostałe 3 gminy główne. Gdy 
sprawa jest bardzo pilna i nie sposób powiadomić wszystkich gmin, nakazywa-
no zawiadomić jedynie najbliższą gminę główną. Wówczas ta jedna gmina 
główna lub 3 gminy główne miały wysłać do danej gminy wiernika, aby czuwał 
nad wydatkami. Przy wydatkach powyżej 3000 złotych konieczna była pisem-
na zgoda wszystkich 4 gmin głównych141.

Niekiedy na pokrycie niespodziewanych wydatków nakazywano oddzielny 
pobór podatku. W 1670 r. na wydatki spowodowane fałszywymi oskarżeniami 

136 PM nr 440 (1647), PM nr 648 (1670).
137 PM nr 725 (1676).
138 PM nr 649 (1670).
139 PM nr 650 (1670).
140 PM nr 684 (1673).
141 PM nr 725 (1676).
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polecano pobrać 25 jednostek podatku krajowego, 15 podczas najbliższego dru-
giego jarmarku stołowickiego, a 10 podczas zimowego jarmarku mirskiego142.

W pinkasie waadu spotykamy nie tylko ogólne zarządzenia dotyczące 
spraw finansowanych przez waad i sposobu ich rozliczania, ale także informa-
cje o miejscowościach, w których doszło do fałszywego oskarżenia i wysokości 
poniesionych wydatków. W 1661 r. odnotowano wydatki spowodowane fałszy-
wym oskarżeniem we Włodawie (100 złotych) oraz w Różanej143, a w 1667 r. – 
spowodowane fałszywym oskarżeniem w gminie pińskiej oraz wydatek na za-
warcie ugody z księdzem z Pińska144. W 1670 r. odnotowano wydatki na 
fałszywe oskarżenia w miejscowościach Wiszniec, Nieśwież i Mir145.

Często jednak sprawy oskarżeń wysuwanych wobec Żydów odnotowywa-
no bardzo ogólnie, nie zawsze zatem wiadomo, czego dotyczyły wydatki. 
W 1634 r. odnotowano duże wydatki spowodowane „niefortunną sprawą” 
w gminie brzeskiej, które nakazano przyjąć do rachunku wydatków kraju146. 
W 1637 r. zapisano, że w związku z „niefortunną sprawą” gmina pińska ponio-
sła olbrzymie wydatki, i dlatego przyznano jej z kasy kraju 300 kop groszy li-
tewskich (czyli 750 złotych) oraz obiecano zwrócić 1/3 kosztów, które poniesie 
w przyszłości147.

Waad poczuwał się nie tylko do finansowania działań związanych z przeciw-
działaniem fałszywym oskarżeniom, ale także do finansowego wspierania ro-
dzin ofiar – sierot i wdów po osobach, które wskutek takich oskarżeń straciły 
życie. W 1627 r. zanotowano, że kraj jest winien 17 kop groszy litewskich (czy-
li 42 i pół złotego) sierotom po panu Mordechaju z Grodna (formuła „oby Bóg 
pomścił jego krew!” przy jego imieniu nie budzi wątpliwości, że chodziło o ofia-
rę prześladowań)148. W 1661 r. sporządzono rachunek z gminą Różana, która 

142 PM nr 677 (1670).
143 PM nr 551 i 553 (1661). W 1659 r. przeciwko Żydom w Różanej zostało wysunięte 

oskarżenie o charakterze rytualnym, w wyniku którego dwóch Żydów zostało skazanych na 
śmierć (J. Wijaczka, Proces o mord rytualny w Kopysi..., s. 11).

144 PM nr 628 (1667). W marcu 1666 r. doszło do antyżydowskich zamieszek w Pińsku, 
które zapewne zostały wywołane publicznym okazywaniem przez Żydów oczekiwań mes-
jańskich związanych z Sabatajem Cwi, co mogło prowokować ataki chrześcijan. W tym czasie 
podobne rozruchy miały miejsce w Wilnie i Lublinie (G. Scholem, Sabbatai Sevi. The Mysti-
cal Messiah, 1626–1676, Princeton 1973, s. 596–597). Jak zauważa Mordechai Nadav, doku-
menty źródłowe tego nie potwierdzają, choć nie jest to wykluczone (M. Nadav, The Jews of 
Pinsk..., s. 539).

145 PM nr 677 (1670).
146 PM nr 349 (1634). Zapewne chodziło tu o oskarżenie o mord rytualny wysunięte wobec 

Żydów brzeskich w 1629 r.
147 PM nr 345 (1637). Chodzi tu zapewne o napaść ze strony studentów (M. Nadav, The 

Jews of Pinsk..., s. 85).
148 PM nr 126 (1627).
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poniosła duże koszty, sięgające prawie 16 000 złotych, z powodu fałszywych 
oskarżeń. Dodatkowe wydatki obejmowały sumy wypłacone wdowie po mę-
czenniku i jego synowi. Gminy (główne?) miały wypłacić gminie różańskiej 
ponad 3000 złotych, ta jednak twierdziła, że większości tej kwoty nie otrzymała, 
co polecano wyjaśnić. Polecono również, aby obniżyć gminie różańskiej wyso-
kość należnych podatków ze względu na zniszczenia spowodowane wygna-
niem149. W 1670 r. zapisano „dla pamięci”, że przywódcy gminy różańskiej mu-
szą pokryć koszty wydatków na studia i niezbędną odzież dla sierot po reb Towii, 
który poniósł męczeńską śmierć. Należało również dać im ubrania i zwyczajowe 
prezenty (posyłane narzeczonej przez narzeczonego), kiedy nadejdzie pora ich 
ożenku150. Do sprawy oskarżenia w Różanej powrócono w 1673 r., przypomina-
jąc o osieroconym synu męczennika reb Towii z Różanej, któremu – kiedy przyj-
dzie pora jego ślubu – kraj jest zobowiązany dać prezenty za 100 złotych151.

Waad pokrywał ze wspólnej kasy koszty podejmowania starań na rzecz ja-
kiegoś oskarżonego lub uwięzionego Żyda, zwłaszcza gdy jego życie mogło 
być zagrożone (wydatki takie nazywano „na ratowanie życia”). W 1634 r. zapi-
sano, że w przypadku uwięzienia jakiegoś Żyda za kradzież, aby wydać na jego 
uwolnienie więcej niż 10 kop groszy litewskich (czyli 25 złotych), trzeba było 
uzyskać zgodę dwóch seniorów najbliżej położonych okręgów. Natomiast aby 
wydać więcej niż 50 kop groszy litewskich (czyli 125 złotych), potrzebna była 
zgoda trzech seniorów okręgów, w tym seniora okręgu wileńskiego152. Wydatki 
na ratowanie życia sięgające 50 złotych polskich miały być ponoszone przez 
gminę główną wraz z jej okolicznymi gminami. Wydatki wynoszące od 50 do 
100 złotych mogły być ponoszone przez cały kraj, jeśli gmina główna powia-
domiła i uzyskała zgodę jednej z dwóch pozostałych gmin głównych. W przy-
padku wydatków przekraczających 100 złotych konieczna była zgoda również 
trzeciej gminy głównej153.

Wydatki ze wspólnej kasy obejmowały finansowanie działań w przypadku 
procesu wytoczonego Żydowi przed Trybunałem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Gminie, w której odbywał się proces, nakazywano podjęcie stosow-
nych działań, nawet jeśli człowiek ten pochodził z innego okręgu niż ten, gdzie 
został uwięziony. Gmina ta musiała także ponieść konieczne wydatki. Później, 

149 PM nr 553 (1661).
150 PM nr 677 (1670).
151 PM nr 704 (1673). Szymon Dubnow przytacza ten wpis (pomijając jednak poprzednie 

wpisy z 1670 r.) i zauważa, że pamięć o tragicznych wydarzeniach w Różanej musiała być bar-
dzo silna, skoro po 14 latach powrócono do sprawy zabezpieczenia sieroty po męczenniku 
(S. Dubnow, Nasilija polskoj administracii nad jewriejami (Iz dieł archiwa płockago jewriejska-
go obszczestwa, 1754 –1792 g.), „Woschod” 1894, nr 9, s. 125).

152 PM nr 296 (1634).
153 PM nr 542 (1661).
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podczas waadu, należało wyjaśnić, jaką część tych wydatków ma pokryć okręg 
zamieszkania uwięzionego, jaką okręg, gdzie toczył się proces, a jaka miała 
być zwrócona z kasy kraju154.

W szczególny sposób traktowano także wydatki ponoszone w celu przeciw-
działania napadom czy najściom na dzielnicę żydowską. W 1639 r. odnotowano 
takie starania w Wilnie, spowodowane najściem na tamtejszą dzielnicę żydow-
ską. Gminie wileńskiej dano prawo wydania do 5000 złotych, z czego 1/5 obie-
cywano zwrócić z kasy kraju. Zastrzegano przy tym, że kiedy starania przyniosą 
korzyść wszystkim Żydom, na przykład w postaci zapisu w konstytucji sejmo-
wej, możliwe będzie zwrócenie większej kwoty ze wspólnej kasy155. Podczas 
tego samego waadu – zapewne pod wpływem wydarzeń w Wilnie – nałożono na 
każdą gminę obowiązek najęcia kogoś do ochrony przed najściami uczniów nie-
żydowskich, również w miasteczkach i wsiach położonych w pobliżu danej 
gminy. Gminy, które nie posiadały na to odpowiednich środków, powinny otrzy-
mać wsparcie ze wspólnej kasy, o czym mieli podjąć decyzję seniorzy kraju156.

Z kasy kraju miały być również pokrywane wydatki na wykupywanie dzie-
ci żydowskich porywanych w celu konwersji. To ratowanie dzieci dotyczyło 
także sytuacji, gdy ojciec lub matka dziecka odchodzili od religii żydowskiej157. 
W 1655 r. odnotowano koszty poniesione na jarmarku kopylskim w sprawie 
„złodziei”, wynoszące 100 złotych158. Kraj partycypował również w wydatkach 
związanych z „odzyskiwaniem” konwertytów, wyjąwszy jednak przypadki wy-
parcia się wiary (herezji)159. Można przypuszczać, że konwertytów dotyczyły 
także zapisane w 1647 r. wydatki w sprawie „wrzodu” – mniejsze niż 15 zł 
miały być pokrywane tylko przez okręg, natomiast wyższe miały być wypłaca-
ne ze wspólnej kasy160.

Waad partycypował również w wydatkach związanych ze ściganiem spraw-
ców zabójstwa Żyda, przy czym najwyraźniej chodziło o przypadki, w których 
zabójcami byli nie-Żydzi. Postrzegano tę sprawę jako szczególnie istotną, aby 
osoby dopuszczające się przemocy wobec Żydów nie pozostawały bezkarne. 
Koszty związane ze ściganiem zabójstwa mogły obejmować opłacenie for-
malnych i nieformalnych działań sądowych oraz zabiegów mających na celu 

154 PM nr 433 (1647).
155 PM nr 390 (1639). W Wilnie w latach 1634 i 1635 miały miejsce tumulty antyżydowskie, 

podczas których doszło do najścia na synagogę i domy żydowskie, a także do pobicia i obrabo-
wania wielu Żydów (o czym była mowa w rozdz. 3.1).

156 PM nr 335 (1639).
157 PM nr 365 (1639). W 1647 r. potwierdzono wcześniejsze zarządzenia dotyczące wydat-

ków ponoszonych z powodu „złodziei dzieci” (PM nr 440).
158 PM nr 525 (1655).
159 PM nr 646 (1670).
160 PM nr 438 (1647).
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doprowadzenie oskarżonego na proces. Mogły one też obejmować trzymanie 
warty przy oskarżonym161.

Wydatki na ściganie zabójstwa dzielone były między rodzinę zabitego, 
gminę oraz kraj, przy czym proporcje uzależniano od zamożności ofiary i jej 
rodziny. W 1623 r. postanowiono, że w przypadku zabójstwa osoby zamożnej 
1/2 kosztów powinni ponieść spadkobiercy, 1/4 – gmina (jeśli zabity mieszkał 
w osiedlu – to gmina główna) i 1/4 – kraj. Jeśli zamordowany był człowiekiem 
niezamożnym i jego spadkobiercy nie byli w stanie partycypować w kosztach, 
to wydatki powinny ponieść po połowie gmina i kraj162. W późniejszych zarzą-
dzeniach w przypadku zabójstwa osób zamożnych obowiązek pokrycia wszyst-
kich kosztów nakładano na sukcesorów, pozostawiając kwestię udzielenia 
wsparcia z kasy kraju do późniejszej decyzji seniorów kraju163. Obowiązek po-
niesienia wydatków (w których kraj miał później partycypować) nakładano 
również na gminy główne, na których terenie doszło do zabójstwa. Od wysoko-
ści ponoszonych wydatków uzależniano, ile gmin głównych musi wyrazić na 
nie zgodę164. Zastrzegano przy tym, że jeśli morderca przywieziony został do 
innej gminy niż ta, w której doszło do morderstwa, to gmina ta nie była zobo-
wiązana do ponoszenia wydatków165. Jeśli zabójstwo wydarzyło się poza tere-
nem Litwy, ale jego ściganie odbywało się na Litwie, to wydatki miały być 
ponoszone z wspólnej kasy kraju166.

W 1667 r. odnotowano wydatki na ściganie morderstw, do których doszło 
w gminach Wysokie, Różana, Jeziory i Brześć. W przypadku Brześcia podawa-
no bliższe informacje dotyczące zbrodni: szlachcic pobił i zranił tam pomocni-
ka nauczyciela, reb Szlomę syna Szmuela, który wskutek tego zmarł167.

W pinkasie waadu spotykamy nieraz bardzo szczegółowe zestawienia 
 wydatków, które zostały poczynione z kasy kraju, bądź miały z niej zostać 
zwrócone. Przykładem może być zapis z 1628 r., w którym zestawiono sumy 
refundowanych przez waad kosztów, m.in. na żebraków, na ściganie zabójstwa 
w Noryńsku i Janowie, na wydatki warszawskie, na prezenty dla wojewody 

161 W 1680 r. odnotowano, że „żydzi starsi Brzescy, podawszy do więzienia w zamek Brze-
scki nie iakiegos menżoboyce, tamże tego więzienia na każdą noc potężną wartą swoią żydowską 
z strzelbą ognistą, z muszkietami y rucznicami, z rohatynami, bardyszami y innym orężem do 
boiu należącym opatruią” (AWAK, t. 29, nr 64, s. 103–104).

162 PM nr 11 (1623).
163 PM nr 112 (1627), PM nr 247 (1631).
164 PM nr 439 (1647), PM nr 535 (1661).
165 PM nr 535 (1661).
166 PM nr 246 (1631).
167 PM nr 628 (1667). W 1627 r. zapisano, że kraj jest winien 25 kop groszy litewskich 

(czyli 62 i pół złotego) z powodu wydatków dotyczących zabójstwa w Pińsku, nie jest jednak do 
końca jasne, czy dotyczyło to zabicia Żyda (PM nr 126).
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wileńskiego w Brześciu i Prużanie (chodzi zapewne o prezenty dane w czasie 
posiedzeń waadu; w latach 1623, 1626 i 1627 waad zebrał się w Brześciu, 
a w 1628 r. w Prużanie), na synagogi w Chomsku, Mińsku, Rakowie i Miastecz-
ku, dla ubogich gminy Lipniki i Połocka, dla chazana z Szereszewa na posag dla 
córki, na wynagrodzenia dla sztadlana Zalmana, na wydatki waadu w Prużanie 
oraz dla pisarzy i szamesów. Zapisano także, że co roku należy redukować po-
datki gminy Szereszów z powodu oskarżeń dotyczących ich synagogi. Zanoto-
wano również, że waad zaciągnął pożyczkę (400 kop groszy litewskich, czyli 
1000 złotych) na wydatki związane ze sporem między mieszczanami mińskimi 
a tamtejszą gminą, przy czym spłacanie kwoty kapitału miało ciążyć na kahale 
mińskim, a spłata procentów należała do kraju. Odnotowano, że dwaj wysłan-
nicy gminy mińskiej dali weksel na 1000 złotych, zaś weksle od innych zamoż-
nych Żydów mińskich waad miał dopiero otrzymać168.

W niektórych sytuacjach waad zastrzegał, że wydatki nie będą refundowane 
ze wspólnej kasy. Najwyraźniej była to reakcja na próby przerzucenia przez 
gminy części wydatków na kraj. W 1633 r. postanowiono, że seniorzy kraju nie 
mają prawa kupować książek od rabinów na rachunek całego kraju, takie wy-
datki bowiem powinna ponosić odpowiednia gmina główna wraz z okolicznymi 
gminami169. W 1647 r. zapisano, że koszty ponoszone na jarmarku w Łukowie 
nie będą pokryte z kasy kraju, lecz przez uczestników tego jarmarku170. W 1655 r. 
zastrzegano, że ze wspólnej kasy nie będą pokrywane wydatki ponoszone przy 
konfliktach i sporach związanych z zakazem zatrudniania chrześcijańskich słu-
żących, ze względu na wydanie w tej sprawie dekretu królewskiego171.

W 1639 r., przywołując wcześniejsze zarządzenia dotyczące wydatków 
spowodowanych fałszywymi oskarżeniami, wyjaśniano, że sformułowanie 
„i tak samo przy pozostałych sprawach” dotyczy spraw podobnych do fałszy-
wych oskarżeń, a nie żadnych innych172. To wyjaśnienie pokazuje, że prawdo-
podobnie usiłowano podciągnąć inne wydatki pod kategorię kosztów związa-
nych z oskarżeniami rytualnymi, których refundacja ze wspólnej kasy nie była 
kwestionowana. Zastrzegano również, że kraj nie będzie ponosił wydatków 
spowodowanych oskarżeniami – nawet o charakterze rytualnym – które po-
wstały w wyniku przestępstw samych Żydów. W przypadku oskarżenia o mord 
rytualny chodziło o pobicie, którego sprawcą był Żyd173, a w przypadku oskar-

168 PM nr 98 (1628).
169 PM nr 282 (1633).
170 PM nr 442 (1647).
171 PM nr 512 (1655). O dekrecie króla Jana Kazimierza (1653 r.) potwierdzającym zakaz 

zatrudniania przez Żydów służby chrześcijańskiej była mowa w rozdz. 4.8.
172 PM nr 383 (1639).
173 PM nr 9 (1623).
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żenia o profanację hostii – o kradzież sprzętów kościelnych174. W 1670 r. zapi-
sano, że ze wspólnej kasy nie będą pokrywane wydatki, które mogą wyniknąć 
z powodu kupowania przedmiotów niewiadomego pochodzenia, zwłaszcza od 
nie-Żydów, a także rzeczy skradzionych, ogłoszonych w synagodze175.

Waad zapowiadał również, że poniesione wydatki nie będą refundowane 
w przypadku nieprzestrzegania zarządzeń waadu lub podejmowania samowol-
nych działań bez jego wiedzy i zgody.

Zarządzenia waadu określały procedurę rozliczania kosztów wspólnych, 
które mały być refundowane z kasy kraju (o sporządzaniu rachunków przez 
waad była już mowa w rozdz. 3). Rozliczenie miało nastąpić na pierwszym 
zgromadzeniu waadu po dokonaniu wydatku. Ostrzegano, że jeśli przedstawi-
ciel gminy lub osiedla nie stawi się w tym czasie, aby rozliczyć wydatek i otrzy-
mać pieniądze z kasy kraju, to w późniejszym terminie wydatek ten nie będzie 
w ogóle rozliczony. Wyjątek czyniono w przypadku posiadania pisma od senio-
rów kraju, poświadczającego, że sprawa została odłożona do kolejnego wa-
adu176. Niekiedy przesuwano termin rozliczenia niektórych kosztów na kolejny 
waad, co mogło dotyczyć przedstawionych już dokumentów bądź takich, które 
dopiero miały być dostarczone177.

Między zgromadzeniami waadów rachunki zestawiano na największych 
jarmarkach litewskich, gdzie zjeżdżali się wysłannicy gmin głównych oraz po-
zostałych okręgów i gmin. Rachunki sporządzano dwa razy w roku, na jarmar-
kach w Stołowiczach178, Kopylu179 i Mirze180. Każda gmina główna miała obo-
wiązek wysłania tam jednego lub dwóch przywódców (przede wszystkim 
seniorów kraju)181. Innym ważnym miejscem rozliczania rachunków były jar-
marki lubelskie. Każda gmina główna zobowiązana była wysłać do Lublina, na 
jarmark na Matkę Boską Gromniczną, jednego przywódcę, przy czym seniorzy 
kraju mieli pierwszeństwo przed innymi przywódcami. Przywódcy ci mieli 
 zestawić rachunek dochodów i wydatków kraju. Zastrzegano jednak, że nie 
wolno im podejmować żadnych decyzji dotyczących wydatków z kasy kraju, 

174 PM nr 725 (1676).
175 PM nr 662 i 663 (1670).
176 PM nr 275 (1633).
177 PM nr 573 i 574 (1664), PM nr 624 (1667), PM nr 628 (1667), PM nr 677 (1670).
178 PM nr 296 (1634), PM nr 578 (1664), PM nr 692 (1673). W Stołowiczach odbywały się 

dwa jarmarki: pierwszy rozpoczynał się 15 sierpnia, drugi 8 września.
179 PM nr 578 (1664). W Kopylu odbywał się największy jarmark litewski, trwający od 

6 marca do 5 czerwca.
180 PM nr 779 i 798 (1683), PM nr 829 (1691). W Mirze odbywały się dwa jarmarki: zimo-

wy (rozpoczynający się 6 grudnia) i letni (rozpoczynający się 9 maja).
181 PM nr 692 (1673): Gminy główne zobowiązywano do wysyłania po jednym przywódcy 

na jarmark stołowicki; PM nr 829 (1691): Gminy główne miały wysyłać po dwóch przywódców 
na jarmark mirski w lecie.
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lecz tylko zanotować je w rejestrze, aby rzecz została rozpatrzona podczas ko-
lejnego zgromadzenia waadu182. Od gmin, od których rachunki zostały przyjęte 
na jarmarkach, nie należało przyjmować rachunków podczas waadu183.

Na zgromadzenie waadu lub na jarmarki, gdzie zestawiano rachunki, po-
szczególne okręgi, gminy i osiedla posyłały swoich wysłanników. Przywozili 
oni kwity za zapłacone podatki i zestawienia wydatków poczynionych w inte-
resie całego kraju, które wprowadzano do rachunku i tym samym przyjmowano 
do rozliczenia. Zarządzenia waadu nakazywały, aby we wszystkich gminach 
i osiedlach przywódcy przed wysłaniem swojego przedstawiciela sprawdzali 
zestawienia wydatków, a rabin poświadczał swoim podpisem ich rzetelność. 
W gminach, gdzie nie było rabina, sami wysłannicy mieli obowiązek sprawdzić 
przed wyjazdem rejestr wydatków184. Innym sposobem weryfikacji kosztów 
poniesionych na cele wspólne było złożenie przez człowieka, który dokonywał 
wydatków w danej gminie, oświadczenia pod cheremem w sądzie, że wydatki 
te zostały zrobione uczciwie, rzeczywiście na potrzeby kraju, a nie na potrzeby 
gminy185. Wydatki – nawet poświadczone przysięgą – należało wypisać szcze-
gółowo, a nie ogólnie, co najwyraźniej miało zapobiec nadużyciom186.

Ze wspólnej kasy waad nie tylko refundował wydatki uznawane za wspól-
ne, lecz także udzielał pożyczek poszczególnym gminom. W 1634 r., wysłu-
chawszy dwóch wysłanników z Mińska, waad postanowił pożyczyć kahałowi 
gminy mińskiej sumę 1000 złotych z kasy kraju jako nieoprocentowaną po-
życzkę na 3 lata187. W pinkasie waadu odnotowane zostały także pożyczki dla 
gminy Mińsk (100 złotych)188 i dla gminy Lachowicze (3420 złotych)189. 
W 1679 r. postanowiono, że jeśli jakaś gmina główna ze względu na okoliczno-
ści będzie potrzebować dużej kwoty, to wówczas kraj wypłaci tej gminie pie-
niądze, traktując to jako udzielenie pożyczki190.

3. Długi waadu

Pinkas waadu litewskiego zawiera zarówno generalne postanowienia doty-
czące zaciągania i spłacania długów przez waad, jak i informacje o konkret-

182 PM nr 380 (1639), PM nr 435 (1647).
183 PM nr 759 (1679).
184 PM nr 473 (1650).
185 PM nr 780 (1683).
186 PM nr 536 (1661).
187 PM nr 294 (1634).
188 PM nr 585 (1667).
189 PM nr 622 (1667).
190 PM nr 769 (1679).
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nych kwotach. Nie są to jednak informacje kompletne, toteż nie da się sporzą-
dzić na ich podstawie dokładnego bilansu należności.

Podstawowy rodzaj zadłużenia waadu wynikał z zalegania z wnoszeniem 
podatków państwowych. Na zaległości we wpływach pogłównego żydowskie-
go w Wielkim Księstwie Litewskim zwraca uwagę Roman Rybarski: w wyli-
czeniu dochodów skarbu litewskiego z 1677 r. figuruje 20 000 zł należne z po-
głównego, z czego rachunki skarbowe odnotowują wpłynięcie 3500 zł i wydanie 
asygnacji na 10 000 zł, o której nie wiadomo, czy została zapłacona191. Gminy, 
zwłaszcza po zniszczeniach w połowie XVII w., miały spore trudności z płace-
niem podatków. Waad, zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości finan-
sowych gmin, prowadził świadomą politykę odciążenia uboższych podatników 
(o czym była mowa powyżej), modyfikując zasady nakładania obciążeń. Na 
wypłacanie podatków państwowych przeznaczano rozmaite dochody waadu, 
obawiając się konsekwencji narastania zadłużenia.

Waad pożyczał pieniądze zarówno od okręgów i gmin, jak i od pojedyn-
czych Żydów, między innymi przywódców waadu (np. w 1691 r. odnotowano 
dług wobec rabina i rektora jesziwy w Grodnie)192. W rejestrach długów z po-
szczególnych lat, zapisanych w pinkasie waadu, figurują gminy i osoby z tere-
nu Litwy, ale także Korony. Wśród tych ostatnich szczególnie często pojawiają 
się osoby pochodzące z Lublina i okolic, co wskazuje na częste zaciąganie po-
życzek podczas jarmarków lubelskich. Widoczne jest to także w terminach 
spłaty długów, gdzie bardzo często pojawia się termin jarmarku na Matkę Bo-
ską Gromniczną, który odbywał się właśnie w Lublinie.

Wśród wierzycieli waadu byli także nie-Żydzi: dowódcy wojskowi, szlach-
ta, zakony bądź pojedynczy księża. Pożyczanie pieniędzy stanowiło bardzo 
istotny aspekt kontaktów Żydów z klerem i Kościołem katolickim – około 
 70–80% pożyczek gminy i waady zaciągały od Kościoła (co stanowiło 90% 
wszystkich pożyczonych pieniędzy)193. Praktyka pożyczania pieniędzy instytu-
cjom żydowskim – w tym przypadku waadowi litewskiemu – była formą loka-
ty kapitału (nazywaną wyderkafem), chętnie stosowaną przez szlachtę i insty-
tucje kościelne. Z kolei instytucjom żydowskim dawało to możliwość uzyskania 
kredytu tańszego niż w przypadku pożyczek od Żydów: od szlachty pożyczano 
na 10%, a oprocentowanie pożyczek od duchowieństwa wynosiło od 3,5% do 

191 R. Rybarski, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza..., s. 232–233. Rybarski zauważa, że 
są to jedyne znane „dane liczbowe” z terenu Litwy.

192 PM nr 863 (1691).
193 J. Kalik, Patterns of Contacts Between the Catholic Church and the Jews in the Pol-

ish-Lithuanian Commonwealth: The Jewish Debts, „ Scripta Hierosolymitana”, t. 38: Studies in 
the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, red. A. Teller, Jerusalem 
1998, s. 103.
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8%, przy czym najbardziej rozpowszechnione były pożyczki na 7%194. O narze-
kaniach na wysokie oprocentowanie pożyczek zaciąganych u Żydów i o pró-
bach regulowania przez waad wysokości pobieranych odsetek była już mowa 
w rozdz. 4.6.

Wśród wierzycieli waadu litewskiego spotykamy między innymi kolegium 
jezuickie w Nieświeżu. Zaciągnięte u kolegium długi wzmiankowane są w pin-
kasie waadu w 1670 r.195 W 1697 r. starsi gmin głównych (pod dwóch z każdej 
gminy) pożyczyli „prawem wyderkafowym”, niezależnie od wcześniejszej po-
życzki w wysokości 10 000 zł, której spłata została odroczona do 1699 r., do-
datkowe 2000 zł. Oprocentowanie obydwu pożyczek wynosiło10%. Wypłace-
nie należnej sumy, zarówno kapitału, jak i odsetek, starsi waadu gwarantowali 
swoim majątkiem, dając wierzycielom prawo „dobra nasze lub prywatne, lub 
publiczne i pospolite, ruchome i leżące inne szkoły i bożnice, kramy i wszytki 
dobra do nich należące, gdziekolwiek będące, po miastach, jarmarkach, wsiach, 
karczmach, gościńcach aresztować, pieczętować, brać, zajachać i nas samych 
także brać, więzić”196. Powyższe zobowiązanie powtórzono w 1699 r.197 Jednak-
że, mimo gwarancji, w 1712 r. odnotowano zaległe odsetki wynoszące 800 zł, 
z których rektor kolegium przyjął 400 zł (poniżej zaznaczono, że oddano jedy-
nie 270 zł, a nie obiecywane 400 zł!), zaś termin wypłacenia pozostałych 400 
zł przesunął – jak zapisano, w wyniku interwencji Jerzego Jawryłowicza, admi-
nistratora dóbr nieświeskich – na jarmark mirski (czyli do zimy)198.

W notatce sporządzonej przez jezuitów nieświeskich, rejestrującej przebieg 
powyższej sprawy, znajdujemy informację o podejmowanych przez gminą 
słucką próbach przerzucenia płatności na inne gminy i o dekrecie komisarzy 
słuckich z 1717 r., nakazującym tamtejszym Żydom płacenie należności. Od-
notowano również dekret Trybunału Głównego Litewskiego z 14 V 1720, któ-
ry – ze względu na wieloletnie zaleganie waadu z wypłatą należności – nakazał 
wypłacić 50 610 zł199. Odzyskanie długu (mowa jest o należnych 14 000 zł) 
jezuici nieświescy powierzyli pułkownikowi Andrzejowi Dunin-Borkowskie-
mu. Temu jednak nie udało się uzyskać należności (pobrał jedynie 10 czerwo-
nych złotych od Żydów brzeskich i sukno na kontusz od Żydów grodzień-
skich200) i w 1733 r. zrzekł się plenipotencji. Podkreślał przy tym podjęcie 
wielu starań („z słonimskiego powiatu do Brześcia, z Brześcia do Grodna 

194 J. Kalik, Patterns of Contacts..., s. 109.
195 PM nr 676 (1670), PM nr 946 (1730).
196 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 2 (6 II 1697, Mir).
197 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 4–7 (14 VII 1699, Nieśwież).
198 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 8 (12 X 1712, Nieśwież).
199 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 14 (bd).
200 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 14 (bd).
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 nieraz i z Grodna do Chomska na sejm żydowski dla tego interessu zjeżdża-
łem”201) i narzekał na poniesione z tego powody koszty202.

Zaciągając pożyczkę na potrzeby kraju, starsi kraju dawali wierzycielom 
podpisane przez siebie weksle. Mieli prawo nakazać, aby wraz z nimi podpisali 
się członkowie kahału bądź inne zamożne osoby203. Na wekslach wystawianych 
przez waad powinni podpisać się przedstawiciele wszystkich gmin głównych, 
nie było to jednak koniecznym warunkiem dla ich ważności. W 1691 r. zapisa-
no, że wszystkie weksle i zobowiązania wystawiane przez waad wierzycielom 
są ważne nawet wtedy, kiedy któraś z 5 gmin głównych się nie podpisała204.

Zarządzenia określały też wysokość procentów płaconych przez waad wie-
rzycielom. W 1679 r. postanowiono, że przy długach waadu wobec pojedyn-
czych ludzi dozwolone jest podniesienie odsetek nawet do 20%, natomiast przy 
długach wobec gmin można było płacić co najwyżej 15%205.

Podczas zgromadzeń waadu problem zadłużenia pojawiał się wielokrotnie. 
Narzekano na stale rosnące długi, które – jak obrazowo zapisano w 1667 r. – 
„spętały szyję krajów litewskich”206. Odnotowywano również mnożące się żą-
dania wierzycieli, domagających się spłaty swoich należności.

Na spłatę długów waadu polecano pobrać określoną liczbę jednostek po-
datku krajowego, określając liczbę rat i terminy wypłacania. Były to terminy 
najważniejszych jarmarków litewskich, przede wszystkim w Stołowiczach, 
Kopylu, ale także w Mirze i Nieświeżu207.

Do poboru podatku krajowego, przeznaczonego na spłatę długów, wyzna-
czano niekiedy specjalnych poborców, którym dawano szerokie uprawnienia 
egzekwowania należności. W 1647 r. do ich pobrania wyznaczono trzech god-
nych zaufania wierników z Brześcia, którzy mieli do tego celu specjalny pinkas 
i specjalną skrzynkę. Pobranych pieniędzy nie wolno im było przeznaczyć na 
inny cel niż spłata długów, nie mieli też słuchać w tej sprawie żadnych przy-
wódców. Waad dawał też powyższym wiernikom prawo stosowania środków 

201 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 11 (VIII 1733, Brześć).
202 AGAD, AR VIII, nr 407, s. 10–12 (VIII 1733, Brześć). Plenipotencję na odzyskanie dłu-

gu Dunin-Borkowski otrzymał w roku „tysiąc siedemset dwudziestym…” (w tekście po słowie 
„dwudziestym” jest zostawione puste miejsce). W 1730 r. w pinkasie waadu zapisano, że obliga-
cja na powyższe należności wobec „księży z Nieświeża” jest w rękach pana Borkowskiego. Na 
wypłacenie tego długu waad nakazał pobrać 500 jednostek podatku krajowego (PM nr 946).

203 PM nr 156 (1628), PM nr 222 (1631).
204 PM nr 865 (1691).
205 PM nr 764 (1679).
206 PM nr 626 (1667).
207 PM nr 108 (1626), PM nr 418 (1644). PM nr 569 (1664), PM nr 570 (1664), PM nr 584 

(1664), PM nr 626 (1667), PM nr 627 (1667), PM nr 676 (1670), PM nr 799 (1687), PM nr 902 
(bd, zapewne między 1691–1694).
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przymusu i cheremu, bez pytania żadnego seniora czy dajana208. W 1664 r. na-
kazywano spłacenie długu wobec pułkownika Ernesta Nolda, którego określo-
no jako bardzo twardego wierzyciela, wymagającego natychmiastowego spła-
cenia, bez przesuwania wyznaczonego terminu spłaty „nawet o jedną minutę”. 
Na wszystkie okręgi, gminy i osiedla nałożono obowiązek wypłacenia na ten 
cel podatku krajowego. Należności należało wysłać do gminy grodzieńskiej, 
którą wyznaczono do podjęcia działań w tej sprawie, dając jej przy tym prawo 
stosowania cheremu i innych środków przymusu209.

Zarządzenia waadu nakazywały również egzekwować podatki przeznaczo-
ne na spłatę długów kraju od osób opuszczających teren Litwy. Ktoś, kto się 
przeprowadzał, choćby w celu objęcia rabinatu, zobowiązywany był do zapła-
cenia swoich części na spłatę długów kraju. Przywódcom gmin, w których do-
tychczas mieszkali wyjeżdżający, dawano prawo zatrzymania ich w drodze i skon-
fiskowania ich majątku210.

Innym stosowanym przez waad środkiem było przerzucenie obowiązku 
spłaty jego długów na poszczególne okręgi i gminy – w formie płacenia przez 
nie należnego podatku na rzecz kraju. Można przypuszczać, że taki bardziej 
„zindywidualizowany” system był znacznie skuteczniejszy i dawał większą 
gwarancję zarówno spłacenia długu, jak i pobrania podatku. Wierzyciele zwra-
cali się po swoje należności do konkretnych gmin, na które z kolei nakładano 
obowiązek wykupienia asygnacji. W 1673 r., sporządzając rachunek z gminą 
grodzieńską, nałożono na jej przywódców obowiązek wykupienia asygnacji 
na 5000 złotych, będącej w posiadaniu magnata, marszałka Potockiego (?)211. 
W 1730 r., nakazując pobranie 500 jednostek podatku krajowego na spłatę dłu-
gów waadu, przeznaczono należności z poszczególnych okręgów i gmin dla 
konkretnych wierzycieli. Ostrzegano przy tym, że w przypadku niewypłacenia 
obowiązek zrekompensowania ewentualnych wydatków i strat będzie ciążyć 
na tych okręgach i gminach212.

Wierzycielom dawano asygnacje, uprawniające do pobrania ich długu 
w  postaci podatku należnego na rzecz kraju od poszczególnych gmin i okrę-
gów. Nastę pujące asygnacje zostały wydane przez waad do pobrania podczas 

208 PM nr 450 (1647).
209 PM nr 570 (1664); LVIA, ML 348, k. 439–440v (23 V 1661, Warszawa): Król Jan Kazi-

mierz, stwierdzając, że wymienieni imiennie Żydzi „zboru” brzeskiego, grodzieńskiego i piń-
skiego – „starsi Żydowie WXL”, nie stawili się do sądu asesorskiego i nie oddali długu pułkow-
nikowi Ernestowi Noldowi, dawał wierzycielowi prawo wyegzekwowania należności wynoszą-
cych 55 000 złotych na nieruchomościach i ruchomościach żydowskich.

210 PM nr 505 (1655), PM nr 521 (1655).
211 PM nr 693 (1673). Nie jest jasne, o kogo chodziło, ponieważ zapis nazwiska jest bardzo 

zniekształcony.
212 PM nr 946 (1730).
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jarmarku kopylskiego w 1700 r.: rabinowi i rektorowi jesziwy z Grodna – na 
600 zł od gminy słuckiej, rabinowi i rektorowi jesziwy ze Słucka – na 600 zł od 
gminy słuckiej, rabinowi i rektorowi jesziwy z Krakowa – na 600 zł od okręgu 
białoruskiego, rabinowi i rektorowi jesziwy z Wilna – na 600 zł od okręgu bia-
łoruskiego, rabinowi i rektorowi jesziwy z Pińska – na 600 zł od okręgu biało-
ruskiego213. Podobnie w 1700 r. przyznano Eliaszowi, synowi zmarłego rabina 
wileńskiego Hilela Segala, prawo pobrania od gminy szkłowskiej na Białorusi 
długu i procentów należnych od waadu. Gmina ta miała wliczyć wypłaconą 
sumę (500 zł) do podatku płaconego na rzecz kraju przez okręg białoruski214.

