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żydZI I INNI w sIedeMNastOwIeCZNyM wIlNIe. 
żyCIe w dZIelNICy1

wiosną 1669 roku wileńska rada miejska wydała instrukcję dla swoich posłów 
na sejm elekcyjny, który miał wybrać Michała Korybuta wiśniowieckiego na 
władcę Polski i litwy. wśród spraw, które mieli poruszać posłowie, znalazł 
się zarzut, jakoby

żydzi w tej stolicy in meditulio, z wielkim miasta oszpeceniem, zasiadszy i już pod 
samy ratusz do kamienicy mystaszewskiej podemknąwszy się, a co przedniejsze 
ulice: Niemiecką, sklannę, jatkową, św. Mikołajską, objąwszy wszytkie handle, 
szynki za się zabrali, a nie tylko w mieście, ale też na przedmieściu za murowanym 
mostem fundować poczynają; czeladź chrześciańską chowają, w niedziele i różne 
dni święte robią, a chrześcianie przez to niszczeją2.

skarga była jednym z etapów przegranej walki, którą mieszczanie wileńscy 
od wieku toczyli w celu utrzymania swojego wyłącznego przywileju na osied-

1 artykuł jest polską wersją studium Jews and Others in Seventeenth-Century Wilno: Life in 
the Neighborhood, opublikowanego w „jewish studies Quarterly” 2005, Vol. 12, s. 1–35.

2 aVaK, 10, s. 371–372. Murowany Most, łączący wilno i przedmieście łukiszki 
(lukiškės) z przedmieściem snipiszki (dnipiškės) nad wilią w stronę zachodnią, gdzie 
żydzi założyli swój cmentarz. Most stał mniej więcej w miejscu, gdzie został później zbu-
dowany Zielony Most. lista skrótów znajduje się na końcu artykułu.
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lanie się i prowadzenie handlu w tym królewskim mieście. Mimo że mieszcza-
nie byli całkowicie wykluczeni z działalności politycznej polskich sejmów, po-
słowie kilku najważniejszych miast królewskich (po Krakowie i wilnie, dwóch 
stolicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w rezultacie zaliczono do nich 
również lwów (1658), Kamieniec Podolski (1670) i lublin (1703)) mieli pra-
wo milczącego w nich uczestniczenia, a niekiedy zakulisowego przyciągania 
ku swoim miastom uwagi posłów i króla3.

społeczność żydowska jako zorganizowana grupa odpowiadała na prawne 
i pozaprawne wyzwania przy pomocy jednej z dwóch zasadniczych strategii. 
Pierwsza z nich polegała na odwoływaniu się do różnych władz chrześcijań-
skich – począwszy od króla i trybunału litewskiego, przez wileński sąd grodz-
ki, aż do władz miejskich i zespołu różnych innych ciał sądowniczych. Celem 
było uzyskanie przywilejów od chrześcijańskich grup lub osób oraz toczenie 
z nimi sporów sądowych, mających bronić życia żydów, ich własności i handlu. 
druga strategia zakładała odwoływanie się do organów samorządu żydowskie-
go, takich jak wileński kahał i waad – Rada głównych litewskich gmin żydow-
skich – w związku z uregulowaniami dotyczącymi życia żydów. Oczywiście 
w pierwszej kolejności chodziło o to, aby podporządkowywali się władzom 
żydowskim, ale także o to, by dawali chrześcijanom jak najmniej powodów do 
oskarżeń. żydzi znaleźli pewne wsparcie w swojej walce z miastami w szlach-
cie i królu oraz czasami, w sporach z cechami, w miejskich elitach. a zatem 
również żydzi z wilna regularnie wysyłali przedstawicieli na sejmy elekcyjne 
i koronacyjne. Rok 1669 także nie stanowił wyjątku, wydane zaś przez wiśnio-
wieckiego potwierdzenie starych żydowskich przywilejów, jak również zatwier-
dzenie nowych jest ważnym elementem dla niniejszej narracji4.

Moje uwagi stanowią część rozleglejszych badań dotyczących społeczeń-
stwa i religii w codziennym życiu siedemnastowiecznego wilna. Zasadnicze 
pytania kształtujące to studium są następujące: do jakiego stopnia określo-
ne aspekty swojego życia siedemnastowieczni wilnianie prowadzili w obrę-
bie dzielnicy i związków ograniczonych przez religię i wyznanie (jak również 

3 Na temat statusu i funkcji miejskich nuntii lub ablegati na sejm zob. Z. K a c z m a r -
c z y k, B. l e ś n o d o r s k i, Historia państwa i prawa Polski, t. II; Od połowy XV wieku do r. 
1795, warszawa 1966, s. 60 i 208-209.

4 Część z nich była wydana w aVaK, t. 29, s. 24–29.
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przez etnos i język); w jakim stopniu, w jakich okolicznościach oraz w jakich 
kierunkach przekraczali oni te granice; jakie rodzaje układów sąsiedzkich 
i wyznaniowych najczęściej i najłatwiej tworzyli w przekraczaniu tych granic? 
Prowadzone na ich podstawie badania dostarczyły pewnych informacji sku-
piających się na życiu żydów, dzięki czemu przedstawiam w niniejszym arty-
kule kilka uwag na temat „żydów i Innych” w siedemnastowiecznym wilnie.

Mówiąc o Innych w liczbie mnogiej, chciałbym podkreślić, że i dla żydów 
z wilna, i dla ich chrześcijańskich sąsiadów, opozycja chrześcijanie–żydzi 
kształtowała j edną podstawową sprawę w ich wzajemnych relacjach. Chociaż 
członkowie wyznań chrześcijańskich w wilnie przekraczali granice i mieszali 
się ze sobą w bardzo rozmaitych miejscach (rada miejska, cechy, rozległe sieci 
rodzinne), wciąż trwał fundamentalny podział między chrześcijanami i żyda-
mi. Następnie warto zauważyć obecność w wilnie przynajmniej jeszcze jednej 
grupy niechrześcijańskich Innych (to znaczy wyznających islam tatarów), jak 
również fakt, że od końca XVI wieku „obóz” chrześcijański w wilnie był po-
dzielony na pięć często skłóconych wyznań – rzymskich katolików, kalwini-
stów, luteranów, unitów i prawosławnych. Członkowie tych odłamów rywali-
zowali o władzę w miejskim samorządzie i w innych organizacjach świeckich5. 

