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Sejmy ydów polskich
(1579-1764)
(Anatol Leszczy ski)1
Gminy, zasadniczy element samorz du ludno ci ydowskiej,
zak adano w Polsce tak jak i w innych krajach z inicjatywy
osiedlaj cych si w nich ydów. Podstaw prawn zorganizowania
gminy (po hebrajsku: kehila) by o zezwolenie (przywilej) w adzy
dominialnej na za enie w wi kszych skupiskach ludno ci
ydowskiej cmentarza b
bó nicy i tym samym uznanie przez
adze odpowiednich instytucji gminnych (zarz du, komisji i
bractw),
których
zadaniem
by o
sprawowanie
w adzy
administracyjnej i s downiczej oraz umo liwienie prowadzenia przez
ni , zgodnie z przepisami biblijnymi i talmudycznymi, odr bnego
ycia religijnego i kulturalnego. Na zorganizowanie i istnienie gmin
mia a m.in. wp yw przychylna postawa w adz skarbowych i
dominialnych, którym wygodniej by o za atwia bie ce sprawy z
przedstawicielami ydów, a nie z pojedynczymi osobami. W dawnej
Rzeczypospolitej ludno
ydowska korzysta a Z odr bnego statusu
prawnego, wiadczy a odmienne od ludno ci chrze cija skiej
powinno ci, p ac c przede wszystkim zasadniczy podatek pog ówne.
Wed ug zachowanych róde pierwsze gminy na ziemiach polskich
zorganizowano w Kaliszu i P ocku (XIII w.) oraz w Poznaniu. Z XIV
w. p yn wiadomo ci o za eniu samorz du ydowskiego w
Krakowie, Sandomierzu i we Lwowie. W tym e wieku na Litwie
najwi ksze skupiska ludno ci ydowskiej istnia y w Grodnie,
Trokach i Brze ciu nad Bugiem. Pod koniec XV w. by o w Koronie
61 gmin, a najwi ksze z nich to gminy w Poznaniu, Krakowie i we
Lwowie. Wiele gmin zorganizowano w XVI w. w Koronie, kiedy to
po okrutnych prze ladowaniach w Niemczech, Austrii i Czechach
przyby a do Polski powa na liczba uciekinierów. Na Litwie by o w
drugiej po owie XVI w. 21 gmin, w tym najwi ksza w Brze ciu nad
Bugiem, Grodnie, Kobryniu i w Nowym Dworze. Wed ug
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szacunkowych danych ustalono, e w 1578 r. zamieszkiwa o Polsk
oko o 100 000 ydów (75 000 Koron i 25 000 Litw ). Wraz z
rozwojem osadnictwa ydowskiego na ziemiach polskich powsta w
miastach samorz d ludno ci ydowskiej dzier aw
wiadczenia
ydowskie, a na pocz tku nast pnego stulecia mianowa prefektów
ydowskich i wprowadzi instytucj „prymasa" ydowskiego.
W zwi zku z oporem ydów przeciwko nowym formom ich
zrzeszania, król Zygmunt I Stary wprowadzi w latach 1518—1522
autonomiczne okr gi ydowskie, tzw. ziemstwa, z prawem wyboru
na sejmikach (zjazdach gmin) starszyzny ziemskiej, specjalnych
taksatorów, poborców szosu królewskiego i innych podatków
ydowskich. W sk ad pierwszej centralnej autonomicznej organizacji
ydów polskich wchodzi y gminy 5 ziemstw (pozna skowielkopolskiego, krakowsko-sandomierskiego, lubelsko-che msko-be skiego, czerwonoruskiego i podolskiego oraz przypuszczalnie
autonomiczny zwi zek gmin litewskich).