Przy wydawaniu przez waad asygnacji polecano stosowanie określonych 
zasad. W 1683 r. zapisano, że nie wolno wydać ich nikomu przed zakończe-
niem zestawiania rachunków i wyznaczania podatku krajowego. Asygnacje 
wolno też było wydać jedynie podczas wspólnego zgromadzenia waadu, zaka-
zywano tego w przerwach między posiedzeniami215.

Niekiedy zrealizowanie asygnacji wystawionych przez waad napotykało 
trudności. Ostrzegano, że odpowiedzialność za straty poniesione przez czło-
wieka, który otrzymał od waadu asygnację i nie został spłacony, ciążyła na 
kraju216. W 1691 r. zapisano, że jeśli właściciel asygnacji zastosuje środki przy-
musu podczas jarmarków i doprowadzi do ogłoszenia cheremu, a nie uda mu 
się pobrać asygnacji, ani w całości, ani częściowo, to należy wskazać mu inne 
źródło wyegzekwowania należności217.

Zwalczano również obrót asygnacjami kraju, zwłaszcza takimi, na których 
pozostawiono puste miejsce do uzupełnienia. W 1691 r. grożono cheremem 
różnego rodzaju przestępcom, wymieniając wśród nich ludzi, którzy mają jakąś 
obligację na kraj lub „gołe” obligacje. Również osoby o nich wiedzące były 
zobowiązane powiadomić o tym kraj pod groźbą cheremu218. W wyjątkowych 
sytuacjach waad wystawiał jednak obligacje z pozostawionym pustym miej-
scem do uzupełnienia. W 1691 r. odnotowano przekazanie dwóch „gołych” 
obligacji seniorowi Joelowi z Brześcia, wiernikowi kraju. Pierwsza obligacja 
była wystawiona, aby otrzymać pożyczkę w wysokości 5500 złotych, przezna-
czoną na wypłatę drugiego pogłównego. Drugą wystawiono na pana Oleńskie-
go, któremu kraj był winien 3000 złotych. Wiernikowi zlecano wystaranie się 
o dodatkowe 2000 złotych, a wówczas stara obligacja miała być zastąpiona 

213 PM nr 908 (bd).
214 PM nr 909 (1700).
215 PM nr 794 (1683), PM nr 856 (1691), PM nr 894 (1694). Wydawania asygnacji między 

posiedzeniami dotyczył też zapewne zakaz z 1730 r.
216 PM nr 757 (1679).
217 PM nr 866 (1691).
218 PM nr 830 (1691).
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nową, do której należało wpisać łączną sumę 5000 złotych. Zaznaczano przy 
tym, że wiernik jest zobowiązany do zwrócenia obligacji, gdyby nie udało mu 
się uzyskać pożyczki219.

Specyficzną formą pożyczek było powierzanie określonych sum waadowi 
przez pojedyncze osoby. Takie zapisy mogły nastąpić za życia ofiarodawcy lub 
po jego śmierci – jako zapis testamentarny – gdzie do przekazania określonej 
sumy zobowiązani byli spadkobiercy zmarłego. Procenty od powierzanych 
sum ofiarodawcy przeznaczali na konkretne cele. W 1633 r. zapisano, że zmar-
ły reb Josef Szmerilsz ofiarował krajowi przed śmiercią sumę 1000 złotych 
jako pożyczkę. Odsetki w wysokości 10% rocznie miały być przygotowane na 
pierwszy dzień każdego waadu, aby rozdzielić je między ubogich proszących 
o wsparcie z kasy kraju220. Inny ofiarodawca, Mojżesz Łazarowicz, zapisał wa-
adowi w testamencie 1000 złotych. Procenty od tej sumy miały być rozdzielane 
między gminy zwracające się do przywódców waadu o wsparcie na budowę 
synagog221. W testamencie nie podano wysokości procentów, ale w 1647 r., 
potwierdzając otrzymanie od spadkobierców powyższej kwoty wraz z odset-
kami (razem 1250 złotych), zapisano, że odsetki wynosić będą 12% rocznie, 
czyli 150 złotych222. W intencji obydwu ofiarodawców należało odmawiać mo-
dlitwę El male rachamim podczas każdego waadu.

W 1636 r. w Lublinie poczyniono ustalenia z reb Pinchasem, synem Jeszai, 
w sprawie testamentu jego zmarłego ojca. Suma 6000 złotych na wieczne czasy 
miała stanowić kapitał, od którego procenty miały być przeznaczone na utrzy-
manie dla młodzieńców i chłopców. Pieniądze należało rozdzielić między 
3 gminy główne i ich gminy okoliczne (Brześć – 600 złotych, Grodno – 200, 
Pińsk – 200), co miało być zweryfikowane podczas następnego waadu na pod-
stawie rejestrów utrzymywanych młodzieńców i chłopców. Powyższe 6000 
złotych pozostawiono w rękach reb Pinchasa jako pożyczkę na 3 lata, od któ-
rych miał płacić w pierwszym roku 1000 złotych (nieco ponad 16,5%), a w dru-
gim i trzecim roku po 900 złotych (15%). Po upływie 3 lat reb Pinchas mógł 
albo oddać powyższą sumę seniorom kraju, albo trzymać ją dalej, płacąc 900 
złotych rocznie. Ponadto w ciągu 3 lat reb Pinchas zobowiązany był wypłacać 
każdej gminie głównej 50 kop groszy litewskich (czyli 125 złotych) jako wyna-
grodzenie dla darszana (po 1 kopie tygodniowo) oraz 10 kop groszy litewskich 
(czyli 25 złotych) za odmówienie kadiszu po kazaniu dla uczczenia swojego 
zmarłego ojca, a także 40 kop groszy litewskich (czyli 100 złotych) dla pisarza, 

219 PM nr 867 (1691).
220 PM nr 287 (1633).
221 PM nr 305 (1634).
222 PM nr 449 (1647).
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który będzie uczył pisania ubogich chłopców223. Powyższy wpis pokazuje prak-
tykę pozostawiania sumy zapisanej waadowi w rękach spadkobierców jako po-
życzki, od której płacili procenty na określony w testamencie cel.

Nieco inną sytuację odnotowano w 1667 r. W tym roku zwrócili się do wa-
adu dwaj seniorzy z Brześcia, reb Josef syn Dawida oraz jego szwagier reb 
Dawid syn Szmuela, występujący w swoim imieniu oraz w imieniu świętego 
bractwa bejt midraszu w Wielkiej Synagodze w Brześciu. Przedstawili oni 
weksel potwierdzający zaciągnięcie przez waad długu w wysokości 9000 zło-
tych i prosili, aby ta suma była wieczystym długiem. Ustalono, że procenty od 
tej kwoty, wynoszące1000 złotych (czyli nieco ponad 11%), będą wypłacane 
corocznie na potrzeby brzeskiego bejt midraszu. Zawsze w czasie poboru po-
datków powyższe bractwo miało otrzymywać asygnację na 1000 złotych, 
umożliwiającą pobranie należności we wskazanych gminach. Zobowiązywano 
przy tym gabajów synagogi, aby raz w roku przedstawiali seniorowi gminy 
i seniorowi kraju rejestr wydatków na uczonych studiujących w bejt midra-
szu i na samą synagogę224. Mamy tu więc sytuację, w której bractwo bejt mi-
draszu staje się stałym wierzycielem waadu i pobiera corocznie procenty od 
swoich pieniędzy.

Kilka przypadków powierzania waadowi pieniędzy odnotowano w 1691 r. 
Zapisano, że rabin gminy grodzieńskiej, reb Mosze syn Awrahama, przed swo-
ją śmiercią wyznaczył określoną sumę na bejt midrasz w gminie grodzieńskiej. 
Wdowa po nim, Nechama córka Beniamina, wypełniła wolę zmarłego, dodała 
też od siebie określoną sumę i zbudowała wspaniały budynek. Przeznaczyła 
również określoną kwotę z długu (który waad był jej winien) na kapitał przyno-
szący procenty. Miały być one przeznaczone dla bejt midraszu i studiujących 
w nim uczonych. Rabinowa i spadkobiercy reb Moszego zwrócili się więc do 
seniorów kraju, aby ci wyznaczyli odpowiednie źródło pobierania tych procen-
tów i wskazywali je każdorazowo podczas każdego zgromadzenia waadu225.

Spotykamy również przypadki „przenoszenia” pożyczki udzielonej wcze-
śniej innej instytucji i powierzania jej waadowi. W 1691 r. poświadczono otrzy-
manie z rąk synów zmarłego reb Gerszona syna Isachara Bera, z Grodna, 2225 
złotych jako wieczystej pożyczki na rzecz całego kraju. Wcześniej pieniądze te 
były powierzone kahałowi gminy wileńskiej na podstawie umowy z 1674 r. Od 
tej kwoty kraj miał regularnie wypłacać odsetki (cotygodniowo 6 złotych 
27 groszy) na 4 jarmarkach, które wiernik kraju zobowiązany był wysyłać 
w gotówce synom zmarłego reb Gerszona do Wilna. Za te pieniądze synowie 

223 PM nr 401 (kopia porozumienia z 1636 r.).
224 PM nr 619 (1667).
225 PM nr 831 (1691).
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reb Gerszona lub ich pełnomocnicy mieli zatrudnić melameda w gminie wileń-
skiej, aby uczył 10 osieroconych chłopców spokrewnionych z rodziną reb Ger-
szona bądź z rodziną jego żony. Za powyższe odsetki należało również zatrud-
nić pomocnika melameda oraz uczonego, który powinien egzaminować uczniów 
co szabat i nadzorować pracę melameda. Pieniądze te były także przeznaczone 
na zakup elementarzy, modlitewników, Pięcioksięgów i traktatów Miszny226.

W 1691 r. seniorzy kraju poświadczyli otrzymanie od reb Josefa syna Mor-
dechaja wieczystej pożyczki w wysokości 675 złotych, które wcześniej poży-
czył on kahałowi gminy wileńskiej. Od tej kwoty waad miał wypłacać corocz-
nie odsetki wynoszące 105 złotych (czyli trochę powyżej 15%). Pieniądze te 
należało wypłacać gotówką w dwóch ratach, w obiegowej monecie używanej 
przez kupców, a wiernik kraju miał je wysłać do Wilna, do rąk reb Josefa, jego 
pełnomocników lub potomków. Miały być one przeznaczone dla studiujących 
Torę bądź dla bractwa Talmud Tory227.

Takie pożyczki udzielane waadowi miały wymiar dobroczynny. Wspierając 
naukę, studia czy działania dobroczynne, fundatorzy zyskiwali zasługę za ży-
cia, po śmierci zaś regularnie odmawiano za nich modlitwy (w obu powyż-
szych przypadkach w intencji donatora i jego żony należało odmawiać El male 
rachamim w Jom Kipur i w święta pielgrzymkowe). Można przypuszczać, że 
dla waadu takie pożyczki były znacznie bardziej bezpieczne niż pożyczki od 
chrześcijan, choć te ostatnie obciążone były niższym procentem. Mogły one 
jednak narazić Żydów na żądania czy represje ze strony chrześcijańskiego wie-
rzyciela i ściągnąć niebezpieczeństwo na całą wspólnotę.

Inny rodzaj powierzania pieniędzy waadowi stanowiła pożyczka udzielana 
przez osoby udające się do Ziemi Świętej. Procenty od takich pożyczek miały 
być wysyłane pożyczkodawcy do Ziemi Świętej. W 1649 r. zapisano, że pani 
Frejdl, wdowa po reb Kopilu z Łucka, pożyczyła waadowi 940 złotych polskich. 
Odsetki od tej sumy miały wynosić rocznie 150 złotych (czyli niecałe 16%). 
Sumę tę przywódcy krajów litewskich mieli przekazywać co roku, podczas jar-
marku na Matkę Boską Gromniczną w Lublinie, do rąk gabaja Ziemi Izraela ze 
Lwowa. Natomiast po śmierci pani Frejdl kwota kapitałowa oraz ewentualne 
odsetki miały być zwrócone wyznaczonym przez nią administratorom, którzy 
mieli rozdzielić te pieniądze zgodnie z posiadanym dokumentem donacji228. Po-
dobną pożyczkę otrzymał waad od reb Jochanana syna Mosze  Weila z Pragi. 
Pożyczka w wysokości 1200 złotych polskich miała przynosić 200 złotych rocz-
nie (czyli około 16,5%), które należało przekazywać co roku, do końca życia 

226 PM nr 832, 833, 835 (1691).
227 PM nr 834 i 835 (1691).
228 PM nr 456 (1649).
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reb Jochanana i jego żony Chany w Ziemi Świętej. Po ich śmierci pieniądze 
mieli otrzymać i rozdzielić wyznaczeni administratorzy229.

Na wypłacanie odsetek od zapisów osób prywatnych waad nakazywał 
 pobieranie podatków, tak jak na spłatę innych należności. W 1655 r., postana-
wiając pobrać 10 jednostek podatku krajowego podczas najbliższego jarmarku 
na Matkę Boską Gromniczną, dodawano jeszcze jedną jednostkę podatku 
 krajowego, aby wysłać ją do Lublina. Stamtąd pieniądze te miały być przesła-
ne do Ziemi Izraela na wypłacenie odsetek pożyczkodawcom, którzy tam wy-
emigrowali230.

Sejm konwokacyjny w 1764 r. zniósł ryczałtowy sposób poboru pogłówne-
go żydowskiego i rozwiązał obydwa waady. Decyzję tę uzasadniano trudnością 
pobierania podatków od Żydów i narastającym z tego powodu zadłużeniem. 
Dodawano przy tym, że starszyzna żydowska „za prywatnemi swemi dyspozy-
cjami i dyspartymentami” pobiera dużo większe sumy i przeznacza je na swoje 
własne wydatki231. Jednocześnie zapowiadano rozpatrzenie sprawy zadłużenia 
waadów i zaspokojenia roszczeń wierzycieli, powołując do tego specjalną ko-
misję232. Natomiast starszych żydowskich zobowiązywano do stawienia się 
z „papierami, skryptami i regestrami długi pozaciągane pokazującemi”233. Kon-
stytucja sejmu nie dotyczyła długów poszczególnych gmin, które w sumie były 
znacznie wyższe niż zadłużenie centralnych instytucji żydowskich234.

229 PM nr 457 (1649).
230 PM nr 506 (1655).
231 Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXXIX, s. 142–143.
232 Materiały komisji likwidacyjnej opublikował Ignacy Schiper (Financjeler churbn fun 

der centraler un prowincjeler ojtonomi fun Jidn in altn Pojln [Finansowy upadek centralnego 
i prowincjonalnego samorządu żydowskiego w dawnej Polsce], „Szriftn far Ekonomik un Stati-
stik” 2, 1932, s. 1–19). W kilkunastu tabelach zestawione zostały długi waadu koronnego oraz 
ziemstw i okręgów w Koronie. Wysokość zadłużenia waadu wynosiła 171 498 zł długu oraz 
17 345 zł odsetek, natomiast ziemstw i okręgów – 2 133 613 zł długu oraz 179 133 zł odsetek 
(s. 17). Anatol Leszczyński dodaje do tego jeszcze długi okręgu tykocińskiego, podnosząc łączną 
sumę zadłużenia do 2 588 264 zł (A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony..., s. 147). Nieco inną 
wysokość zadłużenia waadu koronnego podaje Majer Bałaban (173 374 zł) oraz ziemstw koron-
nych (2 315 523 zł), wynoszącą łącznie 2 488 897 zł (M. Bałaban, Historja i literatura żydow-
ska..., t. III, s. 344). Z zadłużenia waadu i ziemstw, wynoszącego ok. 2 i pół miliona złotych, 
ok. półtora miliona przypadało na długi wobec duchowieństwa (przede wszystkim jezuitów, do-
minikanów i franciszkanów), a ok. 900 000 złotych – na długi wobec magnaterii (I. Schiper, 
Wewnętrzna organizacja Żydów..., s. 107).

233 Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXXIX, s. 147.
234 Jak podaje Ignacy Schiper, w Koronie długi gmin przewyższały długi waadu i ziemstw 

co najmniej pięciokrotnie. Pisze również, że na Litwie było „jeszcze gorzej”, przytaczając dane 
o zadłużeniu najważniejszych gmin litewskich: wileńskiej – 722 800 zł, grodzieńskiej – 
386 571 zł i pińskiej – 309 140 zł (I. Schiper, Wewnętrzna organizacja Żydów..., s. 107).
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W zapisach dotyczących finansów waadu widać wyraźnie, że olbrzymia 
większość operacji miała charakter bezgotówkowy. Na pojedyncze osoby bądź 
gminy nakładano obowiązek wypłacenia podatków lub długów w imieniu kra-
ju, co polecano odliczyć sobie od płaconych podatków235. Również poniesione 
przez gminy wydatki, które uznawano za wspólne, odliczano od należnych po-
datków236. Długi rozliczano podatkami – sumę, którą waad był winien danej 
gminie, nakazywano odliczyć od płaconych przez tę gminę podatków. Wierzy-
cielom dawno weksle i asygnacje. Na gminy główne przerzucano obowiązek 
wypłacenia innym gminom wsparcia z kasy kraju na budowę synagog, co mia-
ło być później rozliczone przy płaceniu podatków237.

System ten miał kilka zalet. Pozwalał ominąć poważny problem braku do-
statecznej ilości gotówki do dokonywania operacji finansowych. Poza tym sys-
tem rozliczeń bezgotówkowych był wygodny i bezpieczny, minimalizował bo-
wiem zagrożenia związane z przewożeniem i przekazywaniem pieniędzy. Co 
równie istotne, wprowadzał znacznie bardziej skuteczny sposób pobierania 
podatków i spłacania długów. Można przypuszczać, że groźba konfliktów z wie-
rzycielami, zwłaszcza nieżydowskimi, skutecznie mobilizowała gminy do pła-
cenia należności na rzecz kraju. Konieczność mobilizowania gotówki pojawia-
ła się przede wszystkim przy różnego rodzaju zabiegach na rzecz społeczności 
żydowskiej (na sejmach i sejmikach szlacheckich czy w innych instytucjach 
nieżydowskich) oraz w sytuacji zagrożenia, przy rozmaitych oskarżeniach, in-
terwencjach itp. Niestety system rozliczeń bezgotówkowych – wielokrotne od-
liczenia i doliczenia – nie pozwala uchwycić wysokości płaconych podatków 
ani rzeczywistej wysokości zadłużenia waadu.

235 W 1651 r. na dzierżawców ceł nakładano obowiązek zapłacenia pogłównego w imieniu 
kraju (12 000 zł), co mieli odliczyć sobie od wnoszonych opłat (PM nr 500). W 1661 r. zapisano, 
żeby odliczyć gminie różańskiej i włodawskiej z ich podatku krajowego sumy, które dały one 
krajowi na spłatę długu (PM nr 551). W 1667 r. odnotowano zaległości podatkowe okręgu biało-
ruskiego (337 złotych), postanawiając odliczyć je na wykup jeńców (PM nr 628).

236 PM nr 482 (1651).
237 PM nr 500 (1651).
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Trybunał

Trybunał waadu był gronem najwyższych żydowskich autorytetów, które 
pełniło funkcję sądu rabinicznego, podejmowało decyzje natury prawnej, wy-
jaśniało nieścisłości, cenzurowało sprowadzanie i druk książek1.

W skład trybunału wchodzili rabini gmin głównych. Sami tak określili 
swoje grono: „my, rabini gaoni i wybitni przewodniczący sądu, i rektorzy je-
sziw gmin głównych naszego kraju, którzy zasiadamy na tronie sądu podczas 
tegorocznego świętego waadu”2. W 1761 r. wśród rabinów gmin głównych 
 zasiadali również rabin i rektor jesziwy z okręgu mińskiego oraz uczony reb 
Chaim syn reb Menachema Nachuma3. Oprócz rabinów w składzie trybunału 
spotykamy również osoby świeckie, przede wszystkim seniorów kraju. Często 
w zarządzeniach określano skład sądu w zależności od typu spraw. Wpis 
z 1647 r. mówi o możliwości wniesienia przez jednostkę apelacji od wyroku do 
„gmin i gaonów” – czyli seniorów kraju i rabinów4. W 1683 r. określono, że 
trybunał waadu ma się składać z rabinów oraz przywódców (jednego lub dwóch 
z każdej gminy głównej) wybranych przez waad5. Zapisy w pinkasie waadu 
pokazują, że rozsądzaniem sporów zajmowali się także sami seniorzy kraju. 
W 1631 r. nakazano gminom wypłacenie podatków bez opóźnienia, kierując 
sprawy sporne do seniorów kraju, kiedy ci się zgromadzą6.

1 Jak pisze na temat waadu koronnego Adam Teller, ok. 1670 r. wykształciło się stałe ciało 
rabiniczne, działające przy świeckim przywództwie waadu. Przyczyna jego powstania nie jest 
jasna. Być może był to efekt reorganizacji struktur po połowie XVII w. albo reakcja na herezję 
sabatajską. Najwyraźniej odgrywało tu rolę dążenie polskich rabinów do wzmocnienia swojego 
autorytetu w społeczeństwie żydowskim. Jak zauważa Teller, działo się to w sytuacji, kiedy pro-
ces kodyfikacji halachy został zakończony (kodeks Szulchan Aruch z uzupełnieniami Mojżesza 
Isserlesa został powszechnie przyjęty), a najważniejsze kwestie społeczne i gospodarcze znala-
zły swoje rozstrzygniecie w responsach (A. Teller, Rabbis without a Function?..., s. 389–390). 
Można przypuszczać, że na Litwie, gdzie pozycja rabinów w waadzie była inna niż w Koronie 
i gdzie nie dochodziło do większych tarć między przywódcami świeckimi i rabinami (o czym 
była mowa w rozdz. 2 i 3), procesy te przebiegały znacznie łagodniej.

2 PM nr 1030 (1761).
3 PM, dodatek 2, nr 13 (21 siwan 5521 = 23 VI 1761, Słuck).
4 PM nr 426 (1647).
5 PM nr 776 (1683).
6 PM nr 253 (1631).
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Kontrowersje budził skład trybunału wyrokującego w sporach między gmi-
nami głównymi. W 1661 r. zapisano, że jeśli podczas następnego waadu jedna 
z gmin głównych zwróci się o rozsądzenie sporu z pozostałymi, to te muszą się 
z nią procesować. Każdej gminie dawano przy tym prawo wybrania sobie rabi-
na lub dajana, którego będzie ona chciała dołączyć do tego procesu7. Roz-
strzygnięcie to nie rozwiązało problemu, skoro w 1683 r. kwestia oparła się 
o trybunał waadu koronnego. Jego wyrok postanawiał, że spory między gmina-
mi głównymi na Litwie rozpatrywać mają rabini czterech głównych gmin li-
tewskich. Zastrzegano przy tym, że pozycja rabina wileńskiego jest równa po-
zycji pozostałych rabinów. Jeśli rabini ci byliby powiązani z rozpatrywaną 
sprawą, to wolno było procesować się przy dwóch arbitrach, którzy pochodzą 
z Litwy, podobnie jak decydujący arbiter. Rabinom litewskim dawano możli-
wość wzięcia decydującego arbitra z prowincji polskich lub z innego kraju8. 
Wyrok ten został powtórzony przez trybunał waadu koronnego w 1761 r.9

Ze względu na charakter spraw sądzonych przez trybunał waadu – na przy-
kład sporów między gminami głównymi – częstym problemem były powiąza-
nia sędziów z którąś ze stron. Przy rozsądzaniu przez trybunał sprawy sądowej 
dotyczącej całej gminy (jej sytuacji lub długów) uznawano wszystkich rabinów 
i seniorów kraju za zdatnych do zasiadania w składzie sądu, bez względu na ich 
powiązania z którąś ze stron – jednostką, gminą lub przywódcami gminy. Na-
tomiast członek trybunału powiązany ze stroną powinien usunąć się po zakoń-
czeniu sprawy, kiedy pojawi się potrzeba ukarania któregoś z przywódców. 
Podobnie miało być, gdyby okazało się, że sprawa nie dotyczy całej gminy, 
lecz praw lub obowiązków jej przywódców, a także oskarżeń gminy wobec 
jednostki10. W 1683 r. zadecydowano, że przy sporach między gminami głów-
nymi, w przypadku, gdyby rabini litewscy byli związani z rozpatrywaną spra-
wą, rzecz miała być rozpatrywana w sądzie polubownym, przez arbitrów po-
chodzących z Litwy11.

Trybunał waadu pełnił rolę sądu pierwszej instancji oraz sądu apelacyjne-
go. W 1647 r. określono szczegółowo, jakie sprawy należą do kompetencji po-
szczególnych sądów, uzależniając to od charakteru stron i przedmiotu sporu. 
Zapisano, że oskarżenie gminy głównej lub osiedla wobec waadu powinno 
być rozpatrywane przez rabinów. W przypadku pretensji jakiejś gminy wobec 
swojej gminy głównej proces powinien toczyć się przed przywódcami dwóch 

 7 PM nr 547 (1661).
 8 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
 9 PM, dodatek 2, nr 12 (24 tamuz 5521 = 26 VII 1761, Słuck). W ostrzeżeniu przywoływa-

no wyrok wydany przez trybunał waadu koronnego w dniu 14 tewet 5443 (12 I 1683). Zob. 
również Tosafot u-miluim..., s. 180–181, nr 97 (3 aw 5521 = 3 VIII 1761, Nieśwież).

10 PM nr 427 (1647)
11 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
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innych gmin głównych oraz rabinami wszystkich trzech gmin głównych. Nato-
miast przy sprawach cywilnych między osiedlem i jego gminą główną skład 
sądu uzależniano od wartości przedmiotu sporu: sprawy o wartości do 200 kop 
groszy litewskich (czyli 500 złotych) miały być sądzone przez trzyosobowy 
sąd, a przy sporach o większej wartości oskarżyciel miał wybór między trzy-
osobowym sądem a trybunałem waadu12.

Strona, która chciała zwrócić się o rozsądzenie sporu do trybunału waadu, 
zobowiązana była przekazać pozew co najmniej 30 dni przed wyznaczonym 
terminem rozpoczęcia waadu. Dotyczyło to spraw między jednostką a gminą 
lub między gminami. W przeciwnym razie pozwany w ogóle nie musiał reago-
wać na wezwanie13. Podczas następnego waadu sprecyzowano, że powyższe 
zarządzenie dotyczy spraw, które pojawiły się w okresie wcześniejszym niż 
30 dni do rozpoczęcia waadu. Natomiast przy sprawach, które wynikły w cza-
sie tych 30 dni, wolno było skierować pozew nawet podczas zgromadzenia 
waadu, zasięgając jednak opinii dwóch gmin głównych14.

Osoba, chcąca skierować sprawę do trybunału waadu, musiała wnieść wa-
dium w wysokości 30 kop groszy litewskich, czyli 75 złotych (w gotówce lub 
w postaci zastawu), przeznaczone na ewentualne wydatki lub grzywnę zasą-
dzoną w przypadku przegrania procesu. Seniorom kraju, zwłaszcza rabinom, 
zakazywano zajmowania się sprawami osób, które nie postąpią zgodnie z opi-
saną procedurą15. Osoby takie należało niezwłocznie usunąć z miejsca obrad. 
Do natychmiastowego opuszczenia miejscowości, w której obradował waad, 
zobowiązywano również osoby, których procesy się zakończyły16.

Nieco inny tryb postępowania przewidywano przy sporach, które pojawia-
ły się w czasie zgromadzenia waadu. W 1676 r. postanowiono, że sprawy wy-
nikłe podczas posiedzenia waadu ma rozsądzać dwóch rabinów gmin głów-
nych (jeden – z gminy głównej powoda, a drugi – pozwanego) oraz jeden dajan 
z gminy głównej pozwanego17. Zarządzenie to częściowo zmieniono w czasie 
następnego waadu, postanawiając, że spory, które pojawią się podczas waadu 
między jednostkami z dwóch gmin lub okręgów, będą rozstrzygane w sądzie 
oskarżonego18. Natomiast w 1691 r. zadecydowano, że sprawy pieniężne doty-
czące weksli, zobowiązań i wyroków, wynikłe podczas zgromadzenia waadu, 
powinien rozsądzać trybunał waadu, złożony z rabinów19.

12 PM nr 428 (1647).
13 PM nr 340 (1637).
14 PM nr 377 (1639).
15 PM nr 633 (1670), PM nr 767 (1679).
16 PM nr 776 (1683).
17 PM nr 718 (1676).
18 PM nr 748 (1679).
19 PM nr 861 (1691).
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Pierwszą grupę spraw rozpatrywanych przez trybunał waadu stanowiły 
spory, w których jedną ze stron była jednostka. Przede wszystkim były to spory 
pojedynczych osób z gminą20. W przypadku „szeregowej” gminy trybunał wa-
adu pełnił wówczas rolę sądu apelacyjnego, a w przypadku gminy głównej – 
sądu pierwszej instancji.

Jednostce występującej przeciwko swojej gminie przysługiwało prawo 
zwrócenia się do waadu, ale z zachowaniem odpowiedniej procedury. Najpierw 
należało skierować sprawę do sądu swojej gminy (do kahału i rabina), potem 
do gmin głównych, a na koniec do waadu. Za naruszenie tego porządku grożo-
no wysoką grzywną 100 czerwonych złotych21. Ostrzegano też, że rabinom nie 
wolno rozpatrywać sprawy, gdy jednostka nie ma odpowiedniego pisma, pod-
pisanego przez szamesów i poświadczającego, że człowiek ten przedstawił 
swoje pretensje w gminie i że jego żądania przekraczają sumę 100 kop groszy 
litewskich (czyli 250 złotych)22. Natomiast spory między jednostką a kahałem 
gminy głównej, których wartość nie przekraczała 100 kop groszy litewskich, 
miały być sądzone w gminach przez dwóch arbitrów (po jednym z każdej stro-
ny) oraz rabina. Przy sporach o większej wartości jednostka miała wybór, czy 
procesować się przed trzyosobowym sądem, czy przed trybunałem waadu23.

Prawo zwrócenia się do waadu dawano jednostce apelującej od wyroku 
sądu gminnego w sprawie cywilnej (czyli od wyroku wydanego przez sąd daja-
nów) lub skarżącej się na przemoc czy krzywdę wyrządzoną jej przez gminę24. 
W 1627 r. zapisano, że przed wniesieniem sprawy do seniorów kraju człowiek 
taki powinien zwrócić się do przywódców gminy, zasiadających wraz z rabi-
nem, z prośbą o rozstrzygnięcie w sprawie, która wydaje mu się przemocą lub 
krzywdą. Kiedy nie dojdą do porozumienia, powinien uzyskać odpowiednie pi-
smo podpisane przez szamesa, przedstawiające sprawę oraz odpowiedź kahału. 
Dopiero z tym pismem mógł zwrócić się do seniorów pozostałych gmin głów-
nych o rozstrzygnięcie, złożywszy najpierw odpowiednie wadium25. W 1639 r. 
zapisano, że przy sporze między jednostką a gminą (zapewne chodzi o gminę 
główną) pozostałe dwie gminy główne powinny rozstrzygnąć, czy rzeczywiście 
doszło do przemocy lub wyrządzenia krzywdy26.

20 O stosunkach między jednostką a gminą zob. S. Shilo, Stosunki prawne pomiędzy jed-
nostką a gminą w prawie żydowskim w Polsce w XVI i XVII w., [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypo-
spolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1991, s. 91–101.

21 PM nr 115 (1627).
22 PM nr 783 (1683).
23 PM nr 428 (1647).
24 PM nr 12 (1623).
25 PM nr 113 (1627).
26 PM nr 382 (1639).



239

Natomiast od wyroków orzeczonych przez kahał wraz z rabinem dopusz-
czano możliwość apelacji do waadu tylko w szczególnych przypadkach. 
W 1647 r. zapisano, że może to nastąpić, gdy jakaś gmina główna zawyrokuje 
wobec jednostki lub gminy dużą karę (np. utratę urzędu, zapisanie w pinkasie 
lub inną zawstydzającą karę) lub gdy zawyrokuje wysoką grzywnę (powyżej 
60 czerwonych złotych). Jeśli rabin zgodzi się na ten wyrok, który zapadnie 
większością głosów, to jest ostateczny i innym gminom nie wolno się tą sprawą 
zajmować. Natomiast jeśli rabin i jeszcze jeden członek składu sędziowskiego 
nie zgodzą się z tą karą, to dana jednostka lub gmina mają prawo wnieść sprawę 
do waadu27.

Prawo odwołania się do wyższej instancji przysługiwało także w przypad-
ku zasądzenia poważnych kar w procesie między jednostkami w gminie głów-
nej. Gdy zasądzona została kara hańbiąca – cherem, usunięcie ze stanowiska 
lub grzywna wyższa niż 6 czerwonych złotych – a zasiadający w składzie sądu 
rabin i jeden z przywódców nie zgadzali się z decyzją, jednostka miała prawo 
zgromadzić na swój koszt trybunał waadu. Wówczas wyrok powinny wydać 
cztery gminy główne wraz z rabinem danej gminy, którego głos miał być decy-
dujący w przypadku równego rozkładu głosów28.

Możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji przewidywano też przy 
procesie między jednostką a gminą w sprawach cywilnych. Podczas waadu 
w 1679 r. nakazano, aby gminy nie wydawały w takiej sprawie wyroku, a jedy-
nie sporządziły pozew wzywający do stawienia się przed trzech rabinów gmin 
głównych. Strony miały zebrać rabinów na swój koszt, przy czym jeden z nich 
musiał być z tej gminy, na której terenie odbywał się proces. Dodawano rów-
nież, że jeśli proces odbędzie się w Wilnie, to musi w nim uczestniczyć także 
rabin wileński (jako czwarty). Strony miały prawo dołączyć dwóch lub trzech 
przywódców z gmin głównych, ale nie z tej gminy, gdzie się odbywa proces. 
Zapisano także, że przy sporze jednostki z kahałem ten ostatni nie ma prawa 
zastosować wobec jednostki żadnych środków przymusu przez 12 tygodni, aż 
do zebrania się rabinów, do których jednostka zwróci się ze swoją sprawą. Jed-
nostka była przy tym zobowiązana do powiadomienia kahału o dniu swego 
wyjazdu, aby ten mógł również wysłać kogoś ze swojej strony, kto udzieliłby 
odpowiedzi na zarzuty29. Powyższe wpisy pokazują, że rabini gmin głównych 
zasiadali na procesach nie tylko w czasie zgromadzeń waadu.

Zarządzenia w pinkasie waadu pokazują, że gminy główne próbowały 
 blokować wnoszenie przez jednostki apelacji do trybunału waadu. W 1636 r., 

27 PM nr 426 (1647).
28 PM nr 804 (1687).
29 PM nr 749 (1679).
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podczas jarmarku w Lublinie, przywódcy waadu litewskiego wystosowali pi-
smo do seniorów gminy brzeskiej. Odnosili się w nim do zarządzenia seniorów 
brzeskich, zakazującego apelowania do seniorów kraju człowiekowi procesują-
cemu się z gminą, który uważa, że postąpiono z nim niesprawiedliwie. Przy-
wódcy waadu podkreślali, że zarządzenie to jest sprzeczne z postanowieniem 
waadu zapisanym w pinkasie, zgodnie z którym jednostce przysługuje prawo 
apelacji po wcześniejszym zapłaceniu 30 kop groszy litewskich (czyli 75 zło-
tych). Zaznaczali również, że zarządzenie gminy brzeskiej podważa współpra-
cę wewnątrz waadu, dlatego zakazywano jego stosowania, grożąc cheremem 
i grzywną za blokowanie wnoszenia spraw do trybunału waadu bądź karanie za 
to jednostek. Nakazywano gminie brzeskiej przybycie na następne zgromadze-
nie waadu i poinformowanie, który z przywódców 3 gmin będących w tym 
czasie seniorami kraju zezwolił na wydanie powyższego zarządzenia stojącego 
w sprzeczności z postanowieniami waadu. Pismo kończyło się napomnieniem, 
skierowanym do przywódców gminy brzeskiej: „Takie ostrzeżenie wystarczy 
dla mądrych i rozumnych uczonych, jak wasze szanowne wielmożności”30.

Wśród spraw sądzonych przez trybunał waadu były też spory między jednost-
ką i waadem. Dotyczyły one przede wszystkim zwrotu długów lub należności31.

Drugą grupę spraw sądzonych przez trybunał waadu stanowiły spory mię-
dzy gminami, zarówno między gminami głównymi, jak i między gminą główną 
a podlegającymi jej gminami, osiedlami czy okręgami.

Pierwszym rodzajem konfliktów między gminami sądzonych przez trybu-
nał były spory dotyczące statusu poszczególnych gmin, liczby wysyłanych 
przez nie delegatów na waady albo liczby posiadanych urzędników, a także 
granic obszarów podlegających władzy poszczególnych gmin głównych. O sta-
raniach gminy wileńskiej i słuckiej o uzyskanie statusu gminy głównej i roz-
strzygnięciach trybunału waadu w tej sprawie była już mowa w rozdz. 3.1.

Aspiracje rosnących w siłę gmin zderzały się dążeniem gmin głównych do 
utrzymania swojej dotychczasowej pozycji. Najwyraźniej pojawiały się kon-
trowersje wokół granic obszaru podlegającego władzy gminy brzeskiej oraz 
wysyłania przez nią dajanów na największe jarmarki litewskie (w Kopylu, Sto-
łowiczach, Klecku i Zelwie), skoro rzecz była rozpatrywana podczas waadu 
w 1670 r. Sąd arbitrów zadecydował, że granice obszaru podlegającego władzy 
gminy brzeskiej mają pozostać niezmienione „wiecznie, na pokolenia” i żaden 
człowiek ani żadna gmina nie mają prawa zmienić czegokolwiek w istniejącym 

30 PM nr 389 (1636).
31 PM nr 776 (1683); Tosafot u-miluim..., s. 78, nr 20 (na podstawie wyroku, wydanego 

przez trybunał waadu 1679 r. w Chomsku, przywódcy kraju spłacili spadkobierców zmarłego 
i wdowę po nim).
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stanie rzeczy. Również wcześniejsze postanowienia waadów z lat 1644, 1647 
i 1664 dotyczące dajanów jarmarcznych miały pozostać w swojej mocy32. Po-
wyższe rozstrzygnięcia nie zakończyły konfliktów, skoro w 1683 r. spory mię-
dzy czterema głównymi gminami litewskimi trafiły przed trybunał waadu ko-
ronnego (o czym będzie mowa w rozdz. 8). Wyrok pokazuje, że problem 
stanowiły granice obszarów podlegających władzy poszczególnych gmin, 
zwłaszcza gminy brzeskiej, której pozycja najwyraźniej została zachwiana po 
wydarzeniach połowy XVII w. Do spraw wywołujących konflikty należały 
również: liczba dajanów wysyłanych przez gminy główne na jarmarki litew-
skie, partycypowanie w wydatkach wspólnych, rozkład podatków i długów 
kraju, liczba posiadanych przez gminy pisarzy i szamesów w waadzie oraz wy-
bór miejsca obrad waadu33.