5 O historii wilna w późnym średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym zob. 
M. ł o w m i a ń s k a, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, wilno 1929 (Biblio-
teczka Wileńska, t. 3); w. K o w a l e n k o, Geneza udziału stołecznego miasta Wilna w sejmach 
Rzeczypospolitej, „ateneum wileńskie” R. 2, 1925–1926, s. 327–373; R. 3, 1927, s. 79–137;  
V. G. V a s i l e e v s k i j, Očerk istorii goroda Vileny, [w:] Pamjatniki russkoj stariny v zapadnyx 
gubernijax imperii, wyd. P. N. Batjuškov, t. 5–6, sankt Petersburg 1872–1874. O historii wi-
leńskich żydów po angielsku zob. I. C o h e n, Vilna, Philadelphia 1992 (reprint edycji 
z 1943). dla wczesnego okresu opiera się on na Berszadskim (s. a. B e r š a d s k i j, Istorija 
vilenskoj evrejskoj obščiny. 1593–1649 g. Na osnovaniju neizdavannych istočnikov, „Vosxod” R. 6, 
1886, nr 10, s. 125–38, nr 11, s. 145–154; R. 7, 1887, nr 3, s. 81–98, nr 4, s. 65–78, nr 5, s. 
16–32, nr 6, s. 58–73, nr 8, s. 97–110), podobniej jak I. K l a u s n e r, Vilnah, yerushalayim 
de-Lita: dorot rishonim 1495–1881, tel aviv 1988. O „rządzącej elicie” w drugiej połowie 
XVII wieku zob. niedawne studium a. R a g a u s k a s a, Vilniaus miesto valdantysis elitas 
XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.), Vilnius 2002. Krótkie wprowadzenie po angielsku 
w kwestie związane z ludnością i wyznaniami we wczesnonowożytnym wilnie zob. pierw-
szą część opracowania: d. F r i c k, The Bells of  Vilnius. Keeping Time in a City of  Many Calen-
dars, [w:] Making Contact: Maps, Identity, and Travel, ed. l. Cormack, N. Pylypiuk, G. Berger, 
j. Hart, alberta 2003, s. 23–59.
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Zatem, nie zapominając o podstawowej opozycji chrześcijańsko-żydowskiej, 
musimy zwrócić uwagę na to, iż w zależności od potrzeby chrześcijanie wi-
leńscy mogli kreślić ruchome podziały między swoim i Innym, wymieniając 
w jednym szeregu na przykład „żydów, tatarów, szkotów i partaczy” (to zna-
czy rzemieślników nienależących do cechu) lub „żydów, pogan i heretyków”6, 
a także że żydzi mogli brać pod uwagę część z tych złożonych uwarunkowań, 
kiedy wchodzili w relacje ze swoimi sąsiadami. Mówiąc w skrócie, wilno było 
miejscem, gdzie binarne opozycje stale się komplikowały i rozluźniały. ten 
fakt może pomóc w wyjaśnieniu pewnych kwestii dotyczących wzajemnych 
relacji mieszkańców.

Moja uwaga skupi się zatem na żydowskiej przestrzeni w wilnie, na prze-
strzeni – od publicznej do bardziej prywatnej – gdzie żydzi i chrześcijanie 
się spotykali, wyznaczali podziały i niekiedy je przekraczali. Moim celem nie 
jest osuszanie łez w tej często smutnej historii ani podkreślanie możliwości,  
jakie stały przed podzielonym społeczeństwem, ale próba wyobrażenia sobie 
w stopniu, na jaki pozwala szczupłość dokumentów, niektórych właściwo-
ści codziennego obcowania żydowskich i chrześcijańskich sąsiadów – lub jak 
przedstawił to Gershon Hundert: między „żydami i innymi «Polakami»” (albo 
w tym wypadku głównie spolonizowanymi ludźmi) w tym wczesnonowożyt-
nym mieście7. jako że mój projekt ogranicza się do wilna i do XVII wieku, 
moje źródła dotyczące spraw żydowskich są niemal całkowicie ograniczone 
do dokumentów sądowych różnych chrześcijańskich organów jurysdykcyj-
nych, do niektórych ekspertyz miejskich i do ksiąg archiwalnych litewskiego 
waadu. większość źródeł wywodzących się z chrześcijańskich sądów należy 
do dobrze określonych sądowych gatunków retorycznych, toteż muszą być 
one odpowiednio interpretowane.

6 Pierwszy cytat pochodzi ze statutu wileńskiego cechu pasamoników z 1633, drugi 
z Postylli jezuity jakuba wujka: H. ł o w m i a ń s k i, M. ł o w m i a ń s k a, Akta cechów 
wileńskich, t. 1, wilno 1939, s. 186; j. w u j e k, Postylla mniejsza, Poznań 1579–1580 (I), s. 
118–119.

7 Por. G. d. H u n d e r t, Jewish Urban Residence in the Polish Commonwealth in the Early 
Modern Period, „the jewish journal of  sociology” R. 26, 1984, s. 25–34. G. d. H u n d e r t, 
The Jews in a Polish Private Town: The Case of  Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore 1992, 
s. 36–45, 156–57.
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ulice
dwunastego października 1679 roku pewnego wileńskiego żyda o na-

zwisku Mejer jakubowicz „spokojnie z kompanem swoim, także żydem, idą-
cego, i niczego złego nie spodziewającego się, na dobrowolnej drodze”, „bez 
dania żadnej namniejszej przyczyny” zaatakował wileński szklarz, łukasz 
Rycewicz. Protestacja, którą jakubowicz złożył przed wileńską radą miejską, 
jest dobrym przykładem tego szczególnego gatunku sądowego, łączącego 
w najwyższym stopniu skonwencjonalizowaną retorykę z kilkoma detalami, 
które odzwierciedlają indywidualne życiorysy. żydowski powód proponował 
psychologizujące wyjaśnienie zdarzenia: Rycewicz pokłócił się ze swoimi ko-
legami szklarzami podczas popisu, dorocznego przeglądu cechów wileńskich 
pod ich sztandarami na polu pod murami miasta. „Nie mogąc snadź tego, co 
zamyślił, dokazać nad nimi, wypadszy z dobytą szablą pijany”, zaatakował 
niewinnego żyda8.

ta pojedyncza protestacja ujawnia wszystkie pytania, które wypływają 
z podobnych sporów między wyznaniami chrześcijańskimi. Czy powód był 
rzeczywiście tylko niespodziewającą się niczego przypadkową ofiarą napaści? 
lub – jak często możemy odkryć w innych źródłach – czy istniała jakaś kość 
niezgody między dwiema osobami znającymi się lepiej, niż język protestacji 
nakazywałby w to wierzyć? Oczywiście jest wątpliwe, że będziemy w stanie 
odkryć tu bliższe osobiste relacje, jak to się często zdarza w przypadku spo-
rów między chrześcijanami. Możemy jednak postawić pytanie, czy ten incy-
dent mógł być częściowo motywowany rywalizacją zawodową, tym bardziej 
że sam jakubowicz porusza szczegóły związane z profesją. dlaczego Ryce-
wicz zaatakował tego żyda, a nie jego towarzysza? Czy znał jakubowicza? 
Czy jakubowicz był może jednym z żydowskich szklarzy, którzy wygrywali 
rywalizację w tej branży z wileńskimi chrześcijanami?9

8 lVIa sa 5337, k. 407r.–v.
9 w 1633 roku król władysław IV zezwolił żydom na uprawianie handlu niezrzeszo-

nego w cechach i wyszczególnia tu „futrzarzy, pasamoników i szklarzy”, por. H. ł o w -
m i a ń s k i, op. cit., s. 192. Michał Korybut wiśniowiecki potwierdził ten przywilej w 1669 
roku, ponownie wymieniając te trzy zawody (aVaK, t. 29, s. 28). jednak chrześcijańscy 
szklarze zostali ostatecznie włączeni do cechu ok. 1663 roku i ich przywilej z tego roku 
wskazywał na konflikt, ponieważ domagał się, by żydzi zaprzestali przyjmowania chrześci-
jańskich czeladników. Por. aVaK, t. 10, s. 47; H. ł o w m i a ń s k i, op. cit., s. 275.