W pierwszej po owie XVI w powstaje druga forma organizacyjna
ydów polskich. Oto na s ynnych jarmarkach lubelskich, na które
zje
o si wielu kupców ydowskich z ró nych regionów kraju,
utworzono w sprawach spornych pomi dzy ydami s dy polubowne.
dziowie wspomnianych s dów, to rabini przybywaj cy z kupcami
na jarmarki oraz stale zamieszkali w Lublinie talmudy ci. W 1533 r.
król Zygmunt August uzna pisemne wyroki s dów lubelskich i
nadawa im rygor egzekucyjny, gdy mu takowe przedstawiono do
zatwierdzenia. Odr bnym aktem królewskim ustanowiono (1540)
Sta y Tyrubna Rozjemczy w Lublinie, który s dzi ydów z ró nych
ziemstw. Zgodnie z przywilejami z lat 1549 i 1553 trybuna lubelski
sta si najwy sz instancj odwo awcz od wyroków s dów
gminnych i ziemskich.
Zwrot w organizacji centralnej autonomii ydów polskich nast pi
w 1549 r., tj. po uchwaleniu przez sejm pog ównego ydowskiego.
Zgodnie z konstytucj sejmow podatek ten mia by pobierany w
sumie odpowiadaj cej liczbie ydów, z tym e za biednych
wspomniany podatek powinni byli wp aci
ydzi zamo niejsi. W
praktyce okaza o si , i ustalanie wysoko ci, jak i sam system
pobierania podatku komplikowa prawid ow realizacj konstytucji
sejmowej, bo wymaga kosztownego aparatu szacunkowego oraz
pomniejsza dochody pa stwowe. W tym stanie rzeczy król Stefan

Batory powo w 1579 r. sejm ydów Korony i Litwy, któremu
zleci rozk adanie ustalonej przez sejm polski sumy pog ównego na
poszczególne ziemstwa, które z kolei rozdzieli yby j na gminy.
Pierwsza informacja ród owa o obradach sejmu (kongresu) ydów
polskich pochodzi z 1581 r. i dotyczy „Zjazdu Ziem" w Lublinie, na
którym omawiano przede wszystkim sprawy fiskalne. W sk ad tego
sejmu, zwanego tak e generalno ci ydowsk , wesz y w 1581 r.
gminy 4 ziemstw (wielkopolskiego, ma opolskiego, ruskiego i
litewskiego), st d te jego nazwa hebrajska Waad arba arcot.
Seniorami (starszymi ziemskimi, pos ami, delegatami) sejmu
ydowskiego byli przewa nie bogaci kupcy, niemniej jednak sejm
ten reprezentowa ju w chwili powstania oko o 100 000, nast pnie w
1648 r. ok. 450 000, w 1673 r. po zniszczeniach wojennych 182 400,
a w czasie jego rozwi zywania w 1764 r. 621 102 (w tym w Koronie
454 625 i na Litwie 166 477) ydów.
W 1623 r. nast pi a zmiana w jednolitej strukturze sejmu ydów
polskich. Na zje dzie w Brze ciu nad Bugiem delegaci trzech
ównych gmin litewskich Brze cia, Grodna i Pi ska od czyli si od
centralnej organizacji i utworzyli w asny sejm. Wyodr bnienie si
ziemstwa litewskiego wynika o m.in. z powstania odr bnego
Trybuna u dla Litwy i z odr bnego potraktowania ydów litewskich
pod wzgl dem fiskalnym przez naczelne w adze Rzeczypospolitej. I
tak na ziemiach polskich istnia y od 1623 r. sejm ydów Korony i
sejm ydów Litwy oraz odpowiednie trybuna y sejmowe. Kolejna
zmiana strukturalna, to zwi kszenie si liczby ziemstw i powstanie
okr gów ydowskich. Rozdzielanie pog ównego przez sejm
ydowski na ziemstwa, które z kolei dzieli y je mi dzy gminy,
powodowa o, szczególnie w XVIII w., narastanie konfliktów
pomi dzy ziemstwami a poszczególnymi gminami. Obci ane na
sejmikach nadmiernymi podatkami gminy odwo ywa y si do
trybuna u skarbowego w Radomiu, trybuna ów sejmów ydowskich.