Podczas waadu w 1694 r. trybunał zawyrokował w sprawie sporu między 
gminą grodzieńską a wileńską o przynależność osiedli. Przypominano wyja-
śnienie zawarte we wcześniejszym wyroku, że gminie wileńskiej podlegają 
osiedla znajdujące się w obrębie 6 mil od Wilna oraz Olkienniki. Natomiast 
gminie grodzieńskiej miały podlegać dalej położone miejscowości oraz te 
w obrębie 6 mil, które od dawna jej podlegały i które zostały odnotowane 
w pinkasie okręgu gminy grodzieńskiej34. Podczas waadu w 1719/1720 w Indu-
rze trybunał zadecydował o przynależności do Grodna jednej wsi, nad któ-
rą próbowała objąć zwierzchnictwo gmina mścibowska. Podkreślono przy 
tym, że prawa gminy grodzieńskiej dotyczą również wszystkich należących do 
niej okręgów35.

W 1761 r. trybunał waadu rozpatrywał oskarżenie wysunięte przez gminę 
grodzieńską wobec okręgu kiejdańskiego w sprawie przynależności osiedli po-
łożonych za Niemnem oraz płaconych przez nie podatków. Trybunał postano-
wił, że osiedla te – zgodnie z umową zwartą wcześniej między stronami – na-
leżą po wsze czasy do okręgu kiejdańskiego. Rozstrzygnięto też kwestię 
przynależności gminy Słobódka – w sprawach podatkowych miała ona podlegać 
Grodnu, a w sprawach rabina, chazana i szamesa – gminie Kiejdany i jej okrę-
gowi. Spór dotyczył też pobierania podatku krajowego i pogłównego ze Słobód-
ki, o co przedstawiciele Grodna oskarżali przedstawicieli Kiejdan, a ci ostatni 
zaprzeczali. Trybunał zdecydował, żeby wiernik z Grodna ogłosił publicznie 

32 PM, dodatek 2, nr 3 (20 tamuz 5430 = 8 VII 1670, Sielec). Jak wynika z wyroku trybu-
nału waadu koronnego z 1683 r. (PM, dodatek 2, nr 4, 14 tewet 5443 = 12 I 1683), wyrok ten 
został wydany wspólnie przez rabinów i arbitrów, czyli trybunał waadu litewskiego w rozszerzo-
nym składzie.

33 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
34 PM nr 904 (1694).
35 Tosafot u-miluim..., s. 151, nr 65 (waad 1719/1720 w Indurze).
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w synagodze w Kiejdanach, że jeśli doszło do pobrania podatków, to muszą one 
zostać zwrócone36.

Drugi rodzaj konfliktów między gminami lub między gminami a okręgami 
wywoływały sprawy natury gospodarczej, dotyczące handlu, arend itp. W 1634 r. 
zapisano, że waad wydał wyrok sądowy w odpowiedzi na skargi gminy wileń-
skiej na mieszkańców innych gmin litewskich, którzy przybywają na handel do 
Wilna, odbierając zyski mieszkańcom. Wyrok ten szczegółowo regulował zasa-
dy prowadzenia handlu w Wilnie, przyznając co prawda prawo handlowania 
wszystkim mieszkańcom krajów litewskich, ale wprowadzając przy tym wiele 
ograniczeń wobec osób niebędących mieszkańcami37. W 1637 r. zadecydowa-
no, że w kwestiach dotyczących prowadzenia handlu przez „gości” seniorzy 
gmin będą postępować zgodnie z wyrokami rabinów z Polski i Litwy, czyli 
decyzjami trybunału waadu koronnego i litewskiego38.

Wiele sporów między gminami lub między gminą a okręgiem dotyczyło 
rozliczeń finansowych, długów itp. Podczas waadu w 1761 r. trybunał złożony 
z rabinów gmin głównych rozpatrywał żądania o należności, wysunięte przez 
gminę wileńską wobec Słucka i Białorusi, okręgu mińskiego i okręgu smorgoń-
skiego. Rozpatrywał też żądania gminy wileńskiej i słuckiej wobec gminy 
szkłowskiej i całej prowincji białoruskiej, a także sprawy taryfy i rabinatu. Po-
słaniec przekazał pismo seniorom gminy szkłowskiej i jej rabinowi, dostarczył 
im także kopię ordynacji od hetmana. W odpowiedzi na to przywódcy biało-
ruscy, zebrani na obradującym w tym czasie w Mohylewie sejmiku, postanowi-
li wysłać na waad dwóch przywódców39. Trybunał waadu postanowił, że dwie 
asygnacje, dane seniorom gminy wileńskiej podczas waadu w Chomsku, pro-
wincja białoruska musi wypłacić wraz z odsetkami40.

Gmina wileńska domagała się też zwrotu swoich należności od okręgu 
mińskiego, kierując dwukrotnie ostrzeżenie do przywódców i rabina tego okrę-
gu41. Wyrok trybunału waadu postanawiał, że trzy asygnacje wydane przez 
okręg miński podczas waadu w Indurze w roku 1719/1720, powinny być wy-
płacone gminie wileńskiej wraz z odsetkami42. Podobny wyrok trybunał wydał 
odnośnie do należności okręgu smorgońskiego wobec gminy wileńskiej43.

W 1761 r. przed waad trafił spór między gminą grodzieńską a jej okrę-
giem, dotyczący długu w wysokości 400 000 złotych polskich. Sprawa była już 

36 PM nr 952 (1761).
37 PM nr 289 (1634).
38 PM nr 334 (1637).
39 PM, dodatek 2, nr 7 (23 siwan 5521 = 25 VI 1761, 26 siwan 5521 = 28 VI 1761).
40 PM, dodatek 2, nr 8 (17 tamuz 5521 = 19 VII 1761, Słuck).
41 PM, dodatek 2, nr 9 (23 siwan 5521 = 25 VI 1761, Słuck).
42 PM, dodatek 2, nr 10 (17 tamuz 5521 = 19 VII 1761, Słuck).
43 PM, dodatek 2, nr 11 (17 tamuz 5521 = 19 VII 1761, Słuck).
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wcześniej, w 1724 r., rozpatrywana przez sąd polubowny złożony z dwóch ar-
bitrów (po jednym z każdej strony) oraz rabina grodzieńskiego. Sąd polubowny 
nakazał okręgowi wypłacać corocznie przywódcom gminy grodzieńskiej sumę 
25 000 złotych polskich przez okres 20 lat, wraz z pogłównym wynoszącym 
5000 złotych rocznie. Zapisano, że według rachunków zestawianych podczas 
zebrań okręgu, okręg pozostaje winien gminie grodzieńskiej 110 000 złotych. 
Przywódcy waadu – seniorzy i rabini gmin głównych – nakazali okręgowi wy-
płacenie tej sumy wraz z procentami należnymi za okres, który upłynął od spo-
rządzenia rachunku44.

W powyższych wyrokach gminom, na których rzecz trybunał orzekł wy-
płacenie należności, dawano prawo wyegzekwowania ich przy użyciu wszel-
kich środków przymusu. Były to przede wszystkim cherem i konfiskata mienia, 
nawet mienia jednostek na rzecz spłaty należności ich gminy. Zaznaczano, że 
konfiskata może nastąpić nie tylko na terenie Litwy, lecz także Prus, w Królew-
cu, Gdańsku i Wrocławiu – jak się można domyślać, podczas tamtejszych jar-
marków. Co więcej, egzekucja należności mogła zostać powierzona szlachci-
cowi, księdzu lub dzierżawcy ceł; można się też było przy tym odwołać do 
pomocy sądów nieżydowskich. Zalegającym z płatnościami groziło ponadto 
pokrycie ewentualnych spowodowanych przez nich wydatków i strat, na przy-
kład mogli oni zostać obciążeni kosztami wysoko oprocentowanej pożyczki. 
Natomiast gminie grodzieńskiej procesującej się ze swoim okręgiem dawano 
prawo ukarania buntowników, ogłaszając na nich cherem we wszystkich syna-
gogach okręgu oraz zakazując im posiadania rabina i szocheta45.

Trzeci rodzaj spraw rozpatrywanych przez trybunał waadu stanowiły te, 
w których stroną był sam waad. Za taką sprawę można chyba uznać konflikt 
między seniorami kraju gminy wileńskiej a trzema ludźmi zajmującymi się wy-
mianą monety, sądzony w 1761 r. przez trybunał waadu złożony z rabinów. 
Wyrok określił, jakie monety mogą być wymieniane bądź przywożone spoza 
granic kraju, komu i jakie kwoty można wymieniać oraz jakie zasady obowią-
zują przy pośredniczeniu przy wymianie. Postanowiono w nim również, że 
kurs wymiany monety ma być określany co miesiąc przez trzech przywódców 
gminy wileńskiej oraz trzech kupców pochodzących z różnych grup majątko-
wych; tych sześciu ludzi należało co roku wybierać. Wszystkie płatności przy-
padające w danym miesiącu, np. spłata długu lub opłata dzierżawna płacona 
przez arendarzy, miały być wyliczane według ustalonego kursu, który tylko 
w wyjątkowych przypadkach mógł być zmieniony decyzją sądu. Zakazywano 
przy tym kupcom zawiązywanie porozumień mających na celu zmuszenie 

44 PM nr 1028 (1761).
45 PM nr 1028 (1761).
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 wymieniających monetę lub pośredników do obniżenia kursu wymiany. Ludzi 
chcących trudnić się wymianą monety zobowiązywano do stawienia się do 
sądu gminy wileńskiej i zobowiązania się pod przysięgą do przestrzegania po-
wyższych punktów. Natomiast tym, którzy naruszą ustalone zasady, grożono 
utratą prawa wykonywania profesji, usunięciem ze zgromadzeń gminnych, 
utratą obywatelstwa i tytułu morenu oraz usunięciem z bractw działających 
w gminie. W dopisku dodawano zasady wymieniania pieniędzy nie-Żydom46.

Sporą grupę spraw rozpatrywanych przez trybunał waadu stanowiły preten-
sje finansowe wobec waadu, dotyczące podatków, wydatków na cele wspólne 
oraz zwrotu długów. W 1637 r. ustalono zasady partycypowania waadu w wy-
datkach uznawanych za wspólne, ponoszonych przy oskarżeniach dotyczących 
mordu rytualnego, profanacji hostii, czarów i zatrudniania służących chrześci-
janek, a także przy ściganiu zabójstwa. Przy innych sprawach gminy główne 
musiały orzec, że sprawa ma podobny charakter i tym samym wydatek ma być 
ponoszony z kasy całego kraju. Natomiast jeśli nie wyraziłyby na to zgody, to 
należało zwrócić się o rozstrzygnięcie sądowe do trybunału waadu, złożonego 
z rabinów47. W 1673 r. zapisano, że waad będzie partycypował jedynie w wy-
datkach ponoszonych przy oskarżeniach o mord rytualny i profanację hostii, 
oraz określono zasady, na jakich ma się to odbywać. Dodawano przy tym, że 
nie wolno wnosić oskarżenia przeciwko krajowi do trybunału waadu, aby 
wprowadzić tu jakieś zmiany48. W 1691 r. trybunał rozstrzygnął żądania finan-
sowe, dotyczące między innymi zwrotu wydatków ponoszonych w związku 
z fałszywymi oskarżeniami i wyjazdami na sejmy Rzeczypospolitej, jakie wy-
suwała wobec waadu gmina wileńska49.

Parokrotnie swoje rozstrzygnięcie przed trybunałem znajdowały żądania 
finansowe gminy mirskiej, wysuwane wobec waadu. Podczas waadu 
w 1719/1720 r. w Indurze odwoływano się do wydanego w tej sprawie wyro-
ku50. Trybunał waadu złożony z rabinów gmin głównych rozpatrywał w 1761 r. 
pretensje okręgu mińskiego wobec przywódców waadu, dotyczące wydatków, 
które okręg miński poniósł z powodu fałszywych oskarżeń, m.in. o mord rytu-
alny. Przywódcy waadu wykazywali, że udzielono już wsparcia okręgowi miń-
skiemu podczas jarmarku w Zelwie, podczas którego zgromadzili się przywód-
cy waadu. Ostatecznie zawarto ugodę, postanawiając wypłacić okręgowi 

46 PM, dodatek 2, nr 13 (21 siwan 5521 = 23 VI 1761, Słuck).
47 PM nr 307 (1637).
48 PM nr 685 (1673).
49 Tosafot u-miluim..., s. 123–125, nr 37 (wyrok trybunału waadu, 22 adar 5451 = 21 II 

1691, Chomsk).
50 Tosafot u-miluim..., s. 151–152, nr 66 (9 szwat 5480 = 19 I 1720, Indura).
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mińskiemu z kasy kraju 400 starych talarów w postaci odliczenia od należnego 
od niego pogłównego51.

W czasie waadu w 1761 r. trybunał złożony z rabinów gmin głównych roz-
patrywał sprawę pretensji, jakie wysunęli seniorzy kraju gminy grodzieńskiej 
wobec waadu. Dotyczyły one wydatków spowodowanych fałszywymi oskarże-
niami, wydatków sejmikowych, należności wypłacanych księżom (jezuitom) 
z Nieświeża oraz długów, jakie waad był winien od dawna gminie grodzień-
skiej. Trybunał orzekł, że waad musi wypłacić przywódcom gminy grodzień-
skiej 35 192 złotych polskich. Aby pobrać należną im kwotę, przywódcy gminy 
grodzieńskiej mieli prawo zastosować wszelkie środki przymusu oraz cherem – 
co ciekawe – nawet w gminach niepodlegających ich władzy. Mieli także pra-
wo konfiskować jednostkom mienie na poczet podatku krajowego, wypadają-
cego do zapłacenia przez gminę, do której należeli. Wszystkim sądom, rabinom, 
szamesom i chazanom nakazano udzielenie wsparcia przywódcom gminy gro-
dzieńskiej przy egzekwowaniu tych należności52.

Trybunał rozpatrywał także pretensje gmin wobec waadu w kwestii długów 
i należnych od nich odsetek. Przy zestawianiu rachunków podczas waadu 
w 1664 r. przywoływano wyrok rabinów dotyczący procentów należnych gmi-
nom brzeskiej grodzieńskiej, pińskiej i wileńskiej53. Podczas tego samego wa-
adu wydany został wyrok w sprawie długu waadu (30 700 zł polskich) wobec 
przywódców gminy wileńskiej. Zawyrokowano, że dług ten zostanie częścio-
wo odliczony gminie wileńskiej z należnego podatku krajowego, a częściowo 
wypłacony przywódcom gminy wileńskiej54. W 1670 r. przy zestawieniu ra-
chunków zanotowano, że gmina grodzieńska musi przedstawić weksel na 5500 
złotych, co do którego wynikło nieporozumienie, do rozsądzenia przez rabi-
nów55. W 1691 r. rabini wydali postanowienia dotyczące długu waadu wobec 
spadkobierców zmarłego pana Icchaka z Grodna, odnotowując zapłaconą sumę 
oraz kwotę, na którą wystawiony został weksel56.

Trybunał waadu wyrokował także w sprawie zapisów testamentarnych 
i sposobu płacenia od nich odsetek. W postanowieniu z 1636 r., dotyczącym 
zapisu testamentarnego na rzecz waadu, zapisano wyrok rabinów, którzy zade-
cydowali, że syn zmarłego, reb Pinchas, nie jest zobowiązany do wprowadze-
nia w życie testamentu swojego ojca57. Podczas waadu w 1691 r. rabini podjęli 

51 PM nr 953 (1761).
52 PM nr 1030 (1761).
53 PM nr 580 (1664).
54 PM nr 581 (1664).
55 PM nr 677 (1670).
56 PM nr 864 (1691).
57 PM nr 401 (1636).

Trybunał



Sejm Żydów litewskich246

decyzję w sprawie żądań wysuwanych wobec seniorów kraju przez wdowę 
oraz spadkobierców po rabinie grodzieńskim, Moszem synu Awrahama. Spra-
wa dotyczyła zapisu zmarłego na rzecz bejt midraszu, warunków pożyczenia 
pieniędzy waadowi i wyznaczenia odpowiedniego źródła pobierania należnych 
procentów58. Podczas tego samego waadu rabini gmin głównych wydali decy-
zje w sprawie zapisów testamentarnych na cele dobroczynne, gdzie zapisane 
kwoty stanowiły wieczystą pożyczkę na rzecz kraju (waadu), od której miały 
być wypłacane odsetki, przeznaczone na cel wskazany przez zmarłego. Procen-
ty od sumy zapisanej przez wspomnianego w poprzednim rozdziale reb Ger-
szona syna Isachara Bera z Grodna, pierwotnie ulokowanej w rękach przywód-
ców gminy wileńskiej, przeznaczone były na naukę dzieci – na zakup książek 
oraz zatrudnienie melameda i jego pomocnika, a także uczonego, który będzie 
egzaminował uczniów59. Natomiast procenty od sumy zapisanej przez reb Jo-
sefa z gminy wileńskiej, były przeznaczone dla studiujących Torę60.

Niekiedy spotykamy zarządzenia zakazujące kierowania pewnych spraw 
do trybunału waadu. W 1679 r. zapisano, że jeśli pojawią się kontrowersje do-
tyczące interpretacji zarządzeń w sprawie podatku krajowego, to rzecz zostanie 
rozstrzygnięta przez trzech przywódców, trzech dajanów oraz rabina, natomiast 
nie należy jej wnosić do trybunału waadu61. W 1683 r. ostrzegano, że podczas 
waadu nie będą sądzone sprawy dotyczące wydatków na potrzeby całego kraju, 
jeśli ich rejestry zostaną sporządzone niezgodnie z zarządzeniami. Przywód-
com, którzy domagaliby się rozpatrywania takiej sprawy, grożono surowymi 
karami62. Podczas tego samego waadu postanowiono również, że jeśli pojawią 
się kontrowersje wokół interpretacji zarządzeń w sprawie partycypowania kra-
ju przy oskarżeniu o mord rytualny, to gminie głównej i innej gminie, okręgowi 
lub pojedynczemu człowiekowi nie wolno pozywać kraju przed sąd trybunał 
waadu; decyzję w tej sprawie wydadzą seniorzy kraju wraz z rabinami63.

Przy funkcjonowaniu trybunału waadu dochodziło niekiedy do nieprawi-
dłowości. Jedną z nielegalnych praktyk było uzyskiwanie decyzji i podpisów 
przywódców pojedynczo, a nie na wspólnym posiedzeniu, bez rozważania 
sprawy i przyjęcia jej większością głosów. Praktykę taką odnotowano w 1667 r., 
zauważając, że podczas kilku ostatnich posiedzeń zostały wydane pisma w spra-
wach między jednostkami, między jednostką a gminą czy między dwiema gmi-
nami, choć sprawy te nie były przedmiotem obrad64. Zakazywano również, aby 

58 PM nr 831 (1691).
59 PM nr 833 i 835 (1691).
60 PM nr 834 (1691).
61 PM nr 758 (1679).
62 PM nr 780 (1683).
63 PM nr 781 (1683).
64 PM nr 614 (1667).
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sami procesujący się udawali się do członków trybunału, żeby ci podpisali pi-
sma i wyroki – miało to należeć do obowiązków szamesa65. Wyroku wydanego 
przez sąd – zarówno sąd kahału, jak i trybunał waadu – nie wolno było oznaj-
mić stronom, dopóki nie zapisano jego streszczenia66. Zapewne miało to zapo-
biec wprowadzaniu zmian do wydanego wyroku. Zwalczano także próby unie-
ważniania wyroków trybunału waadu, czego najwyraźniej dopuszczały się 
gminy główne. W 1687 r. zapisano, że gminom głównym nie wolno nigdy wię-
cej (sic!) unieważniać wyroków sądowych i postanowień waadu67.

Oprócz rozsądzania sporów i interpretowania prawa trybunał waadu wyda-
wał także zgodę (tzw. haskamę) na drukowanie bądź sprowadzenie książek. 
Aprobata oznaczała nie tylko zezwolenie na druk, lecz także na rozpowszech-
nianie i korzystnie z publikacji, np. w jesziwach. Zaaprobowane przez trybu-
nał waadu litewskiego książki były drukowane w państwach niemieckich (we 
Frankfurcie nad Odrą, w Sulzbachu i Królewcu), w Amsterdamie, Pradze oraz 
Żółkwi68.

W 1751 r. trybunał waadu litewskiego wypowiedział się w sprawie Jonata-
na Eibenschütza, rabina trzech połączonych gmin Altony, Wandsbecku i Ham-
burga, oskarżanego przez konkurenta do rabinatu, Jakuba Emdena, o sprzyjanie 
sabataizmowi. Waad stanął w obronie Eibenschütza, grożąc klątwą każdemu, 
kto odważy się wystąpić przeciwko niemu zarówno pisemnie, jak i ustnie69. Co 
ciekawe, wydaje się, że reakcja waadu litewskiego w sprawie Eibenschütza 
była szybsza niż reakcja waadu koronnego, który obłożył Emdena cheremem 
dopiero w 1753 r.

65 PM nr 714 (1676).
66 PM nr 634 (1670).
67 PM nr 811 (1687).
68 Tosafot u-miluim..., s. 74 (nr 10), s. 77–78 (nr 18), s. 78–79 (nr 21), s. 85–86 (nr 35), 

s. 134 (nr 52), s. 165–166 (nr 82), s. 167–169 (nr 84). I. Halperin, Waad Arba Aracot be-Polin 
we-ha-sefer ha-iwri [Sejm Czterech Ziem w Polsce i książka hebrajska], [w:] tenże, Jehudim 
we-jahadut be-mizrach Ejropa. Mechkarim be-toldotejhem [Żydzi w Europie wschodniej. Studia 
historyczne], Jeruszalajim 1969, s. 78–107. Artykuł zawiera listę 11 książek, które waad litewski 
zatwierdził do druku, wydając zezwolenie, czyli haskamę (s. 105–107).

69 Tosafot u-miluim..., s. 166–167, nr 83 (5 kislew 5512 = 23 XI 1751, Mir).
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Kontakty z instytucjami 
i urzędnikami nieżydowskimi

Jako instytucja reprezentująca interesy ogółu Żydów w Wielkim Księstwie 
Litewskim, waad litewski pozostawał w stałych kontaktach z urzędnikami i in-
stytucjami nieżydowskimi.

Duży wpływ na położenie ludności żydowskiej miała opinia szlachty, gro-
madzącej się na sejmikach szlacheckich, wyrażana w postaci laudów czy in-
strukcji dla posłów na sejm. Warto w tym miejscu podkreślić, że właśnie sejmi-
ki miały realną władzę na prowincji i że w praktyce od nich zależała realizacja 
uchwał sejmu Rzeczypospolitej1. Toteż przedmiotem zainteresowania zarówno 
lokalnych żydowskich władz gminnych, jak i przedstawicieli waadu, był prze-
bieg obrad sejmiku i uchwalane zarządzenia, a także – w przypadku sejmików 
przedsejmowych – wybór na posłów osób życzliwych Żydom. Jeszcze przed 
zebraniem się sejmików szlacheckich przystępowano do działań. Seniorom 
kraju polecano ponaglić cztery lub trzy tygodnie przed sejmikami ośrodki znaj-
dujące się w pobliżu miejscowości, w których zbierały się sejmiki. Nakazywa-
no czujność, żeby nie pojawiły się jakieś nowe, niekorzystne dla Żydów decy-
zje i aby uzyskać możliwie korzystne postanowienia. Polecano przy tym 
obdarować wybranych posłów szlacheckich prezentami i prosić ich o przychyl-
ność dla Żydów2. Seniorzy gmin głównych mieli uważnie obserwować, czy na 
sejmikach przedsejmowych nie pojawiają się nowe postanowienia, które mo-
głyby spowodować kłopoty dla ludności żydowskiej. Ewentualne konieczne 
przy tym wydatki miała ponieść gmina główna wraz ze swoimi okolicznymi 
gminami. Czujność nakazywano również seniorom gmin w miejscowościach, 
gdzie zbierała się na sejmiku szlachta danego powiatu. Z kolei gminie, która 
nie podejmie starań na sejmiku i nie wybierze do tego ludzi, grożono grzywną 
w wysokości 100 czerwonych złotych, przeznaczoną na dobroczynność3.

1 Jak zauważa Andrzej B. Zakrzewski, dotyczy to również okresu po 1717 r. Sejm Niemy 
deklarował co prawda ograniczenie uprawnień sejmików, ale ze względu na słabość władz cen-
tralnych zarządzenia te pozostały na papierze, a rzeczywiste zmniejszenie kompetencji sejmików 
rozpoczęło się dopiero w epoce stanisławowskiej (A.B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa 
Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i fukcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 209).

2 PM nr 147 (1628).
3 PM nr 10 (1623).
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Starania mające na celu pozyskanie przychylności opinii szlacheckiej na 
sejmikach wiązały się z wydatkami4. Początkowo koszty te mały być ponoszo-
ne przez gminy główne, wspólnie z ich okolicznymi gminami5. W 1634 r., za-
pewne ze względu na znaczną wysokość sum, uznano, że wydatki sejmikowe 
są wydatkami wspólnymi, ponoszonymi przez cały kraj6. W 1670 r. zwracano 
uwagę na konieczność ponoszenia wydatków podczas sejmików szlacheckich, 
kiedy „szlachta patrzy pożądliwie na pieniądze żydowskie”7.

Podczas sejmików Żydzi ponosili też innego rodzaju wydatki, ponieważ 
w miejscowościach, gdzie zbierały się sejmiki, narażeni byli na grabieże i ra-
bunki, przede wszystkim ze strony służby szlacheckiej i żołnierzy. Jak znaczne 
mogły być zniszczenia i straty poniesione przez ludność żydowską podczas 
obrad sejmiku, pokazuje skarga Żydów brzeskich, wniesiona do urzędu grodz-
kiego (1759 r.). Marszałek sejmiku Jan Zaborowski oraz wicemarszałek Michał 
Jackiewicz, wraz ze zgromadzonym tłumem, rozpędzili Żydów zebranych w sy-
nagodze, rabowali domy i kramy żydowskie, wymuszali pieniądze i co cenniej-
sze przedmioty (np. tabakierki), „żydów Brzeskich po ulicach y domach ściga-
iąc y szablami się dobytemi uganiaiąc attakowali” oraz poranili szamesa kahału, 
Hirsza. Urząd grodzki skazał Zaborowskiego na dwa tygodnie więzienia w wie-
ży zamku brzeskiego, a Żydom brzeskim zagwarantował bezpieczeństwo osób 
i mienia w czasie zgromadzeń szlacheckich8. Zagrożenie, jakie niosły obrady 
sejmiku szlacheckiego, powodowało konieczność „okupienia się”, aby zapo-
biec ewentualnym zniszczeniom i stratom oraz zapewnić Żydom bezpieczeń-
stwo w trakcie obrad9.

4 O wpływie Żydów na uchwały sejmów i sejmików i związanej z tym korupcji pisze też 
Wojciech Kriegseisen (Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 
1991, s. 114–116). O wydatkach ponoszonych przez Żydów podczas sejmików szlacheckich zob. 
I. Lewin, Udział Żydów w wyborach sejmowych w dawnej Polsce, [w:] tenże, Z historii i tradycji. 
Szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983, s. 35–63 oraz A. Leszczyński, Ekspensy 
kahału opatowskiego na sejmiki szlacheckie województwa sandomierskiego w 1752 r., „Czaso-
pismo Prawno-Historyczne” 38, 1986, s. 185–197. Leszczyński wymienia wypłaty dla marszał-
ków, wicemarszałków, pisarzy, posłów, sług marszałka, obrońców w komisji oraz uczestników 
sejmików (s. 187).

5 PM nr 10 (1623); PM nr 111 (1627): Wydatki sejmikowe miały być rozdzielone między 
gminę główną i jej gminy okoliczne odpowiednio do wysokości płaconego podatku krajowego; 
PM nr 162 (1628).

6 PM nr 296 (1634). Powtórzono to w 1639 r. (PM nr 369).
7 PM nr 654 (1670).
8 AWAK, t. 5, nr 462, s. 120–121.
9 Jak pisze Josef Bursztyn, zbierający się w Opatowie sejmik województwa sandomier-

skiego stanowił „istną plagę” dla tamtejszych Żydów, którzy aby zapobiec napadom służby mar-
szałkowskiej, musieli dawać pieniądze i prezenty w naturze marszałkowi sejmikowemu, jego 
pomocnikom i służbie. Jednakże mimo to – jak pokazuje zapis w pinkasie kahału opatowskie-
go – zdarzały się rabunki (J. Bursztyn, Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w., maszy nopis 
pracy magisterskiej, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, KEM 3318, s. 9). Listę wydatków 
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Wydatki ponoszone na sejmikach musiały być bardzo wysokie i stanowiły 
dotkliwe obciążenie dla kasy kraju, skoro waad w 1670 r. wyznaczył limit re-
fundowanych sum. Dla gmin głównych było to 150 złotych, a dla osiedli 30 kop 
groszy litewskich (czyli 75 złotych)10. Nakazano również przestrzeganie okre-
ślonej procedury przy rozliczaniu wydatków wspólnych, dając każdemu przy-
wódcy możliwość zawetowania wydatków w przypadku jej nieprzestrzega-
nia11. Kolejne ograniczenia dotyczące wydatków sejmikowych w małych 
miejscowościach wprowadzono podczas waadu w 1673 r. Postanowiono, że dla 
miejscowości, gdzie nie ma stałego minjanu, limit wydatków sejmikowych re-
fundowanych z kasy kraju ma wynosić 20 złotych12.

Ze szczególną uwagą waad litewski śledził decyzje zapadające na sejmach 
Rzeczypospolitej. Pojawiająca się w pinkasie formuła „oby był (okazał się) 
dobry dla całego Izraela!” – tam, gdzie mowa jest o przyszłym sejmie – nie była 
tylko retoryczną figurą ani pobożnym życzeniem, lecz wyrazem rzeczywistego 
zaniepokojenia o to, co determinowało położenie Żydów.

Sejm Rzeczypospolitej wyznaczał wysokość płaconego przez Żydów po-
głównego i innych świadczeń, uchwalał także generalne zarządzenia dotyczące 
ludności żydowskiej. Parokrotnie w pinkasie spotykamy zapisy wyrażające na-
dzieję, że pogłówne nie zostanie uchwalone podczas sejmu, co oznaczało, że 
nie zostanie podwyższone i będzie obowiązywać w dotychczasowej wysoko-
ści13. Z kolei w 1655 r. zanotowano, że docierają wieści o podwyższeniu przez 
sejm Rzeczypospolitej wysokości pogłównego żydowskiego14. Ze względu na 
obowiązek rozdzielania i poboru pogłównego żydowskiego przez waad, termi-
ny jego zgromadzeń uzależniano od terminarza zbierania się sejmów Rzeczy-
pospolitej, o czym była już mowa w rozdziale o organizacji waadu. Niekiedy 

sejmikowych kahału opatowskiego z 1752 r. opublikował Anatol Leszczyński. Urzędnikom szla-
checkim i poszczególnym szlachcicom oprócz gotówki dawano różnego rodzaju prezenty, głów-
nie cukier i kawę, ale także cytryny, pomarańcze, tkaniny i buty. Natomiast służbę i żołnierzy 
obdarowywano na ogół mniej wyszukanymi produktami: chlebem, mięsem, tytoniem, tabaką czy 
chustkami. Rejestr odnotowywał też wynagrodzenia dla urzędników gminnych „za fatygę” pod-
czas sejmiku. (A. Leszczyński, Ekspensy kahału opatowskiego..., s. 193–197).

10 PM nr 654 (1670).
11 PM nr 652 (1670). Jak zauważa Izaak Lewin, świadczy to o spadku zaufania do podej-

mujących interwencje, co spowodowane było malwersacjami (I. Lewin, Udział Żydów w wybo-
rach sejmowych..., s. 50).

12 PM nr 691 (1673).
13 PM nr 108 (1626): Planując pobranie podatku na spłatę długów kraju, wyrażano nadzie-

ję, że do jarmarku na Matkę Boską Gromniczną nie zostanie uchwalone pogłówne przez sejm 
Rzeczypospolitej w Warszawie; PM nr 253 (1631): Postanowiono, że jeśli sejm Rzeczypospolitej 
w Warszawie nie uchwali pogłównego, to należy pobrać 4 jednostki podatku krajowego na spła-
tę długów kraju.

14 PM nr 504 (1655).
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z innych powodów uzależniano działania waadu od obrad sejmu Rzeczypospo-
litej. W 1664 r. odnotowano imiona dwóch ludzi, którzy wbrew zarządzeniom 
próbowali bez zgody gmin głównych objąć dzierżawę ceł litewskich. Decyzję 
o wszczęciu przeciwko nim procesu odkładano do zakończenia sejmu Rzeczy-
pospolitej, obradującego w Warszawie15. Zapisano, że sprawę odłożono z ukry-
tych powodów, można jednak przypuszczać, że nie chciano nagłaśniać kwestii 
dzierżawienia przez Żydów podatków publicznych, wzbudzającej od dawna 
sprzeciw sejmikującej i sejmującej szlachty.

Wysłannicy waadu regularnie udawali się na sejmy Rzeczypospolitej do 
Warszawy i do Grodna. Na gminy główne nakładano obowiązek posyłania po 
jednym wysłanniku, przy czym najczęściej zarządzenia mówią o przywód-
cach16. Wydatki przez nich ponoszone oraz wynagrodzenie za ich trudy miały 
być pokrywane z kasy kraju. W 1632 r. postanowiono, że również kahał miński 
ma wysłać jednego człowieka ze swojej gminy, przy czym z kasy kraju należa-
ło pokryć tylko połowę jego wydatków17. W 1670 r. przypominano, że na każ-
dym sejmie Rzeczypospolitej, musi być obecnych dwóch przywódców, zaś 
przywódca gminy brzeskiej musi być zawsze na rozpoczęciu sejmu18. Liczba 
wysłanników wynikała z przepisów prawa żydowskiego, wymagającego dwóch 
osób do złożenia wiarygodnego świadectwa.

Zapis w pinkasie z 1676 r., mówiący o wspólnym podjęciu decyzji przez 
przywódców z Polski i seniorów kraju litewskiego, którzy będą w Krakowie, 
pokazuje, że przedstawiciele waadu udawali się także na sejmy koronacyjne19. 
Szczególnym rodzajem starań podejmowanych podczas sejmów koronacyj-
nych było uzyskanie od nowego króla zatwierdzenia przywilejów wydanych 
dla Żydów przez poprzednich monarchów. I tak na przykład w potwierdzeniu 
przywilejów Żydów litewskich, wydanym przez Jana Kazimierza (17 II 1649), 
znajdują się wcześniejsze zatwierdzenia władców, Zygmunta III (1 II 1588) 
i Władysława IV (15 II 1633), wydane podczas sejmów koronacyjnych20.

15 PM nr 585 (1664).
16 PM nr 269 (1632), PM nr 688 (1673), PM nr 761 (1679).
17 PM nr 269 (1632).
18 PM nr 636 (1670).
19 PM nr 731 (1676). Sejm koronacyjny w Krakowie odbywał się w dniach 2 II – 13 III 1676.
20 AWAK, t. 5, nr 471, s. 144–151. W potwierdzeniu Zygmunta III zapisano: „Bili nam 

czołem, hospodaru, wszyscy Żydowie zborów Brzeskiego, Trockiego, Grodzieńskiego, Pińskie-
go y inszych miast, miasteczek naszych królewskich, kniazkich, pańskich y ziemiańskich, du-
chownych y świeckich, w wielkim xięstwie Litewskim, ziemiach ku niemu należących mieszka-
iących, abychmy im prawa, przywileia, listy, wolności ich, od przodków naszych, królów ichmści 
polskich y wielkich xiążąt Litewskich nadane y potwierdzone, także umowy y postanowienia ich 
pewne, przez ugody z niektóremi miasty uczynione, listem naszym stwierdzili” (s. 146). Jest to 
o tyle ciekawe, że pokazuje współpracę gmin litewskich, a także Karaimów, przed wydzieleniem 
się waadu litewskiego.
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Zarządzenia podkreślały, że osoby wysyłane na sejmy powinny mieć odpo-
wiednią pozycję, umożliwiającą im przebywanie na dworze królewskim i na 
dworach magnackich. W 1691 r. zapisano, aby podczas sejmu w Warszawie 
wśród wysłanników było przynajmniej dwóch, którzy będą mogli pojawiać się 
w pałacu królewskim i w pałacach magnackich. Co do pozostałych wysłan-
ników zalecano, żeby byli to ludzie mądrzy i doświadczeni, znający prawo 
 żydowskie21.

Oprócz wysłanników gmin głównych przebieg obrad sejmów Rzeczypo-
spolitej śledzili sztadlani kraju. Do ich obowiązków należało udawanie się na 
sejmy, przy czym zarządzenia często przypominały o konieczności punktualne-
go przybycia na rozpoczęcie obrad. Podobnie jak w przypadku wysłanników 
gmin głównych, podkreślano, aby sztadlani mieli możliwość przebywania w pa-
łacu królewskim i w pałacach magnackich. W 1628 r. zapisano nazwiska trzech 
sztadlanów kraju, „dzielnych bohaterów”, którzy mogą przebywać w pałacu 
króla i w pałacach magnackich. Byli to: Jeszaja z Wilna, Bejrach z Brześcia 
oraz Mordechaj z Łomazów. Mieli oni śledzić obrady sejmu Rzeczypospolitej 
i podejmować starania na rzecz wspólnego dobra wszystkich Żydów litew-
skich. Bejracha i Mordechaja zobowiązywano do stawienia się w miejscu ob-
rad sejmu Rzeczypospolitej w pierwszym dniu sejmu, a reb Jeszaja miał do 
nich dołączyć najszybciej, jak to możliwe. Pośpiech przy wyjeździe na sejm 
Rzeczypospolitej nakazywano również 3 wysłannikom, delegowanym po jed-
nym z każdej gminy głównej22.

Oprócz sztadlanów na sejmy Rzeczypospolitej do Warszawy i Grodna uda-
wali się także wiernicy kraju23.

Jednocześnie waad surowo zakazywał wyjeżdżania na sejmy Rzeczypo-
spolitej innym osobom, które nie powiadomiły o tym swojej gminy głównej i nie 
uzyskały od niej pisemnej zgody. Osobom lekceważącym ten zakaz grożono 
surowymi karami, a przywódcom gmin nakazywano użyć wszelkich środków, 
żeby wstrzymać ich wyjazd. Ostrzegano też, że jeśli ktoś wyjedzie bez pozwo-
lenia i wynikną z tego jakieś nieszczęścia, to nie zostaną podjęte żadne starania 
na jego rzecz. Sztadlani będący w Warszawie mieli o tym ostrzec nieposłuszną 
osobę, a gdy to nie odniesie skutku – zawiadomić gminę główną, aby ta  ukarała 

21 PM nr 855 (1691).
22 PM nr 206 (1628). Stosowana przez szlacheckich posłów i senatorów praktyka opóźnia-

nia przyjazdu na sejm, spowodowana chęcią ograniczenia wydatków, jest często odnotowywana 
w różnych pamiętnikach i diariuszach sejmowych. Zapewne z podobnych powodów mogli opóź-
niać swój przyjazd wysłannicy żydowscy.