terminus1_2_2009.indb   47 2009-11-30   09:22:03



David Frick48

ale wróćmy na miejsce przestępstwa. jakubowicz szedł „spokojnie”, „ni-
czego złego nie spodziewający się”; został zaatakowany „bez dania żadnej 
namniejszej przyczyny”, „na dobrowolnej drodze”. to wszystko są miejsca 
wspólne, które pojawiają się w niezliczonych protestacjach10. Po pierwsze, 
tym, co mnie tutaj przede wszystkim interesuje, jest użycie ich przez żyda. 
jakubowicz złożył protestację przed sądem in parato scripto, co sugerowałoby, 
iż mógł korzystać z pomocy kogoś doświadczonego w retoryce i procedurach 
magistratu. jednak nie powinniśmy wykluczyć możliwości, że przynależał do 
tej grupy żydów, którzy byli na tyle biegli w polszczyźnie i którzy obracali się w 
różnych polskich systemach prawnych tak dobrze, że sami mogli być niezależ-
nymi stronami w chrześcijańskich sądach. I po drugie, chciałbym odnotować 
specyficzne wyrażenie „być na dobrowolnej drodze”. w dawnej polszczyźnie 
„dobrowolna droga” oznaczała drogę publiczną, dostępną dla wszystkich11. 
używając tego wyrażenia, żałujący twierdził, że miał prawo tam być, kiedy 
doszło do zdarzenia, którego dotyczy sprawa. Z protestacji jakubowicza do-
wiadujemy się, że w tym czasie szedł on „w tyle pałacu jaśnie wielmożnego 
jMP wojewody wileńskiego na szklanej ulicy”, a zatem być może pod jurys-
dykcją szlacheckiego sądu grodzkiego, nie zaś radzieckiego. w każdym razie 
był on daleko od miejsca „w polu za świętym stefanem”, gdzie odbywał się 
przegląd12. Interweniował rotmistrz, będący na służbie wojewody, ratując ja-
kubowicza w samą porę od pewnej śmierci (kolejny topos tego gatunku, jak-
kolwiek w konkretnych sprawach mogło w nim się kryć wiele prawdy) i zabrał 
pijanego szklarza pod straż wojewodzińską. Kiedy się okazało, że Rycewicz 
jest mieszczaninem, rotmistrz przeniósł go do więzienia w Ratuszu.

10 Na temat retoryki protestacji zob. d. F r i c k, Słowa uszczypliwe, słowa nieuczciwe: The 
Language of  Litigation and the Ruthenian Polemic, [w:] Χρυσαι Πύλαι, Златая врата. Essays Pre-
sented to Ihor Ševčenko on His Eightieth Birthday by His Colleagues and Students, wyd. P. schreiner, 
O. strakhov, „Palaeoslavica” R. 10, t. 1, s. 122–138.

11 Por. s. B. l i n d e, Słownik języka polskiego, t. 1: A–F, lwów 1854, s. 449.
12 Cechy oraz inne korporacje były zobowiązane przez dekret królewski do corocznej 

musztry odbywającej się na przedmiściach. Por. lVIa sa 5111, s. 267. w 1679 wojewodą 
wileńskim był Michał Kazimierz Pac. Nie udało mi się precyzyjnie zlokalizować miejsca, 
gdzie stał jego pałac.
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Poznajemy tutaj kilka dodatkowych szczegółów z życia żydów w siedem-
nastowiecznym wilnie: dążenie do zamanifestowania prawa do swobodnego 
poruszania się połączone z rozpoznaniem pewnych strategii negocjacyjnych 
(np. zwrócenie się do szlachty w celu ochrony przed mieszczanami) i być 
może pewne dobrowolne samoograniczenia – przede wszystkim miejscem 
przestępstwa była w większym lub mniejszym stopniu „żydowska dzielnica”.

„żydowską dzielnicę” umieściłem w cudzysłowie, ponieważ mimo za-
chęt, bodźców i nakazów proces jej kształtowania się pozostawał niezakoń-
czony do końca XVII wieku i mimo koncentracji żydów nie było sposobu 
na połączenie żydowskich osiedli13. w wyniku dekretu wykluczającego domy 
członków rady wielkoksiążęcej spod jurysdykcji miejskiej, żydzi zaczęli miesz-
kać i pracować w niektórych domach szlachty, stanisława Piotrowicza Kiszki 
(wojewody witebskiego i starosty brasławskiego, zmarłego w 1554 roku) na 
ulicy Niemieckiej pod numerem 26.04 oraz książąt słuckich po przeciwnej 
stronie ulicy pod numerem 27.0414. Poczynając od tych dwu domów, które od 
końca XVI wieku nieprzerwanie pozostawały „domami żydowskimi”, żydzi 
zaczęli mieszkać na sąsiednich ulicach między ulicą Niemiecką i szklanną oraz 
w dół ulicy Niemieckiej w stronę kościoła św. Mikołaja. ulica określana opiso-
wo w 1556 roku jako ta, która biegnie „od św. Mikołaja do szpitala  św. Marii”, 
zyskała około 1592 roku jednolitą nazwę „ulicy żydowskiej”15.

żydowska społeczność w wilnie różniła się od krakowskiej lub warszaw-
skiej (by wskazać dwa inne miasta stołeczne, będące rezydencjami królewski-
mi) w dwóch kluczowych kwestiach. Po pierwsze, jej osiedlanie się zaczęło 
się znacznie później niż w Krakowie i warszawie, gdzie żydowscy imigranci 
zaczęli w dużej liczbie przybywać z Niemiec i Czech pod koniec XIV i w XV 
wieku. w rzeczy samej wilno było zapóźnione nawet jak na standardy wiel-
kiego Księstwa litewskiego, gdzie Brześć, Grodno i Pińsk wcześniej weszły 

13 Zarys różnych typów żydowskiego osadnictwa w polskich i litewskich miastach 
w opracowaniu: G. d. H u n d e r t, Jewish Urban Residence in the Polish Commonwealth in the 
Early Modern Period, „the jewish journal of  sociology” R. 26, 1984, s. 25–34.

14 Przypisałem domom wileńskim adresy oparte na szczegółowych lustracjach prze-
prowadzonych w latach 1636 i 1639. Można je znaleźć w Bj, B slav. Fol. 12 i Fol. 15.

15 Por. s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 6, 1887, nr 10, s. 137; R. 7, 1887, nr 3, s. 84.
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w skład waadu. wilno przyłączyło się dopiero w 1652 roku16. Po drugie, ina-
czej niż w Krakowie i warszawie, gdzie żydom zakazywano zamieszkiwania 
w obrębie murów starych miast (odpowiednio od 1495 i 1483 roku), mogli się 
oni osiedlać w centrum wilna, przez co byli w większym stopniu widoczni dla 
swoich chrześcijańskich sąsiadów (tatarzy, przeciwnie, nie mieli takich praw 
i osiedlali się w pobliżu przedmieścia łukiszki).

Odpowiadając na protestację przeciw atakowi mieszczan wymierzone-
mu w życie i mienie żydów, król Zygmunt III waza wydał 1 czerwca 1593 
roku przywilej po raz pierwszy gwarantujący żydom prawo „w mieście Na-
szym stołecznym wKsl w wilnie mieszkania u szlachty dostawać i nabywać, 
zwłaszcza, że za szczęśliwym przyjachaniem Naszym na te państwa, Koronę 
Polską i wielkie Księstwo litewskie, mieszkających zastaliśmy [ich]”. da-
lej zezwalał im, by „w mieście Naszym w wilnie w kamienicach i domach 
szlacheckich mieszkać, nabożeństwo swe mieć i odprawować, handle i kupie 
rozmaite, jako i inszy poddani Naszy, którzy mieszkają w miastach Naszych 
w wielkim Księstwie litewskim, wieść krom zatrudnienia wszelakiego”. 
w osobnym dokumencie gwarantował wileńskim żydom prawo zbudowania 
synagogi, założenia cmentarza, łaźni rytualnej i jatek mięsnych17. w czasie 
koronacji króla władysława IV zimą 1633 roku dwóch członków wileńskiej 
elity żydowskiej, samuel i łazarz Mojżeszowicze, otrzymało nowy przywilej. 
władysław, oprócz tego, że potwierdzał nadania swojego ojca z 1593 roku, 
wzywał wileńskich żydów – zgodnie z modelem obowiązującym w innych 
miastach Rzeczypospolitej – do mieszkania w mieście nie w pojedynczych 
domach poddanych prawu magdeburskiemu, ale do skupienia się w jednym 
miejscu. Zgodnie z projektem sporządzonym przez ojca Marcjana tryznę, 
królewskiego sekretarza i referendarza duchowego wielkiego Księstwa litew-

16 Być może różne spisy domów i mieszkańców miasta, które będę tu cytował, po-
zwolą na ponowne oszacowanie siedemnastowiecznej demografii wilna. Prawdopodobnie 
szacunki ł o w m i a ń s k i e j  (op. cit., s. 77), według której w wilnie ok. 1640 roku miesz-
kało 14 tys. osób, należałoby nieco podnieść. Z pewnością zaś trzeba będzie znacznie 
zredukować szacunki Beršadskiego, określającego liczbę żydów w 1645 roku na 5 tys. (por. 
s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 8, s. 102).