Gdy interwencje nie odnosi y skutku, mniejsze gminy czy y si ze
sob i wspólnie rozpoczyna y walk o usamodzielnienie si spod
adzy ziemstwa, i uzyskanie w asnego przedstawicielstwa na sejmie
ydowskim i tym samym prawa wspó uczestniczenia w g osowaniu
nad rozdzia em zrycza towanej sumy podatkowej. W Koronie
powsta o w ten sposób 9 ziemstw i okr gów (wielkopolskie,
krakowsko-sandomierskie, ruskie, lubelskie, ziemi che mskiej,

ordynacji zamojskiej, wo skie, podolskie i podlaskie), na Litwie 5
ziemstw (brzeskie, grodzie skie, pi skie, wo skie i s uckie) oraz 2
okr gi (nowogródzki i mi ski, tzw. bia oruska synagoga). Jak ju
wspomniano, intencj króla przy powo ywaniu sejmu ydów polskich by y wy cznie sprawy fiskalne. W praktyce samorzutnie
zrodzi y si dla ludno ci ydowskiej zupe nie nowe, nieprzewidziane
przez króla zadania. Sejmy ydowskie rozpatrywa y sprawy
dotycz ce ustroju gminnego, róde zarobkowania ydów, a tak e
podejmowa y uchwa y o wychowaniu m odzie y, o nauce, emigracji,
dobroczynno ci, interwencji u w adz m.in. w celu przeciwdzia ania
kampaniom antysemickim. W zasadzie nie by o wa niejszych
zagadnie
dotycz cych spo eczno ci
ydowskiej, które nie
wchodzi yby pod obrady sejmowe, w szczególnych wypadkach
dzia y po 1623 r. po czone sesje obu sejmów. Oto wa niejsze
sprawy (uchwa y) poruszane na sesjach sejmowych. Ju w 1581 r.
sejm ydów polskich, powo uj c si na ustawy sejmu polskiego,
zakaza
ydom dzier awi dochody pa stwowe. W 1607 r.
uchwalono ustaw , zezwalaj
na „obej cie" prawa ydowskiego o
kredycie i zezwolono na udzielanie wspó wyznawcom
oprocentowanych po yczek. Przyj to (1624) bardzo wa
ustaw 7
dziedziny ekonomicznej, tzw. konkursow , która chroni a wierzycieli
przed nieuczciwymi bankrutami, Sejm ydów Korony wprowadzi
(1673),-tzw. chazak 2 kredytow i odt d ydowi nie wolno by o
po ycza pieni dzy u chrze cijanina bez zgody w adz gminnych.
Chazaka kredytowa mia a by obron przeciwko lekkomy lnym
nikom i zabezpieczeniem gminy przed represjami, jakie grozi y z
powodu solidarnej odpowiedzialno ci za bankructwo ka dego z jej
cz onków. W latach 1681 i 1706 sejm zaj si spraw skryptów
nych, w tym ich waloryzacj i sposobem egzekucji. Sejm
ydowski zwalcza przekupstwo przy ubieganiu si o urz dy gminne,
regulowa granice ziemstw i okr gów, ustala programy nauki w
uczelniach ydowskich, troszczy si o utrzymanie szkó rabinackich.
Ustawodawstwo sejmowe wkracza o tak e w ycie prywatne.
2
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Zakazano (1626) m odzie y poni ej 20 lat eni si bez zgody
rodziców; wydano przepisy przeciw uprawianiu zbytku, gdy
nadmierne jego u ywanie mog o spowodowa
rozruchy
anty ydowskie. Inne przepisy m.in. grozi y (1595) kl tw za
naruszenie honoru kobiety. Sejm ydów Korony zwalcza przejawy
odst pstwa od religii przodków. W 1670 r. rzuci kl tw na nowego
„Mesjasza" Sabataja Cwi, a w 1722 r. na jego zwolenników. Sejmy
ydowskie wysy y listy go cze za bankrutami.