23 PM nr 798 (1683): Ustalając zasady wyboru i obowiązki wierników kraju, zapisano, że 
jeśli wiernik kraju będzie wyjeżdżał do Warszawy lub Grodna, to otrzyma z kasy kraju 15 złotych 
polskich.
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winowajcę cheremami i klątwami24. Jednakże w 1661 r. zanotowano, że wielu 
ludzi nie zwraca uwagi na dawny zakaz i samowolnie wyjeżdża na sejmy Rze-
czypospolitej do Warszawy, wywołując wiele konfliktów. Powtórzono więc 
wcześniejsze zarządzenia, surowo zakazując mieszkańcom wszystkich gmin 
i osiedli udawania się na sejm w Warszawie bez otrzymania polecenia lub ze-
zwolenia od przywódców gminy głównej. Osoba, która otrzymała zgodę na 
wyjazd, powinna posiadać dokument od przywódców gminy głównej, aby oka-
zać go przywódcom przebywającym w Warszawie. Zakaz ten polecano gmi-
nom głównym ogłaszać w synagogach 30 dni przed każdym sejmem, grożąc 
cheremem i przestrzegając przed samowolnym wyjazdem25.

Wysłannicy żydowscy obecni na sejmie żydowskim, zarówno delegowani 
przez gminy główne, jak i urzędnicy waadu, podejmowali różnorodne starania 
na rzecz Żydów litewskich. Działania te określane są w źródłach hebrajskich 
słowem sztadlanut, które najlepiej i najkrócej oddaje termin „lobbing”. Obej-
mowały one starania o zablokowanie niekorzystnych dla Żydów zamierzeń, 
przede wszystkim niedopuszczenie do uchwalenia podwyżki pogłównego ży-
dowskiego i dodatkowych obciążeń, a także uzyskanie korzystnych zapisów 
w konstytucjach sejmowych26. Podejmowanie takich starań przez wysłanni-
ków żydowskich prowadziło niekiedy do posądzeń o przyczynienie się do zry-
wania sejmów, aby nie dopuścić do uchwalenia konstytucji zawierających nie-
korzystne dla Żydów zapisy27.

Zabiegi wysłanników waadu miały także na celu torpedowanie wrogich Ży-
dom postulatów mieszczan, zmierzających do ograniczenia praw i powstrzyma-
nia aktywności gospodarczej ludności żydowskiej. Największe miasta Rzeczy-
pospolitej miały prawo wysyłania na sejmy swoich delegatów (w 1649 r. takie 
prawo uzyskało Wilno), ale i mniejsze miasta wysyłały swoich plenipotentów, 
którzy w kuluarach załatwiali różne doraźne sprawy swoich mocodawców28.

24 PM nr 39 (1623).
25 PM nr 534 (1661).
26 PM nr 390 (1639): Ze względu na starania podejmowane z powodu napaści dawano 

gminie wileńskiej prawo poczynienia wydatków do wysokości 5000 złotych polskich, gwarantu-
jąc zwrot 1/5 tej sumy z kasy kraju. Zanotowano przy tym, że jeśli działania przyniosą korzyść 
wszystkim Żydom w postaci korzystnego zapisu w konstytucji sejmu Rzeczypospolitej, to waad 
rozważy zwrot większej sumy ze wspólnej kasy.

27 W instrukcji uchwalonej w 1744 r. przez sejmik ziemi liwskiej dla posłów na sejm 
stwierdzano: „Żydów że w Koronie Polskiej innumerosa progeneratio znajduje się i do tejże 
perfekcji przyprowadzają, że sejmy swoje miewają, a nasze psują” (Sejmy i sejmiki koronne 
wobec Żydów..., nr 359, s. 300).

28 J. Goldberg, Posłowie miasta Lwowa na sejmy wobec Żydów lwowskich w XVII–XVIII 
wieku, [w:] tenże, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
Kraków 2012, s. 48–49.
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Zalecenia formułowane przez waad litewski dla wysłanników na sejmy 
Rzeczypospolitej były zazwyczaj bardzo ogólne (np. działanie dla dobra i po-
żytku wszystkich Żydów), co uniemożliwia określenie, jak skuteczne były po-
dejmowane zabiegi. Bardziej konkretnie zadania wyznaczono wysłannikom 
podczas waadu w 1651 r. Zapisano wówczas, że niedawno został nałożony na 
Litwę podatek podymnego (podymne wprowadzono w 1649 r.) i podczas ostat-
niego sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie przywódcy podjęli energiczne sta-
rania, żeby podymne, nałożone oddzielnie na każdego Żyda, zapłacić w formie 
ryczałtu29. Konstytucja sejmu nadzwyczajnego, który zebrał się w Warszawie 
w 1652 r., mówi o 20 000 złotych podymnego nałożonego na Żydów litew-
skich30, a więc najwyraźniej nakazane starania odniosły skutek. Postanowienie 
waadu z 1651 r. zalecało, aby również w przyszłości zabiegać o to, by płacić 
podymne w postaci ryczałtu. Konstytucja kolejnego sejmu w 1653 r. podaje 
wymiar podymnego dla Żydów litewskich w postaci ryczałtu (4000 zł)31, być 
może właśnie wskutek starań podjętych przez wysłanników żydowskich. Nato-
miast późniejsze sejmy już ryczałtu podymnego nie uchwalają, trudno jednak 
jednoznacznie stwierdzić, czy świadczy to o nieskuteczności starań żydow-
skich, czy też o ich zaniechaniu.

Podczas waadu w 1655 r. nakazywano sztadlanom podjęcie starań podczas 
sejmu warszawskiego, aby w konstytucji sejmowej zagwarantowania została 
pomoc nie-Żydów przy pobieraniu podatków od Żydów. Chciano uzyskać za-
pis, że każdy magnat i administrator musi pomagać przy pobieraniu podatków 
od każdej gminy i osiedla, zgodnie z postanowieniem przywódców ich gminy 
głównej. Miało to także dotyczyć zaległych podatków32. Najwyraźniej efek-
tem zabiegów sztadlanów jest zapis w konstytucji sejmu nadzwyczajnego, ob-
radującego w Warszawie w maju i czerwcu 1655 r., dotyczący pogłównego 
żydowskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, że „na sprzeciwnych od wsze-
lakich urzędów pomoc ma być oddawana”33.

Działania na sejmach Rzeczypospolitej oznaczały duże wydatki. Senatorom 
i posłom udającym się na sejm dawano prezenty. W postanowieniach waadu 
z 1628 r. zapisano, że koszty prezentów, dawanych przez gminy główne magna-
tom przejeżdżającym przez te gminy w drodze na sejm Rzeczypospolitej, będą 
ponoszone z kasy całego kraju. Zastrzegano, że dotyczy to magnatów przeby-
wających w otoczeniu króla, za których pośrednictwem można podejmować 

29 PM nr 487 (1651).
30 Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów..., nr XC, s. 74.
31 Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów..., nr XCI, s. 76 (sejm nadzwyczajny w Brześciu 

Litewskim w 1653 r.).
32 PM nr 518 (1655).
33 Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów..., nr XCIV, s. 77.
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starania dla dobra Żydów całego kraju34. Delegaci wysłani do Warszawy na 
sejm Rzeczypospolitej przed rozjechaniem się do swoich gmin mieli zebrać się 
razem i zestawić wydatki sejmowe. Grożono, że wydatek, który nie zostanie 
zanotowany w Warszawie, nie będzie później przyjęty do rozliczenia35. Zarzą-
dzenie z 1661 r. wspomina o odnotowywaniu płatności w pinkasie warszaw-
skim36, tak więc najwyraźniej prowadzono specjalną księgę do rozliczeń pod-
czas sejmów odbywających się w Warszawie.

Podział wydatków ponoszonych podczas sejmów stanowił przedmiot sporu 
między waadem koronnym a waadem litewskim i został rozsądzony przez try-
bunał waadu w Lublinie w 1633 r. Wyrok stwierdzał, że mieszkańcy Litwy nie 
muszą dawać niczego na prezenty dla posłów na sejm i marszałka izby posel-
skiej, ponieważ sami dają prezenty posłom litewskim. Zobowiązani są natomiast 
ponosić 1/7 wydatków na „przemoc w Warszawie”, co zapewne oznacza uchro-
nienie przed przemocą i zagwarantowanie bezpieczeństwa Żydom zjeżdżającym 
do Warszawy na czas sejmów37. Najwyraźniej nie zakończyło to sporów i do 
sprawy powrócono w 1681 r. Sąd złożony z rabinów z Korony i Litwy, który 
zebrał się w Łęcznej, zajął się pretensjami pieniężnymi waadu koronnego wobec 
waadu litewskiego, obejmującymi wydatki podczas sejmów Rzeczypospolitej 
w Warszawie, między innymi na wynagrodzenie dla sztadlana waadu koronnego 
oraz na prezenty dla króla i magnatów. Wyrok dawał waadowi koronnemu dwa 
rozwiązania do wyboru: albo domagać się od waadu litewskiego 1/14 wszyst-
kich poniesionych wydatków, albo ryczałtu w wysokości 9000 złotych. Zastrze-
gano jednak, że w ogólnej sumie wydatków nie zostały uwzględnione wydatki 
sejmowe i że obie strony miały je ponosić oddzielnie. Przytaczano przy tym ar-
gumenty strony litewskiej, wskazujące, że sejmy Rzeczypospolitej odbywają się 
również w Grodnie i Żydzi litewscy tak samo ponoszą wydatki sejmowe38.

Na wydatki podczas sejmów Rzeczypospolitej polecano wysyłać część po-
datku krajowego do miejscowości, gdzie obradował sejm. W 1647 r. postano-
wiono, żeby zawsze 30 dni przed sejmem Rzeczypospolitej każdy okręg wysy-
łał do swojej gminy głównej 3 jednostki podatku majątkowego w gotówce. 
Pieniądze te gminy główne musiały posłać, razem ze swoim podatkiem, na 

34 PM nr 162 (1628).
35 PM nr 380 (1639).
36 PM nr 551 (1661).
37 PM, Dodatek 1, nr 1 (1633). Wyrok nosi datę 19 adar II 5393. Wydawca zauważa, że data 

w kopii brzeskiej pinkasu została błędnie zapisana: zamiast roku 5393 (1633) powinien być 5383 
(1623) oraz że waad litewski zebrał się w miesiącu elul 5383, a w miesiącu adar 5383 już nie 
funkcjonował. Wydaje mi się jednak, że jest to niesłuszne stwierdzenie, chodzi bowiem o wyrok 
wydany podczas waadu koronnego w Lublinie (kopię wydaje pisarz gminy lubelskiej) i nie ma 
żadnych przesłanek, żeby kwestionować datę figurującą w tekście wyroku.

38 PM, Dodatek 1, nr 7 (1681).
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dzień rozpoczęcia sejmu. Okręgom, które nie wyślą na czas swoich należności, 
grożono, że przywódcy zaciągną pożyczkę na ten cel na okres kwartału, a spła-
tą odsetek obciążą zalegających39. W 1650 r. potwierdzano dawne zarządzenie, 
nakazując dodać do wcześniej uchwalonych 3 jednostek podatku krajowego 
jeszcze 2 jednostki. Ostrzegano, że jeśli jakaś gmina nie wyśle 5 jednostek po-
datku krajowego do Warszawy, to obecni tam przywódcy zaciągną pożyczkę, 
nawet na wysoki procent, a jej spłata spoczywać będzie na danej gminie. Do-
datkowo grożono karami i grzywnami. Zapisano także, że przywódcy przeby-
wający w Warszawie będą mogli zarekwirować majątek pojedynczego czło-
wieka pochodzącego z gminy lub okręgu zalegającego z wypłatą, do wysokości 
tej należności, pozostawiając mu tylko to, co jest konieczne do przeżycia. Obo-
wiązek zwrócenia skonfiskowanej sumy i procentów spoczywał na macierzy-
stej gminie lub okręgu, z którego pochodził dany człowiek40. W 1661 r. przypo-
minano zarządzenie nakazujące wszystkim gminom, osiedlom i okręgom 
wysyłanie na każdy sejm Rzeczypospolitej odbywający się w Warszawie swo-
jego podatku krajowego. Podkreślano, że tego wymaga dobro wszystkich Ży-
dów. Przywódcom przebywającym w Warszawie nakazywano odnotować 
w pinkasie ośrodki, które nie przysłały swoich podatków. Natomiast na jarmar-
kach w Kopylu i Stołowiczach, które odbywają się po sejmie, na dajanów jar-
marcznych nakładano obowiązek obłożenia cheremem członków kahałów tych 
ośrodków, które nie wysłały swojego podatku do Warszawy. Mieli oni również 
zarekwirować ich majątek w wysokości 30 sum podatkowych oraz na pokrycie 
wynikłych wydatków i szkód41. W 1664 r. odnotowano 50 jednostek podatku 
majątkowego, które należało pobrać na sejm warszawski42.

Bardzo ważne były także kontakty z królem i otoczeniem królewskim. Ko-
rzystne było zatem, aby funkcję sztadlanów waadu pełniły osoby będące serwi-
torami królewskimi, mające prawo rezydowania na dworze królewskim 
i w miejscach pobytu króla, będące w stałych kontaktach z otoczeniem monar-
chy. Osoby te wykorzystywano dla uzyskania korzystnych decyzji władcy. 
W uniwersałach królewskich często zapisywano, że zostały one wydane w wy-
niku suplik Żydów, wniesionych za pośrednictwem „wielmożnych Panów Rad 
i urzędników przy boku Naszym będących”. Wydanie bądź potwierdzanie 
przez władców przywilejów dla Żydów litewskich było właśnie wynikiem sta-
rań przedstawicieli lub sztadlanów waadu43.

39 PM nr 441 (1647).
40 PM nr 486 (1650).
41 PM nr 543 (1661): Zarządzenie nakazywało wysyłanie na każdy sejm 30 jednostek po-

datku krajowego.
42 PM nr 584 (1664).
43 W 1670 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki zwolnił Żydów litewskich z płacenia zale-

głego podatku powrotnego, co nastąpiło w wyniku supliki „umyślnych posłów” żydowskich, 
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Króla oraz osoby z rodziny królewskiej honorowano w szczególny sposób. 
Waad litewski przewidywał specjalny sposób postępowania, gdy monarcha bę-
dzie przejeżdżał przez którąś gminę. Okazję taką dawały wyjazdy króla na sej-
my do Grodna. Przejeżdżającego władcę uroczyście witano i obdarowywano 
prezentem44. Waad regulował problem podziału wydatków ponoszonych pod-
czas wizyty królewskiej. Postanawiał, że jeśli król będzie przejeżdżał przez 
Grodno lub Pińsk, to należy o tym powiadomić gminę brzeską. Jeśli gmina 
brzeska wyśle do tej gminy kogoś z prezentem, aby powitał króla, to wszystkie 
wydatki miały być pokryte z kasy kraju. Jeśli nie wyśle, to wydatki miały być 
w połowie pokryte przez kraj, a w połowie przez tę gminę. Zastrzegano, że 
dotyczy to sytuacji, gdy władca będzie przebywał w jakiejś gminie do 8 tygo-
dni, przy dłuższym pobycie wydatki miała ponosić ta gmina45. W przypadku 
przejazdu króla przez Brześć Litewski polecano powiadomić gminę grodzień-
ską i pińską oraz postępować w powyższy sposób46. W 1647 r. uściślono, że 
wcześniejsze zarządzenia dotyczące przejazdu władcy przez którąś z gmin 
głównych dotyczą tylko prezentów dla króla i królowej, natomiast w wydat-
kach na prezenty dla magnatów i służby oraz w pozostałych wydatkach kraj nie 
będzie partycypował47. W postanowieniach waadu pojawiają się także wydatki 
na prezenty dla królewicza: w 1623 r. odnotowano 60 kop groszy litewskich 

między innymi Żyda grodzieńskiego Izaaka Fayszewicza, „złotnika y faktora naszego” (AWAK, 
t. 5, nr 502, s. 198–199). W potwierdzeniu przywilejów Żydów litewskich, wydanym 10 II 1720 
przez Augusta II, wzmiankowane są potwierdzenia Władysława IV i Jana Kazimierza, wydane 
między innymi na prośbę serwitorów królewskich, Żydów wileńskich Samuela i Łazarza Mojże-
szowiczów, którzy występowali w imieniu swoim i wszystkich Żydów mieszkających w Wiel-
kim Księstwie Litewskim (CAHJP, LI 26, nr 2, k. 3v, 3; AWAK, t. 5, nr 13, s. 297–306). W po-
twierdzeniu przywileju dla Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydanym 28 XI 1746 przez 
Augusta III, zapisano, że nastąpiło ono na prośbę rezydujących przy boku królewskim senatorów 
i urzędników, zwracających się do monarchy w imieniu Żydów Wilna, Grodna, Brześcia, Pińska 
i innych miast litewskich (CAHJP, PL 238).

44 Adam Stanisław Naruszewicz w swoim „Dyjaryjuszu podróży Jego Królewskiej Mości 
na sejm grodzieński” opisuje, jak Żydzi witali Stanisława Augusta Poniatowskiego, jadącego na 
sejm grodzieński w 1784 r. (wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008). Diariusz oraz dodat-
kowe materiały zawarte w tym wydawnictwie pokazują, jakiego rodzaju prezenty wręczano kró-
lowi. W Nieświeżu Żydzi powitali go ofiarowaniem „sztuki takiej, jakie się kładną zamiast ser-
wisów u stołu taflowych z różnymi figurami i piramidą ukoronowaną, herby i cyfrę królewską na 
sobie mającą” (s. 64–65). Natomiast w Duboi tamtejsi Żydzi wręczyli królowi „wielki piernik 
toruński, przy cyfrze srebrnej, wyzłacanej w laurze, roboty Abrahama Konstantynowskiego, 
złotnika białostockiego, z napisem u dołu po hebrajsku: »Żyj, Królu, na wieki«” oraz tekst mowy 
powitalnej wypisany na „farbami przyozdobionym” pergaminie (s. 291). Wydawnictwo zawiera 
teksty mów powitalnych wygłoszonych w gminach litewskich (Janów Poleski, Pińsk, Kosów, 
Duboja, Różana), napisanych w języku polskim, hebrajskim, francuskim i angielskim.

45 PM nr 398 (1639).
46 PM nr 399 (1639).
47 PM nr 437 (1647). Odwoływano się tutaj do wcześniejszego zarządzenia, wydanego 

w miesiącu elul 5401 (VIII/IX 1641).
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(czyli 150 złotych), dane królewiczowi przez gminę grodzieńską; kwota ta mia-
ła być zwrócona przez kraj w postaci odliczenia od podatku krajowego48.

Można przypuszczać, że przedstawiciele waadu litewskiego kontaktowali 
się także z instytucjami kościelnymi, być może uczestniczyli w wysłaniu posel-
stwa do papieża w 1754 r. Bezpośrednią przyczyną podjęcia interwencji w Sto-
licy Apostolskiej był proces w Żytomierzu w 1753 r., w wyniku którego zosta-
ło straconych 13 Żydów. Poselstwo miało na celu uzyskanie ochrony papieża 
przed oskarżeniami rytualnymi i bezprawnymi działaniami hierarchów Kościo-
ła katolickiego wobec Żydów49.

Waad litewski pozostawał w częstych kontaktach z urzędnikami królewski-
mi: wojewodami, starostami, podskarbimi. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
urzędy te sprawowane były przez przedstawicieli rodzin magnackich i szla-
checkich, którzy prowadzili własną politykę wobec ludności żydowskiej 
w swoich majątkach, posiadali żydowskich serwitorów i faktorów, a ich działa-
nia warunkowane były wieloma czynnikami i zależnościami.

Ze względu na płacone przez Żydów podatki, przed wszystkim pogłówne 
żydowskie, przedstawiciele waadów kontaktowali się z podskarbimi i ich 
urzędnikami50. Kontakty te były szczególnie intensywne w czasie zbierania się 
sejmu Rzeczypospolitej. Ustalano sposób płacenia pogłównego żydowskiego, 
określano wysokość rat i terminy ich płacenia. W początku XVII w. Żydzi sami 
zbierali pieniądze i odwozili je do skarbu, pod koniec XVII w. upowszechnił się 
system asygnacji wydawanych poszczególnym oddziałom wojskowym. Egze-
kucja pogłównego żydowskiego przez wojsko wprowadzała nowy element w po-
wiązaniach struktur samorządu żydowskiego z instytucjami nieżydowskimi. 
Na podstawie przedstawionych kwitów, otrzymanych od posiadaczy asygnacji, 

48 PM nr 90 (1623).
49 Hanna Węgrzynek pisze, że wysłani wówczas delegaci działali w imieniu wszystkich 

Żydów i gmin Rzeczypospolitej, co – jak twierdzi – sugeruje, że delegaci zostali wysłani przez 
sejm Żydów Korony i Litwy (H. Węgrzynek, Deputacje Żydów polskich do Stolicy Apostolskiej 
w drugiej połowie XVIII w., KHŻ 2003, nr 3 (207), s. 319). Jednakże wysłani delegaci – specjal-
ny plenipotent Żydów koronnych oraz syndyk generalny ziemi podolskiej – pochodzili z terenu 
Korony. Kolejne poselstwa zostały wysłane do Rzymu w latach 1758 i 1761, ale wszystko wska-
zuje, że działania te były podjęte przez waad koronny. Węgrzynek pisze, że w archiwach waty-
kańskich znajdują się materiały dotyczące późniejszych oskarżeń rytualnych, wysuwanych wo-
bec Żydów polskich już po rozwiązaniu sejmów żydowskich w 1764 r., i zauważa, że nie można 
wykluczyć, że jest to wynikiem działań oficjalnie już nieistniejącej reprezentacji żydowskiej.

50 Jak zauważa Gershon David Hundert w odniesieniu do waadu koronnego, „podskarbi 
starał się uczynić z Waadu część swego aparatu administracyjnego – podobnie jak właściciele 
prywatnych miast widzieli w rabinach i władzach poszczególnych gmin podstawowy element 
struktur administracyjnych zarządzających ich dobrami” (G.D. Hundert, Żydzi w Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007, s. 135).
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podskarbi kwitował wypłacenie pogłównego w danym roku. Przedstawiciele 
waadu sporządzali także z podskarbim rachunki zaległych należności51.

Źródła nieżydowskie z Korony, zwłaszcza z XVIII w., pokazują silny 
wpływ podskarbich oraz działających w ich imieniu komisarzy skarbowych na 
funkcjonowanie waadu koronnego. Uniwersały podskarbińskie zwoływały 
i odraczały posiedzenia waadu, wzywały starszych do przyjazdu do Warszawy 
na wyznaczenie taryfy pogłównego, podskarbiowie lub komisarze mianowali 
lub zatwierdzali marszałków, starszych, symplarzy, pisarzy, wierników i rach-
mistrzów waadu. Podskarbiowie wyznaczali komisarzy, którzy uczestniczyli 
w posiedzeniach waadu, wysłuchiwali skarg i próśb zjeżdżających tam Żydów, 
zatwierdzali budżety waadu oraz wydawali zarządzenia mające usprawnić jego 
funkcjonowanie52. Źródła dotyczące waadu litewskiego takich informacji nie 
dostarczają, toteż na ich podstawie trudno jest określić, jak silna była kontrola 
i ingerencja podskarbich w funkcjonowanie tej instytucji.

System zależności waadu od urzędników nieżydowskich, związany z pła-
ceniem pogłównego żydowskiego, uległ zmianie w 1717 r. Wtedy to Sejm Nie-
my ustalił stałą wysokość pogłównego żydowskiego, w przypadku Żydów li-
tewskich wynoszącą 60 000 złotych, z czego 20 000 złotych było przeznaczonych 
na zapłatę chorągwi trybunalskiej litewskiej, a 40 000 złotych na pensję dla 
hetmana wielkiego litewskiego. Dla waadu litewskiego oznaczało to koniecz-
ność kontaktów z hetmanem i jego urzędnikami. W 1719/1720 r. w pinkasie 
waadu zamieszczono wpis o gwarancjach spłaty należności wobec hetmana ze 

51 AWAK, t. 5, nr 514, s. 224–228. „Rachunek o retenta pogłównego żydowskiego z niżey 
pomienionych uchwał seymowych z żydami starszemi w skarbie ziemskim rzeczypospolitey 
w. x. Lit. uczynioney” (1680 r.). Rachunek sporządzili starsi litewskich gmin głównych wraz ze 
„szkolnikiem ieneralnym” Żydów litewskich.

52 Sejm Czterech Ziem. Źródła..., nr 47, nr 53 (Co ciekawe, podskarbi koronny zatwierdza-
jąc w 1726 r. pisarzy waadu, odrzucił roszczenia syna poprzedniego, zmarłego pisarza do dzie-
dziczenia tego urzędu po ojcu), nr 55, nr 57, nr 63, nr 64, nr 66–69, nr 70 (Komisarz skarbowy 
w 1753 r. nakazał starszym usprawiedliwić swoją nieobecność w dniu rozpoczęcia waadu, pole-
cił przedłożyć postanowienia poprzedniego waadu oraz zakazał uczestniczenia w obradach tym 
osobom, które nie zostały delegowane na waad), nr 71 (Komisarz skarbowy nakazał w 1753 r. 
marszałkowi waadu wyznaczyć rabinów do rozsądzenia sporu między rabinem płockim a wyszo-
grodzkim oraz wyznaczyć starszych do rozpatrzenia kwestii zasięgu władzy gminy w Ciechano-
wie), nr 72, nr 73, nr 74 (Ordynacja wydana przez komisarza Kazimierza Granowskiego, szcze-
gółowo regulująca funkcjonowanie waadu, 1753), nr 75, nr 224. O kontroli władz nieżydowskich 
nad Sejmem Czterech Ziem zob. A. Leszczyński, Metoda kontroli władzy państwowej i domi-
nialnej nad autonomią Żydów Korony od połowy XVII w. do 1795 r., BŻIH, nr 3–4 (147–148), 
1988, s. 26–27; I. Schiper, Wewnętrzna organizacja Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Ży-
dzi w Polsce Odrodzonej, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. 1, Warszawa b.d. [1932], 
s. 105–106. Kontrolę nad Sejmem Czterech Ziem, którą Schiper określa jako kuratelę, Leszczyń-
ski nazywa ubezwłasnowolnieniem.
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strony przywódców waadu i o konieczności zrekompensowania im ewentual-
nych strat53. W 1721 r., podczas małego zebrania waadu, zapisano, że niektóre 
zubożałe gminy i okręgi buntują się przeciwko wyliczeniu podatku pogłówne-
go, sporządzonemu podczas poprzedniego waadu w Indurze w 1719/1720 r., 
i zabiegają o protekcję pańską przeciwko postanowieniom waadu. Zalegle na-
leżności wzbudzają nienawiść hetmana wobec wszystkich Żydów litewskich. 
Dlatego – jak zapisano – hetman wydał surowy uniwersał, nakazujący gminom 
głównym zgromadzenie się i rozwiązanie tego problemu. Opornym grożono 
cheremem i surowymi karami, m.in. grzywną w wysokości podwójnej sumy 
należności zapisanej w taryfie, która w połowie miała przypaść Trybunałowi, 
a w połowie hetmanowi54.

Sprawy dotyczące należności podatkowych, w tym także pogłównego ży-
dowskiego, podlegały rozsądzeniu Trybunału Skarbowego w Wilnie. Został on 
powołany w 1613 r., jako kontynuacja działalności powołanej przez sejm Rze-
czypospolitej w 1591 r. komisji skarbowej, kontrolującej poborców, szafarzy 
i potomków podskarbich. Trybunał Skarbowy, złożony z deputatów z senatu 
oraz deputatów wybieranych przez szlachtę na sejmikach, funkcjonował do 
1764 r. Działalność Trybunału uzupełniały sądy skarbowe, mające dodatkowo 
usprawniać ściąganie podatków, sądząc zarówno retentorów, jak i poborców. 
Sądy takie, wyłaniane przez sejmiki deputackie, funkcjonowały od 1662 do 
1717 r., a ich wyroki egzekwowały zapewne chorągwie powiatowe lub miej-
scowa szlachta pod kierunkiem rotmistrzów55. Trybunał Skarbowy rozpatry-
wał spory dotyczące przynależności osiedli do poszczególnych gmin, co zwią-
zane było przede wszystkim z płaceniem podatków. Nieraz w sprawy te 
angażowali się prywatni właściciele terenów i ich urzędnicy56. Kwestiami po-
datków przeznaczonych na wypłatę należności wojsku, a więc także pogłów-
nym żydowskim, zajmowały się również komisje wojskowo-skarbowe57.

Innym urzędem nieżydowskim, z którym przedstawiciele waadu litewskie-
go kontaktowali się z powodu płaconych przez Żydów podatków, był urząd 

53 PM nr 940 (1719/1720).
54 PM nr 942 (1721).
55 A.B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funk-

cjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 192–194.
56 W 1747 r. Trybunału Skarbowy zadecydował o przynależności do gminy birżańskiej 

„partykularzy”, które należały wcześniej do Pompian (AGAD, AR V, nr 17539, s. 55; 14 X 
1747). Komisarz Kazimierz Wiszniewski informował w liście Hieronima Floriana Radziwiłła 
o wniesieniu przez starostę żmudzkiego w interesie „swojego kahału” (czyli Pompian) sprawy do 
Trybunału Skarbowego na Żydów birżańskich i dodawał, że pomyślne zakończenie sprawy wy-
maga „mocnego starania i promocji” (AGAD, AR V, nr 17539, s. 82–83; 26 VII 1748). Sprawa 
ta ciągnęła się przez kilka lat.

57 A. Filipczak-Kocur, Litewskie komisje wojskowo-skarbowe..., s. 97–117.
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grodzki. W postanowieniach waadu w 1650 r. zwracano uwagę na nowe prawo 
dotyczące podymnego, świeżo uchwalone przez sejm Rzeczypospolitej. Kon-
stytucja sejmu warszawskiego, obradującego na przełomie 1649 i 1650 r. naka-
zywała wybieranie podymnego w Wielkim Księstwie Litewskim przez szkolni-
ków żydowskich, którzy mieli złożyć odpowiednią przysięgę w grodzie. 
Zastrzegano również, żeby przy poborze mieć wzgląd na ubogich i chorych58. 
W związku z tym waad nakazywał, aby w każdym okręgu, gdzie jest urząd 
grodzki, przywódcy podjęli energiczne starania o zniżkę podymnego z domów 
biednych i potrzebujących, jak to zostało zapisane w konstytucji sejmowej59.

Przedstawiciele waadu byli również obecni podczas posiedzeń Trybunału 
Głównego Litewskiego. W 1639 r. waad nakazywał przyjąć specjalnego sza-
mesa, przebywającego stale w miejscowościach, gdzie zbiera się Trybunał. 
Jego zadaniem było czuwanie nad procesami Żydów, które odbywają się w Try-
bunale, a także obserwowanie innych toczących się tam spraw. W razie potrze-
by szames miał się także udawać do Warszawy60. Do Trybunału Głównego 
Litewskiego trafiały rozmaite sprawy dotyczące Żydów. Pozywany był zarów-
no waad litewski (o zatrudnianie służby chrześcijańskiej, niezapłacone podatki 
i opłaty, przede wszystkim pogłówne, niespłacone długi), jak i poszczególne 
okręgi, gminy czy pojedynczy Żydzi (głównie o długi)61. Dość często pojawiał 
się problem niestawiania się Żydów na procesy mimo kilkakrotnych wezwań, 
wobec czego próbowano wręczać im pozwy do rąk własnych, najczęściej gdy 
wychodzili z synagogi62.

Przy sprawach dotyczących płacenia podatków lub należności pojawiały 
się również wewnętrzne sprawy żydowskie – podleganie władzy gminy 
zwierzchniej, pociągające za sobą obowiązek wnoszenia za jej pośrednictwem 
czy na jej rzecz podatków i opłat. W 1712 r. spór dotyczył relacji gminy miń-
skiej i jej przykahałków oraz innych gmin z Białorusią63 oraz nadmiernego ob-
ciążenia pogłównym żydowskim gminy zdzięciolskiej przez gminy główne64. 

58 Sejmy i sejmiki koronne..., nr LXXXVII, s. 73.
59 PM nr 475 (1650).
60 PM nr 394 (1639).
61 Dekrety Trybunału Głównego Litewskiego w sprawach z Żydami – zob. AWAK, t. 29, 

nr 139, 143–145, 147–183, 185–187, 189–200, 202–216, 219 (s. 209–211, 218–331, 333–434, 
438–441).

62 Np. w 1700 r. patron powoda, wobec niestawienia się pozwanych Żydów – starszych 
gminy wileńskiej, brzeskiej, grodzieńskiej, pińskiej i słuckiej – wręczył im pozwy „każdemu 
z osobna tu w mieście i. k. mci Wilnie będącym, ze szkoły wychodzącym” (AWAK, t. 29, nr 147, 
s. 228–231). Podobnie: AWAK, t. 29, nr 163, s. 277–270 (1700). Pokazuje to spotkania starszy-
zny waadu poza terminami zgromadzeń waadu.

63 AWAK, t. 29, nr 194, s. 363–366 (18 IV 1712).
64 AWAK, t. 29, nr 195, s. 366–368 (1 VIII 1712).
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W 1714 r. Trybunał Główny Litewski wydał wyrok w sporze między gminą gro-
dzieńską a „żydami starszemi, obranemi od wszytkich kahałow małych y party-
kularnych, mieszkaiącemi po karczmach y arędach żydami, należącemi do sądu 
y prawa żydowskiego, do kahału Grodzienskiego”. Sprawa dotyczyła należno-
ści, których gmina grodzieńska domagała się od 1702 r. od podległych sobie 
ośrodków. Wyrok określał granice terytorium podlegającego władzy gminy gro-
dzieńskiej (co ciekawe, w granicach tych znajdowały się Zabłudów, Choroszcz 
i Wasilków, które wcześniej były przedmiotem sporu z gminą tykocińską)65.

W 1647 r. waad wydał zarządzenia dotyczące udzielenia pomocy i podjęcia 
odpowiednich kroków w przypadku procesu Żyda przed Trybunałem. Zabiegi 
takie należało podjąć nawet wtedy, gdy człowiek ten pochodził z innego okręgu 
niż okręg, w którym został uwięziony. Gmina, w której został uwięziony, miała 
prawo wydać 100 złotych polskich na starania mające na celu przedłużyć pro-
ces do czasu, gdy posłaniec powiadomi gminę główną tego okręgu, w którym 
mieszka uwięziony. Okręg ten musiał zwrócić powyższe 100 złotych oraz po-
kryć wydatki na posłańca. Gdyby sprawa okazała się pilna i zagrożone było 
życie, a nie dało się wydłużyć czasu procesu, przywódcy gminy musieli rato-
wać tego Żyda, używając całej swojej mądrości i wydając dodatkowo 500 zło-
tych. Podczas następnego waadu miało zostać wyjaśnione, jaka część wydat-
ków będzie pokryta przez okręg, w którym toczy się proces, jaka przez okręg, 
z którego pochodzi oskarżony, a ile zostanie wypłacone z kasy kraju66. Podob-
nie w 1761 r. zapisano, że kiedy w miejscowości, gdzie zasiada Trybunał, zo-
stanie uwięziony Żyd i jego życie będzie zagrożone, to gmina tej miejscowości 
ma prawo zwrócić się do gminy lub okręgu, z której pochodzi aresztowany, 
o  przysłanie pieniędzy na wydatki67.

Generalnie zakazywano Żydom zwracania się do sądów nieżydowskich, 
zwłaszcza gdy zamierzali wystąpić przeciwko instytucjom żydowskim. Suro-
wymi karami, przede wszystkim cheremem, grożono temu, kto szuka u władz 
nieżydowskich ochrony przed wyrokiem sądu żydowskiego, oraz temu, kto 
próbuje wyswobodzić się od płacenia podatków, należnych gminie lub krajowi. 
Dotyczyło to zarówno jednostek, jak i gmin. Obowiązek nałożenia cheremu na 
winowajców ciążył na gminie głównej68. W 1694 r. zapisano, że nie wolno 
umieszczać w dokumentach klauzuli umożliwiającej używanie środków przy-
musu, korzystając z pomocy instytucji nieżydowskich. Wyjątek czyniono jedy-
nie dla dokumentów dotyczących długów pieniężnych i poboru podatków69.

65 LVIA, SA 59, k. 1535–1540v (1 VIII 1714); AWAK, t. 29, nr 206, s. 401–404 (6 VIII 1714).
66 PM nr 433 (1647).
67 PM nr 989 (1761).
68 PM nr 690 (1673).
69 PM nr 879 (1694).
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We wszystkich miejscach, gdzie zapadały istotne dla Żydów decyzje, waad 
starał się pozyskać przychylne osoby, które – zapewne niebezinteresownie – 
gotowe były zaangażować się w promowanie spraw żydowskich. Pokazuje to 
list, wysłany w 1687 r. z Wilna, którego adresatami są „mnie wielce łaskawi 
panowie starsi synagog żydowskich, brzescy, grodzieńscy, wileńscy i pińscy”. 
Autorem listu był Bogusław Uniechowski, pisarz ziemski nowogródzki i mar-
szałek Trybunału Głównego Litewskiego, który skarżył się na gminę słucką, 
działającą na jego szkodę w sprawie długu należnego mu od księżnej Ludwiki 
Karoliny Radziwiłłówny. Oczekiwał przy tym podjęcia działań przez pozostałe 
gminy główne, powołując się na swoją życzliwość i zasługi („w publicznych 
actach, na sejmach i sejmikach w dezyderyach waszych znaczną bywam pro-
motią”)70. Zarówno sama stylistyka listu, jak i jego treść wskazują na powiąza-
nia typu klientalnego, tak charakterystyczne dla społeczeństwa szlacheckiego 
tego okresu. Żydzi – ze względu na odmienny status prawny i rzeczywistą po-
zycję społeczną – zajmowali w szlacheckim systemie klientalnym specyficzne 
miejsce. Z kolei żydowscy notable, zwłaszcza pełniący rolę faktorów królew-
skich czy magnackich, tworzyli własną siatkę powiązań, złożoną z żydowskich 
lub – rzadziej – nieżydowskich klientów.

Kontakty waadu z urzędnikami i instytucjami nieżydowskimi związane 
były również z przygotowywaniem posiedzeń waadu, o czym była już mowa 
w rozdziale o organizacji waadu. Gminy główne, na których terenie miał się 
zebrać waad, miały obowiązek podjęcia odpowiednich starań u władz nieży-
dowskich, aby zgromadzenie mogło się odbyć spokojnie i bezpiecznie. Podję-
cie odpowiednich zabiegów polecano również tym gminom, w których odby-
wały się posiedzenia. Wiele miejscowości spośród tych, w których zbierał się 
waad, stanowiły miasta prywatne, co oznaczało kontakty z urzędnikami domi-
nialnymi. Stosowne zabiegi podejmowano także u władz miejskich. O przygo-
towaniach zgromadzeń waadu i zabiegach u władz nieżydowskich była mowa 
w rozdz. 3.2.