17 Ml 78 (RGada 389.78), k. 250v.–251r. Zob. też s. a. B e r š a d s k i j, op. cit.,  
R. 7, 1887, nr 3, s. 82.
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skiego, król nakazywał żydom, aby „kupić, wymienić albo nabyć inną prawną 
drogą drewniane i kamienne domy w następujących miejscach:  wszystkie 
domy na ul. żydowskiej z obu jej stron, a także domy najdujące się w tyle  
ul. żydowskiej naprzeciwko ławek mięsnych i domy po obu stronach ul. 
świętomikołajskiej”. Królewski dokument nakładał piętnastoletni termin, 
w czasie którego „wszyscy żydzi mają się przenieść do wyznaczonego im 
kwartału, z zakazem mieszkania w innych częściach miasta”. wyjątkiem były 
dwa pierwotne „domy żydowskie” na ulicy Niemieckiej, Kiszki i książąt słu-
ckich18.

więcej wyjaśnień pojawiło się nieco później, 20 lipca 1633 roku. teraz 
żydowskie osiedle mogło się znajdować po  obu stronach ulicy jatkowej19. 
Pozwolono żydom budować na tyłach każdej żydowskiej posiadłości, która 
wychodziła na ulicę Niemiecką. jednak budowle te mogły mieć wyłącznie 
okna, bez wrót wejściowych do domów od strony ulicy. Królewska komisja 
wyznaczona dla potrzeb śledztwa w sprawie tumultu antyżydowskiego w 1635 
roku zaproponowała zbudowanie bram do żydowskiej „dzielnicy”, jednej od 
strony ulicy szklannej i dwóch na przecięciu się ulicy Niemieckiej z żydowską 
i jatkową. Bramy miałyby się znajdować pod kontrolą żydów20.

18 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 3, s. 95–96.
19 ulica jatkowa (znana też jako Mozeryjska, Mozyrska itp.) była siedzibą jatek (skle-

pów) mięsnych na długo przed osiedleniem się tam żydów. dekret z 1536 roku usuwał 
kramy rzeźnicze z Rynku na równoległą ulicę jeden kwartał dalej „z powodu takiego smro-
du i nieczystości” (Zbiór dawnych dyplomatów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, prawosławnych 
monasterów, cerkwi i w różnych sprawach, cz. 1, wilno 1843, s. 50). w 1636 roku w jednym 
z domów żydowskich na ul. jatkowej (19.06), obok innych zabudowań gospodarczych, 
mieściła się „wołownia”, jako przybudówka do stajni przeznaczonej na cztery konie (Bj, 
B slav. Fol. 12, k. 48r.).

20 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 4, s. 67–70. dekret ten ustanawiał 
„pensję”, którą mają płacić magistratowi wileńscy żydzi jako korporacja. Ciekawostka: 
magistrat miał utrzymywać miejskie wodociągi, ale żydzi, którzy byli właścicielami domów 
przyłączonych do wodociągu, musieli płacić roczną opłatę, podobnie jak ich chrześcijań-
scy sąsiedzi. jest interesująca lista nazwisk w rocznych sprawozdaniach finansowych mia-
sta wilna, gdzie pojawia się nieco indywidualnych nazwisk żydów obok chrześcijańskich. 
Na liście „Opłat od sławnych Panów Mieszczan, którzy mają wodę w swoich domach”, 
np. w lVIa 458.1.19, k. 20v., mówi się o „żydzie, jakubie Moiżeszowiczu” i o „żydówce, 
wdowie po Marku, którzy obydowje zapłacili po 4 k w 1663 roku. Na temat wczesnej hi-
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w 1644 roku władze miejskie złożyły szereg protestacji przeciw żydom, 
twierdząc, że nabyli nie wszystkie, ale trzy lub cztery domy na wyznaczonych 
ulicach, nadal okupują „najlepszą ulicę” w mieście (przypuszczalnie ulicę Nie-
miecką) i opanowali ulicę szklanną, a także mieszkają wśród chrześcijan na 
ulicach jopowej, świętoduchskiej i innych, a nawet zbliżyli się do Ratusza. 
władze miejskie twierdziły, że daremne jest chronienie życia i majętności ży-
dów z powodu wielości jurydyk w obrębie miasta i zalecały dla ich własnego 
bezpieczeństwa zbudowanie planowanych bram21. strona żydowska opono-
wała, twierdząc, że na wyznaczonych ulicach znajduje się ponad dwadzieścia 
chrześcijańskich domów i że jak długo chrześcijanie będą tam mieszkali, nie 
jest możliwe zamknięcie osiedla bramami22.

trybunał litewski, rozstrzygając spór, wyznaczył żydom kolejny, dwu-
dziestopięcioletni termin (1669), aby kupili domy w dzielnicy żydowskiej i ze-
zwolił im w tym okresie na posiadanie jednego domu na terenie całego miasta 
za każdy chrześcijański dom położony na terenie ich dzielnicy23. Oszacowa-
nie wartości nieruchomości w zaplanowanej dla żydów dzielnicy miało być 
przeprowadzone przez komisję złożoną z dwóch chrześcijan i dwóch żydów 
w celu osiągnięcia rozsądnych cen zarówno dla sprzedającego, jak i kupujące-
go24. spis przeprowadzony w 1645 roku stwierdzał, że w swojej dzielnicy ży-
dzi posiadali 32 domy, chrześcijanie zaś 11, i że żydzi mieszkali w 17 domach 
„wśród chrześcijan”25.

Po swoim wyborze na tron Polski i litwy w 1669 roku, Michał Korybut 
wiśniowiecki potwierdził królewskie przywileje dla wileńskich żydów. Był to 
rok, w którym upływał dwudziestopięcioletni okres przejściowy. Król zatwier-

storii miejskich wodociągów w wilnie zob. j. j u r k š t a s, Senojo Vilniaus vandenys. Istorinė 
apybraiža, Vilnius 1990.

21 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 6, s. 60–63. Magistrat utrzymywał, że do-
datkowo w zamkowej i biskupiej jurysdykcji było ponad dwadzieścia innych. Przedstawiciel 
magistratu stwierdził wobec króla, że w 1644 roku, że „nie ma jednej miejskiej jurysdykcji, 
jest ich raczej tak wiele, jak klasztorów, co stanowi schronienie dla przebiegłych ludzi (zob. 
H. ł o w m i a ń s k i, op. cit., s. 233).

22 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 6, s. 67.
23 Ibidem, s. 71–72.
24 Ibidem, s. 104.
25 Ibidem, s. 102
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dził nowe, dwudziestoletnie przedłużenie (do 1689 roku) terminu wymaganej 
przeprowadzki do dzielnicy żydowskiej, uznając, że „per calamitatem modernam 
temporum [ze względu na nieszczęścia niedawnych czasów] i względem tego, 
że wilno samo lat kilka w ręku nieprzyjacielskich pod Moskwą zostawało 
[1655–1662], a żydzi po różnych miejscach i miastach tułać się musieli”26.