Organizacja sejmu ydów polskich wykazuje wiele podobie stw
do powsta ej w III w. p.n.e. w staro ytnej Judei instytucji religijnodowej, Sanhedrynu. Sanhedryn i sejm ydowski sk ada y si z cia a
ustawodawczego w liczbie 70 delegatów, a ma y Sanhedryn
jerozolimski i egzekutywa sejmu liczy y po 23 osoby.
Liczb seniorów (starszych ziemskich, delegatów, pos ów) dla
poszczególnych ziemstw, okr gów ustala y sejmy ydowskie.
Stwierdzono odst pstwo od tej zasady. 22.XI.1669 r. król Micha
Korybut Wi niowiecki przyzna
ydom zamojskim prawo
uczestnictwa w sejmie ydów Korony. O ingerencji w adzy i
naruszeniu tradycyjnej autonomii ydowskiej oraz o wzi ciu
samorz du pod kuratel
wiadczy decyzja komisarza skarbu
koronnego z 22.X.1753 r. o tym, e w sk ad sejmu ydów Korony
powinno wchodzi 23 „Starszych", oraz wskazanie ile z tej liczby
osób przypada na poszczególne województwa i miasta (gminy).
Na czele sejmów ydowskich stali wybierani spo ród seniorów
marsza kowie, zwani tak e marsza kami generalno ci ydowskiej.
Urz d.marsza ka by najwy szym zaszczytem, jaki yd móg
osi gn w dawnej Rzeczypospolitej. W Koronie marsza kiem móg
by senior wi kszej gminy, zawsze osoba wiecka, nigdy za rabin.
Marsza ek je dzi do króla i senatorów, pertraktowa z marsza kiem
izby poselskiej, z podskarbim omawia sprawy podatkowe, zaci ga
po yczki, interweniowa w sprawach pomocy ydom w opresyjnych
sytuacjach, jak np. oskar eniach o mordy rytualne i op aca zwi zane
z tym wydatki. W XVIII w. marsza kami sejmu ydów Korony byli
m.in. Abraham z Leszna i Abraham Chaimowicz z Lublina. Pozostali
urz dnicy sejmu koronnego, to wiernicy i pisarze, którymi byli
zazwyczaj rabini. Wymieniona trójka stanowi a w Koronie
egzekutyw , która urz dowa a przez ca y rok, by a odpowiedzialna
za realizacj uchwa i stan finansów sejmowych. Za wykonywan

prac marsza ek, wiernicy, i pisarze pobierali roczne uposa enie i
diety od macierzystych ziemstw lub gmin. W ród ach nie ustalono
okresu kadencji poszczególnych cz onków egzekutywy.
W latach 1740-1753 wiernikami sejmu koronnego byli Berko
Oszyjowicz, rabin ciechanowski i Lewek, rabin krzemieniecki, syn
Saula, rabina w odzimierskiego.
Wa
rol w strukturze sejmu ydów Korony w dziedzinie
fiskalnej spe niali tzw. symplarze, których liczb 22.X.1753 r.
komisarz skarbu koronnego ustali
na 22
osoby. Wzrost
uchwalonego przez sejmy polskie pog ównego, fluktuacja ludno ci w
poszczególnych gminach, okr gach i ziemstw ch wymaga a
opracowywania nowych podzia ów podatku. W celu ustalenia jego
repartycji i ustanowienia klucza, nie zje
si ca y sejm, lecz
wybierani przez okr gi i ziemstwa wspomniani symplarze. Stanowili
oni komisj sejmow z osobnym marsza kiem i obradowali w czasie
zjazdu sejmu b
w innych terminach. Komisarz skarbu koronnego
zabroni (1753) czenia urz du seniora i symplarza oraz zaleci , by
w czasie zjazdu wymienieni urz dnicy obradowali w oddzielnych
pomieszczeniach. Po opracowaniu przez symplarzy tabeli
podatkowej i zatwierdzeniu tego dokumentu przez sejm ydowski,
adze skarbowe wydawa y asygnaty m.in. oddzia om wojskowym
poborcom dla egzekwowania ustalonych sum podatkowych od
poszczególnych gmin.