Z kolei dla urzędników i instytucji nieżydowskich, a także dla pojedyn-
czych osób waad litewski stanowił centralne przedstawicielstwo Żydów litew-
skich, do którego można się było zwrócić w przypadku poważniejszych sporów 
i oskarżeń. Przypadek taki spotykamy w 1670 r., podczas waadu, który zebrał 
się w Sielcu. Ksiądz Krzysztof Przecławski, dziekan prałat wileński, zwrócił 
się do waadu (nazywanego w tekście sejmikiem, zjazdem lub zgromadzeniem 
żydowskim), aby ten zagwarantował stawienie się na proces kilku oskarżonych 
Żydów, w większości pochodzących z Brześcia. Co ciekawe, są wśród nich 
wymienieni starsi brzescy. Przecławski oskarżał ich o kradzieże, m.in. rzeczy 

70 AGAD, AR XXIII, teka 32, plik 3, s. 738 (list z 3 VI 1687).
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z kościołów, najazdy i rabunki oraz bezprawne uwięzienie jednego Żyda i za-
mordowanie innego po to, by nie dopuścić do ujawnienia przestępstw. Jeden 
z przestępców, Szaja z Nowogródka, wraz ze swoim towarzyszem został oskar-
żony o sfałszowanie pieczęci podskarbiego litewskiego i pieczętowanie nią 
kwitów kupcom, przez co skarb litewski poniósł straty w wysokości 2000 zło-
tych. Ksiądz zażądał poręczenia waadu (z gwarancją wypłacenia 400 000 złotych 
w przypadku niestawienia się oskarżonych do sądu) i dopilnowania, by oskar-
żonych nie wypuszczono z ich miast aż do procesu, natomiast waad zobowiązał 
się stawić ich na proces71. Do waadu odwoływano się także we wspominanej 
już wcześniej sprawie fałszowania obligacji radziwiłłowskich.

Na posiedzenia waadu dostarczano także pozwy. Pozew taki, wzywający 
do trybunału litewskiego, dostarczył starszym gminy mirskiej oraz „całej syna-
godze” Wielkiego Księstwa Litewskiego woźny generalny podczas „walnego 
zjazdu” w Mirze72.

71 AWAK, t. 5, nr 445, s. 54–58.
72 NGAB, f. 1730, op. 1, nr 26, k. 753. Pozew został dostarczony 18 X 1751.



rozdział 8

Kontakty z waadem koronnym

Wzajemne relacje obydwu waadów, koronnego i litewskiego, są niekiedy 
trudne do określenia. Po 1623 r. waad litewski funkcjonował – za aprobatą 
władz Rzeczypospolitej – jako odrębna instytucja, jednakże zapisy wskazują na 
stałe kontakty i pewien stopień podporządkowanie waadu litewskiego waadowi 
koronnemu1.

Sam fakt wydzielenia się Żydów litewskich z działającej wcześniej instytu-
cji powodował, że w wielu przypadkach stosowano wcześniejsze rozwiązania. 
Spotykamy również odwoływanie się do decyzji waadu koronnego i nakaz 
„kroczenia po ich śladach”. Na szczegółowe zarządzenia waadu koronnego po-
woływano się w przypadku swatów, którzy ujawniają wady pojedynczych ludzi 
czy rodzin, chcąc wywołać do nich niechęć2, w sprawach pożyczek czy prezen-
tów przy przyjmowaniu na stanowisko rabina3 i w kwestii rozdzielania datków 
między ubogich Ziemi Izraela a ubogich Hebronu4. W 1637 r. w kwestiach do-
tyczących handlu seniorom gmin polecano postępować zgodnie z decyzją rabi-
nów z Polski i Litwy5. Może to oznaczać postanowienie waadu z okresu przed 
rozłamem albo wyrok trybunału złożonego z rabinów obydwu krajów.

Waad litewski odwoływał się także do postanowień i wyroków trybunału 
waadu koronnego. W 1623 r. odwoływano się do wyroku wydanego w  Lublinie 

1 Shmuel Ettinger pisze, że waad litewski działał podobnie jak Sejm Czterech Ziem i w isto-
cie był jego częścią (S. Ettinger, Sejm Czterech Ziem, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. 
Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1991, s. 35). Znacznie ostrożniej formułuje to Antony Polonsky w swojej syntezie, 
pisząc, że po 1623 r. waad litewski miał w pełni niezależną pozycję, ale zdawał się akceptować 
zależność od Sejmu Czterech Ziem, którego autorytet przeważał (A. Polonsky, The Jews in Po-
land and Russia, t. I: 1350–1881, Oxford–Portland Oregon 2010, s. 60). Błędnie opisuje zależ-
ność obu waadów Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, według której wchodziły one w skład wspól-
nego sejmu żydowskiego, który dwa razy w roku uzgadniał najbardziej znaczące uchwały Sejmu 
Żydów Korony i Sejmu Żydów Litwy (J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Żydzi, [w:] Kultura Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Pe-
trauskas, E. Raila, Kraków 2006, s. 889).

2 PM nr 36 (1623).
3 PM nr 207 (1628).
4 PM nr 348 (1637).
5 PM nr 334 (1637).
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podczas ubiegłego jarmarku na Matkę Boską Gromniczną, dotyczącego wyso-
kości pobieranych procentów od długów6.

W literaturze spotkać można informację o wspólnych posiedzeniach oby-
dwu waadów, odbywających się w Łęcznej7. Wszystko wskazuje jednak na to, 
że mamy tu do czynienia z posiedzeniami trybunału sądowego, złożonego z ra-
binów lub seniorów polskich i litewskich8.

Tym niemniej kontakty przedstawicieli obydwu waadów były dosyć częste 
i wielokrotnie nadarzały się okazje do wspólnych spotkań. Spotykano się przy 
okazji podejmowania rozmaitych starań na dworze królewskim i podczas sej-
mów Rzeczypospolitej, a także na najważniejszych jarmarkach. Wzmianki 
w pinkasie waadu litewskiego mówią o wspólnym podejmowaniu decyzji przez 
przywódców z Polski i z Litwy. Zapis w pinkasie z 1676 r. mówi o podejmowa-
niu decyzji w sprawie kupców udających się z Litwy do Korony, przez przy-
wódców z Polski i seniorów kraju litewskiego, obecnych w Krakowie. Najwy-
raźniej chodzi tu o przywódców udających się na sejm koronacyjny9.

O podejmowaniu wspólnych działań przez waad koronny i litewski może 
też świadczyć fakt, że w 1661 r. Marcus Nekel, określany jako generalny syn-
dyk Żydów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego („iudaeorum regni et 
magni ducatus Lithuaniae”), przedłożył dokumenty do oblatowania w księgach 
Metryki Koronnej. Były to przywileje nadane indywidualnym Żydom polskim 
przez papieży, cesarzy niemieckich, książąt i biskupów włoskich10.

Stałym miejscem spotkań przedstawicieli gmin litewskich z koronnymi był 
jarmark w Lublinie, odbywający się na Matkę Boską Gromniczną (2 lutego) 
oraz – rzadziej – jarmark w Jarosławiu na Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny (15 sierpnia). W tych terminach zbierał się waad koronny. Innym termi-
nem spotkań był jarmark lubelski na Zielone Świątki.

Jarmark lubelski był miejscem regularnych spotkań przedstawicieli waadu 
litewskiego, wysyłanych w celu zestawienia rachunków lub podjęcia decyzji 

 6 PM nr 90 (1623).
 7 Majer Bałaban pisze, że w Łęcznej odbywały się nieregularnie, zwoływane w zależności 

od potrzeby, „wspólne zjazdy delegatów obu tych sejmów, na których załatwiano sprawy, obcho-
dzące Żydów w całem państwie”. Bałaban zauważa, że często pojawiały się przy tym pretensje 
finansowe, „wieczne targi i utyskiwania na niedotrzymywanie zobowiązań” (M. Bałaban, 
 Historja i literatura żydowska..., s. 226).

 8 W położonej niedaleko Lublina Łęcznej trzy razy w roku odbywały się jarmarki – na 
Boże Ciało, św. Idziego i św. Mikołaja (6 XII), zob. B. Grochulska, Jarmarki w handlu polskim 
w drugiej połowie XVIII wieku, PH 64, 1973, z. 4, s. 815. Można przypuszczać, że w tych termi-
nach zbierał się trybunał złożony z rabinów koronnych i litewskich.

 9 PM nr 731 (1676). Sejm koronacyjny w Krakowie odbywał się w dniach 2 II – 13 III 
1676.

10 Dyplomataryusz dotyczący Żydów..., nr 271, s. 154.
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w określonych sprawach. Co ciekawe, wybierano do tego miejsce poza obsza-
rem Litwy. W 1647 r. waad litewski postanowił, aby każda gmina główna wy-
słała na jarmark na Matkę Boską Gromniczną w Lublinie jednego przywódcę. 
Jeśli senior kraju chciałby udać się do Lublina, to miał pierwszeństwo przed 
innymi przywódcami i powinien także otrzymać z kasy kraju 20 kop groszy 
(czyli 50 złotych) na wydatki podróżne. W Lublinie przywódca miał zestawić 
rachunek wszystkich dochodów i wydatków. Nie należało jednak podejmować 
żadnych decyzji w sprawie wydatków ponoszonych przez cały kraj, lecz tylko 
zapisać je w rejestrze, podpisanym przez tych trzech przywódców. Rozpatrze-
nie zestawionych wydatków miało nastąpić na posiedzeniu waadu litewskie-
go11. W 1650 r. odnotowano, że w wyniku zniszczeń wielu żydowskich wy-
gnańców tuła się, nie mogąc wrócić w swoje rodzinne strony. Nakazywano 
gminom wesprzeć ich i utrzymywać w zależności od możliwości finansowych. 
Jednocześnie nakazywano, aby przywódcy 3 gmin głównych oraz rabini, któ-
rzy będą w Lublinie podczas najbliższego jarmarku na Matkę Boską Gromnicz-
ną, rozważyli, czy ustanowić strażników w przygranicznych gminach, aby 
ograniczyć napływ biedaków i żebraków12.

Waad litewski wysyłał do Lublina również dajanów jarmarcznych, o czym 
była już mowa w rozdz. 3.4.

Lublin był miejscem, przez które przechodziły fundusze dobroczynności 
o ponadgminnym charakterze. Pierwszy fundusz przeznaczony był dla ubogich 
Żydów mieszkających w Ziemi Izraela. Pieniądze zbierane w gminach litew-
skich przekazywano do gmin głównych, a następnie przewożono do Lublina. 
Stamtąd – razem z datkami zbieranymi w Koronie – były one wysyłane do 
Ziemi Izraela13. Do Lublina trafiały też pieniądze zbierane na wykup jeńców. 
Podczas waadu w 1651 r. nakazano przeprowadzenie zbiórki na ten cel i przy-
gotowanie pieniędzy, które miały trafić do rąk przywódców gminy lubelskiej 
podczas najbliższego jarmarku na Matkę Boską Gromniczną. Nakazywano 
również wysłannikom z Litwy, którzy będą wtedy w Lublinie, zadbać o to, 
żeby do zebranej sumy dodać coś jeszcze z kasy waadu litewskiego14.

Podczas jarmarku lubelskiego waad litewski wypłacał procenty od poży-
czek wierzycielom, którzy udali się do Ziemi Izraela. Były one tam przewożo-
ne razem z datkami dobroczynnymi. W 1648 r. odnotowano dwie takie pożycz-
ki: pierwsza (940 złotych) pochodziła od pani Frejdl, wdowy po Kopilu 
z Łucka, druga (1200 złotych) od Jochanana, syna Mosze Weila z Pragi. W obu 

11 PM nr 435 (1647).
12 PM nr 460 (1650).
13 PM nr 53 (1623), PM nr 462 (1650).
14 PM nr 485 (1651).
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przypadkach przywódcy waadu litewskiego zobowiązali się wypłacać procenty 
(odpowiednio 150 i 200 złotych) corocznie, do końca życia wierzycieli. Termi-
nem wypłaty miał być jarmark na Matkę Boską Gromniczną, a pieniądze win-
ny trafiać do rąk gabaja Ziemi Izraela ze Lwowa15.

Lublin był również miejscem, przez które przechodził handel etrogami – 
owocami cytrusowymi (cytronami) potrzebnymi do świętowania Sukot, spro-
wadzanymi z rejonu śródziemnomorskiego. Podczas jarmarku lubelskiego na 
św. Szymona Judę (28 października) dostawcy zwanemu etrogerem należało 
przekazać pieniądze za etrogi na święto Sukot, które wypadało przed tym jar-
markiem. A przynajmniej należało dać mu weksel do wypłacenia na następnym 
jarmarku na Matkę Boską Gromniczną16. Przywódców trzech gmin głównych, 
którzy będą w Lublinie na Matkę Boską Gromniczną w 1648 r., zobowiązywa-
no do porozumienia się z etrogerem, aby ten wysłał wszystkie etrogi do Brze-
ścia, umieszczając w osobnych naczyniach owoce dla Grodna i dla Pińska, by 
nie opóźniać wypełniania micwy17.

W czasie jarmarku lubelskiego (na Matkę Boską Gromniczną) i jarosław-
skiego ogłaszano publicznie niektóre zarządzenia waadu litewskiego18.

Jarmarki lubelskie, zwłaszcza na Matkę Boską Gromniczną, a także jar-
mark jarosławski, były częstym terminem różnych transakcji. Pojawia się on 
często na wekslach jako termin spłacania długów bądź wypłacania procentów 
od nich, co wskazuje, że właśnie podczas tych jarmarków waad litewski zacią-
gał pożyczki. Wśród wierzycieli waadu litewskiego jest wielu Żydów z Koro-
ny, zwłaszcza z Lublina i okolic, ale są także gminy i pojedyncze osoby z tere-
nu Litwy19.

W związku z powyższymi płatnościami waad nakazywał gminom wysyła-
nie określonej części swojego podatku krajowego na jarmark lubelski bądź ja-
rosławski20. Stąd częstym terminem wypłacania podatków przez gminy litew-
skie były jarmarki na terenie Korony. Wyznaczone w 1655 r. terminy poboru 

15 PM nr 456–457 (1648).
16 PM nr 397 (1639).
17 PM nr 436 (1647).
18 PM nr 700 (1673). Dotyczyło to zarządzenia waadu litewskiego nakazującego odnotowy-

wać w pinkasie wszystkie weksle i obligacje, które waad był zobowiązany wypłacić. W przeciw-
nym razie miały być one uważane za nieważne. Polecano ogłosić to we wszystkich gminach 
głównych oraz na każdym jarmarku, m.in. podczas jarmarku lubelskiego na Matkę Boską Grom-
niczną i podczas jarmarku jarosławskiego.

19 PM nr 108 (1626), PM nr 400 (1639), PM nr 422 (1644), PM nr 448–449 (1647), PM 
nr 481 (1650), PM nr 482 (1651), PM nr 501 (1651), PM nr 526 (1655).

20 PM nr 347 (1637), PM nr 500 (1651). W 1644 r. zapisano, że powiększają się długi wa-
adu oraz płacone od nich odsetki. Postanowiono więc, żeby pobrać 30 dni przed jarmarkiem na 
Matkę Boską Gromniczną całą sumę podatku krajowego, tak aby wystarczyło to na wypłacenie 
procentów oraz na spłacenie 20 000 złotych polskich samego długu (PM nr 418).
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podatku krajowego wypadały na jarmarkach lubelskich w miesiącach tamuz 
i adar (czyli na Zielone Świątki i na Matkę Boską Gromniczną) oraz na jarmar-
ku jarosławskim i kopylskim21.

Wśród wierzycieli waadu litewskiego znajdował się waad koronny. Długi 
wobec niego odnotowano w 1664 r. (z terminami wypłat na jarmarku kopyl-
skim i stołowickim) i w 1683 r. (na jego wypłatę należało pobierać 50 jednostek 
podatku krajowego w czasie jarmarku mirskiego letniego)22. Na tym ostatnim 
waadzie zapisano, że żadnej gminie nie wolno niczego odliczać podczas poboru 
podatku krajowego, z wyjątkiem wydatku na spłatę długu waadowi koronnemu, 
a także na pogłówne i powrotne. Wypłata miała być potwierdzona pismem da-
janów, którzy są na jarmarkach lub w gminach, a także odnotowana na wekslu23.

Inną płaszczyzną wzajemnych relacji między obydwoma waadami było są-
downictwo. Waad litewski zobowiązywał Żydów mieszkających na Litwie do 
stawienia się przed sądem podczas jarmarku lubelskiego; najwyraźniej chodzi-
ło o trybunał waadu koronnego. Treść wpisu z 1623 r. wskazuje, że rzecz doty-
czyła dłużników. Zapisano, że człowieka, który nie stawił się do sądu na we-
zwanie dajanów trzech ziem i zostało wydane na niego ogłoszenie klątwy, 
wolno zwolnić z klątwy, jeśli poda on usprawiedliwienie swojej nieobecności 
i zobowiąże się do przybycia na następny jarmark lubelski24.

Przed trybunałem waadu koronnego toczył się również długotrwały proces 
między gminą grodzieńską a tykocińską, który przyczynił się do rozłamu wa-
adu na koronny i litewski w 1623 r. (była o tym mowa w rozdz. 2). Spór doty-
czył zwierzchnictwa nad gminami w Zabłudowie, Choroszczy i Gródku. 
W trakcie sporu oba waady starały się pozyskać gminę tykocińską. Przywódcy 
litewscy motywowali swoje prawa do zwierzchnictwa nad Żydami tykociński-
mi tym, że gmina tykocińska została założona przez Żydów z Grodna, nato-
miast waad koronny powoływał się na fakt włączenia Tykocina po unii lubel-
skiej do Korony oraz konieczność respektowania prawa państwowego 
i rozporządzeń królewskich25. Ostatecznie przywódcy gminy tykocińskiej, 
pozostający w konflikcie z przywódcami grodzieńskimi, zwrócili się do senio-
rów koronnych z prośbą o przyjęcie do waadu koronnego. Kierowali się zapew-
ne chęcią uzyskania poparcia i pozytywnego zakończenia sporu z gminą gro-
dzieńską. W odpowiedzi, wysłanej w 1628 r. z Lublina, seniorzy koronni 
obiecywali traktować gminę tykocińską na równi z pozostałymi, troszczyć się 

21 PM nr 506–508 (1655); PM nr 551 (1661).
22 PM nr 584 (1664), PM nr 785 (1683).
23 PM nr 787 (1683).
24 PM nr 19 (1623). Pojawiające się we wpisie 3 ziemie to najwyraźniej wcześniejsze 4 zie-

mie, od których odłączyła się Litwa, tworząc własny waad.
25 A. Gawurin, Dzieje Żydów w Tykocinie..., s. 105–106.
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o jej interesy, a w przypadku podejmowania przez waad litewski prób przyłą-
czenia do siebie Tykocina, obiecywano gminie tykocińskiej udzielenie pomo-
cy26. Ostatecznie w 1629 r. gmina tykocińska wraz z częścią przykahałków 
przyjęła zwierzchnictwo waadu koronnego.

Spór był kilkakrotnie rozpatrywany przez trybunał złożony przez rabinów 
koronnych i litewskich: w 1654 r. w Lublinie przez 5 rabinów (3 koronnych 
i 2 litewskich)27, w 1668 r. w Łęcznej przez czterech przywódców (dwóch ko-
ronnych i dwóch litewskich)28. W 1699 r. trybunał waadu koronnego w Jarosła-
wiu złożony z 7 rabinów zaproponował rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polu-
bowny złożony z 4 arbitrów, wybranych po 2 przez każdą stronę. Jest to ostatni 
znany dokument waadu w tym sporze29. Zapisy w pinkasie zabłudowskim, a tak-
że zapisy w pinkasie gminy choroszczańskiej pokazują, że w praktyce pod ko-
niec XVII i na początku XVIII w. gmina grodzieńska praktycznie podporząd-
kowała sobie gminy w Zabłudowie i Choroszczy30.

W trakcie powyższego sporu gmina grodzieńska manifestowała zwierzch-
ność nad sporną gminą zabłudowską, wyznaczając Zabłudów na miejsce zgro-
madzenia waadu litewskiego, gdy wypadał on w okręgu grodzieńskim31. Z ko-
lei waad koronny – najwyraźniej obawiając się powrotu gminy tykocińskiej do 
struktur litewskich – przyznał jej w 1678 r. prawo posiadania swojego przedsta-
wiciela w waadzie – takie, jakie przysługiwało większym gminom koronnym.

26 PWAA nr 157 (bd, pod wpisem zanotowano, że pismo zostało skopiowane dnia 2 tamuz 
5389 = 23 VI 1629).

27 PWAA nr 220 (5 nisan 5414 = 23 III 1654, Lublin). Sprawy o mniejszej wartości miały 
być sądzone w Zabłudowie, a o wyższej wartości w Tykocinie. Natomiast sprawy dotyczące 
arend oraz wyborów władz gminnych w Zabłudowie miały być sądzone w Grodnie.

28 S. Dubnow, Akty jewriejskogo koronnogo sejma..., s. 79; M. Bernsztajn, Di machlojkes 
cwiszn Grodne un Tiktin..., s. 29–31; PWAA nr 268 (3 aw 5428 = 11 VII 1668, Łęczna). Polskie 
tłumaczenie dokumentu: A. Leszczyński, Spór pomiędzy kahałami Grodna i Tykocina o hegemo-
nię nad skupiskami żydowskimi pogranicza Korony z Litwą w XVII w. w świetle dokumentów, 
BŻIH 1984, nr 1–2 (129–130), s. 146–147. Anatol Leszczyński błędnie podał, że wyrok został 
wydany przez sędziów trybunału waadu koronnego (A. Leszczyński, Spór między kahałami 
Grodna i Tykocina..., s. 93). W rzeczywistości dwaj przywódcy pochodzili z Litwy: Mordechaj 
Gincburg syn Beniamina Wolfa pojawia się w pinkasie waadu litewskiego wśród osób podpisują-
cych protokół posiedzenia w 1670 r. (PM nr 675–676), a Josef syn Dawida jest wymieniony w pro-
tokołach z 1664 r. (PM nr 578) i 1667 (PM nr 619 i 627) jako senior kraju w gminie brzeskiej.

29 Pinkas kahal Tiktin 381–566. Haskamot, hachlatot we-takanot kefi sze-hetikan min ha- 
-pinkas ha-mekori sze-awad be-Szoa Israel Hailprin [Pinkas kahału tykocińskiego 1621–1806. 
Postanowienia i zarządzenia skopiowane przez Izraela Halperina z oryginalnej księgi zniszczo-
nej podczas Holokaustu], wyd. M. Nadav, t. 1, Jeruszalajim 1996, nr 413.1, s. 279–280.

30 Wyrok Trybunału Głównego Litewskiego z 1712 r. określał granice terytorium podlega-
jącego władzy gminy grodzieńskiej, w których znajdowały się Zabłudów, Choroszcz i Wasilków 
(AWAK, t. 29, nr 206, s. 401–404, 6 VIII 1714).

31 Waad litewski zebrał się w Zabłudowie w latach 1650, 1664, 1676 i w 1687, o czym była 
mowa w rozdz. 3.2.
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Trybunał waadu koronnego sądził również spory między litewskimi gmina-
mi głównymi. Wyrok wydany w 1683 r. (omówiony w rozdz. 3.1) dotyczył 
pretensji gminy brzeskiej w kwestiach granic obszaru podlegającego jej wła-
dzy, statusu wyludnionych osiedli podlegających gminie pińskiej, liczby daja-
nów jarmarcznych wysyłanych przez poszczególne gminy główne na jarmarki 
litewskie, wysokości wyznaczanych podatków, wspólnie ponoszonych wydat-
ków oraz długów kraju. Wyrok postanawiał także, że trzy gminy główne – 
Brześć, Grodno i Pińsk – powinny mieć po jednym pisarzu i szamesie, a waad 
będzie się zbierał kolejno w miastach podlegających władzy gmin głównych, 
zaczynając od Brześcia32.

Spory między obydwoma waadami znajdowały rozstrzygnięcie sądowe 
przed trybunałem złożonym z rabinów koronnych i litewskich, po dwóch z każ-
dej strony. W porozumieniu z 1668 r., zawartym między przywódcami obu wa-
adów, dodawano, że gdyby ci czterej nie doszli do porozumienia, to strony 
miały wybrać piątego33. Wyroki wpisywano do pinkasu waadu koronnego 
i pinkasu waadu litewskiego.

Przyczyną sporów były przede wszystkim sprawy finansowe. O pierwszym 
wyroku z marca 1623 r., pokazującym spory między Żydami z Korony i Litwy 
jeszcze przed rozłamem waadu (w sierpniu 1623 r.), była już mowa w rozdz. 2. 
Wyrok ten regulował zasady partycypowania Żydów litewskich w wydatkach 
na prezenty dla króla i posłów szlacheckich, a także w wydatkach ponoszonych 
podczas pobytu w Warszawie i podczas jarmarków lubelskich34.

Część tych postanowień powtórzono w wyroku, który zapadł podczas jar-
marku w Lublinie w 1644 r.: Żydzi litewscy mieli płacić 1/7 wydatków pono-
szonych na jarmarkach, polecano przy tym dołączanie przywódców litewskich 
do grona podejmującego decyzje w tej sprawie. Żydów litewskich zwalniano 
z kosztów prezentów wręczanych na rozpoczęcie Trybunału Koronnego w Lu-
blinie35 i z wydatków ponoszonych z powodu okolicznych rozbójników, a do 
przyszłorocznego jarmarku odkładano sprawę wydatków ponoszonych w War-
szawie, spowodowanych odnowieniem się wrogości wobec Żydów. Żydów 

32 PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
33 PM, dodatek 1, nr 4 (28 aw 5428 = 5 VIII 1668, Łęczna) oraz PWAA nr 271 (Israel Hal-

perin, odtwarzając zawartość pinkasu Sejmu Czterech Ziem, zamieścił w nim fragmenty pinkasu 
waadu litewskiego wydanego przez Dubnowa, są one zatem wtórne w stosunku do publikacji 
Dubnowa).

34 PM, dodatek 1, nr 1 (19 adar II 5383 = 21 III 1623) oraz PWAA nr 109. Dubnow zazna-
cza, że data ta została błędnie zapisana w brzeskim egzemplarzu pinkasu i zmienia rok na 5393 
(1633), jednakże korekta ta jest nieprawidłowa (o czym była mowa w rozdz. 2).

35 Zwyczajem było, że corocznie, zaraz po ukonstytuowaniu się Trybunału Koronnego, 
starsi żydowscy wręczali bogate prezenty marszałkowi i jego zastępcy (M. Bałaban, Żydowskie 
miasto w Lublinie, Lublin 1991, s. 42).
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 litewskich zwolniono także z wydatków na wysłannika do Rzymu (jak się wy-
daje, chodzi o poselstwo wysłane do papieża, aby otrzymać bullę chroniącą 
Żydów przed oskarżeniami o mord rytualny36), ponieważ zostały one poczy-
nione bez ich wiedzy. Przywołując wyrok wydany wcześniej przez rabinów 
w 1636 r., nakazywano dajanom kierowanie się w sprawach dotyczących ban-
krutów prawem żydowskim, a nie zarządzeniami waadu koronnego. Parnasa 
jarmarcznego i szamesów zobowiązywano do respektowania wyroków, a miesz-
kańcom Litwy – gdyby uważali, że jest inaczej – dawano prawo złożenia skar-
gi do rabinów obecnych na jarmarku. Zakazywano również przeciągania proce-
sów między mieszkańcami Litwy a waadem koronnym. Wyrok podpisało 
czterech przywódców (dwaj z nich byli na pewno rabinami) – dwóch z Polski 
(w tym Jom Tow Lipman Heller) i dwóch z Litwy (figurują oni na pierwszych 
miejscach wśród podpisujących protokół posiedzenia waadu litewskiego 
w 1644 r.)37.

Nadzwyczajna sytuacja po kataklizmach połowy XVII w. spowodowała za-
pewne, że w 1655 r. przywódcy waadu koronnego wydali na jarmarku lubel-
skim decyzję, w której zakazywali pozywania do sądów, zarówno na jarmar-
kach, jak i w poszczególnych gminach, dostojników waadu litewskiego oraz 
przywódców gminy brzeskiej z powodu opóźnienia spłaty długów. Zakazywa-
no też łapania pojedynczych ludzi pochodzących z Litwy, którzy podpisali się 
na wekslach, i zajmowania ich majątku. Dopiero po opóźnieniu wypłat o pół 
roku wierzycielom dawano prawo do użycia środków przymusu38.

Sprawa pretensji finansowych waadu koronnego wobec waadu litewskiego 
była sądzona w 1668 r. w Łęcznej przed sądem złożonym z rabinów polskich 
i litewskich. Ustalono wysokość sum i sposób ich zapłacenia. Zaznaczono przy 
tym, że ponieważ przywódcy litewscy nie chcą dłużej ponosić wydatków 
wspólnie z ziemiami koronnymi, odłożono tę kwestię do rozstrzygnięcia przez 
rabinów polskich i litewskich podczas jarmarku lubelskiego na Markę Boską 
Gromniczną w 1670 r. Innym problemem wywołującym napięcia między Ko-
roną a Litwą była kwestia płacenia podatków przez „swoich” Żydów, mieszka-
jących w drugim kraju. W przypadku sporów zobowiązywano ich do stawienia 
się na proces, a na przywódców gmin, w których tacy ludzie mieszkają, nakła-
dano obowiązek przymuszenia ich do wyjazdu za pomocą cheremu. Podkreśla-
no, że postanowienie to dotyczy zarówno Żydów litewskich mieszkających 
w Polsce, jak i polskich na Litwie, gdyż „jedna jest Tora i jeden jest wyrok dla 
nas wszystkich”. W wyroku przywoływano też decyzję, wydaną przez rabinów 

36 PWAA nr 193, przypis 9.
37 PM, dodatek 1, nr 2 (2 nisan 5404 = 8 IV 1644, Lublin) oraz PWAA nr 193.
38 PM, dodatek 1, nr 3 (9 nisan 5415 = 16 IV 1655, Lublin) oraz PWAA nr 224.
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podczas waadu koronnego w Rzeszowie w roku 5422 (1661/1662), dającą wie-
rzycielom prawo zajęcia majątku człowieka pochodzącego z tej gminy czy 
osiedla, która zalega mu z płatnością. Problem ten dotyczył długów gmin litew-
skich wobec Żydów z Korony39.

Po raz kolejny pretensje pieniężne waadu koronnego wobec litewskiego 
były przedmiotem procesu w 1670 r. Co ciekawe, w wyroku zapisano, że doty-
czą one wielkich wydatków poniesionych przez przywódców waadu koronnego 
w czasie koronacji w Krakowie, aby udaremnić zabiegi „wiadomego złego czło-
wieka”, chcącego doprowadzić do wygnania wszystkich Żydów. Przywódcy li-
tewscy odmawiali partycypowania w tych wydatkach, argumentując, że sami 
ponieśli duże wydatki w swoim kraju w związku z tą sprawą. Wyrok nakazywał 
Żydom litewskim wypłacenie na rzecz waadu koronnego 2500 złotych podczas 
jarmarku jarosławskiego w 1670 r. (2000 zł) i 1671 r. (500 zł). Wypłacenie tej 
sumy kasowało wzajemne roszczenia, w tym także roszczenia ze strony litew-
skiej, związane z wydatkami w gminie pińskiej. To pokazuje, że również waad 
litewski wysuwał wobec koronnego żądania dotyczące partycypowania w wy-
datkach. Zastrzegano, że jeśli przywódcy litewscy nie wypłacą weksli w okre-
ślonym terminie, to przywódcy waadu koronnego mają prawo pobrać dług zaj-
mując majątek Żydów litewskich i powiększyć sumę o wydatki i szkody 
spowodowane opóźnieniem wypłaty. Zapisano również, że jeśli w przyszłości 
pojawi się znowu groźba wygnania Żydów i zostaną poniesione w związku 
z tym wydatki, do przy wydatkach nieprzekraczających 6000 złotych waad li-
tewski nie jest zobowiązany do udzielenia wsparcia waadowi koronnemu, nato-
miast przy wyższych kosztach, dochodzących do 15 000 złotych, rzecz będzie 
rozsądzona przez rabinów polskich i litewskich. Sprawę ostatecznego rozstrzy-
gnięcia kwestii współpracy Korony i Litwy odłożono do jarmarku jarosławskie-
go w 1671 r.40

Wzajemne pretensje jednak nie ustały. W 1678 r. przywódcy waadu koron-
nego wystosowali pismo do przywódców waadu litewskiego, wyznaczając 
Łęczną na miejsce kolejnego procesu oraz wymieniając czterech przywódców 
(w tym rabina lubelskiego i włodzimierskiego) jako arbitrów ze strony waadu 
koronnego. Mieli oni wyznaczyć termin posiedzenia i powiadomić przywód-
ców litewskich w Brześciu. Przedmiotem rozsądzenia miały być wydatki po-
czynione przez waad koronny w związku z groźbą wygnania z Mazowsza, za-
blokowaniem nałożenia pogłównego w czasie sejmu koronacyjnego oraz 
koszty poniesione podczas sejmu w Warszawie i podczas jarmarków. Ostrzega-

39 PM, dodatek 1, nr 4 (3 aw 5428 = 11 VII 1668, Łęczna; 28 aw 5428 = 5 VIII 1668, Łęcz-
na) oraz PWAA nr 270–271.

40 PM, dodatek 1, nr 5 (9 nisan 5430 = 30 III 1670, Lublin) oraz PWAA nr 277.
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no przy tym, że jeśli przywódcy litewscy nie przybędą, to wyrok zostanie wy-
dany bez ich obecności, a ponadto zajęty zostanie majątek pojedynczych Ży-
dów litewskich przebywających na terenie Korony. O tym wszystkim pisarz 
waadu koronnego miał powiadomić przywódców z Brześcia41.

Kolejny proces, jaki znamy w tej sprawie, odbył się w 1681 r., w terminie 
wyznaczonym podczas waadu w Jarosławiu w 5440 (1679 r.). W Łęcznej ze-
brał się trybunał, złożony z 5 rabinów, pod dwóch koronnych i litewskich oraz 
piątego, wybranego przez nich. Przywódcy koronni przedstawili swoje pre-
tensje, domagając się od przywódców litewskich dużej sumy za poniesione 
wydatki. Wydatki te ponoszone były stale podczas jarmarków lubelskich oraz 
jarosławskich (między innymi na wyznaczenie odpowiedniego sędziego przy-
chylnego Żydom) i podczas sejmów Rzeczypospolitej, przeznaczone były na 
wynagrodzenie dla sztadlana waadu koronnego w Warszawie, na prezenty wrę-
czane królowi i magnatom, a także na ubogich. Wymieniano również podatek 
w wysokości 40 000 złotych zapłacony podskarbiemu oraz wydatki na zablo-
kowanie nałożenia pogłównego, poczynione podczas sejmu koronacyjnego. 
Wydatki związane były także z przeciwdziałaniem różnego rodzaju oskarże-
niom lub wrogim inicjatywom – wymieniano zamiar wygnania Żydów z Ma-
zowsza i oskarżenie w Tykocinie42, które – jak podkreślano – mogło zakoń-
czyć się generalnym wypędzeniem.

Przywódcy litewscy argumentowali, że nigdy nie zobowiązywali się do ni-
czego wobec przywódców koronnych i nie zawarli z nimi żadnego porozumie-
nia, przeciwnie – chcą być całkowicie od nich odseparowani. Powoływali się 
na objaśnienia w dawnych pinkasach, stwierdzające, że takie porozumienie – 
nawet jeśli istniało w przeszłości – zostało już całkowicie rozwiązane. Żądali 
również zwrotu swoich wydatków, które ponieśli na Litwie z powodu fałszy-
wych oskarżeń oraz „wrzodu” (prozelitów?), a także licznych oskarżeń o czary.

Trybunał zaproponował wybór między dwoma rozwiązaniami. Pierwsze 
nakładało na przywódców litewskich obowiązek wypłacenia koronnym 1/14 
wydatków poniesionych w związku z oskarżeniem tykocińskim. Zalecano przy 
tym, aby przy dokonywaniu wydatków i zestawianiu rachunków uczestniczyli 
Żydzi litewscy (przywódcy lub sztadlani). Poza tym Litwa miała płacić 1/7 
wydatków ponoszonych podczas jarmarku lubelskiego (co wynosiło 550 zł) 
oraz 300 złotych podczas jarmarku jarosławskiego (w roku, w którym odby-
wał się sejm Rzeczypospolitej, miały być one płacone podczas sejmu). Drugim 

41 PM, dodatek 1, nr 6 (5 ijar 5438 = 27 IV 1678, Lublin) oraz PWAA nr 368.
42 W 1680 r. w Tykocinie, największym wówczas skupisku żydowskim na Podlasiu, doszło 

do procesu o mord rytualny. Brak jest jednak dokładniejszych informacji o jego przebiegu. (Z. Gul-
don, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kielce 1995, s. 93).
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rozwiązaniem było płacenie przez Żydów litewskich sumy 9000 zł, która miała 
obejmować wszystkie powyższe wydatki (zastrzeżono jednak, że dotyczy to 
sytuacji, w której 1/14 wydatków nie przekracza 6000 zł). Odnotowano, że 
przywódcy koronni wybrali drugie rozwiązanie, a przywódcy litewscy dali im 
odpowiednie weksle.

Wyrok postanawiał także, że od tej pory przywódcy koronni i litewscy na 
własny koszt będą dawać prezenty królowi i magnatom oraz ich służbie. Usta-
lono, że gdy podczas jarmarku jarosławskiego będą pobierane opłaty od wozów, 
przeznaczone na wydatki mające polepszyć położenie Żydów (np. dla sędziów 
nieżydowskich), kupcy litewscy mają również w nich partycypować. Podobnie 
miało być na jarmarkach litewskich w odniesieniu do kupców z Korony.

Co najważniejsze, trybunał postanawiał, że od tej chwili Korona i Litwa 
mają równą pozycję, żadna nie ma przewagi i kontroli nad drugą. Podkreślono, 
że obie strony nie są zobowiązane do partycypowania w wydatkach, nawet 
w sytuacji zagrożenia wygnaniem z Rzeczypospolitej wszystkich Żydów. 
Wówczas przywódcy koronni mieli samodzielnie i na własny rachunek czynić 
starania u króla i magnatów koronnych, a przywódcy litewscy – u króla i ma-
gnatów litewskich. Dodawano jednak, że w sytuacji zagrożenia jednej strony 
druga powinna pośpieszyć jej z braterską pomocą, czyniąc starania i ponosząc 
wydatki u króla i „swoich” magnatów43.

43 PM, dodatek 1, nr 7 (24 adar 5441 = 14 III 1681, Łęczna) oraz PWAA nr 392.
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Kontakty z Karaimami

Według tradycji Karaimów miał sprowadzić na Litwę z Krymu wielki ksią-
żę Witold, wracając z wyprawy przeciwko Tatarom. Książę miał rozlokować 
sprowadzonych Karaimów po różnych grodach, z czego 330 rodzin osadził 
w pobliżu Trok, a 153 rodziny w Poniewieżu. Jak zauważa Stefan Gąsiorowski, 
wbrew wielowiekowej tradycji sprowadzenie Karaimów nie wiązało się z za-
daniami militarnymi, jak w przypadku Tatarów, lecz spowodowane było han-
dlowo-rzemieślniczą działalnością ludności karaimskiej1.