Rzeczywiście, choć być może da się zauważyć kontury wileńskich dziel-
nic, wśród których żydowska była najwyraźniejsza, nigdy nie stała się ona 
– przynajmniej w XVII wieku – wyłącznie żydowską. trójkątny sektor ulic 
(żydowskiej, Niemieckiej i jatkowej), który był planowany do zasiedlenia 
przez żydów, stał się w przeważającej części żydowski, jednak nie w całości. 
Również ulica świętomikołajska, która oficjalnie przynależała do „kwartału” 
żydowskiego, była rodzajem wystającego w poprzek ulicy Niemieckiej cypla 
i nie mogła być skutecznie odgrodzona. żeby do niej dojść z „żydowskiego 
trójkąta”, trzeba było przeciąć ulicę Niemiecką. Mimo że żydzi mieszkali na 
niej legalnie (w dwóch domach) i nielegalnie, chrześcijanie (głównie katolicy 
i luteranie) wciąż zajmowali tam „lepsze” rezydencje miejskie.

Co więcej, wielu żydów wciąż mieszkało w różnych innych częściach 
miasta i na przedmieściach. spisy przeprowadzone w latach 1636 i 1639 no-
tują obecność żydów przynajmniej w trzech domach na ulicy Niemieckiej 
(26.05, 27.06, 27.08), oprócz dwóch, które były im przyznane oficjalnie 
(26.04, 27.04)27. Napisałem „przynajmniej”, ponieważ te szczególne spisy 
były przeprowadzone w celu określenia, gdzie mogliby się zatrzymać urzęd-
nicy dworscy („stać”, czyli mieć czasową rezydencję, towarzysząc królowi 
w trakcie jego wizyty w mieście). twórcy tych dokumentów bardziej byli za-
interesowani takimi sprawami, jak własność, jurysdykcja, stan i wygląd (na te-
mat którego podają nadzwyczaj szczegółowe informacje), niemal zupełnie zaś 
nie interesowali się, kto dodatkowo mieszkał w domu prócz właściciela lub 

26 aVaK, t. 29, s. 27. siły moskiewskie wkroczyły do miasta 8 sierpnia 1655 roku. już 
28 grudnia 1655 roku, na samym początku okupacji moskiewskiej, zwróciło się dwóch 
żydów wileńskich do wojewody Michaiła semionowicza szachowskiego z prośbą o po-
zwolenie na powrót do swoich starych domów, czego im, zdaje się, odmówiono. V. N. 
s t o r o ž e v a, Moskovskoe upravlenie v Vil’ne XVII veka, [w:] Trudy devjatago arxeologičeskago 
sъezda v Vil’ne, ed. s. s. sluckij, Moskva 1895, s. 134.

27 Bj, B slav. Fol. 12, k. 55v., 57v.
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głównego najemcy. Zatem mogli oni zupełnie pominąć żydów mieszkających 
gdzie indziej w mieście, a będących lokatorami w domach chrześcijańskich 
lub żydowskich.

Inny typ spisów rzuca dodatkowe światło na tę kwestię. w 1676 roku, 
dopełniając wymagań tegorocznej konstytucji, przełożeni wileńskich żydów, 
salomon jakubowicz i Mojżesz dawidowicz, wraz z żydowskimi woźnymi 
(szkolnikami 28), Mojżeszem jakubowiczem i lewkiem Izraelewiczem, przybyli 
przed oblicze dworskich urzędników zamku wileńskiego, aby złożyć uroczy-
stą przysięgę odnośnie spisu żydów żyjących w wilnie w jurydykach innych 
niż miejska (a zatem ewidentnie także poza dzielnicą żydowską). w jurydyce 
zamkowej (to znaczy w domach szlachty) mieszkało 922 „na wszytkich głów 
żydowskich obojga rodzaju, tak męskiego jako i białogłowskiego, dzieci, cze-
ladzi”, natomiast pod jurysdykcją biskupią 84 – w obu wypadkach „oprócz lat 
dziesiąciu nie mających i żebraków do roboty niedołężnych”29.

jeszcze jeden rodzaj spisu dostarcza więcej informacji na ten temat. 
w 1690 roku, w celu nałożenia podymnego, został przeprowadzony szczegó-
łowy rejestr województwa wileńskiego, włączający osobne lustracje domów 
podległych wileńskiej radzie miejskiej oraz podległych synagodze w tym mie-
ście. w rejestrze domów pod jurysdykcją synagogi możemy znaleźć oprócz 
domów w dzielnicy żydowskiej i dwóch pierwotnie zapewnionych dla żydow-
skiego osadnictwa na ulicy Niemieckiej, rezydencji Kiszki i książąt słuckich 
– cztery dodatkowe siedziby żydowskie na ulicy Niemieckiej. jednak znacznie 
rozleglejsza lustracja domów podległych radzie miejskiej daje obraz rozprze-
strzeniania się osadnictwa żydowskiego – z pewnością nie w każdej dzielnicy 
miasta, ale wciąż ewidentnie pośród chrześcijan30. Przypomnijmy, że spis ten 
przypadł na rok po upływie nowego dwudziestoletniego okresu przejściowe-
go wyznaczonego przez wiśniowieckiego na przenosiny żydów do dzielni-

28 Na temat tego terminu zob. Z. G ó r a l s k i, Urzędy i godności w dawnej Polsce, warsza-
wa 1988, s. 230. Był to prawdopodobnie polski odpowiednik hebrajskiego shammash. Na 
temat konstytucji, o której mowa, zob. Vl 5, s. 209.

29 lVIa sa 4691, k. 476r–v.
30 Nie znalazłem żydów w dzielnicach ruskich, wokół cerkwi świętej trójcy na 

wschód (na prawo) od ulicy wielkiej Zamkowej – ulicy Ostrej, wokół prawosławnej cerkwi 
św. ducha i na północ od niej.
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cy żydowskiej. Rejestr odnotowuje 31 domów podległych radzie miejskiej, 
w których mieszkali żydzi. Być może najdalsze od ulicy żydowskiej skupisko 
znajdowało się w dzielnicy wokół ulicy trockiej i rozciągało się w stronę Bra-
my wileńskiej, gdzie znaleziono 14 domów, w których odnotowano co naj-
mniej jeden żydowski „komin” (a czasami było ich kilka w jednym domu)31.

Opisy tumultów antyżydowskich dodatkowo ujawniają znaczenie żydow-
skiej przestrzeni lub przynajmniej symboliczne centrum żydowskiej obecno-
ści w wilnie, które mogło być atakowane i bronione. weźmy na przykład na-
stępującą narrację. trzynastego lutego 1673 roku aaron lewkowicz i Mojżesz 
jakubowicz wnieśli do ksiąg rady miejskiej protestację w imieniu wileńskich 
żydów – a przeciw ludziom wprost powiązanym z tym organem, „ichmoś-
ciom panom Bartłomiejowi tukanowi, józefowi Bonfilemu, włochom i dru-
gim kompanom, sługom i czeladzi jego mości pana Bartłomieja Cynakiego, 
sekretarza jKM, burmistrza wileńskiego, administratora ceł wielkiego Księ-
stwa litewskiego i przeciw panu Michałowi szwarcowi”. Zgodnie z twierdze-
niami żydów, dzień wcześniej, 12 lutego 1673 roku