Podobn organizacj jak sejm ydów Korony posiada sejm
ydów litewskich. W sk ad egzekutywy (komisji wykonawczej,
prezydium) sejmu wchodzili jako przewodnicz cy marsza ek i grupy
seniorów. Nale y zaznaczy , e na Litwie marsza kiem móg by
tylko rabin* Egzekutywa je dzi a po ziemstwach i okr gach,
kontrolowa a spisy ludno ci, sprawdza a zdolno p atnicz poszczególnych gmin, wys uchiwa a skarg obywateli. Ze sk adu egzekutywy
powsta z czasem sta y urz d wierników, którzy obj li ca
spraw
finansowych sejmu i byli w pewnym sensie ministrami finansów. W
1939 r. sejm ydów litewskich wyznaczy osobnego szkolnika,
którego zadaniem by o czuwanie nad dzia alno ci trybuna u
sejmowego w Grodnie. Szkolnik udawa si tak e w razie potrzeby
do Warszawy, a z biegiem czasu z tego stanowiska uformowa si
sta y rzecznik ydów litewskich, tzw. sztadlan (syndyk), który wraz

z syndykiem ydów Korony wyst powali (interweniowali) w
imieniu ydów wobec najwy szej w adzy i dworu królewskiego.
Drug form organizacyjn
ydów polskich by y trybuna y
sejmowe. Rozpatrywa y one sprawy sporów pomi dzy obywatelem
(jednostk ) a gmin , mi dzy gmin a okr giem i ziemstwem, mi dzy
dwoma gminami o hegemoni nad gminami filialnymi oraz skargi na
niezgodne z prawem zarz dzenia w adz gminnych, krzywdz ce
osoby prywatne. Prócz spraw spornych trybuna jako zebranie
uczonych ydowskich z ca ej Polski prowadzi dyskusje na temat
prawa ydowskiego. Trybuna cenzurowa ksi ki ydowskie.
W trybunale sejmu koronnego dzia y 3 komplety s dziowskie. W
pierwszym zasiadali seniorzy oraz 6 najwybitniejszych rabinów.
Komplet ten rozpatrywa sprawy karne, za które grozi y surowe
wyroki, jak np. cz ciowa lub ca kowita utrata chazaki; trybuna
bada tak e sprawy nabycia oraz utraty prawa w gminie oraz
rozpatrywa skargi odwo awcze. Drugi komplet z ony z s dziów
duchownych, zwanych s dziami krajowymi, dzia
w sprawach
pieni nych, a jego wyroki posiada y tak moc prawn , jak wyroki
plenum sejmowego. W pewnych nieznanych dot d sprawach sejm
powo ywa trzeci komplet w sk adzie od 3 do 5 s dziów. Ferowane
przez nich wyroki zatwierdza sejm. By y one traktowane jako
wyroki sejmowe. Trybuna sejmu litewskiego mia podobn
organizacj jak trybuna ydów koronnych. Sk ada si on z rabina
oraz jednego lub dwóch seniorów ziemskich z ka dej gminy
„naczelnej", w sumie od 10-15 cz onków. Ze wzgl du na wiecki i
duchowny sk ad s dziów, oba trybuna y mo na zaliczy do
ydowskich s dów mieszanych.
W latach 1580-1623 zjazdy sejmu ydów polskich odbywa y si co roku
w Lublinie, w rzadkich wypadkach w pobliskim Tyszowcu (ach) lub
Jaros awiu. Po zorganizowaniu si dwóch sejmów, sesje odbywa y si
(XVIII w.) w Koronie w miastach nale cych do podskarbiego, jak p. w
Ryczywole, Pilicy i Konstantynowie, na Litwie - w Brze ciu nad Bugiem,
czasami w Sielcach, Cho msku, Zab udowie. Trybuna sejmu ydów
Korony odbywa posiedzenia dwa razy do roku, tj. w lutym Lublinie i we
wrze niu w Jaros awiu oraz we wspomnianych miastach podskarbiego.