Karaimi (od hebr. karaim – „czytający”, czyli „ludzie Pisma”), nazywani 
też Karaitami, byli ludem pochodzenia tureckiego, wyznającym judaizm 
w wersji opartej na Biblii hebrajskiej (czyli Torze pisanej) i odrzucającym Torę 
ustną, czyli Talmud i późniejszą literaturę rabiniczną. Karaimi wyodrębnili się 
w połowie VIII w. w Babilonii, skupieni wokół swojego przywódcy Anana ben 
Dawida z Basry, w opozycji do krystalizującego się judaizmu rabinicznego. 
W Europie osiedlali się i znajdowali zwolenników na wybrzeżach Morza Kas-
pijskiego i Czarnego, zwłaszcza na Krymie, gdzie przyjęli język kipczacko-tu-
recki, używany później w gminach na terenie Rzeczypospolitej. Karaimi mieli 
odrębny kalendarz, własne zwyczaje dotyczące modlitw i obchodzenia świąt, 
przepisy regulujące spożywanie pokarmów oraz prawa dotyczące małżeństw 
i rozwodów. Byli zwalczani przez wiele autorytetów rabinicznych i traktowani 
przez Żydów jako sekciarze i odszczepieńcy.

Ze sprowadzeniem Karaimów na Litwę wiązane jest przyznanie przez księ-
cia Witolda przywileju Żydom mieszkającym w Trokach (1388 r.). Był on wzo-
rowany na przywileju wydanym w 1264 r. przez księcia Bolesława Pobożnego 
dla Żydów wielkopolskich, a dokładniej na jego wersji zatwierdzonej przez Ka-
zimierza Wielkiego w 1367 r. dla Żydów krakowskich, sandomierskich i lwow-
skich. Z wersji tej korzystali zapewne Karaimi z Halicza i Lwowa, skąd dotar-
ła ona do Karaimów litewskich2. W literaturze kwestionowane jest  zarówno 

1 S. Gąsiorowki, Karaimi..., s. 174. Książka ta stanowi najnowsze, bardzo obszerne opra-
cowanie dziejów Karaimów w Rzeczypospolitej w XV–XVIII w. O militarnym charakterze 
osadnictwa karaimskiego na Litwie zob. A. Szyszman, Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1936, s. 8–10.

2 Priwilegija Jewriejam Witautasa Wielikogo 1388 goda, wyd. S. Lazutka, E. Gudavi-
chius, Moskwa–Ijerusalim 1993. Na temat przywileju Witolda zob. J. Tyszkiewicz, Karaimi li-
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wystawienie przez Witolda przywileju dla Karaimów (w tekście użyta jest na-
zwa „Żydzi”), jak i sama autentyczność dokumentu (Witold w tym czasie nie 
władał Trokami). Pozostaje jednak faktem, że w późniejszym okresie w Tro-
kach mieszkali tylko chrześcijanie, Tatarzy i Karaimi, którzy nie dopuszczali 
do osiedlenia się w mieście Żydów. Na to, że chodziło o Karaimów, a nie o Ży-
dów, wskazuje też późniejszy przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1441 r., 
nadający trockim Karaimom (nazywanym także „trockimi Żydami”) prawo 
magdeburskie3. Przywileje dla Karaimów trockich zostały następnie rozszerzo-
ne na wszystkich Karaimów w Wielkim Księstwie Litewskim i były potwier-
dzane przez kolejnych władców.

Zarządzenie nakazujące Żydom opuszczenie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, wydane w 1495 r. przez wielkiego księcia Aleksandra, dotyczyło rów-
nież litewskich Karaimów. Po ośmiu latach, w 1503 r., Aleksander zezwolił, 
aby Żydzi – co najwyraźniej oznaczało również Karaimów – powrócili na Li-
twę i odzyskali swoje majątki. W okresie nowożytnym osadnictwo karaimskie 
na Litwie rozszerzyło zasięg. Oprócz zasiedlonych w średniowieczu Trok, 
a być może i Kowna (o odzyskanie majątków w tych dwóch miastach starali się 
Karaimi po powrocie z wygnania w 1503 r.) osady karaimskie powstały w Bir-
żach, Poniewieżu, Nowym Mieście, Szawlach, Poswolu, Szatach, Świętym Je-
ziorze, Kroniu, Puńsku i kilku innych4.

Problemów przysparza właściwa identyfikacja Karaimów, gdyż byli oni stale 
utożsamiani z Żydami i tak też nazywani w źródłach. Władcy, urzędnicy, szlach-
ta, duchowni i mieszczanie mylili Karaimów z Żydami, a niekiedy także z Tata-
rami. Dopiero w XVIII w. Karaimi występują w źródłach pod tą nazwą. Wcze-
śniej często określani byli jako Żydzi, rzadziej nazywani „Żydami Karaimami”, 
dla odróżnienia od właściwych Żydów, zwanych z kolei „rabińskimi”, „talmu-
dowymi”, „talmudystami”, „rabinami”, „rabanami” czy „rabanitami”. Również 
bardzo często przy opisywaniu instytucji karaimskich używana była terminolo-
gia żydowska (np. terminy „kahał” „synagoga”, „rabin”, „szkolnik”), pojawiały 
się też określenia „Żyd zboru trockiego” lub „szkolnik zboru trockiego”.

Karaimi stanowili na Litwie bardzo niewielką grupę. Taryfa pogłównego 
karaimskiego z 1765 r. wymienia dwie gminy karaimskie. Pierwsza, z  głównym 

tewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388, „Studia Źródłoznaw-
cze” 36, 1997, s. 45–64.

3 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 171–173. Sytuacji prawnej Karaimów litewskich, określa-
nej przez przywileje generalne, regulacje władców i ich urzędników, przywileje prywatnych wła-
ścicieli dóbr, postanowienia sejmów i sejmików szlacheckich, regulacje kościelne oraz porozu-
mienia z miastami, Gąsiorowski poświęca jeden z rozdziałów swojej książki (s. 218–285).

4 Tamże, s. 199. Gąsiorowski przedstawia dzieje i liczebność Karaimów w tych miejsco-
wościach (s. 199–210).
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ośrodkiem w Nowym Mieście, liczyła 273 osób, druga zaś, z głównym ośrod-
kiem w Trokach – 117, co razem daje na Litwie 390 Karaimów5.

Dzięki przywilejom generalnym od władców Karaimi mieli swobodę kul-
tywowania własnej religii, wznoszenia domów modlitwy (zwanych kienesami) 
i zakładania cmentarzy, a także posiadania własnego samorządu gminnego i są-
downictwa. Zasadnicza różnica między organizacją gmin karaimskich na Wo-
łyniu i Rusi a gminami karaimskimi na Litwie polegała na tym, że te pierwsze 
stanowiły samodzielne jednostki, natomiast gminy litewskie podlegały 
zwierzchniej gminie w Trokach (stąd często w źródłach Karaimi litewscy okre-
ślani są jako „synagoga trocka”).

Najważniejszym urzędnikiem Karaimów litewskich był wójt karaimski 
(hebr. szofet), podlegający jedynie władzy wielkiego księcia, a potem króla i jego 
urzędników. Sprawował on władzę sądowniczą nad Karaimami i zbierał od 
nich podatki (przede wszystkim pogłówne). W początkowym okresie wójta 
wybierała gmina trocka, później – kiedy Karaimi zamieszkiwali również inne 
ośrodki – jego wybory odbywały się na zjazdach gminnych. Jak zauważa Gą-
siorowski, od początku XVIII w., na skutek rozproszenia osadnictwa karaim-
skiego, autorytet wójta znacznie podupadł, a struktury samorządowe stały się 
bardziej skostniałe i zoligarchizowane (w latach 1718–1801 wójtami w Tro-
kach byli przedstawiciele tylko jednej zamożnej rodziny Łabanosów6). Innym 
ważnym urzędnikiem wspólnoty karaimskiej był chazan (nazywany w doku-
mentach rabinem karaimskim), który przewodniczył modlitwom, objaśniał za-
sady prawa religijnego, uczestniczył w rozprawach sądowych oraz odprawiał 
ceremonie religijne (obrzezanie, śluby, rozwody, pogrzeby). Inne urzędy kara-
imskie to: szkolnik, podszkolnik, a w XVIII w. pojawił się urząd syndyka – re-
prezentującego interesy społeczności karaimskiej. W większych osadach Kara-
imi wybierali swój samorząd gminny.

Przedstawiciele ważniejszych gmin karaimskich na Litwie spotykali się na 
zjazdach, nazywanych w źródłach karaimskich waadami. Zbierały się one w celu 
wyboru wójta karaimskiego oraz w innych ważnych sprawach dotyczących li-
tewskiej społeczności karaimskiej. Miejscem zgromadzeń były zazwyczaj Tro-
ki. Pierwsze informacje o takim centralnym przedstawicielstwie pochodzą 
z 1553 r., a autorem zachowanego protokołu posiedzenia jest Icchak ben Awra-
ham (Izaak z Trok), który później zasłynął jako autor dzieła polemicznego Chi-
zuk emuna (hebr. Utwierdzenie wiary), broniącego mozaizmu przed zarzutami 
ze strony chrześcijan. Jest jednak niewątpliwe, by takie zjazdy odbywały się 
przed rokiem 1553 r. Co ciekawe, decyzje waadu karaimskiego z 1553 r.  zostały 

5 Tamże, s. 210–211, 478.
6 Tamże, s. 290–291.
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przedstawione do zatwierdzenia starszym żydowskim, zgromadzonym w Grod-
nie w 1568 r., zapewne na zgromadzeniu (waadzie) prowincjonalnym. Rzuca to 
nowe światło na początki centralnych instytucji przedstawicielskich, zarówno 
karaimskich, jak i żydowskich, a także na początki ich wzajemnych kontaktów.

Waad karaimski zbierał się w XVII w., zajmując się podatkami i wydając 
zarządzenia dotyczące funkcjonowania gmin karaimskich. W XVIII w. wójt 
karaimski, z powodu osłabienia autorytetu tego urzędu, miał duże problemy ze 
zgromadzeniem wszystkich przedstawicieli gmin, wobec czego zdarzało się, że 
waad zwoływał wojewoda trocki (np. w latach 1752 i 1774)7. Ostatni waad 
karaimski zebrał się w 1776 r.8

Wzajemne kontakty między Żydami litewskimi a Karaimami były warun-
kowane przez trzy zasadnicze kwestie: wspólne płacenie podatków, konkuren-
cję w osadnictwie i działalności gospodarczej oraz zależność administracyjno- 
-sądowniczą9.

Wspólnie płacone podatki stanowiły pierwszą płaszczyznę wzajemnych 
kontaktów między litewskimi Karaimami a Żydami i ich waadem. Od 1581 r. 
sejmy Rzeczypospolitej nakładały jedną sumę ryczałtową na wszystkich Ży-
dów „tak na talmudowych, jako i na Karaimów”, co zmuszało obie grupy do 
współpracy.

Stefan Gąsiorowski podaje wysokość pogłównego płaconego przez Kara-
imów litewskich. Trudno ustalić należności, gdyż w źródłach podana jest tylko 
jedna rata płatności, a podana kwota jest tak duża, że stanowi najwyraźniej sumę 
należności z kilku lat10. W 1717 r. pogłówne od Karaimów litewskich zostało 
ustalone na 700 zł i kwota ta pojawia się corocznie w latach 1720–1752 (stano-
wi 1,2% całego pogłównego żydowskiego w Wielkim Księstwie Litewskim).

 7 W przypadku zjazdu w 1774 r. wojewoda Tadeusz Franciszek Ogiński nakazał przedsta-
wicielom wszystkich gmin karaimskich Wielkiego Księstwa Litewskiego przyjechać w wyzna-
czonym terminie do Trok, gdzie mieli obradować nad różnymi nieprawidłowościami i wydać 
stosowne zarządzenia mające poprawić sytuację (S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 303).

 8 S. Gąsiorowski podaje zestawienie zjazdów przedstawicieli gmin karaimskich na Litwie. 
Na liście figuruje 12 zjazdów, które odbywały się w latach 1553, 1657, 1658, 1660, 1665, 1666, 
1669, 1671, 1675, 1752, 1774 i 1776. (tamże, s. 472–473). Warto zauważyć, że dwa ostatnie 
zjazdy, w 1774 i 1776 r., odbyły się po rozwiązaniu waadów żydowskich (1764 r.).

 9 Zob. S. Gąsiorowski, Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV– 
–XVIII w.), KHŻ 2003, nr 3 (207), s. 444–450; A. Michałowska, Stosunki między Żydami a Ka-
raimami w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI – XVIII w.), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych 
badaniach polskich, t. 3, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 47–52.

10 W 1664 r. pogłówne od Karaimów litewskich wynosiło 150 zł, w 1667 – 279 zł (zapewne 
jest to jedna rata), w 1670 – 679 zł, w 1672 – ok. 679 zł, w 1673 – ok. 540 zł, w 1676 – 29 zł 
(Troki), w 1705 – 3000 tynfów, czyli 4250 zł, w 1711 – 1200 tynfów, czyli 1700 zł (stanowi to 
raczej sumę pogłównego z kilku ostatnich lat), w 1712 – 400 zł (S. Gąsiorowski, Karaimi..., 
s. 474–475). 
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Wysokość podatków płaconych przez Karaimów litewskich – pogłównego 
i innych podatków państwowych – wyznaczana była przez waad litewski, choć 
przedstawiciele Karaimów nie brali udziału w jego obradach. Można przypusz-
czać, że odmowa uczestniczenia we wspólnych zebraniach spowodowana była 
obawą przed uzależnieniem od instytucji żydowskich11. Sumy należności od 
Karaimów figurują w pinkasie waadu litewskiego, stanowiąc zresztą jedyne 
zapisy dotyczące Karaimów. Wymiar należnego pogłównego jest tu dość trud-
ny do uchwycenia, podawane kwoty bowiem najwyraźniej zawierają zaległo-
ści, odliczenia itp.12

W miastach, w których mieszkali Żydzi i Karaimi, rejestry podatników spo-
rządzali starsi żydowscy lub mieszane komisje żydowsko-karaimskie13. Po-
główne płaciła w imieniu wszystkich Karaimów litewskich centralna gmina 
trocka, a pobierał je wójt karaimski z pomocą szkolnika. W 1644 r. wybuchł 
konflikt o przynależność Karaimów w Grodnie, Birżach i na Żmudzi. Sąd zło-
żony z przedstawicieli Żydów i Karaimów postanowił, że Karaimi w Grodnie 
mają płacić swoje podatki za pośrednictwem tamtejszej gminy żydowskiej, na-
tomiast pieniądze od Karaimów żmudzkich będzie zbierać dwóch poborców, 
jeden Karaim i jeden Żyd. Jednakże już po dwóch latach wszyscy Karaimi mie-
li podlegać centralnym Trokom14. Kontrowersyjną kwestię stanowiło to, komu 
Karaimi mają przekazywać swoje podatki. Karaimi dążyli, aby wnosić nale-
żności bezpośrednio do podskarbiego lub urzędników skarbowych, natomiast 

11 Jak pisze Jacob Mann, Żydzi od połowy XVI w. stale zapraszali Karaimów na zebrania 
w sprawach podatkowych, co ci odrzucali, nawet gdy grożono im klątwą (Texts and Studies in 
Jewish History and Literature, t. II: Karaitica, wyd. J. Mann, Philadelphia 1935, s. 627–628). 
Według Bałabana było to wynikiem niechęci Karaimów, którzy przy organizowaniu się waadów 
żydowskich byli zapraszani do wspólnych obrad, ale nigdy nie przyjeżdżali, prosili jedynie, aby 
ich właściwie uwzględniono przy podziale podatków (M. Bałaban, Karaici w Polsce. Studjum 
historyczne, [w:] tenże, Studja historyczne, Warszawa 1927, s. 74).

12 W 1664 r. Karami mieli zapłacić półtora złotego podatku krajowego oraz 750 (lub 610) 
złotych na spłatę długów (PM nr 583–584). W 1667 r. na Karaimów została wystawiona asygna-
cja na 934 zł, mieli też płacić półtora złotego podatku krajowego, ponadto zalegali z zapłaceniem 
sumy 30 zł (PM nr 627–628). W 1670 r. zapisano, żeby pobrać od Karaimów 200 złotych (PM 
nr 678). W 1691 r. odwoływano się do wysokości podatku krajowego ustalonego dla Karaimów 
podczas waadu w Krynkach w 1687 r. (PM nr 836). W 1694 r. postanowiono, że wspólnota Kara-
imów ma płacić co roku 600 zł pogłównego (PM nr 902), w 1751 – 400 zł (PM nr 948), a w 1761 – 
280 zł (PM nr 949). W opublikowanych przez Halperina dodatkach do pinkasu waadu litewskiego 
(Tosafot u-miluim...), w taryfach pogłównego spotykamy następujące kwoty wyznaczone do za-
płaty przez Karaimów: w 1673 r. – 200 zł (nr 13, s. 76), 1700 – 600 zł (nr 55, s. 137), 1712/1713 – 
600 zł (nr 60, s. 148), 1714 – 550 zł (nr 62, s. 149), 1720 i 1721 – 500 zł (nr 71, s. 155 i nr 74, 
s. 158), 1726 – 800 zł (nr 77, s. 161), 1729/1730 – 500 zł (nr 78, s. 162), 1730 – 700 zł (nr 79, 
s. 163), 1738/1739 i 1739/1740 – 700 zł (nr 80–81, s. 164), 1761 – 306 zł 20 gr (nr 87, s. 171).

13 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 309.
14 M. Bałaban, Karaici w Polsce..., s. 75.
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starszyzna żydowska domagała się, żeby pieniądze były przekazywane do rąk 
poborców żydowskich (zarządzenie waadu z 1670 r. mówiło o pobieraniu na-
leżności od Karaimów przez wiernika waadu). W 1667 r. poborcy wojewódz-
twa trockiego, Aleksander Syciński i Aleksander Tołkowski, pokwitowali po-
branie pogłównego od Karaimów Wielkiego Księstwa Litewskiego zgodnie 
z asygnacjami wystawionymi przez skarb na podstawie rejestrów od starszych 
Żydów brzeskich, pińskich i grodzieńskich, czyli od waadu litewskiego15. Jak 
zauważa Stefan Gąsiorowski, w drugiej połowie XVII w., w związku z rozpro-
szeniem osadnictwa karaimskiego na terenie Litwy, Karaimi stali się bardziej 
zależni od gmin żydowskich, przede wszystkim w sprawach podatkowych16.

Wielokrotnie na tle płacenia podatków dochodziło do sporów i konfliktów 
między Żydami a Karaimami. Żydzi wzywali Karaimów do punktualnego wy-
płacenia należnych podatków bądź do zwrotu zaległych należności17, z kolei 
Karaimi narzekali na niesprawiedliwe obciążenia, nadmiernie wysokie w sto-
sunku do proporcji ludności żydowskiej i karaimskiej na Litwie. Mimo gorz-
kich narzekań Karaimów, wydaje się, że wysokość podatków, jakie mieli pła-
cić, odpowiadała ich liczebności i proporcji w stosunku do ludności żydowskiej 
w Wielkim Księstwie Litewskim. Pokazują to wyliczenia Jacoba Manna: przy 
ryczałcie w wysokości 10 000 zł Karaimi płacili 2%, ta sama proporcja utrzy-
mała się, kiedy ryczałt wzrósł w 1673 r. do 25 000 zł, podobnie było w latach 
1687 i 1694. W 1719 r., kiedy liczebność Karaimów spadła poniżej 1% (co 
prawdopodobnie było spowodowane zarazą z 1710 r.), pogłówne karaimskie 
wynosiło mniej niż 1%. Odsetek ten wzrósł do 2,3% w 1751 r., a w 1761 wy-
nosił mniej niż 1/2%18.

Kwestia wymiaru i poboru płaconych przez Karaimów podatków budziła 
wiele kontrowersji, opierała się o urzędników nieżydowskich lub była przed-
miotem porozumień między waadem litewskim a przedstawicielami Kara-
imów. Porozumienie takie zawarto z wójtem karaimskim w 1670 r. Zgodnie 
z nim pogłówne płacone przez Karaimów zmniejszono do 400 zł19, natomiast 
nic nie wspominano o płaceniu podatku powrotnego ani o zaległościach sięga-
jących 600 zł. W późniejszych latach jeszcze parokrotnie przyznawano Ka-
raimom ulgi.

15 LVIA, SA 5939, k. 7 (10 VIII 1667).
16 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 441.
17 Kehilot Lita we-ha-Karaim…, s. 161–169 (nr 1–16).
18 Texts and Studies.., s. 640.
19 Kehilot Lita we-ha-Karaim..., s. 165–166 (nr 10–12). W pinkasie waadu litewskiego 

zapisano w 1670 r. „dla pamięci”, że od Karaimów – zgodnie z porozumieniem – należy się 
każdego roku jedynie 400 zł pogłównego oraz powrotne odpowiednio do sytuacji, co miało być 
pobrane za pośrednictwem wiernika (PM nr 677).
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Po wprowadzeniu w 1717 r. stałej wysokości pogłównego żydowskiego 
starsi żydowscy domagali się, żeby również kwota wnoszona przez Karaimów 
była stała i tym samym nie powiększała się część przypadająca na Żydów. 
Gminy karaimskie, podupadłe na początku XVIII w. wskutek działań wojen-
nych, przemarszów wojsk i epidemii dżumy, nie były w stanie ponosić wyso-
kich świadczeń. Jak Pisze Stefan Gąsiorowski, przedstawiciele Żydów – nie 
chcąc dopuścić do renegocjacji wyznaczonych przez waad litewski sum – 
nie stawiali się na spotkania w sprawach podatkowych z wójtem karaimskim 
(do czego doszło np. w 1719 r.), narażając Karaimów na dodatkowe koszty. 
Sytuacja ta powodowała, że Karaimi wielokrotnie wnosili skargi się do urzęd-
ników nie żydowskich na samowolę Żydów. W 1720 r. interwencję w sprawie 
Karaimów podjął hetman Ludwik Konstanty Pociej, przestrzegając rotmistrza 
chorągwi trybunalskiej (która była odbiorcą części pogłównego żydowskiego), 
aby poborca wysłany na egzekucję należności nie domagał się od Karaimów 
więcej niż 500 zł20.

W 1727 r., podczas małego waadu w Wilnie, rozsądzany był spór między 
przywódcami waadu a przedstawicielem wspólnoty karaimskiej Samuelem 
(Szmuelem) synem Awrahama, który złożył skargę o pociąganie Karaimów do 
wyższych świadczeń, niż to zostało ustalone w 1720 r., podczas waadu w Indu-
rze. Ustalono wówczas, że Karaimi mają płacić corocznie 500 zł pogłównego 
(przy utrzymaniu się ryczałtu na poziomie 60 000 zł) oraz dodatkowo 100 zł na 
wydatki (chodzi zapewne o wydatki ponoszone przez waad litewski). Przedsta-
wiciel Karaimów kwestionował powyższy dodatek, domagał się również zwro-
tu nadpłaconego pogłównego (200 zł) oraz wypłacenia obligacji (460 zł). Z ko-
lei przywódcy waadu skarżyli się na zaleganie przez Karaimów z wypłatą 
powyższego dodatku. Sąd rozliczył wzajemne pretensje i zawyrokował, że 
w przyszłości Karaimi mają płacić 550 zł pogłównego, nie partycypując w żad-
nych dodatkowych wydatkach waadu. Jednocześnie wyrok unieważniał 
wszystkie przywileje i dekrety otrzymane przez Karaimów w sporach z przy-
wódcami waadu21.

W 1752 r., podczas posiedzenia waadu litewskiego w Mirze, zawarta zosta-
ła ugoda „Żydów kabalistów z karaimowemi”. W tekście ugody stwierdzano, 
że w wyniku próśb Karaimów litewskich, skierowanych do „małego kongresu” 
zebranego w Wilnie w 1727 r., wysokość pogłównego od Karaimów została 
ustalona na 550 zł. Ponadto nie miały być na nich nakładane żadne dodatkowe 
świadczenia, nie należało ich pociągać ani do spłacania długu wobec hetmana, 
ani do partycypowania w wydatkach waadu litewskiego. Stwierdzano, że 

20 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 312.
21 Tosafot u-miluim..., nr 76, s. 159–160 (7 aw 5487 = 24 VII 1727, Wilno).
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 postanowienie to nie zostało dotrzymane i Karaimi w latach 1720–1752 płacili 
po 700 zł, co doprowadziło do ich procesowania się z waadem litewskim w Try-
bunale Wielkiego Księstwa Litewskiego (chodzi zapewne o Trybunał Skarbo-
wy). Proces zakończył się sukcesem Karaimów, Trybunał orzekł zwrot na ich 
rzecz kilku tysięcy złotych tytułem nadpłaconych podatków i poniesionych 
kosztów22. Postanawiano więc, że Karaimi mają płacić – przy utrzymaniu się 
pogłównego w wysokości 60 000 zł – co roku zaledwie 400 złotych. Przewidy-
wano także możliwość obniżenia tej sumy, gdyby gminy karaimskie podupa-
dły23. Najwyraźniej w wyniku powyższego porozumienia wysokość pogłówne-
go w 1753 r. została ustalona na 400 zł24.

Kontrowersje powstawały również z powodu żądań starszyzny żydowskiej, 
aby Karaimi partycypowali w innych świadczeniach, spłacaniu zaciągniętych 
pożyczek i pokrywaniu kosztów funkcjonowania samorządu żydowskiego. 
W umowie z 1668 r. ustalono, że Karaimi mają płacić jedynie przypadającą na 
nich część pogłównego, ale już w 1670 r. zażądano od nich płacenia dodatkowo 
400 złotych rocznie na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej organiza-
cji, czyli waadu. Próby wymuszania rzekomych długów karaimskich od za-
możnych Karaimów, których chwytano i więziono (jak to się zdarzyło w Wilnie 
w 1667 r.), powodowały wytaczanie Żydom procesów o bezprawne szykany25.

Pobór podatków wywoływał konflikty wśród samych Karaimów. Trudno-
ści z poborem podatków od ludności karaimskiej spowodowały, że wójt Samu-
el ben Abraham zwrócił się o pomoc do wojewody trockiego. Z tego powodu 
w 1740 r. wybuchł przeciwko wójtowi otwarty bunt, a zamieszek nie zahamo-
wał dekret władz gminnych grożący ukaraniem opornych. Z podobnymi pro-
blemami zmagał się następny wójt (syn poprzedniego) Abraham ben Samuel 
Łabanowski (Łabanos). W 1742 r. przedstawiciel Karaimów z Nowego Miasta, 
Szymon Abrahamowicz Wesołowski, podarł kartkę z taryfą pogłównego przy-
padającego na jego gminę. W związku z tym wójt zarządził, że odtąd ustalanie 
taryfy pogłównego ma się odbywać z udziałem przedstawicieli wszystkich 
gmin karaimskich na Litwie, a tym, którzy nie będą chcieli uznać wyznaczo-
nych w ten sposób kwot podatku, zagroził karą grzywny26. Kiedy w 1755 r. 
Abraham ben Samuel zagroził odwołaniem się przy poborze podatków do 

22 AWAK, t. 29, nr 222, s. 446–448 (ugoda między Karaimami a gminą wileńską, 8 VIII 
1750). W tekście wspomniane są wcześniejsze dekrety Trybunału Skarbowego z lat 1746 i 1748, 
wydane na korzyść Karaimów i dające im możliwość egzekucji należności w gminach grodzień-
skiej i wileńskiej.

23 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 484–485 (ugoda z 8 XII 1752).
24 Tamże, s. 475.
25 Texts and Studies.., s. 629, 635; S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 438–439.
26 S. Gąsiorowski, Karaimi..., s. 313–314.
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 wojewody, wywołało to oburzenie Karaimów i spowodowało, że Abraham 
opuścił Troki i schronił się pod opiekę gminy żydowskiej w Wilnie. W 1756 r. 
sąd rabinacki w Wilnie wystawił mu list polecający, w którym stwierdzano, że 
jest on człowiekiem porządnym i zasłużonym dla „całego Izraela“ (czyli dla 
wszystkich Żydów) i że zmuszony był opuścić swoją gminę z powodu prześla-
dowania współwyznawców. Podobne zaświadczenie wystawiły Abrahamowi 
władze gminy żydowskiej z Brześcia Litewskiego27, dokąd się następnie udał, 
a ponadto wezwały do udzielenia mu poparcia inne gminy litewskie i polskie, 
a także węgierskie i tureckie. Ostatecznie Abraham wrócił do Trok, a wzmiankę 
o pełnieniu przez niego urzędu wójta spotykamy w 1773 r.28.

Drugi problem stanowiła konkurencja ekonomiczna między Żydami a Ka-
raimami. W najważniejszym ośrodku karaimskim, Trokach, Karaimi posiadali 
wyłączne prawo zamieszkiwania29, natomiast Żydom zezwalano tylko na po-
byt czasowy. W pierwszej połowie XVII w., kiedy część Karaimów trockich 
przeniosła się do innych miast litewskich, do Trok napłynęli Żydzi. W 1646 r. 
Karaimi zwrócili się do króla Władysława IV ze skargą na Żydów, przede 
wszystkim z okolic Wilna, którzy rozwijali działalność gospodarczą w Tro-
kach. W odpowiedzi król potwierdził prawa Karaimów i nakazał wojewodzie 
trockiemu chronić ich przed konkurentami30. Dekret ten Karaimi przedstawia-
li do zatwierdzenia kolejnym królom (znane są zatwierdzenia z lat 1648, 1654, 
1670, 1679 i 1701).

27 Kehilot Lita we-ha-Karaim..., s. 170–171 (nr 18).
28 M. Bałaban, Karaici w Polsce..., s. 68.
29 Jacob Mann uważa, że dowodem na to jest fakt pożyczania przez Żydów wileńskich 

przywilejów od Karaimów trockich, a nie od Żydów trockich. Odmiennego zdania jest Majer 
Bałaban, który twierdzi, że w Trokach istniały dwie gminy – karaimska i „rabanicka”. Zauważa 
on również, że przywilej generalny z 1388 r. dla wszystkich gmin żydowskich na Litwie: Trok, 
Brześcia, Grodna, Łucka i Włodzimierza, mówi o „Żydach” (M. Bałaban, Karaici w Polsce..., 
s. 56–57). Twierdzenie Bałabana wydaje się potwierdzać przywilej wydany 1 XII 1576 przez 
króla Stefana Batorego, który otrzymali Żydzi „obiedwu zborów: rabanów i karaimów w Lucku 
mieście Naszem mieszkający” (Dyplomataryusz dotyczący Żydów..., nr 152, s. 100–102).

30 Przedstawiając swoje przywileje, nadane im przez Kazimierza Jagiellończyka (1441), 
Aleksandra (1492) i Zygmunta I (1507), Karaimi skarżyli się, że „niektórzy Żydzi rabanowie 
czasy niedawnymi w mieście naszem Trockiem, mieszkania sobie nająwszy, w onych rezydując, 
wolności Żydom karaimskim (...) nullo jure zażywają, szynki i napojów wszelakich chowają 
i handle rozmaite ku ujmie praw im nadanych i pożytków Żydom karaimskim należących, odpra-
wują, w czym iż wielką szkodę Żydzi troccy karaimowie... od Żydów rabinów (które nigdy 
przedtem żadnego inkolatu w mieście trockim nie mieli) ponoszą”. Król polecił wojewodzie 
trockiemu, aby „Żydom rabinom żadnego mieszkania w mieście trockim mieć, domów najmo-
wać, onych kupować, ani pod żadnym pretextem nabywać i żadnej przeszkody w handlach Ży-
dom karaimom czynić, nie dopuszczał” (AWAK, t. 29, nr 4, s. 5). W świetle tego dokumentu 
opinia Bałabana, mówiąca o konflikcie w 1646 r. między dwiema gminami, żydowską i karaim-
ską, nie brzmi przekonująco.
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Powyższy dekret królewski nie zakończył jednak sporu. Kolejną, podobnie 
brzmiącą skargę Karaimi troccy skierowali w 1668 r. do starszych gminy ży-
dowskiej w Brześciu Litewskim31. Działo się to w czasie kryzysu osadnictwa 
karaimskiego w Trokach po zniszczeniach połowy XVII w. Gmina wileńska 
udzieliła wówczas wsparcia Karaimom przy odbudowie ich siedzib32, licząc 
jednak przy tym na wymuszenie zmiany prawa zezwalającego zamieszkiwać 
w mieście wyłącznie Karaimom. W postanowieniach zjazdu karaimskiego 
z 1669 r. znajdujemy wzmiankę o „nowych prawach” opracowanych przez 
gminę wileńską33. Chociaż nie podano szczegółów, można się domyślać, że 
dotyczą one właśnie tej kwestii.

Na początku XVIII w. gmina karaimska w Trokach znacznie się wyludniła, 
między innymi wskutek zarazy. Do Trok napłynęli Karaimi z innych, mniej-
szych ośrodków, ale gmina nie zdoła powrócić do dawnej świetności. Do mia-
sta napłynęli też Żydzi, stanowiąc zagrożenie ekonomiczne dla ludności kara-
imskiej. W 1714 r. Karaimi troccy skierowali skargę do waadu litewskiego, 
narzekając, że Żydzi łamią ich prawa i ograniczają im możliwości zarobkowa-
nia. W wyniku tej skargi obie strony zawarły porozumienie, w którym gwaran-
towano Karaimom ich dotychczasowe prawa34. Umowę tę potwierdzano pa-
rokrotnie, między innymi w 1719 r., kiedy odpowiedni dokument podpisali 
rabini Pińska, Wilna i Słucka35, oraz w 1760 r., co pozwala sądzić, że obie 
strony raczej jej nie przestrzegały. W 1761 r. waad w Słucku zagroził chere-
mem Żydom naruszającym prawa Karaimów, co dotyczyło przede wszystkim 
konkurencji ekonomicznej36.

Mimo powyższych postanowień w wielu miejscowościach na Litwie, gdzie 
mieszkali Karaimi, spotykamy narzekania na nieuczciwą konkurencję ze stro-
ny ludności żydowskiej. W 1745 r. Izaak ben Abraham skarżył się na ciężką 

31 Texts and Studies..., s. 860–869 (nr 14).
32 Tamże, s. 1019–1020 (nr 52).
33 Tamże, s. 842–853 (nr 12).
34 W porozumieniu tym zapisano: „Karaimi winni w swych miastach i wsiach korzystać ze 

swych dawnych praw. Nie wolno rabanitom pod groźbą klątwy przeszkadzać karaitom w zatrud-
nieniach, z których czerpią środki utrzymania. Z drugiej strony nie powinni karaimi przeszkadzać 
braciom naszym Izraelitom w zdobywaniu środków do życia. Gdyby jednak którykolwiek z Izra-
elitów mimo zakazu stawiał przeszkodę karaicie, winien tenże szukać obrony u rabina najbliższe-
go miasta. Wezwany rabin winien użyć wszystkich środków (kary pieniężnej i cielesnej), aby 
zmusić nieposłusznego Izraelitę do wykonania wyroku. A wyrok ten winien mieć siłę i moc 
prawa, i walor we wszystkich gminach naszego kraju” (M. Bałaban, Karaici w Polsce..., s. 62).

35 Texts and Studies..., s. 1073–1074 (nr 84).
36 I. Klausner, Ktaw-cherem szel waad medinat Lita neged ha-masigim gwul ha-Karaim 

[Cherem waadu litewskiego wobec naruszających prawa Karaimów], „Cijon” 22, 1957, s. 74–75 
(11 tamuz 5521 = 13 VII 1761, Słuck). W tekście przywoływane jest zarządzenie waadu z 1714 r. 
w tej sprawie.
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sytuację ekonomiczną Karaimów w Nowym Mieście i w Sałatach, co było 
 wynikiem obecności wielu Żydów i ostrej z nimi konkurencji37. Abraham ben 
Mordechaj z Poniewieża opisywał w 1751 r. trudności z utrzymywaniem aren-
dy propinacyjnej38. Inna sprawa, która dotarła do waadu litewskiego w 1751 r., 
dotyczyła Karaima, Abrahama ben Simchy39. Jego sąsiad, Żyd Salomon, po-
zbawił go trzech dzierżaw (miejscowości Kronie, Lapiany i Postrowo), ucieka-
jąc się do denuncjacji do właściciela dóbr. Abraham został uwięziony i żeby się 
wyswobodzić, zmuszony był przekazać swoje prawa Salomonowi. Dochodząc 
potem sprawiedliwości, zwrócił się do kahału wileńskiego i przypomniał mu 
wyświadczoną niegdyś przez swoich przodków przysługę (chodziło o wypoży-
czenie przywilejów, o czym będzie jeszcze mowa).

Trzeci aspekt wzajemnych relacji stanowiła sądownicza i administracyjna 
zależność Karaimów od instytucji żydowskich.

Zgodnie z przywilejami królewskimi Karaimi podlegali sądownictwu swo-
ich własnych urzędników, wójta karaimskiego i dajanów, z możliwością apela-
cji do autorytetów rabinicznych – specjalnie do tego wyznaczanych rabinów 
karaimskich (hebr. aw bejt din). Jednakże można zauważyć, że zależność po-
datkowa od waadu litewskiego oddziaływała na ograniczanie autonomii kara-
imskiej także w dziedzinie sądownictwa. Waad dążył do podporządkowania 
Karaimów swoim rozsądzeniom, również w sporach między samymi Karaima-
mi. Karaimi, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania, mieli podlegać naj-
bliższej ważnej gminie żydowskiej i jej sądowi (wskazywano trzy takie gminy: 
Wilno, Grodno i Kiejdany), a trybunał waadu miał pełnić rolę sądu wyższego 
w przypadku apelowania od wyroku.

Najbardziej intensywne zabiegi w celu podporządkowania Karaimów po-
dejmowała gmina wileńska, w pobliżu której znajdował się najważniejszy 
ośrodek karaimski na Litwie – Troki. W 1643 r., dwóch spierających się Kara-
imów trockich, nie zgadzając się z wyrokiem wydanym przez wójta karaim-
skiego Nisana ben Josefa, odwołało się do sądu żydowskiego w Wilnie. Sąd ten 
wezwał wójta do stawienia się i przedstawienia swoich racji, a wobec jego od-
mowy wysłał do Trok ostrą notę wymierzoną przeciwko wójtowi40. Powoływa-
no się w niej na upoważnienie od starszych gminy Brześcia Litewskiego, dają-
ce gminie wileńskiej prawo rozstrzygania sporów dotyczących wszystkich 
Żydów w rejonie Wilna, w tym także Karaimów. Temu odwiecznemu – jak 
podkreślano – prawu sprzeciwił się powyższy wójt. Za to nałożono na niego 

37 Texts and Studies..., s. 1295–1297 (nr 149).
38 Tamże, s. 1305–1310 (nr 152).
39 Tamże, s. 923–928 (nr 29).
40 Tamże, s. 1015–1017 (nr 50).
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cherem, który miał na nim ciążyć aż do chwili, kiedy przybędzie do Wilna 
i przedstawi sprawę. Wydaje się przy tym, że owa „starodawna” podległość 
Karaimów trockich sądowi gminy wileńskiej była raczej pobożnym życzeniem 
tej ostatniej niż powszechnie stosowaną praktyką41. Przeciwko tej praktyce 
wypowiadał się także waad karaimski w 1665 r., stwierdzając, że sprawy przed-
kładane do rozpatrzenia wójtowi i dajanom, w przypadku kwestionowania wy-
roku przez którąś ze stron, nie powinny trafiać do odległego sądu, lecz do kara-
imskiego rabina i uczonych42. W czasie innego waadu karaimskiego, w 1669 r., 
postanowiono, aby żaden Karaim nie wdawał się w konflikt z gminą żydowską 
bez wiedzy i bez zasięgnięcia rady wspólnoty karaimskiej. Karaimowi zezwa-
lano jedynie na procesowanie się z pojedynczym Żydem43.