[...] przerzeczeni Panowie włoszy, zawziąwszy przed się złą radą ludziom ubogim 
szkodzącą, poubierawszy się w odzienia niejakieś dziwne niewidane, w tołpany 
po turecku, w larwy na twarzy, nad zwyczaj tego miasta, człowieka do dziesiątku, 
a podając okazyję i pobudzenie pospólstwu do tumultów ku wielkiej i nieznośnej 
szkodzie żałujących, przejeżdżając się na dwojgu saniach razy kilka Niemiecką uli-
cą umyślnie mimo żydowską ulicę, szukając przyczyny i okazyjej do tumultu, woź-
nicom swoim kazali żydów biczami smagać po twarzach, po oczu, co i czynili.
Ilekroć żyda dosiąc mogli, smagali, bili, czapki zrywali a dla większego 
zgromadzenia za sobą pospólstwa puścili się i do drugich ulic w mieście wi-
leńskim. I gdy, spotężywszy, jachali na żydowską ulicę z wielkim hałasem 

31 żydzi pojawili się w domach w trzeciej dzielnicy („Idąc od Rudnickiej ulicy z Ryn-
ku na Nimiecką ulicę po lewej stronie”) i Czwartej dzielnicy („Idąc z Zamku w Rynek po 
prawej stronie”). Zob. a. R a c h u b a, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., warszawa 1989, s. 37–42. jednak spis kończy się 
skargą, że członkowie pewnych grup – włączając w to kler katolicki i żydów – odmawiają 
współpracy, nawet jeśli mieszkali oni w domach znajdujących się pod jurysdykcją miejską 
(por. ibidem, s. 59). spis sugeruje zatem nawet większą obecność żydów poza dzielnicą 
żydowską niż ten, w którym odzwierciedla się zarejestrowane żydowskie „kominy”.
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gromadno do kilku tysięcy człowieka różnej kondycyjej i stanu, tamże uczy-
niwszy okrzyk, mówiąc: „Bij, bij tych żydów”, tedy woźnie, kogo z żydów 
dosiąc mogli, biczami po twarzach, po oczu smagali32.

działo się to w niedzielę przed środą Popielcową i włosi przebrani w ko-
stiumy, tureckie turbany, „odzienia niejakieś dziwne niewidane”, „nad zwyczaj 
tego miasta” byli zapewne w nastroju karnawałowym. „włosi”, przynajmniej 
część z nich, istotnie byli imigrantami z włoch, którzy weszli w skład wileńskich 
elit33. jednak widzimy tu także pewne powiązania z luteranami z najbliższego 
sąsiedztwa. Katolicki rajca miejski józef  Bonfili miał luterańską żonę, annę 
szenmanowiczównę (córkę niejakiego schönmanna), wydaje się zaś, że Michał 
szwarc (schwartz) był luteraninem34. w każdym razie warto zauważyć, że żydzi 
starali się uczynić agresorów „obcymi”: byli „włochami”, ubranymi w egzotycz-
ne stroje, zachowującymi się odmiennie od zwyczaju miasta (niemal słychać: 
naszego miasta). Nie uczyniono żadnej wzmianki o zwyczajach karnawałowych, 
z którymi żałujący nie byli obznajomieni35. warto ponownie zwrócić uwagę na 
miejsce przestępstwa: „włosi”, zanim zaatakowali ulicę żydowską, centrum 
„dzielnicy”, dopuszczali się szyderstw, przemieszczając się wzdłuż ulicy Niemie-
ckiej, granicy żydowsko-chrześcijańskiej (również: żydowsko-luterańskiej)36.

32 lVIa sa 5106, k./s. 738r./1461–738v./1462.
33 Na temat włochów w wileńskim magistracie por. a. R a g a u s k a s, Bartholomeus 

Cynaki ir Co. Italai Vilniaus miesto valdančiame elite XVII a. antrojoje–XVIII a. pirmojoje pusėje, 
[w:] Lietuva ir pasaulis: Bendradarbiavimas ir konfliktas. sudarytojos N. Asadauskienė, A. Janužytė, 
Vilnius 2000, s. 178–205.

34 Por testament i inwentarz Bonfilego (lVIa sa 5113, k. 583r.–586r.). Od roku 1673 
do 1689 szenmanowiczówna – identyfikowana jako żona józefa Bonfigly („joseph Bonfi-
lin Haußfrau”), następnie jako wdowa („wittfrauw”) po nim – czyniła regularne ofiary na 
rzecz zboru luterańskiego (lVIa 1008.1.42, k. 141v, 173r, 250r, 264v, 284v). dowiaduje-
my się, że szenmanowiczówna była żoną Bonfilego w lVIa 5113, k. 713r.–714r. szwarc 
w swoim testamencie napisał w 1676 roku prośbę, aby był pochowany „zgodnie ze zwy-
czajem mojej religii augsburskiej konfesji” (lVIa s.a. 5108, k. 476r.–77v.).

35 Z łacińskiej przedmowy do Conspectio (oficjalnego opisu szkody przeciw osobie 
i własności, przeprowadzonego na miejscu przez sąd) dowiadujemy się, że tumulut („tur-
ba”) zdarzył się podczas karnawału („tempore bachanalorum”).

36 Inne źródła pozwalają odczuć niedogodności, jakich doświadczali żydzi ujawniają-
cy się jako korporacja poza przestrzenią żydowską. w 1682 roku jan III sobieski przyznał 
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jeden z głównych organizatorów tumultu, włoski imigrant Bartłomiej 
Cynaki, osiągał kolejne stopnie wśród rządzącej elity, pełniąc funkcje rajcy, 
w latach 1664 i 1669, burmistrza w latach 1670 i 1676 i wójta od 1680 do 
1683 roku37. Nie był to jedyny raz, kiedy został pozwany przed sąd przez 
niechrześcijańskich wilnian. 18 lipca 1676 roku „ziemianin i tatarzyn jKM 
województwa wileńskiego, pan stefan Czapkowski, zjawił się przed sądem 
grodzkim, oskarżając Cynakiego o oszczerstwo i zniesławienie. według jego 
skargi Cynaki „lekce sobie poważając źwierzchność jKM i całej Rzeczypo-
spolitej powagę”, publicznie przypisywał narodowi tatarskiemu „pogaństwo” 
i „zdradziectwo”. Czapkowski obstawał przy swojej osobistej i „narodowej” 
czci: „żałujący nie jest zdrajcą wespół ze wszystkim tatarami wielkiego Księ-
stwa litewskiego jKM Rzeczypospolitej”38. Czy przybysz Cynaki był bardziej 
agresywny w swoich relacjach z niechrześcijańskimi wilnianami i mniej tole-
rancyjny wobec ich swobody poruszania się po ulicach miasta niż inni człon-
kowie rządzącej elity?

domy
26 sierpnia 1665 roku dwóch wileńskich żydów, łazarz Michałowicz 

i Foltyn Michajłowicz, zjawiło się przed sądem wileńskiej rady miejskiej, aby 
złożyć protestację przeciw ich gospodarzowi, niejakiemu Hanusowi Pecelto-
wi, ślusarzowi. Pod wieczór minionego piątku, 21 sierpnia, Pecelt wszedł do 
izby łazarza, arendatora (najemcy) jego domu na ulicy szklannej (prawdopo-
dobnie domu 21.03), po czym przypuścił atak na osoby i własność żydów, 
którzy tam mieszkali. jedna część historii opowiada o długu 30 zł zaciągnię-
tym przez Pecelta u pewnego deputowanego, który „stał” w tym domu ex 

wileńskim żydom prawo dorocznego przeglądu w obrębie murów miejskich w domu pew-
nego szlachcica. Fakt, że król musiał powtórzyć swój przywilej w 1687 roku i nałożyć nową 
karę na magistrat za jego niewypełnianie, sugeruje, że w praktyce bywało różnie. Zob. 
aVaK, t. 29, s. 123–124, 174–177. dokument z 8 sierpnia 1681 roku (lVIa sa 5111, s. 
266–269) przywołuje historię, w której wileński rajca próbuje ochronić żydów odbywają-
cych przegląd przed napaścią ze strony cechu krawców.