Upadek znaczenia obu sejmów ydowskich spowodowa , e w XVIII w.
zjazdy sejmowe nie odbywa y si regularnie, lecz w coraz wi kszych
odst pach

Ustrój i organizacja samorz du ydowskiego by y chronione przez
królów. Oto przyk ady: 28.11.1673 r. Micha Korybut Wi niowiecki wyda
listy protekcyjne (gwarantuj ce bezpiecze stwo) dla wszystkich „pos ów"
sejmu ydowskiego w Koronie; Jan III 6.V.1677 r. wyda ydom uniwersa
w sprawie p acenia podatków i pos usze stwa w adzom gminnym na terenie
Korony.
Dzieje i dzia alno sejmów ydowskich w Polsce s nierozerwalnie
zwi zane z dziejami dawnej Rzeczypospolitej. W okresie wietno ci
pa stwa polskiego do 1648 r. regularnie odbywa y si sesje sejmowe, na
których podejmowano istotne dla ydów uchwa y. Wojny po owy XVII w.
mocno zachwia y struktur samorz du ydowskiego. Gminy, które
przetrwa y zawieruch wojenn , znalaz y si w wyj tkowo krytycznej
sytuacji materialnej. Stan y przed nimi olbrzymie zadania, jak odbudowa
zniszczonych domostw, instytucji u yteczno ci publicznej, udzielanie
pomocy wdowom i sierotom, wykup uprowadzonych je ców i branek. By
sprosta zadaniom, seniorowie gmin podnie li do niebywa ych rozmiarów
podatki wewn trzne, wzros y tak e podatki pa stwowe. Gdy nie wystarczy y w asne pieni dze, si gano po kredyt. Gminy, a tak e sejmy
ydowskie, zaci ga y po yczki u mo now adców, bogatej szlachty i
mieszczan, kleru chrze cija skiego i u bogatych zakonów. Wojny pó nocne,
przemarsze wojsk oraz anarchia saska i upadek autorytetu w adzy krajowej
spowodowa y, e ydzi musieli znowu si gn po po yczki, by op aca
wysokie podatki, kontrybucje, zapewni poprzez apówki protekcj i obron
w wielu procesach o mordy rytualne, pokrywa straty wynik e z rabunku
mienia. D ugi poszczególnych gmin i sejmików ydowskich przerasta y w
XVIII w. ich mo liwo ci p atnicze. Wzrasta niepokój podskarbiego,
wierzycieli ydowskich; rozlega y si na sejmikach
dania likwidacji
sejmów ydowskich i ustalenia nowego sposobu pobierania pog ównego.
W tym e okresie narasta y konflikty spo eczne w gminach, gdy
oligarchia gminna usi owa a obarczy w typowo feudalny sposób
nadmiernymi obci eniami pospólstwo. W takiej sytuacji samorz d
ydowski dostaje si pod kuratel w adz, a na sejmie konwokacyjnym 1764
r. w ramach reform w dziedzinie organizacji pa stwa polskiego
zlikwidowano oba sejmy ydowskie, uchwalono przeprowadzenie spisu
ludno ci ydowskiej w celu dok adnego ustalenia liczby ydów i nowego
sposobu obliczania pog ównego; pozostawiono gminy z zadaniem ci gania
pog ównego, w tym specjalnego podatku na pokrycie d ugów gminnych.
I tak po 185 latach przesta y istnie sejmy ydów polskich, które w
dziejach diaspory owego okresu by y najwi ksz i unikaln organizacj
samorz dow ludno ci ydowskiej.
Anatol Leszczy ski