Sądownicza zależność Karaimów trockich od Wilna widoczna była także 
w decyzji z 1667 r. Spór między dwiema gminami karaimskimi, w Trokach 
i w Poswolu, rozsądzał sąd złożony z dwóch rabinów i dwóch uczonych ka-
raimskich. Wydany przez nich wyrok zawiera zastrzeżenie, że jeśli Karaimi 
z Poswola nie zastosują się do decyzji sędziów, to Karaimi troccy mają prawo 
zwrócić się do gminy wileńskiej o pozwolenie na użycie siły do wyegzekwo-
wania wyroku44.

Innym przejawem kontaktów między Wilnem a Trokami było pożyczenie 
przywilejów karaimskich. Gmina wileńska wypożyczyła je od Karaimów 
w 1653 r., chcąc przeciwdziałać wydanym rok wcześniej przez króla Jana Ka-
zimierza zakazom zatrudniania służby chrześcijańskiej przez Żydów w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. Co prawda później pojawił się problem zwrotu do-
kumentów, ale sam ten fakt może świadczyć pozytywnie o współpracy obu 
grup, ujawniającej się najsilniej w przypadku wspólnego zagrożenia.

Wzajemne kontakty Żydów i waadu litewskiego z Karaimami wywołane 
były głównie był przez politykę skarbową władz Rzeczypospolitej, które ze 
względów praktycznych dołączały stosunkowo niewielką wspólnotę karaimską 
do znacznie liczniejszej grupy żydowskich podatników. Wspólny ryczałt po-
głównego zmuszał obie strony do współpracy. Stanowiący niewielką grupę 
 Karaimi nie mogli negować powinności podatkowych, z kolei dla Żydów, choć 
ze względów religijnych traktowali Karaimów jako odszczepieńców, ich boj-
kot oznaczałby obowiązek samodzielnego płacenia całego pogłównego. Ta 

41 Dopiero w 1631 r. gmina wileńska uzyskała status głównej gminy okręgu (bez prawa 
jurysdykcji nad mniejszymi gminami i osiedlami), o czym była mowa w rozdz. 3.1.

42 Texts and Studies..., s. 835–840 (nr 10).
43 Tamże, s. 842–853 (nr 12).
44 Tamże, s. 1033–1035 (nr 62). Co ciekawe, przedmiotem sporu był zwrot pieniędzy po-

życzonych przez gminę karaimską w Trokach gminie karaimskiej w Poswolu, kiedy ta ostatnia 
została oskarżona w 1667 r. o profanację hostii (M. Bałaban, Karaici w Polsce..., s. 77).

Kontakty z Karaimami
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 ambiwalencja dotyczyła również innych dziedzin. Z jednej strony da się za-
uważyć nieufne traktowanie się z powodów religijnych oraz silne poczucie 
 odrębności obu grup, pogłębione różnicami językowymi i obyczajowymi, 
z drugiej jednak nie ma wątpliwości, że obie społeczności łączyło poczucie 
podobnego statusu grupy mniejszościowej, zagrożonej przez chrześcijańskie 
otoczenie. Karaimi, tak samo jak Żydzi, byli narażeni na oskarżenia i napaści 
ze strony sejmikującej szlachty, mieszczan i studentów, czego przykładem 
mogą być wspomniane już oskarżenie o profanację hostii wysunięte przeciwko 
Karaimom w Poswolu (1667 r.) oraz oskarżenie o mord rytualny wysunięte 
dwukrotnie przeciwko Karaimom w Szatach (1644, 1679 r.)45. Najwyraźniej 
obie grupy, Żydzi i Karaimi, zdawały sobie sprawę, że dla chrześcijańskiego 
otoczenia różnice między nimi nie są wyraźne, a wysuwanie wzajemnych 
oskarżeń może się okazać niebezpieczną bronią.

45 LVIA, SA 5935, k. 278 (28 IV 1671, relacja woźnego o zniszczeniach i rabunku sprzę-
tów w kienesie karaimskiej w Trokach). O napaściach na Karaimów podczas sejmików szlachec-
kich w Trokach (1725 i 1773 r.) i o oskarżeniach w Szatach zob. S. Gąsiorowski, Karaimi..., 
s. 423–429.



zakończenie

Rozwiązanie waadów w 1764 r.

Obydwa waady, zarówno koronny, jak i litewski, zostały rozwiązane 
w  czasie sejmu konwokacyjnego w 1764 r., w ramach reform administracyjno- 
-skarbowych.

Podczas sejmu odbyła się debata dotycząca wysokości pogłównego żydow-
skiego w wyniku której zniesiony został ryczałtowy system poboru tego po-
datku. We wcześniejszym okresie, mimo podwyższania sumy ryczałtowej, jej 
wyznaczanie stale spotykało się z krytyką, przede wszystkim ze strony sejmi-
kującej szlachty. Już od pierwszej połowy XVII w. pojawiały się żądania, aby 
podatek żydowski płacony był rzeczywiście od głowy. Wynikało to z prze-
świadczenia, że pobierana kwota ryczałtowa nie odpowiada liczbie Żydów, 
która – w przekonaniu szlachty – była dużo wyższa. Często towarzyszyły temu 
uwagi, że Żydzi pobierają w gminach dużo większe podatki na swoje własne 
potrzeby, a czasem dodawano, że starsi żydowscy dopuszczają się przy tym 
rozmaitych nadużyć1. Jednakże wysuwane wcześniej propozycje poddania 
Żydów bezpośredniemu opodatkowaniu rozbijały się o brak odpowiedniego 
państwowego aparatu fiskalnego.

Wraz ze zmianą systemu poboru pogłównego żydowskiego rozwiązane zo-
stały waady. Konstytucja sejmowa postanawiała: „A że ryczałtowe pogłówne 
żydowskie constitutione anni 1717 postanowione teraz się znosi, a generalne 
od głowy postanawia się, zaczym zjazdy wszystkie, dyspartymenta i inne omnis 
generis po miastach, miasteczkach i parafiach żydowskich impozycje, egzekcje 
i ekstorsje żydowskie dotąd praktykowane, od czasu wyżej wyrażonego secun-
da Ianuarii anni 1765 aby in subsequens, bądź jakimkolwiek pretekstem wymy-
ślane albo uniwersałami podskarbińskiemi czyli wojewodzińskiemi nakazane 
nie były, na zawsze znosiemy i zakazujemy, a to sub poena sześciu tysięcy 
grzywien et sequestratione Żydów sprzeciwiających się, na komisji ekono-
micznej ad instantiam thesauri, seu injuriati, decernenda”2. Głównym powo-
dem tych decyzji była niewydolność waadów przy poborze podatków, postrze-
ganym przez władze Rzeczypospolitej jako główna funkcja tych instytucji. 

1 A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie..., s. 60.
2 Sejmy i sejmiki koronne..., nr CXXXIX, s. 147.
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Narastające zadłużenie waadów, a także poszczególnych gmin, spowodowało, 
że przestały one być gwarantami płacenia świadczeń i należności. Można przy-
puszczać, że decyzja o rozwiązaniu waadów nieprzypadkowo zapadła w okre-
sie bezkrólewia, kiedy Żydzi pozbawieni byli ochrony monarchy.

Nowy system zakładał przeprowadzenie spisu ludności żydowskiej, który 
miał być podstawą naliczenia podatku. Nakazywano zatem rejestrować wszyst-
kie mieszkania żydowskie oraz spisać wszystkich Żydów: mężczyzn, kobiety, 
dzieci powyżej 1 roku życia oraz służących. Od tamtej pory za zapłacenie po-
datku miały być odpowiedzialne gminy. Zmiany w systemie podatkowym uza-
sadniano tym, żeby starsi żydowscy nie czerpali zysku przy poborze podatków. 
W rzeczywistości jednak musiano zdawać sobie sprawę, że dochody z podatku 
znacznie wzrosną, jeśli Żydzi będą płacić pogłówne według spisu3.

Pierwszy spis odbył się w w latach 1764–1765 i był jedynym, który objął 
całość ziem Rzeczypospolitej przed rozbiorami4. Konstytucja z 1764 r. przewi-
dywała przeprowadzanie spisów co 5 lat, ale już w 1768 r. zmieniono to posta-
nowienie i nakazano je sporządzać co 20 lat. Potem kilkakrotnie nakazywano 
przeprowadzenie nowych spisów, które zostały sporządzone w latach 1778, 
1781, 1784, 1787 i 1790.

Sejm konwokacyjny w 1764 r. wyznaczył także specjalną komisję, która 
miała zająć się zadłużeniem waadów i ziemstw żydowskich. Długi te narastały 
od połowy XVII w. Zaciągano je u szlachty, ale przede wszystkim od instytucji 
kościelnych (zwłaszcza zakonów jezuitów, franciszkanów i dominikanów) na 
zapłacenie podatków państwowych, rozmaitych należności na rzecz miast, 
urzędników nieżydowskich, a także na różne okazjonalne „prezenty”. Poważne 
wydatki pociągały też za sobą działania mające na celu oddalenie oskarżeń 
wobec Żydów, przede wszystkim o mord rytualny i profanację hostii5.

3 Konstytucja stwierdzała: „Jako dostatecznie wiemy, że nad podatek in vim pogłównego 
żydowskiego sumy 220 000 zł. polskich konstytucją anno 1717 ogólnie postanowionej, Żydzi 
starsi za prywatnemi swemi dyspozycjami i dyspartymentami daleko większe sumy, z niemałym 
całego żydostwa uciemiężeniem, osobliwie w miasteczkach królewskich i szlacheckich mieszka-
jącego, wybierać i na swój pożytek oraz prywatne expensa obracać zwykli, a Rzeczpospolita 
z pomiarkowania słusznego daleko większy z podatku żydowskiego bez ciężkości onych mieć 
może emolument” (Sejmy i sejmiki szlacheckie..., nr CXXXIX, s. 142–143).

4 Taryfy pogłównego żydowskiego dla Wielkiego Księstwa Litewskiego analizują Grzegorz 
Błaszczyk (Liczebność Żydów na Żmudzi w XVI–XVIII w., cz. III: BŻIH 1988, nr 3–4 (147– 

–148), s. 29–55), Maria Cieśla (Taryfy pogłównego żydowskiego z 1764 r. jako źródło do historii 
społecznej Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Różni razem. Młodzi polscy naukowcy 
o Żydach, red. J. Żyndul, Warszawa 2008, s. 37–46) oraz Shaul Stampfer (The 1764 Census of 
Lithuanian Jewry and What It Can Teach Us, [w:] Papers in Jewish Demography 1993 in Memo-
ry of U. O. Schmelz, red. S. DellaPergola, J. Even, Jerusalem 1997, s. 91–121).

5 Jak podaje Artur Eisenbach, centralne organy samorządu żydowskiego były zadłużone 
u różnych zakonów na 1,5 mln złotych, a u magnatów na ok. 900 tys. złotych (A. Eisenbach, 
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Po likwidacji sejmów i sejmików żydowskich działalność autonomii ży-
dowskiej została ograniczona do instytucji gminnych. W praktyce jednak gmi-
ny, zadłużone i pozbawione oparcia w instytucjach centralnych, stały się przed-
miotem rozstrzygnięć właścicieli i ich urzędników. Jak pisze Jakub Goldberg, 
starsi gminni nie osiągnęli takiej kultury politycznej, jaką mieli urzędnicy wa-
adów, obeznani z arkanami polityki wewnętrznej i zagranicznej6. Goldberg 
zwraca również uwagę na wysokie koszty podróży syndyków reprezentują-
cych interesy żydowskie, ponoszone przez sejmy żydowskie, i wskazuje, że po 
1764 r. nie było instytucji, która byłaby w stanie te koszty ponosić7.

Po rozwiązaniu waadów zmieniła się też zasadniczo struktura żydowskiego 
przywództwa religijnego. Zgromadzenie rabinów gmin głównych – najwyż-
szych autorytetów w kwestiach religijnych – pełniło w Rzeczypospolitej funk-
cję rabinatu generalnego. Podobną funkcję pełnili na niższym szczeblu rabini 
okręgowi (ziemscy). Po 1764 r. brak centralnego, powszechnie uznawanego 
autorytetu zwiększył rolę nieformalnych autorytetów, przede wszystkim przy-
wódców rozmaitych formacji chasydzkich8.

Otwartym pozostaje pytanie, czy waady rzeczywiście zakończyły działal-
ność w 1764 r. i czy nie podejmowano prób ich reaktywowania. Jak pisze Jakub 
Goldberg, za przejaw dalszej aktywności przywódców waadu koronnego moż-
na uznać skierowanie w 1767 r. supliki do króla Stanisława Augusta, którą 
podpisali „Najjaśniejszego Króla Pana Miłościwego wierni poddani, Żydzi 
w Koronie będący”. Goldberg wskazuje również na próbę wskrzeszenia sejmu 
żydowskiego, podjętą w 1773 r. przez podskarbiego wielkiego koronnego Ada-
ma Ponińskiego. Wskrzeszona do życia centralna instytucja samorządu żydow-
skiego miałaby egzekwować nowe podatki od Żydów, nałożone z powodu rze-
komych przestępstw żydowskich podczas konfederacji barskiej. Marszałkiem 
nowego sejmu Poniński mianował znanego, bogatego kupca warszawskiego 
Szmula Jakubowicza Zbytkowera, trudno jednak stwierdzić, czy sejm żydow-

Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1983, s. 31). Uchwała 
sejmu nie dotyczyła długów poszczególnych gmin, które w sumie były znacznie wyższe niż za-
dłużenie centralnych instytucji żydowskich. Kwestią likwidacji długów kahalnych zajmowały 
się Komisje Dobrego Porządku powołane w celu uporządkowania gospodarki miast królewskich, 
działające w różnych miastach od 1765 r. do Sejmu Czteroletniego, który przekazał ich zadania 
komisjom cywilno-wojskowym.

6 J. Goldberg, Dzieje Żydów w dawnej Rzeczypospolitej – próba syntetycznego spojrzenia, 
[w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski 
i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, Toruń 1993, s. 350. 

7 J. Goldberg, Żydzi polscy na gościńcach..., s. 87.
8 J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław 2004, s. 190–191. Doktór zwraca 

uwagę, że tradycja żydowska pozostawiała miejsce na taki nieformalny autorytet w postaci idei 
sprawiedliwego z danego pokolenia (hebr. cadik ha-dor), który w odpowiednim czasie może 
ujawnić swój mesjański mandat i sprowadzić zbawienie.

Zakończenie: Rozwiązanie waadów w 1764 r.
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ski rzeczywiście wznowił wówczas swoją działalność9. Za kontynuację działal-
ności waadów nie może być uznane krótkotrwałe przedstawicielstwo Żydów, 
które powstało podczas Sejmu Czteroletniego w postaci zjazdu plenipotentów 
kahalnych, miało ono bowiem zupełnie inny charakter10.

Wzmianki źródłowe z terenu Litwy wskazują na to, że mimo rozwiązania 
waadów litewskie przedstawicielstwo na szczeblu centralnym i okręgowym 
 nadal prowadziło działalność. W pinaksie kahału gminy Iwieniec znajdujemy 
zarządzenia wydane przez waad okręgowy (sejmik) oraz bardzo ciekawy wpis 
wskazujący na kontynuację działalności waadu litewskiego po 1764 r. Zapi-
sano mianowicie, że dnia 18 szwat 5539 (4 II 1779) przybył szacowny czło-
wiek, wybitny rabin gminy brzeskiej, Awraham syn Jakowa, i przywiózł „świę-
te pisma” od przywódców i rabinów głównych gmin litewskich. Nakazywano 
w nich gminom, grożąc klątwą i cheremem, by wyznaczyły one gabajów zaj-
mujących się zbieraniem datków dla ubogich w Ziemi Izraela. Przywódcy 
 gminy iwienieckiej zaakceptowali to zarządzenie, wyznaczyli czterech gaba-
jów i określili zasady zbierania pieniędzy. Na końcu wpisu dodawano, że 
wszystko powyższe skopiowane zostało dokładnie z pinkasu kraju, czyli pinka-
su waadu11.

Niezależnie zatem od aktywności starszyzny wcześniejsze ustawodawstwo 
waadu litewskiego stanowiło punkt odniesienia przy późniejszych rozstrzy-
gnięciach i najwyraźniej uważane było za nadal obowiązujące. W 1781 r. starsi 
gminy brzeskiej skierowali do starszych gminy Wohyń list. Potępiali w nim 
próby przyłączenia przez tę gminę trzech przykahałków należących do gminy 
włodawskiej i grozili cheremami, „które na was za to padną przestępstwo dotąd 
y w poźnieyszym czasie przez moc konstytucyi kongressowey”, czyli zgodnie 
z postanowieniami waadu litewskiego12.

W literaturze pojawiają się sprzeczne oceny dotyczące sejmów żydow-
skich. Z jednej strony można spotkać stwierdzenia o wyjątkowej roli waadów 
w Rzeczypospolitej, ich wpływie na rozkwit życia żydowskiego i na położenie 

 9 J Goldberg, Żydowski Sejm Czterech Ziem..., s. 57–58.
10 J. Goldberg, Pierwszy ruch polityczny wśród Żydów polskich. Plenipotenci żydowscy 

w dobie Sejmu Czteroletniego, [w:] Lud żydowski w narodzie polskim, red. J. Michalski, Warsza-
wa 1994, s. 45–63.

11 CNBW, f. 321, op. 1, nr 31 (Iwieniec – pinkas kahału (Sefer hanhagot), 1761–1915), 
k. 95 (4 II 1779).

12 List ten wpisano do ksiąg grodzkich brzeskich – AWAK, t. 5, nr 541 (s. 269–270). Daw-
ne zarządzenia waadu litewskiego w sprawie klątw i cheremów przypomniano w 1782 r. w pin-
kasie kahału gminy Szkudy (YIVO, RG 223 Sutzkever–Kaczerginski Collection, fol. pinkasy, 
Szkudy – pinkas kahału, 1720–1903, strony nienumerowane). Odwoływano się także do posta-
nowień waadu koronnego, czego przykładem jest wspomniany już wpis w pinkasie sądowym 
gminy w Siebieżu z lat 1772–1806 (NLI, 8°3228, k. 65).
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ogółu Żydów w państwie. Jak pisze Jakub Goldberg, sejmy polskich i litewsko- 
-białoruskich Żydów stanowiły sui generis parlamentarną reprezentację żywot-
nego i najliczniejszego w świecie skupiska żydowskiego, które istniało w tym 
czasie w Rzeczypospolitej13. Z kolei Gershon David Hundert zauważa, że 
Sejm Czterech Ziem był najbardziej rozbudowaną i trwałą instytucją, jaka po-
wstała wśród Żydów aszkenazyjskich, dodając jednak, że podobne instytucje 
na terenie Czech i Litwy odgrywały mniejszą rolę i miały mniejszy prestiż14.

Z drugiej strony można wskazać krytyczne oceny działalności waadów. Jan 
Doktór zwraca uwagę na prowadzoną przez nie cenzurę drukowanych i spro-
wadzanych książek, a tym samym ograniczanie aktywności oficyn drukarskich. 
„Można wręcz prowokacyjnie powiedzieć – pisze Doktór – że kultura polskich 
żydów miała dwa okresy złote: przed powstaniem i po rozwiązaniu sejmów i sej-
mików żydów Rzeczypospolitej”15. Po rozwiązaniu waadów, kiedy ustała cen-
zura, nastąpił lawinowy „wysyp” oficyn drukarskich (powstało ich wówczas 
prawie 30), które publikowały bez żadnych ograniczeń.

Co ciekawe, bardzo niewiele ówczesnych źródeł żydowskich odnosi się do 
tematu rozwiązania waadów. Często cytowana jest opinia Bera z Bolechowa 
(1723–1805), osobiście zaangażowanego w działalność waadu koronnego, któ-
ry odnotował w swoim pamiętniku, że miało to na celu poniżenie narodu ży-
dowskiego i odebranie mu zaszczytu, jakim cieszył się od czasów osiedlenia 
się na ziemiach polskich. Shaul Stampfer pisze, że nie znalazł żadnej wzmianki 
dotyczącej rozwiązania waadu w pismach Żydów litewskich, co z jednej strony 
może być spowodowane stanem zachowania źródeł, z drugiej jednak – wyni-
kiem oligarchicznego i fiskalnego charakteru tej instytucji. Działalność waadu 
wywoływała wiele skarg, zarówno gmin, jak i jednostek na nadużycia przy 
poborze podatków, a zwłaszcza na odnoszone przy tym korzyści przez gminy 
główne. Zasadność tych zarzutów potwierdza porównanie rozkładu podatków 
zapłaconych w 1763 r. z liczbą Żydów w poszczególnych miejscowościach, 
odnotowaną w spisie z 1764 r. Pokazuje ono, mimo niekompletności i niedo-
kładności materiału, że podatek płacony przez mieszkańców gmin głównych 

13 J. Goldberg, Żydowski Sejm Czterech Ziem..., s. 44.
14 G.D. Hundert, On the Jewish Community in Poland during the Seventeenth Century: 

Some Comparative Perspectives, „Revue des Études juives”, CXLII, juill.-déc. 1983, s. 371. O za-
granicznym autorytecie waadu koronnego zob. I. Halperin, Der Waad Arba Aroces un zajne ba-
cijungen mit ojsland [Sejm Czterech Ziem i jego związki z zagranicą], „Historisze Szriftn fun 
JIWO” 2, 1937, s. 68–79; M. Rosman, Samchuto szel Waad Arba Aracot mi-chuc le-Polin [Au-
torytet Sejmu Czterech Ziem poza Polską], „Annual of Bar-Ilan University. Studies in Judaica 
and Humanities” 24–25, 1989, s. 11–30 oraz angielska, rozszerzona wersja tego artykułu: The 
Authority of the Council of Four Lands outside Poland-Lithuania, „Polin” 22, 2010, s. 83–108.

15 Jan Doktór – recenzja wydawnictwa źródłowego Jakuba Goldberga i Adama Kaźmier-
czyka: Sejm Czterech Ziem. Źródła, Warszawa 2011, KHŻ 2012, nr 2 (242), s. 235.

Zakończenie: Rozwiązanie waadów w 1764 r.
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był znacznie niższy niż mieszkańców innych gmin. Z tego względu, jak zauwa-
ża Stampfer, rozwiązaniu waadów mogły towarzyszyć mieszane odczucia – 
z jednej strony żal po zniknięciu autonomicznej instytucji, a z drugiej – nadzie-
ja na bardziej równomierny rozkład opodatkowania16.

Dyskusyjną kwestią pozostaje to, czy i w jakim stopniu sejmy żydowskie 
naśladowały istniejące instytucje szlacheckie. Powstanie waadów było możli-
we dzięki warunkom panującym w Rzeczypospolitej oraz kierunkom, w jakich 
następował rozwój gminy żydowskiej. Instytucje samorządu żydowskiego zna-
komicie wpasowywały się w system polityczny państwa polskiego, w którym 
funkcjonowały liczne zjazdy na rozmaitych szczeblach i z różnymi preroga-
tywami. Zjazdy na szczeblu prowincji przypominały wyraźnie sejmiki szla-
checkie, a w funkcjonowaniu waadu widać pewne podobieństwa do sejmu 
 Rzeczypospolitej. Jak zauważa Jakub Goldberg w odniesieniu do Korony, 
zwiększająca się w XVII i XVIII w. ingerencja podskarbich i ich komisarzy 
przyczyniła się do przyjmowania przez waad koronny niektórych praktyk pol-
skiego parlamentaryzmu, takich jak ustalony porządek zasiadania delegatów 
czy używana terminologia17. Wydaje się jednak, że waad litewski podlegał ta-
kim wpływom w znacznie mniejszym stopniu.

Struktury autonomii żydowskiej na Litwie funkcjonowały odrębnie od 
 koronnych, choć niewątpliwie na nich się wzorowały. Odrębna struktura ziem-
stwa litewskiego wykształciła się przed powstaniem waadu w latach 80. 
XVI w., podobnie zresztą jak i innych ziemstw. W późniejszym okresie odręb-
ność tę umocniło funkcjonowanie własnego waadu, w którego ustawodawstwie 
da się zauważyć silne poczucie wspólnoty interesów Żydów litewskich, kształ-
towane głównie w zetknięciu z Żydami koronnymi. Zmiana granic w okresie 
unii lubelskiej, przede wszystkim wcielenie olbrzymich terenów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego do Korony, była wstrząsem dla struktur samorządu ży-
dowskiego i – jak można przypuszczać – skłoniła Żydów litewskich do wejścia 
w struktury jednego waadu. Ostatecznie okazało się to nieudanym eksperymen-
tem, po około 40 latach partykularne interesy prowincji okazały się decydujące 
i przesądziły o rozłamie.

Co istotne, aktywność waadu litewskiego nie ograniczała się do odbywania 
zjazdów. Oznaczała stałą działalność urzędników, stanowiących permanentnie 
funkcjonującą egzekutywę. Przedstawiciele waadu spotykali się regularnie 
podczas największych jarmarków litewskich, uczestniczyli także w jarmarkach 

16 S. Stampfer, The 1764 Census..., s. 100–101. Na narzekania gmin i jednostek na gminy 
główne o nadużycia przy poborze podatków i wykorzystywanie swojej władzy zwracają uwagę 
Mordechaj Nadav (Toldot kehilat Pinsk..., s. 158–163) i Israel Klausner (Wilna, Jeruszalajim de- 
-Lita..., s. 20–23).

17 J. Goldberg, Dzieje Żydów w dawnej Rzeczypospolitej..., s. 349.
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lubelskich. Tak samo było z trybunałem waadu, który podejmował swoje czyn-
ności poza czasem zgromadzeń.

Waad litewski był instytucją, która prowadziła konsekwentne i stałe działa-
nia oraz wypracowała skuteczne procedury tych działań. Dotyczyło to zwłasz-
cza kontaktów ze światem zewnętrznym. Podejmowanie zabiegów o uzyskanie 
korzystnych dla Żydów postanowień nie było wywołane doraźnymi potrzeba-
mi, lecz stanowiło skutek konsekwentnej i planowej polityki waadu.

Znaczna część działań waadu wynikała zapewne z poczucia zagrożenia. 
Z jednej strony było to zagrożenie wewnętrzne – niebezpieczeństwo naruszenia 
bądź zarzucenia prawa religijnego w życiu Żydów litewskich, funkcjonujących 
w świecie nieżydowskim, zwłaszcza w warunkach rozproszonego osadnictwa. 
Przede wszystkim jednak chodziło o zagrożenie zewnętrzne, czyli groźbę usu-
nięcia Żydów z państwa, ograniczenie ich przywilejów czy aktywności gospo-
darczej. U podłoża działań waadu litewskiego leżało stałe poczucie, że status 
Żydów jest chwiejny, że w każdej chwili może dojść do wypędzenia lub eska-
lacji wystąpień antyżydowskich. I gdy pojawiało się takie zagrożenie, waad 
działał szczególnie szybko i skutecznie, określony był też precyzyjnie sposób 
mobilizowania środków finansowych. W zarządzeniach waadu widoczne są 
również działania prewencyjne, mające na celu wyeliminowanie sytuacji kon-
fliktowych i jak najszybsze rozładowanie napięć z chrześcijańskim otoczeniem.

Podstawowym sensem istnienia waadu było stworzenie struktur będących 
w stanie działać w skali całej prowincji. Dużego rozmachu wymagało podej-
mowanie działań w interesie Żydów na sejmach i sejmikach szlacheckich, na 
dworze królewskim, w trybunałach i sądach nieżydowskich. Ponadto wymaga-
ło to dużych funduszy, którymi w praktyce mogła dysponować tylko instytucja 
centralna. W działaniach waadu widoczne jest myślenie w kategoriach prowin-
cji, mające na celu zagwarantowanie dogodnych warunków egzystencji wszyst-
kim Żydom litewskim. Takie myślenie da się odczytać również w zarządze-
niach waadu. Choć niekiedy postanowienia były wywołane lokalną sytuacją, 
rozwiązania dotyczyły ogółu Żydów litewskich i wszystkich gmin żydowskich.

Szerszy wymiar miało także zgromadzenie rabinów gmin głównych, peł-
niące rolę naczelnego rabinatu. Oprócz rozstrzygania doraźnych konfliktów 
rabini dokonywali generalnych rozstrzygnięć w kwestiach religijnych.

Badania nad waadem litewskim pokazują również funkcjonowanie ludności 
żydowskiej jako grupy stanowej, kierującej się poczuciem wspólnoty ponadlo-
kalnej i posiadającej własną instytucję centralną. Na tym tle widoczna jest róż-
nica między Żydami a mieszczaństwem, które takiej instytucji nie wykształciło.

Funkcjonowanie waadu litewskiego napotykało dwie przeciwstawne ten-
dencje. Z jednej strony narażone było na działanie czynników destabilizujących, 
spowodowanych przede wszystkim napięciami między gminami głównymi 

Zakończenie: Rozwiązanie waadów w 1764 r.
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oraz opozycją wobec gmin głównych ze strony mniejszych gmin i podejmowa-
nymi przez nie próbami zmiany swego statusu. Krytykę wywoływał zarówno 
fakt istnienia wąskiego grona gmin mających swoje przedstawicielstwo w wa-
adzie, jak i fakt zoligarchizowania struktur władzy tych gmin, a tym samym 
struktur samego waadu. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na pozy-
tywny aspekt tej oligarchizacji: istnienie stałej elity żydowskiej, środowiska 
ludzi, którzy – zapewne z pokolenia na pokolenie – działali w interesie ogółu 
Żydów litewskich. Ta ciągłość i trwałość żydowskich elit w gminach głównych 
dotyczyła przede wszystkim osób świeckich. W znacznie mniejszym stopniu 
odnosiła się do rabinów, którzy często zmieniali posady i przenosili się z gminy 
do gminy, nie tylko zresztą w granicach Litwy.

Z drugiej strony na funkcjonowanie waadu oddziaływały czynniki stabili-
zujące. Najważniejszym była wspomniana powyżej możliwość zapewnienia 
ochrony, zarówno ogółowi Żydów litewskich, jak i pojedynczym osobom. 
Ważnym aspektem było również poparcie władz nieżydowskich, dla których 
waad był przedstawicielstwem gwarantującym kontrolę i pobór podatków. 
Obydwa te czynniki zadecydowały o trwałości instytucji waadu litewskiego.
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Chronologia posiedzeń  
waadu litewskiego

Wykaz zawiera daty i miejsca kolejnych zgromadzeń waadu. Ponumerowane i zaznaczone 
pogrubioną czcionką zostały „wielkie” waady, natomiast czcionką zwykłą – tzw. małe waady 
(małe zebrania). O trudnościach z ich wydzieleniem i związanymi z tym wątpliwościami była 
mowa w rozdz. 3.2. Daty dzienne są przeważnie datami zakończenia posiedzenia i podpisa-
nia protokołów. Dodatkowo podane zostały informacje o wyznaczonych terminach kolejnych 
zgromadzeń.

1. elul 5383 (9 elul 5383 = 4 IX 1623), Brześć
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 

2. ijar 5386 (29 ijar 5386 = 25 V 1626), Brześć
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 

3. elul 5387 (21 elul 5387 = 2 IX 1627), Brześć
 Protokół w pinkasie waadu litewkiego (PM).
 

4. aw 5388 (23 aw 5388 = 22 VIII 1628), Prużana
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 

5. adar I 5391 (3 adar I 5391 = 5 II 1631), Brześć
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 

6. elul 5392 (12 elul 5392 = 29 VIII 1632), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 PM nr 271 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 1 elul 5394 (25 VIII 1634).
 PM nr 267 – postanowiono, że seniorzy kraju mają się zgromadzić 8 adar 5393 (18 II 1633) 

w Brześciu, aby zajmowac się sprawami podatkowymi.
 

 1633 – mały waad
 PM 271 – postanowienia dotyczące podatków, wydane 8 i 12 adar 5393 (18 i 22 II 1633).
 

7. tewet 5394 (19 tewet 5394 = 20 XII 1633), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu litewskigo (PM).
 PM 283 – wyznaczono termin nstępnego waadu: 1 elul 5394 (25 VIII 1634) – seniorzy kra-

ju mają się zebrać razem z rabinami.
 

8. siwan 5394 (29 siwan 5394 = 25 VI 1634), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
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 9. elul 5394 (21 elul 5394 = 14 IX 1634), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 

10. elul 5397 (15 elul 5397 = 4 IX 1637), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 306 i 344 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 aw 5399 (15 VIII 1639).
 

11. elul 5399 (16 elul 5399 = 15 IX 1639), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 387 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 16 aw 5401 (23 VII 1641).
 

12. elul 5401 (1641)
 PM nr 11 (późniejszy dopisek w protokole z 1623 r.) – wzmianka o postanowieniach waadu 

w 5401 (1640/1641).
 PM nr 437 (1647) – odwoływano się do zarządzenia, wydanego w miesiącu elul 5401 (VIII/

IX 1641).
 PM nr 391 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 19 aw 5404 (21 VIII 1644), którego 

nie wolno odroczyć dalej niż do 15 kislew 5405 (14 XII 1644).
 

13. elul 5404 (21 elul 5404 = 22 IX 1644), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 413 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 aw 5406 (27 VII 1646).
 

14. elul 5407 (16 elul 5407 = 16 IX 1647), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 447 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 aw 5409 (24 VII 1649)
 

15. szwat 5409 (2 szwat 5409 = 15 I 1649), Miasteczko
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 

16. adar II 5410 (22 adar II 5410 = 25 III 1650), miejsce nieznane, prawdopodobnie Zabłudów
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 479 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 aw 5411 (2 VIII 1651).
 

17. adar 5411 (16 adar 5411 = 9 III 1651), Wysokie
 PM nr 482 – postanowienie wydane 16 adar 5411 (9 III 1651) podczas waadu kraju w gmi-

nie Wysokie; mowa o następnym waadzie kraju w miesiącu aw 5411 (VII/VIII 1651).
 

18. tewet 5412 (6 tewet 5412 = 18 XII 1651), Chomsk
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 500 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 szwat 5414 (2 II 1654).
 

19. adar II 5415 (2 adar II 5415 = 11 III 1655), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 522 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 aw 5417 (25 VIII 1657).
 

20. kislew 5420 (17 kislew 5420 – 2 XII 1659), Sielec
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 70–71, nr 2–3 (17 kislew 

5420 – 2 XII 1659).
 PM nr 551 – wzmianka o tym waadzie.
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21. cheszwan 5422 (11 cheszwan 5422 = 3 XI 1661), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 547 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 1 szwat 5424 (28 I 1664) w Za-

błudowie.
 PM nr 551 – wzmianka o waadzie w 5420 (1659/1660 r.).
 

22. adar 5424 (24 adar 5424 = 21 III 1664), Zabłudów
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 576 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 1 szwat 5427 (26 I 1667)  

w Chomsku.
 

23. adar 5427 (26 adar 5427 = 22 III 1667), Chomsk
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 619 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 siwan 5430 (3 VI 1670)  

w Sielcu.
 

24. aw 5430 (6 aw 5430 = 23 VII 1670), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 675 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 21 tewet 5433 (9 I 1673) w Sielcu.
 

25. tamuz 5433 (29 tamuz 5433 = 13 VII 1673), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 705 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 tewet 5436 (1 I 1676) w Za-

błudowie.
 PM nr 706 – mowa o następnym waadzie w miesiącu szwat 5436 (I/II 1676) w Zabłudowie.
 

26. adar 5436 (4 adar 4536 = 18 II 1676), Zabłudów
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 734 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 siwan 5439 (26 V 1679)  

w Chomsku.
 

27. aw 5439 (8 aw 5439 = 17 VII 1679), Chomsk
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 765 i 770 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 1 szwat 5442 (10 I 1682)  

w Sielcu.
 

28. tewet 5443 (I 1683), Międzyrzec
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 78–80, nr 21–26 (11–19 tewet 

5443 – 9–17 I 1683).
 Wzmianka: PM, dodatek 2, nr 4 (14 tewet 5443 = 12 I 1683).
 

29. tiszri 5444 (20 tiszri 5444 = 10 X 1683), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 795 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 siwan 5447 (27 V 1687) w Za-

błudowie.
 

30. elul 5447 (23 elul 5447 = 1 IX 1687), Zabłudów i Krynki
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 827 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 tewet 5451 (17 XII 1690)  

w Chomsku.
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31. adar II 5451 (1 adar II 5451 = 2 III 1691), Chomsk
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 862 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 17 siwan 5454 (10 VI 1694)  

w Olkiennikach.
 

32. cheszwan-kislew 5455 (5 kislew 5455 = 23 XI 1694), Olkienniki
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 PM nr 900 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 18 siwan 5459 (15 VI 1699)  

w Prużanie lub Sielcu.
 

 szwat 5457 (I/II 1697), Mir – mały waad
 PM nr 908 – m.in. data 13 szwat 5457 (4 II 1697)
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 131–133, nr 49 (9 szwat  

5457 = 31 I 1697) i nr 50 (12 szwat 5457 = 3 II 1697).
 

33. nisan 5460 (3 nisan 5460 = 23 III 1700), Sielec
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 PM nr 907 – wyznaczenie terminu następnego waadu: 15 siwan 5464 (17 VI 1704)  

w Zabłudowie lub Wołpie.
 

 szwat 5462 (II 1702), Mir – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 140–144, nr 57 (11 szwat 

5462 = 9 II 1702) i nr 58 (15 szwat 5462 = 13 II 1702).
 Mowa jest o poprzednim waadzie w Sielcu oraz o następnym waadzie, który ma się odbyć 

w Zabłudowie, na którym mają podjąć decyzję seniorzy wraz z rabinami.
 

 szwat 5465 (II 1705), Chomsk – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 144–147, nr 59 (14 szwat 

5465 = 8 II 1705).
 

 tamuz 5470 (VII 1710), Brześć Litewski – mały waad?
 PM nr 909 – data: 3 tamuz 5470 (1 VII 1710).
 

 5473 (1712/1713), Brześć Litewski – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 147–148, nr 60.
 

 aw 5474 (1714), Wilno – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 148–149, nr 61 (28 aw  

5474 = 9 VIII 1714) i nr 62.
 Mowa o następnym waadzie, mającym się odbyć 17 siwan 5475 (18 VI 1715) w okręgu 

grodzieńskim, na który powinni przybyć seniorzy kraju z rabinami (jak zauważa wydawca, 
waad ten prawdopodobnie się nie odbył).