37 Por. lVIa sa 5324, k. 18v., 19v., 20r.; a. R a g a u s k a s, Vilniaus miesto valdantysis 
elitas..., s. 420, 431.

38 lVIa sa 4691, k. 574r.–v.
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officio w czasie sesji trybunału litewskiego. Pecelt chciał, aby arendator spłacił 
dług, chociaż nie dał mu na to funduszy, twierdząc, że łazarz był mu winien 
tyle samo. Następnie słudzy niespłaconego deputowanego wtargnęli do izby 
żydów, „wysiekali okna” (powszechne oskarżenie w tym gatunku sądowym) 
i „hałas wielki uczynili”39.

wiele protestacji, z którymi się zetknąłem w wileńskich archiwach, doty-
czy tego rodzaju przemocy „domowej”: dochodziło do niej w jednym domu 
lub koło niego i często dotyczyła ona „rodziny”. wiemy co nieco o owym 
Hanusie Pecelcie. Pecelt młodszy wraz ze swym ojcem, ślusarzem Hanusem 
Peceltem starszym, byli filarami średniego szczebla w wileńskim zborze lute-
rańskim. dzielnica wokół ulicy szklannej była jedną z tych, gdzie żydzi żyli 
drzwi w drzwi, a czasami pod jednym dachem z rzemieślnikami i drobnymi 
kupcami, którzy tworzyli jedną sieć w obrębie lokalnego zboru luterańskiego. 
Pecelt nabył dom na ulicy szklannej wraz z inną nieruchomością i ruchomoś-
ciami poprzez małżeństwo z Katarzyną szmytówną, wdową po luterańskim 
mieczniku Melchorze Ilisie (Iglisie). Pecelt starszy też mógł być agresywnym 
człowiekiem. 25 sierpnia 1669 roku balwierz andrzej Hoffman i kupiec jan 
stefanowicz, szwagier i zięć Katarzyny szmytówny, obaj luteranie, przybyli 
przed magistrat w wilnie, aby się poskarżyć w jej imieniu, że jest ona regular-
nie bita przez swojego drugiego męża, co zaczęło się natychmiast po weselu, 
a jeden z epizodów miał miejsce w poprzednim roku, kiedy była w ciąży. Pecelt 
„o które to bicie i częste mordowanie żony swej częstokroć od różnych ludzi 
i przyjaciół i od samego kaznodziei tejże relijijej naszej będąc napomniony”, 
nie przestawał: „strzelę z pisztoletu w łeb a sam, wziąwszy konia, ujadę”40 (tu 
przypis: szmytówna przeżyła, aby pochować swojego gwałtownego drugiego 
męża i aby się angażować w częste i zajadłe spory ze swoimi dwiema córkami 
oraz zięciem o majątek Ilisa41; i drugi przypis: około 1687 roku dom Hanusa 
Pecelta w kwartale przy ulicy jatkowej był w posiadaniu żydów42).

39 lVIa sa 5333, k. 482r.
40 lVIa sa 5105, k. 59r.
41 Por. lVIa sa 5337, k. 367r.–v.; lVIa sa 5110, k. 384r.–385r.; lVIa sa 5112,  

k. 471r.–472r.; lVIa sa 5113, k. 669r.–v.
42 Por. aVaK, t. 29, s. 174–177.
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żydzi nie powinni byli mieszkać w domach mieszczańskich. Rada miejska 
próbowała zakazywać im tego, same władze żydowskie również – oczywiście 
w celu zapobieżenia podobnym rodzajom „domowej przemocy” – starały się 
zabraniać wspólnego mieszkania. ale mieszczanie proponowali wynajem po-
kojów i trzymania domów w arendzie, więc żydzi korzystali z tego. w 1679 
roku waad, czyli Rada głównych litewskich gmin żydowskich, wprowadził 
specyficzną regulację w tej materii (tu odwołujemy się do przypadku Grod-
na):

Mieszkanie w nieżydowskich domach jest całkowicie zakazane... z wyjątkiem do-
mów szlacheckich, gdzie zamieszkiwanie było nieustanne od samego początku. 
Każdy inny dom nieżydowski – bez znaczenia czyj by on był – jest zakazaną 
cząstką dla każdego, kto nosi imię Izraela; i jest zakazane obierać w nich sobie 
mieszkanie, niezależnie od tego czy na jakiś czas, czy na stałe43.

Kto tu zakazywał lub zezwalał? Pozwolenie – „od samego początku” 
– aby mieszkać w domach szlacheckich bez wątpienia pochodziło bardziej 
ze strony chrześcijańskiej niż od wspólnoty żydowskiej. Inaczej było, kiedy 
król Michał Korybut wiśniowiecki postanawiał w 1669 roku, że żydzi otrzy-
mują dodatkowy czas, by kupić mieszkania w „dzielnicy” żydowskiej, a zatem 
muszą mieć przyzwolenie, by nadal mieszkać „na innych ulicach i w innych 
domach” przez kolejne dwadzieścia lat, oraz milcząco przyznawał, że żydzi 
mogą mieszkać w domach chrześcijan pod różną jurysdykcją. wobec tego 
może się wydawać, że jeśli chodzi o domy mieszczan, zakaz waadu był zasad-
niczo inicjatywą żydów, a także wyrazem ich niepokojów związanych z zaist-
niałą sytuacją.

spisy wileńskich domów przeprowadzone w latach 1636 i 1690 wskazują, 
że żydzi istotnie mieszkali w domach szlachty – i być może nawet w więk-
szym stopniu pod koniec wieku niż na jego początku. spis z 1636 roku mówi 
np. o domu niejakiego antoniego Kropa, aptekarza, pod jurysdykcją biskupią, 
na ulicy świętomikołajskiej pod numerem 28.06, to znaczy w kwartale poniżej 
ulicy Niemieckiej, przewidzianej do osiedlania się żydów i na której istotnie 

43 Oblastnoj pinkos Vaada glavnyx evrejskich obščin Litvy, wyd. s. M. dubnov, „evrejskaja 
starina” 1909, t. 1 (1, 4), s. 118–119.
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ówcześnie oni mieszkali. Była to obszerna budowla zawierająca szesnaście 
pokoi, „w których żydzi najmem mieszkają, także i różni gospodarze chrześ-
cijanie”44.

Mimo przywileju z 1633 roku zwalniającego żydów z obowiązku za-
pewnienia lokum dla urzędników dworskich („nawet w czasie naszej królew-
skiej obecności”)45, wielu żydów przyjmowało „gości”, kiedy król odwiedzał 
wilno w latach 1636 i 1639. Mapa rozmieszczenia przyjezdnych dostarcza 
dodatkowych informacji dla socjotopografii wyznaniowej miasta. skromniej-
sze osobistości były lokowane w skromniejszych dzielnicach. Na przykład 
„tomasz, krawiec jKM”, stacjonował w jednoizbowym drewnianym domu 
u wylotu ulicy Zamkowej, tuż pod Zamkiem dolnym (numer 1.01); zamiesz-
kiwał go wtedy lub posiadał niejaki Matys walecki46. „jerzyna praczka Kró-
la jego Mości”, mieszkała w zaułku prowadzącym do Młyna Królewskiego 
(numer 51.03) w domu „Piotra kowala”47. dowiadujemy się, że w 1639 roku 
dwie bramy niżej, w domu luterańskiego białoskórnika lub zamesznika Pawła 
Rejchowicza pod numerem 50.01 „stali „przedtym [tzn. przed 1639 rokiem] 
lokaje Króla jego Mości i teraz stoją Michał, wilhelm i antoni”48. Inaczej 
„pan Gronostajski, pasztetnik Króla jego Mości” (czyżby oznaka priorytetów 
rodzinnych?), który otrzymał stację na tyłach okazałego domu (dwa piętra, 
pięć pokoi) dokładnie przy Rynku (3.05). jego sąsiadami byli goście lepsze-
go autoramentu, pod numerem 3.04 znajdujemy „podskarbiego nadwornego 
wielkiego Księstwa litewskiego” (w 1636 roku był nim Piotr Pac), pod nu-
merem 3.06 zaś zamieszkiwała „pani Rajecka, sędzina trocka”49.