 

34. tewet-szwat 5480 (14 szwat 5480 = 24 I 1720), Indura
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 PM nr 937 – następny waad ma się odbyć za 5 lat.
 

 adar 5481 (20 adar 5481 = 19 III 1721), Chomsk – mały waad
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 PM nr 942 – następny waad ma się odbyć za 4 lata.
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 kislew 5487 (4 kislew 5487 = 28 XI 1726), Grodno – mały waad
 Protokół w pinkasie waadu litewskiego (PM).
 dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 160–162, nr 77 (28 cheszwan 

5487 = 22 XI 1726).
 

 sierpień 1727 (17 VIII 1727), Mir – mały waad
 Data w ugodzie między litewskimi Karaimami a Żydami z 1752 r. (S. Gąsiorowski, Karaimi 

w Koronie i na Litwie..., s. 484).
 

 5490 (1729/1730), Chomsk – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 162, nr 78.
 

 cheszwan 5491 (22 cheszwan 5491 – 2 XI 1730), Grodno – mały waad
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 

 5499 (1738/1739), Chomsk – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 163–164, nr 80.
 

 5500 (1739/1740), Chomsk – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 164, nr 81.
 

 5508 (8 elul 5508 = 1 IX 1748), Zelwa – mały waad
 Dodatki do pinkasu waadu litewskiego: Tosafot u-miluim..., s. 165–166, nr 82 (8 elul  

5508 = 1 IX 1748).
 

35. cheszwan-kislew 5512 (4 kislew 5512 – 22 XI 1751), Mir
 Protokół w pinkasie waadu (PM).
 

 grudzień 1752, Mir – mały waad
 Ugoda między litewskimi Karaimami a Żydami zawarta podczas „kongresu żydowskiego” 

w Mirze 8 XII 1752 (S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie..., s. 484).
 

36. siwan-aw 5521 (4 aw 5521 – 4 VIII 1761), Słuck–Nieśwież
 Protokół w pinkasie waadu (PM).

Chronologia posiedzeń waadu litewskiego



Wykaz SkrótóW

AGAD Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
AR Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (AGAD)
AUW Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)
AWAK Аkty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommissijeju dla razbora 

driewnich aktow
BŻIH „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”
CAHJP The Central Archives for the History of the Jewish People (Jero zolima)
CNBW Centralnaja Naucznaja Bibliotieka im. W.I. Wiernadskogo (Centralna Biblioteka 

Naukowa im. W.I. Wernadzkiego) (Kijów)
GARF Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracii (Państwowe  Archiwum Federacji 

Rosyjskiej) (Moskwa)
KH „Kwartalnik Historyczny”
KHŻ „Kwartalnik Historii Żydów”
JTS Jewish Theological Seminary (Nowy Jork)
LVIA Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskie Państwowe  Archiwum Histo-

ryczne) (Wilno)
ML Metryka Litewska (LVIA)
NGAB Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi (Narodowe Archiwum Historyczne 

 Białorusi) (Mińsk)
NGABG Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi u g. Grodna (Narodowe Archiwum 

 Historyczne Białorusi w Grodnie)
NLI The National Library of Israel (Jerozolima)
PH „Przegląd Historyczny”
PM Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas 

Kraju albo pinkas gmin głównych na Litwie], wyd. S. Dubnow, Berlin 1925
PWAA Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. I. Halperin, t. 1: 

1580–1792, 2 wyd., poprawił i uzupełnił I. Bartal, Jeruszalajim 1990
RGADA Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow (Rosyjskie Archiwum Pań-

stwowe Akt Dawnych) (Moskwa)
YIVO YIVO Institute for Jewish Research (Nowy Jork)



BiBliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
AR II, nr 1168
AR IV, koperta 144
AR V, nr 17539
AR VIII, nr 407
AR XV, teka 5, plik 2, nr 34, 37, 39, 41, 44
AR XV, teka 18, plik 3, nr 3
AR XXIII, teka 32, plik 3
AR XXIII, teka 76, plik 21
AR XXIII, teka 131, plik 2
AR XXIII, teka150, plik 6
Zbiór dokumentów pergaminowych nr 8338

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)
KEM 3318 – Josef Bursztyn, Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w. (praca magisterska)
KEM 4374 – Leon Bauminger, Przysięga żydowska i klątwa z uwzględnieniem ich praktyki na 
ziemiach Polski (praca magisterska)
KEM 5955 – Aleksander Gawurin, Dzieje Żydów w Tykocinie (1522–1795) (praca magisterska)

The Central Archives for the History of the Jewish People (Jerozolima)
LI 26
PL 238

Centralnaja Naucznaja Bibliotieka im. W.I. Wiernadskogo (Centralna  Biblioteka Nauko-

wa im. W.I. Wernadzkiego) (Kijów)
f. 321, op. 1, nr 24 (Witebsk, Kapusty, Dubrowna – kopie ze starych pinkasów)
f. 321, op. 1, nr 31 (Iwieniec – pinkas kahału, 1761–1915)
f. 321, op. 1, nr 55–56 (kopie pinkasu waadu litewskiego, 1874)

Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracii (Państwowe Archiwum Federacji Rosyj-
skiej) (Moskwa)
f. 9533, op. 1, nr 327

Jewish Theological Seminary (Nowy Jork)
5536 (Radoszkowice – pinkas kahału, 1709–1872)
8824 (kopia pinkasu waadu litewskiego, 1877)

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne) (Wilno)
ML 119, 149, 154, 159, 160, 172, 348, 382 (Metryka Litewska)
SA 59 (Trybunał Główny Litewski)
SA 2413, 2415, 2424, 2433, 2440 (Trybunał Skarbowy Litewski)
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SA 3046–3049 (Litewskie komisje wojskowo-skarbowe)
SA 5935, 5939

Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi (Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi) 
(Mińsk)
f. 694, op. 3, nr 19a
f. 1730, op. 1, nr 26

Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi u g. Grodna (Narodowe Archiwum Historyczne 
Białorusi w Grodnie)
f. 1663, op. 1, nr 3419
f. 1663, op. 1, nr 3624

The National Library of Israel (poprzednia nazwa: Jewish National and University 
 Library) (Jerozolima)
4°103 (Zabłudów – pinkas kahału, 1646–1816)
4°920 (Horki – pinkas kahału, 1685–1911)
8°1073 (kopia pinkasu waadu litewskiego)
8°3175 (kopia pinkasu waadu litewskego, 1874)
8°3228 (Siebież – pinkas sądu, 1772–1806)

Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow (Rosyjskie Archiwum Państwowe 
Akt Dawnych) (Moskwa)
f. 1603, op. 5, nr 3330, 3331

YIVO Institute for Jewish Research (Nowy Jork)
RG 87 Dubnow Collection, fol. 924–928 – kopie pinkasu waadu litewskiego
RG 223 Sutzkever–Kaczerginski Collection, fol. pinkasy, Szkudy – pinkas kahału, 1720–1903

Źródła drukowane
Аkty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommissijeju dla razbora driewnich aktow, 

t. 4 (Akty briestskago grodskago suda), Wilna 1870; t. 5 (Akty briestskago i gorodnienskago 
grodskich sudow), Wilna 1871; t. 7 (Akty gorodnienskago grodskago suda), Wilna 1874; t. 8 
(Akty wilienskago grodskago suda), Wilna 1875; t. 28 (Akty o jewriejach), Wilna 1901; t. 29 
(Akty o jewriejach), Wilna 1902.

Chamisza ktawim mi-pinkas ha-medina de-Lita be-injan jachas ha-medina hazot le-Arba Aracot 
de-Polin [Pięć dokumentów z pinkasu kraju litewskiego w sprawie stosunku tego kraju 
do [Sejmu] Czerech Ziem polskich], wyd. Awraham Elijahu Harkawi, „Ha-Asif” 6, 1894, 
s. 155–163.

Dopołnienija k „Litowskomu pinkosu”, tłum. Simon Dubnow, „Jewriejskaja Starina” 11, 1924, 
s. I–XXXV.

Dyplomataryusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwalnych osnuty (1388– 

–1782), wyd. Mathias Bersohn, Warszawa 1910.
Hanower Natan, Jawein Mecula. Kroniki, opisy i elegie hebrajskie z czasów Chmielnickiego, 

oprac. Majer Bałaban, „Ruś” I, 1911, z. 1, s. 46–63; z. 2, s. 152–176; z. 3, s. 285–300; z. 4, 
s. 397–412.

Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Charters of Rights Granted to Jewish Communi-
ties in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, wyd. Jacob Goldberg, t. I, 
Jerusalem 1985; t. II, Jerusalem 2001.
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Kehilot Lita we-ha-Karaim. Haarachat misim al ha-Karaim we-gwijahem be-mea 16 we-17. 
[Gminy litewskie i Karaimi. Wyznaczanie podatków karaimskich i ich pobór w XVI–XVII 
wieku], wyd. Icchak Luria, „He-Awar” 1, 1918, s. 159–171.

Korot Mosze Wasercug [Pamiętnik Mojżesza Wasercuga], wyd. Heinrich Loewe, „Jahrbuch der 
Jüdisch-Literarischen Gesellschaft” 8, 1910, s. 440–446, 87–114.

Klausner Israel, Ktaw-cherem szel waad medinat Lita neged ha-masigim gwul ha-Karaim [Che-
rem waadu litewskiego wobec naruszających prawa Karaimów], „Cijon” 22, 1957, s. 74–75.

Le-korot Israel be-medinat Lita, [Do dziejów Żydów w państwie litewskim], wyd. Awraham 
Elijahu Harkawi, „Ha-Melic” 1894, nr 1, s. 5–6; nr 3, s. 7–8; nr 6, s. 6–7.

Magnum Bullarium Romanum a Beato Leone Magno Usque ad S. D. N. Benedictum XIV..., ed. 
L. Cherubini, A.M. Cherubini, A. Auda, vol. XVII, Luxemburgi 1753.

Majmon Salomon, Autobiografia, tłum. Leo Belmont, t. 1, Warszawa 2007.
Matieriały dla istorii jewriejew w jugo-zapadnoj Rossii i Litwie, wyd. Siergiej A. Bierszadskij, 

„Jewriejskaja Bibliotieka” 7, 1879, s. 1–37; 8, 1880, s. 1–32.
Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131, oprac. Andrzej Rachuba, Warszawa 2001.
Miczyński Sebastian, Zwierciadło Korony Polskiej, Kraków 1618.
Naruszewicz Adam Stanisław, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, 

wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008.
Ochocki Jan Duklan, Pamiętniki, wyd. Józef Ignacy Kraszewski, t. I, Wilno 1857.
Pinkas kahal Tiktin 381–566. Haskamot, hachlatot we-takanot kefi sze-hetikan min ha-pinkas 

ha-mekori sze-awad be-Szoa Israel Hailprin [Pinkas kahału tykocińskiego 1621–1806. Po-
stanowienia i zarządzenia skopiowane przez Israela Halperina z oryginalnej księgi zniszczo-
nej podczas Zagłady], wyd. Mordechai Nadav, t. 1, Jeruszalajim 1996, t. 2, Jeruszalajim 
1999.

Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas Kraju albo pin-
kas gmin głównych w państwie litewskim], rosyjski tytuł: Obłastnoj pinkos Waada gław-
nych jewriejskich obszczin Litwy, wyd. Simon Dubnow, tłum. I. Tuwim, t. 1, S. Pieterburg 
1909; t. 2 (1664–1761), S. Pieterburg 1912.

Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas Kraju albo pin-
kas gmin głównych na Litwie], wyd. Simon Dubnow, Berlin 1925.

Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. Israel Halperin, Jeruszalajim 
1945.

Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. Israel Halperin, t. 1: 1580–1792, 
2 wyd., poprawił i uzupełnił Israel Bartal, Jeruszalajim 1990.

Priwilegija jewriejam Witautasa Wielikogo 1388 goda, wyd. Stanislovas Lazutka, Edwardas Gu-
davichius, Moskwa–Ijerusalim 1993.

Rachunki podskarbstwa litewskiego 1648–1652, wydane ze współczesnego  rękopismu, wyd. Eu-
stachy Tyszkiewicz, Wilno 1855.

Riegiesty i nadpisi. Swod matieriałow dla istorii jewriejew w Rossii (80 g.–1800 g.), t. 1 (dо 
1670 g.), S. Pietierburg 1899.

Russko-jewriejskij archiw. Dokumienty i matieriały dla istorii jewriejew w Rossii, t. II: Do-
kumienty i regiesty k istorii litowskich jewriejew (1550–1569), wyd. Siergiej A. Bierszad-
skij, S. Pietierburg 1882.

Sejm Czterech Ziem. Źródła, wyd. Jakub Goldberg, Adam Kaźmierczyk, Warszawa 2011.
Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, wyd. Anna Michałowska-My-

cielska, Warszawa 2006
Spis mieszkańców Grodna z 1794 r., oprac. Jerzy Urwanowicz, [w:] Grodno w XVIII wieku. Mia-

sto i ludność (na tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 roku), red. Andrzej 
Woltanowski, Jerzy Urwanowicz, Białystok 1997, s. 61–171.

Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia, oprac. i tłum. Anna 
Jakimyszyn, Kraków 2005.
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Summary

The Council of Lithuanian Jews  
(1623–1764)

The Council of Lithuanian Jews (the Lithuanian Vaad) was a central repre-
sentation of Jews in the Grand Duchy of Lithuania. The Vaad broke away from 
the Jewish representation labeled as the Council of the Four Lands in 1623 due 
to the duality of the Crown’s and Lithuania’s fiscal system under which the 
Lithuanian Jews naturally came under the Lithuanian Treasurer (podskarbi) and 
paid their poll tax to the Lithuanian treasury (prior to that secession various 
disputes flared up between the Crown and Lithuanian Jews in which both par-
ties accused each other of an unfair tax allocation). Of some significance were 
also disputes between the Crown and Lithuanian border communities (mainly 
between Grodno and Tykocin) about their jurisdiction over neighboring com-
munities and settlements.

The organizational structure of the Lithuanian Vaad rested on principal 
communities. Initially, after the Lithuanian Vaad had become independent, the 
principal status was enjoyed by 3 communities: Lithuanian Brest, Grodno and 
Pinsk – a relatively „young” Lithuanian community which was established as 
late as the beginning of the 16th century. Later on the principal communities 
were joined by Vilnius (1664), gradually becoming independent of Brest, and 
Slutsk (1691) which was supported in its aspirations by the administrators of 
land owners. The principal communities were surrounded by districts covering 
the area subordinated to each of them. Separate districts were also formed by 
larger territorial units such as Samogitia and Belarus, the areas around Polotsk 
and Minsk, despite their dependence on their principal communities.

Brest was a venue where the initial sessions of the Lithuanian Vaad were 
held, then a system of alternating locations was adopted whereby it was con-
vened in turn in consecutive districts of principal communities. The conven-
tions took mainly place in private towns (Sielec, Zabłudów, Chomsk), where 
owners’ protection offered convenient conditions to hold sessions. The gather-
ing of Jews for the Vaad was beneficial to owners because it animated local 
economy, especially trade. The Vaad’s sessions were to continue for 4 weeks, 
but later on they were prolonged to 5 and 6 weeks.
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The Vaad’s sessions were attended by the country’s seniors and rabbis sent by 
the principal communities. Smaller communities, districts and settlements also 
sent their delegates to the Vaad upon a notice by their principal communities, 
but only in order to deliver the registers of collected taxes, expense accounts 
and taxpayer registers. The Vaad had its own treasury and accounting books 
(pinkasim) which were maintained in several copies, one for each principal 
community. Affiliated with the Vaad was also a court of justice. However, the 
Lithuanian Vaad’s activity was not confined to conventions, but also consisted 
in the ongoing work of clerks who formed a standing executive body. The 
Vaad’s representatives held regular meetings at the time of major Lithuanian 
fairs and they also attended the Lublin fairs.

The scope of the Lithuanian Vaad’s operations was very broad. Apart from 
state tax allocation and collection, mainly of the poll tax, the council also regu-
lated all issues that were crucial to Jews. The legislation passed by the Vaad 
pertained to the functioning of community authorities, relations between the 
principal communities and the communities and settlements under their juris-
diction, judiciary, economic activity, especially lease and lending, Jewish set-
tlement in Lithuania, religious and social issues and also everyday contacts 
with the Christian population. The latter were of great significance to the Vaad 
which feared that any potential conflicts could affect the situation of all Lithu-
anian Jews. The Lithuanian Vaad took a wide range of steps for the benefit of 
all Lithuanian Jewry – its representatives were active during the nobility’s diets 
and dietins, at the royal court, in non-Jewish tribunals and courts, and at mag-
nates’ seats.

The main idea underlying the existence of the Vaad was to establish struc-
tures that would be able to function in the entire province. Activities on a scale 
as wide as that required high funding which in practical terms could be avail-
able only to a central institution. What is clearly apparent in the Vaad’s opera-
tions is its thinking in terms of the entire province the aim of which is to guar-
antee satisfactory living conditions to all Lithuanian Jews. That line of thinking 
also manifests itself in the Vaad’s regulations. Though some decisions were 
made in response to local developments, the proposed solutions applied to the 
entire Lithuanian Jewry and to all Jewish communities. The convention of the 
rabbis of principal communities, which acted as the chief rabbinate, also had 
a broader dimension to it. Apart from adjudicating on urgent conflicts, the rab-
bis also passed general decisions on religious issues.

A significant percentage of measures taken by the Vaad must have stemmed 
from a sense of threat. On the one hand, it was an internal threat – that religious 
laws might be violated or abandoned in the lives of Lithuanian Jews that had to 
live and operate in a non-Jewish world, especially that their settlements were 
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far apart. More imminent, however, was the external threat – that Jews might be 
ousted from the state, or that their privileges or economic activity could be 
constrained. Conspicuous in the Lithuanian Vaad’s activities is a permanent 
awareness that the Jewry’s status is uncertain, that their expulsion could take 
place any time or that anti-Jewish sentiments might escalate. And should such 
danger arise, the Vaad would act quickly and efficiently, following precise pro-
cedures to raise the funding. It also follows from the Vaad’s regulations that 
preventive steps were taken with a view to conflict elimination and early easing 
of any tensions with the Christian community.

Like the Crown Vaad, the Lithuanian Vaad was dissolved during the convo-
cation diet of 1764 under the administrative and fiscal reform.

The Lithuanian Vaad’s operation was affected by two contradictory trends. 
On the one hand, it was endangered by such destabilizing factors as, first of all, 
any tensions between the principal communities and smaller communities op-
posing their jurisdiction as well as any attempts by the latter to change their 
status. Criticism was leveled that only a small group of communities was rep-
resented in the Vaad and that oligarchs had a major say in their authority struc-
tures, and in consequence also in the Vaad’s structures. There is, however, 
a positive aspect of the oligarchs’ position: the existence of a permanent Jewish 
elite, a group of people who – probably from generation to generation – acted 
in the interest of the entire Lithuanian Jewry. That continuity and permanence 
of Jewish elites in the principal communities mainly applied to laymen. It per-
tained to rabbis to a lesser extent as they frequently moved from one communi-
ty and position to another, in fact not only within Lithuania’s borders.

The Vaad’s operation was also affected by stabilizing factors. The most 
important of them was the above-mentioned ability to provide protection, both 
for the entire Lithuanian Jewry and for individual Jews. The support by 
non-Jewish authorities which viewed the Vaad as the representation guarantee-
ing tax control and collection was another important factor which consolidated 
its position. All of them accounted for the lasting nature of the Vaad as the in-
stitution.

The studies of the Lithuanian Vaad make it possible not only to reproduce 
the functioning of that institution but also have two more general aspects. First-
ly, they highlight wider processes and phenomena that developed inside the 
Jewish community in the 17th and 18th centuries. Such as growing power exer-
cised by oligarchs (narrowing circle of those in authority), increasing tax bur-
dens, changes in the structure of professions pursued by Jews, reconciliation of 
the requirements of Jewish laws with the functioning in a non-Jewish environ-
ment, religious ferments in the second half of the 17th century or the existence 
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of a sizeable group of Jews who managed to „escape” the jurisdiction of Jewish 
institutions.

Secondly, they feature the life of Jews within the structures of the Po lish- 
-Lithuanian Commonwealth where Jews represented a separate estate and had 
their own central authorities which took efficient steps to provide the Jewish 
population with safety and good living conditions. In that capacity the Vaad 
existed in between the Jewish and non-Jewish worlds. The Jewish elite had to 
be familiar with the mechanisms of the state’s operation and while pursuing its 
self-governing activities it efficiently functioned in a non-Jewish world. The 
Vaad was an institution of Jewish self-government and at the same time a part 
of the state’s revenue apparatus. Although it tried to defend itself against any 
interference by non-Jews in its operations, on the other hand, it allowed for 
a possibility of an appeal to non-Jewish authorities in some situations (tax col-
lection, debt enforcement, judiciary). It seems that today we can hardly agree 
with the traditional perception of the Vaad, promoted especially in some earlier 
publications, as an independent but peripheral body which came in contact with 
non-Jewish world only sporadically and solely in respect to fiscal matters.

Translated by Alicja Adamowicz
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indekS oSoBoWy

Ze względu na trudności z identyfikacją osób, przy imionach żydowskich – w miarę możno-
ści – podane zostało miejsce pochodzenia, imię ojca, pełniony urząd lub funkcja.

Aaronsohn Ran zob. Aharonson Ran
Abraham ben Mordechaj z Poniewieża, 

Karaim 286
Abraham ben Samuel Łabanowski (Łabanos), 

Karaim 283–284
Abraham ben Simcha, Karaim 286
Abraham Konstantynowski, złotnik 

białostocki 257
Abraham syn Abrahama zob. Potocki Walenty
Abrahams Israel 167
Abram Izakowicz zob. Sentimani Rafał
Aharonson Ran 136, 141
Aleksander Jagiellończyk 10, 38, 277, 284
Aleksandravičius Egidijus 8
Ališauskas Vytautas 9, 265
Anan ben Dawid 276
Anastazja (Judyta), konwertytka 187
Assaf Simcha 101
Altbauer Moshé 23
Aron Lejbowicz, Żyd miński, faktor 

mińskiego klasztoru dominikanów 52
Aszkenazi Cwi Hirsz, dajan i pisarz piński 81
Atamukas Solomonas 9, 11
August II 72, 77, 110, 191, 257
August III 37, 77,185, 257
Awraham syn Jakowa, rabin brzeski 292

Bałaban Majer 11, 18, 25, 28–30, 33, 56, 
99, 165, 185, 189, 233, 266, 271, 280, 
284–285, 287

Bardach Juliusz 61, 111, 178, 181
Barlas Ch. 38
Baron Salo W. 25

Bartal Israel 17, 25
Bauminger Leon 123
Bednarczuk Leszek 15
Bejrach z Brześcia, sztadlan waadu 83, 252
Benedykt XIV 186
Ben-Sasson Chaim Hilel 12–13, 25, 28, 30, 

44, 101, 112, 160
Ber z Bolechowa 293
Bernsztajn Mordechaj W. 35, 62, 270
Bersohn Mathias 10
Bierszadskij Siergiej A. 9–12, 29–30, 37, 110, 

133
Błaszczyk Grzegorz 10, 116, 290
Bober-Jankowska Magdalena 257
Bolesław Pobożny 276
Borkowska Małgorzata 187
Brafman Jakub 20
Brann Mordechaj 20
Bursztyn Josef 249

Cesler Icchak 36
Cesler Szmuel 36
Chaim syn Josefa, sztadlan waadu 82–83
Chaim syn Menachema Nachuma 235
Chana, żona Jochanana syna Mosze Weila 

z Pragi 233
Chema Nachmanowicz 180
Chmielnicki Bohdan 12, 116
Ciesielski Tomasz 34, 203
Cieśla Maria 9, 12–14, 16, 35, 37, 82, 116– 

–117, 127, 176, 178, 183–184, 290
Cohen Israel 44
Cronbach Abraham 26, 147
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Dawid syn Szmuela, senior brzeski
Degiel Rafał 49
DellaPergola Sergio 13, 290
Diksztejn Fejtl 26, 143
Doktór Jan 28–29, 152, 186, 291, 293
Dubas-Urwanowicz Ewa 174, 211
Dubnow Simon (Szymon) 19–21, 23, 28, 31, 

34–35, 39, 56–57, 65, 71, 134, 196, 219, 
270–271

Dunin Borkowski Andrzej 226–227

Edelberg A. 38
Eibenschütz Jonatan ben Natan Nata 165, 247
Eisenbach Artur 290
Eliasz syn Hilela Segala, rabina wileńskiego 

zob. Segal Eliasz syn Hilela, rabina 
wileńskiego

Eliezer syn Mendila, senior kraju z Wilna 91
Eliezer syn Moszego zob. Łazarz 

Mojżeszowicz
Emden Jakow (Jakub) 165, 247
Engel-Braunschmidt Annelore 73
Ettinger Shmuel 28, 64, 265
Even Judith 13, 290

Fawisz Aronowicz, Żyd grodzieński 72
Feinstein Arie Lejb 19, 38
Filipczak-Kocur Anna 27, 34, 127, 190, 203, 

260
Fram Edward 160
Frejdl, wdowa po Kopilu z Łucka 232, 267
Frick David 185, 188
Friedenstein Simeon Eliezer 38
Fuss Abraham M. 142

Gawurin Aleksander 35–36, 269
Gąsiorowski Stefan 10, 58, 68, 276–283, 288
Gedalia Ickowicz 137
Geller Ewa 15
Gerszon syn Isachara Bera, Żyd grodzieński 

231–232, 246
Gincburg Mordechaj zob. Mordechaj Gincburg
Goldberg Jacob (Jakub) 17, 27–29, 33, 49, 

59, 82–83, 134, 181–182, 186–187, 253, 
291–294

Gomer Abba 25, 56, 58, 73
Gordziejew Jerzy 38

Gosiewski Wincenty 203
Grabkowski Hieronim 117
Granowski Kazimierz 31, 259
Greenbaum Masha 9, 56
Grochulska Barbara 266
Grodziski Stanisław 32
Grotowski Stanisław 53
Gudavichius Edwardas 276
Guldon Zenon 274
Gutman Israel 25

Hafftka Aleksander 196, 259
Halewi Horowic Eleazar 19
Halewi Meir ben Baruch 99
Halperin Israel 17, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 

57, 70, 116, 137, 157–158, 192, 247, 271, 
280, 293

Hanower Natan 11, 99
Harkawi Abraham Eliasz (Albert) 19–20
Helena, żona Aleksandra Jagiellończyka 10
Heller Jom Tow Lipman 272
Hercel Szawłowicz, rabin wileński 77
Herszko arendarz 178
Hirsz, szames kahału brzeskiego 249
Hirsz Izraelewicz 188
Hoffman Benzion 39
Honik Zysze 33, 39
Horn Maurycy 211
Hübner Eckhard 73
Humiecki Stefan 50
Hundert Gershon David 72, 82, 258, 293

Icchak ben Awraham (Izaak z Trok), Karaim 
278

Icchak z Grodna 245
Icchak z Wysokiego 130
Ikir z Klecka 179
Isachar Ber, pisarz gminy brzeskiej 60
Izaak Abramowicz, rabin i senior litewski 77
Izaak ben Abraham, Karaim 285
Izaak Brodawka, dzierżawca ceł 30
Izaak Fayszewicz, faktor królewski 257
Izaak Mojżeszowicz, Żyd birżański 181
Izaak z Trok zob. Icchak ben Awraham
Izrael, Żyd brzeski 84
Izrael ben Eliezer (Baal Szem Tow) 15
Izydorczyk Anna 186

Indeks osobowy
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Jackiewicz Michał 249
Jakimyszyn Anna 123
Jan I Olbracht 10
Jan II Kazimierz 77, 129, 175, 176, 203, 222, 

228, 251, 257
Jan III Sobieski 50–51, 53, 55, 59, 63, 82, 

172, 177, 183, 185
Janicka-Olczakowa Elżbieta 187
Janulaitis Augustinas 8, 56
Jawryłowicz Jerzy 226
Jehuda he-Chasid 152
Jeszaja 148
Jeszaja syn Moszego (Mojżesza 

Łazarowicza) 129
Jeszaja z Wilna, sztadlan waadu 83, 252
Jewczyc Heliasz 188
Jochanan syn Mosze Weila z Pragi 232, 267
Joel Sirkes, rabin brzeski 32
Joel z Brześcia, wiernik waadu 229
Josef (Josef Joel) syn Eliezera Segala zob. 

Segal Josef syn Eliezera
Josef syn Dawida, senior brzeski, poborca 

i wiernik waadu 84, 205, 270
Josef syn Mordechaja 232
Josef syn Szmerla 70
Josef Szmerilsz 230
Josef z Wilna 246
Josef ze Żmudzi 212
Jovaiša Liudas 9, 265
Józef Izraelewicz 188
Judyta zob. Anastazja

Kacenelenbogn Uri 9, 14, 25
Kacenelbogen Meir 34
Kalonimus Kalman syn Szmuela, z Lachowicz 

112, 199
Katzenelenbogen Meir ben Icchak 

(Maharam) 142
Kahana Menki, pisarz grodzieński 81
Kahana Simeon, pisarz grodzieński 81
Kalik Judith 12, 28, 127, 141, 174, 225–226
Karol Filip Wittelsbach 49
Karpiński Andrzej 116, 148
Katz Dovid 9, 22
Katz Jacob 79–80, 102, 171, 175, 177
Kazimierz Jagiellończyk 10, 277, 284
Kazimierz Wielki 276

Kaźmierczyk Adam 12, 16–17, 27–29, 33, 
126, 174, 176, 186, 188, 289, 293

Keidosiute Elena 187
Kennedy Grimsted Patricia 24
Kisin I. 9, 14, 25
Klausner Israel 9, 21, 44, 46, 285, 294
Kłoczowski Jerzy 187
Kłokocki Kazimierz 49
Kojdanower Cwi Hirsz 152
Kraszewski Józef Ignacy 178
Kriegseisen Wojciech 249
Krupa Jacek 174
Kuklo Cezary 175
Kukulski Jerzy 187
Kupowieckij Mark S. 19

Lanc Jerzy 181
Lazutka Stanislovas 276
Lejzio syn Herszka arendarza 178
Lempertienė Larisa 13
Leszczyński Anatol 18, 30, 35–36, 59, 192, 

233, 249–250, 259, 270
Lewin Dow 9
Lewin Izaak (Izak) 18, 20–23, 82, 170, 249– 

–250
Lewko Józefowicz, szolnik brzeski 176
Link-Lenczowski Andrzej K. 136
Lipman Rabinowic Eliezer 19
Lisser Michał 119, 123
Litak Stanisław 187
Lizer (Eliezer) syn Moszego zob. Łazarz 

Mojżeszowicz
Loewe Heinrich 163
Ludwika Karolina z Radziwiłłów Wittelsbach 

49, 183, 263
Luria Icchak 21

Łazarz Mojżeszowicz 35, 82, 129, 257

Mahler Rafał 13, 28, 80, 209
Majmon Salomon 137
Mann Jacob 21, 280–281, 284
Marcus Nekel, syndyk generalny Żydów 

koronnych i litewskich 266
Marek Pinkas S. 39, 100
Maria Kazimiera 180
Markiewicz Mariusz 136
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Marko Mojżeszowicz, sztadlan waadu 82
Maroszek Józef 161
Massalski Ignacy 187
Meilus Elmantas 116
Mendel Izakowicz, dzierżawca ceł 30
Mendel Lejbowicz, rabin grodzieński 77
Mendel Samuelowicz, Żyd wileński 176
Menki ze Słonimia 130
Michalski Jerzy 292
Michał Korybut Wiśniowiecki 172–174, 176, 

185, 256
Michałowska (Michałowska-Mycielska) Anna 

27, 49, 68, 94, 102, 111, 152, 167, 175, 279
Miczyński Sebastian 138
Minczeles Henri 44
Mirsky Mark Jay 13, 39
Mojżesz, rabin wileński 63
Mojżesz (Mowsza) Abramowicz 183
Mojżesz Isserles (Remu) 28, 235
Mojżesz Łazarowicz 93, 129–130, 208, 230
Mordechaj, rabin brzeski 62
Mordechaj Gincburg syn Beniamina Wolfa 270
Mordechaj z Grodna, męczennik 218
Mordechaj z Łomazów, sztadlan waadu 83, 252
Morduch Mojżeszowicz, Żyd słucki 125
Mosze syn Awrahama, rabin grodzieński 231, 

246
Mosze syn Elijezera zob. Mojżesz Łazarowicz
Mosze Trejtels z Wilna 130

Nadav Mordechaj 11, 13, 23, 35, 38, 42, 56, 
126, 218, 270, 294

Naruszewicz Adam Stanisław 257
Nechama córka Beniamina, wdowa po 

Moszem synu Awrahama, rabinie 
grodzieńskim 231

Nekel Marcus zob. Marcus Nekel
Niendorf Mathias 73
Niezabitowski Stanisław 49, 183
Nisan ben Josef, wójt karaimski 286
Nochim Izraelewicz 188
Nold Ernest 228
Nycz Michał 191

Ochocki Jan Duklan 178
Ogiński Marcjan 53
Ogiński Tadeusz Franciszek 279

Olelkowiczówna Zofia zob. Radziwiłłowa 
z Olelkowiczów Zofia

Oleński 229

Pac Michał Kazimierz 201
Paknys Mindaugas 9, 265
Pendzich Barbara M. 49, 116
Petrauskas Rimvydas 9, 265
Pękalski Tobiasz 53
Piechotkowie Kazimierz i Maria 46
Pietkiewicz Krzysztof 10
Pietrzyk Zdzisław 188
Pilarczyk Krzysztof 38, 62, 116, 279
Pinchas 245
Pinchas syn Jeszai 230
Pociej Ludwik Konstanty 64, 202, 282
Polonsky Antony 82, 141, 174, 265
Poniński Adam 291
Potocki (?) 228
Potocki Walenty (Walentyn) 188
Przebendowski Jan Jerzy 189
Przecławski Krzysztof 182, 263

Rabin Dow 38
Rabinowic Szaul Pinchas 20
Rabinowitsch Wolf Zeev (Zeew) 15, 38
Rachuba Andrzej 117
Radziwiłł Bogusław 49
Radziwiłł Hieronim Florian 83, 111, 206, 260
Radziwiłł Janusz 49, 183
Radziwiłł Karol Stanisław 54, 186
Radziwiłł Michał Kazimierz 50, 83, 175, 184
Radziwiłłowa Anna 102
Radziwiłłowa z Olelkowiczów Zofia 49
Radziwiłłówna Ludwika Karolina zob. Ludwika 

Karolina z Radziwiłłów Wittelsbach
Raila Eligijus 9, 265
Reznik Josef 36
Riwlin Josef Joel 157
Rosenthal Ferdinand 20
Rosman Moshe (Mosze) J. 13, 39, 127, 140, 

293
Rybarski Roman 27, 190, 225

Sabataj Cwi 162, 218
Sakowicz Adam Maciej 201
Salomon 286

Indeks osobowy
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Samson z Włodawy 199
Samuel (Szmuel) ben Awraham, Karaim 282– 

–283
Samuel (Szmojło) Ickowicz 137
Samuel Mojżeszowicz, serwitor królewski 

257
Sapieha Benedykt 192
Sapieha Kazimierz Władysław 141
Sawicki Michał 64
Schiper (Schipper) Ignacy 17, 28, 63, 192, 196, 

233, 259
Scholem Gershom 218
Schorr Mojżesz 28
Segal Ber z Kowna 45
Segal Eliasz syn Hilela, rabina wileńskiego 

229
Segal Joel z Brześcia, poborca waadu 86
Segal Josef syn Eliezera, Żyd brzeski 75–76, 

158
Sentimani Rafał 188
Serafinowicz Jan zob. Szmuel ben Jaakow
Shilo Shmuel 123, 238
Shulman Nisson E. 176
Shulvass Moses A. 44
Šiaučiūnaitė-Verbickienė Jurgita 9, 12–13, 

39, 174, 196, 265
Siemiatycki Mordechaj 111
Sieniawska Elżbieta 61
Sienicki Wespazjan 49
Simeon, pisarz grodzieński i pisarz waadu 81
Sołłohub Antoni 188
Sosis Israel 25, 147, 160
Spektor Szmuel 25
Stampfer Shaul (Szaul) 13–14, 19, 136, 141, 

189, 200, 290, 293–294
Stanisław August Poniatowski 257, 291
Starostin Jewgienij W. 19
Stefan Batory 60, 284
Steinman Eliezer 38
Stone Daniel 82
Sudarski Mendl 9, 14, 25
Sułkowska-Kurasiowa Irena 24
Syciński Aleksander 281
Szacki Jakow 14
Szaja z Nowogródka 182, 264
Szalom syn Icchaka, szames grodzieński 81

Szlomo syn Szmuela, pomocnik nauczyciela 
221

Szmojło, faktor 102
Szmuel ben Jaakow (Jan Serafinowicz), rabin 

brzeski, konwertyta 186
Szmul Jakubowicz Zbytkower 291
Szymcha Morduchowicz, rabin nieświeski 102
Szymon Abrahamowicz Wesołowski, Karaim 

283
Szyszman Abraham 276

Tartakower Arje 196, 259
Tazbir Janusz 188
Teller Adam 11, 13, 19, 28, 30, 50, 73, 101, 

133, 136, 179, 189, 225, 235
Teter Magda 188
Tołkowski Aleksander 281
Towia z Różanej, męczennik 219
Trunk Isaiah 39
Tryzna Gedeon Michał 196
Trzciński Andrzej 62
Turczynowicz Szczepan 186–187
Turnau Irena 166
Tyszkiewicz Eustachy 196
Tyszkiewicz Jan 276
Tuwim I. 20–21
Tyszkiewicz Józef Benedykt 111

Uniechowski Bogusław 263
Urwanowicz Jerzy 174
Ury Scott 82

Vishnitzer zob. Wisznicer

Wahl Meir syn Szaula 60, 71, 73
Wahl Szaul 60
Waschko Stanisław 131
Wasercug Mojżesz 162
Web Marek 19
Weinryb Bernard D. 25
Wertheimer Jack 28
Wessel Teodor 61
Węgrzynek Hanna 258
Wijaczka Jacek 183, 218, 274
Wisznicer (Vishnitzer) Mark 9, 18–19, 23, 25, 

32, 56, 58–59, 73, 93
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Wiszniewski Kazimierz 111, 206, 260
Wiśniowiecki Michał 191
Witold, wielki książę litewski 9, 33, 38, 

276–277
Wittelsbach Zofia Elżbieta Augusta 49
Władysław IV 36, 46, 129, 185, 251, 257, 

284
Wodziński Marcin 49
Woltanowski Andrzej 174
Woszczyłło 137
Wyczański Andrzej 186

Zaborowski Jan 249
Zakrzewski Andrzej B. 16, 33, 248, 260
Zalman, rabin brzeski 76

Zalman, szames waadu 80, 210
Zalman, sztadlan waadu 83, 222
Zaremska Hanna 10
Zarubin Przemysław 127, 174, 190
Zbytkower Szmul Jakubowicz zob. Szmul 

Jakubowicz Zbytkower
Zeew Wolf z Derewnej 207
Zejlik, sztadlan słucki 84
Zelman Berkowicz, Żyd grodzieński 72
Zielińska Teresa 137
Ziskind syn Szamai 163
Zygmunt I Stary 30, 284
Zygmunt II August 29, 32
Zygmunt III 129, 251
Żyndul Jolanta 187, 290

Indeks osobowy
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