Zatem goście kształtowali własne „dzielnice” (równoległe do bardziej 
stałych dzielnic), w których rezydowali. Fakt, że byli często obecni w mieście 
nierzadko przez kilka miesięcy, oznaczał, że odgrywali pewną rolę w określa-
niu tych „stałych” dzielnic. Na przykład władysław IV odbył pięć podróży 

44 Bj, B slav. Fol. 12, k. 59r.
45 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 4, s. 68; aVaK, t. 29, s. 4.
46 Bj, B slav. Fol. 12, k. 2r.
47 Ibidem, k. 76r.
48 Ibidem, k. 42v.
49 Ibidem, k. 21v.–22v. Była to księżna Regina drucka sokolińska, żona sędziego 

ziemskiego trockiego Olbrychta dunina Rajeckiego, wdowa od 1633 roku.
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do swojego drugiego miasta stołecznego, w latach 1634, 1636, 1639, 1643 
i 164850 (porównanie spisów z 1636 i 1639 wykazuje znaczną ciągłość w lo-
kowaniu gości).

te spisy rozbudowują nasz obraz współżycia żydów i chrześcijan w jed-
nym domu (oraz luteran i żydów w jednej dzielnicy). w 1636 roku nakazano, 
by w 33 domach dano schronienie muzyce jego Królewskiej Mości, to znaczy 
różnego rodzaju muzykom. Mapa „domów muzycznych” pokrywała się w du-
żym stopniu z rozleglejszą dzielnicą żydowskich i luterańskich rzemieślników 
oraz drobnych handlarzy przy ulicach szkalnnej, żydowskiej i jatkowej, ale też 
przy ulicy świętomikołajskiej poniżej ulicy Niemieckiej, do której przylegało 
nieco nieruchomości luterańskich, łącznie z samym zborem (tzn. kolejne nu-
mery od 18.01 do 25.04 i 28.01 do 28.10)51.

„Goście muzyczni” wyraźnie zostali zamknięci w „getcie”. Ciekawe, jak 
brzmiała ta dzielnica, kiedy król przebywał w mieście. ale chociaż miejscy 
żydzi skoncentrowali się przy wspomnianych ulicach, domy żydowskie nie 

50 Por. j. d o r o b i s z, Pobyty Władysława IV Wazy w Wilnie i okolicach, [w:] Wilno i Kresy 
Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994 r. 
w czterech tomach, t. 1: Historia i ludzkie losy, red. e. Feliksiak, a. Mironowicz, Białystok 1996, 
s. 67.

51 Por. Bj, B slav. Fol. 12, k. 45v.–54v. i 58v.–59v., włączająca kamienicę na ulicy 
szklannej (18.05), przydzieloną „Baltazarkowi, dyskanciście jKrM” (Bj, B slav. Fol. 12, 
k. 46r.). Baltazarek nie był bynajmniej anonimowy. włoski kastrat Bldassarre Ferri konty-
nuował karierę w wiedniu po śmierci swojego polskiego patrona, władysława IV, por. a. 
s z w e y k o w s k a, Z. s z w e y k o w s k i, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 
1997, s. 117–119. w wierszowanym przewodniku po warszawie z 1643 roku adam jarzęb-
ski napisał: „trudno przybrać BaltasaRO, w Rzymie taki sopran raro”, a. j a r z ę b s k i, 
Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy, oprac. i wstęp w. tomkiewicz, warszawa 1974, s. 
91. jeden dom na ulicy świętojańskiej (32.01) również był przeznaczony dla królewskiej 
muzyki. Chociaż wszedł on dość późno do spisu, znajdował się na rogu ulicy szklannej 
i świętojańskiej tuż obok ulicy szklannej 21.05, zatem graniczący częściowo z „dzielnicą 
muzyków”, nawet jeśli był to adres cokolwiek „lepszy”. Był to dom luterańskiego zegar-
mistrza miejskiego, jakuba Gierke. Na temat Gierkego por. M. B r e n s z t e j n. Zegar-
mistrzostwo wileńskie w wiekach XVI i XVII, „ateneum wileńskie” R. 1, 1923, s. 30–38; l. 
K l i m k a, a. R a g a u s k a s, Nauji duomenys apie įžymujį Vilniaus laikrodininką Jokūbą Gierkę 
(XVI a. pabaiga–1666 09 05), „Istorija. lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai” 2001, 
nr 48, s. 23–34; PsB 7, s. 443.
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były szczególnym celem w obrębie tej okolicy. Muzycy ulokowali się w do-
mach na terenie całej dzielnicy, zarówno u chrześcijan, jak i u żydów. w rze-
czywistości powodem wyboru ulokowania tutaj „gości muzycznych” równie 
dobrze mogła być obecność wdowy po Baderze dankwarcie na ulicy jatkowej 
(19.04). dankwart (danquart, tanguatt, danguatt) „przez całe życie” służył 
jako jeden z tutejszych czołowych muzyków króla, a jego syn jan nadal pro-
wadził interes muzyczny, służąc władcy i mieszkając w domu swoich rodzi-
ców, w czasie swoich pobytów w mieście52 (wnuk Balcera jerzy sprzedał dom 
żydom w 1689 roku53).

a zatem muzycy zostali tu ulokowani na tych niezbyt jednolitych ulicach 
położonych w oficjalnym osiedlu żydowskim oraz na ulicy szklannej z lute-
ranami i żydami. dziewięć z domów, o których mowa, miało żydowskich 
właścicieli lub dzierżawców. Kolejne 24 były domami chrześcijańskimi, cho-
ciaż żydzi mogli być w nich jednocześnie najemcami. w każdym razie spis 
rozlokowania gości bez wątpienia umieszcza chrześcijan w domach żydow-
skich i tworzy jeszcze jedną nić między żydami i luteranami w obrębie jednej 
sieci54.

O ile w oficjalnych dokumentach rzadko określano konfesję chrześci-
jan, o tyle zawsze odnotowywano żydów ze względu na ich wyznanie. spis 
wileński przeprowadzony 1690 roku w celu nałożenia podymnego starannie 
oznacza obecność żydowskich „sąsiadów” (termin techniczny, oznaczający 
najemców pokojów w jednym domu). dokument ten mówi nam dwie rzeczy: 
że wielu żydów wciąż mieszkało całkiem daleko od wyznaczonych dla nich 
ulic i że żydzi mieszkali w domach chrześcijańskich. ta druga konstatacja 
może dotyczyć większości domów wymienianych jako domy z żydowskimi 
„sąsiadami”. takich mieszkań było 3155 (oprócz 22 domów „do synagogi ży-
dów wileńskich należących”, które były skatalogowane osobno, wraz z ich 

52 Por. Bj, B slav. Fol. 12, k. 47r.–v. Mógł robić karierę, produkując instrumenty stru-
nowe dla muzyków króla i szlachty. Zob. a. B r ü c k n e r, Dzieje kultury polskiej, t. II: Polska 
u szczytu potęgi, Kraków 1930, s. 627.

53 Zob. dokument sprzedaży w lVIa sa 5340, k. 193r.–194v.
54 w grupie królewskich muzyków nie udało mi się odnaleźć żadnych żydów, lecz być 

może jacyś w niej byli.
55 Por. a. R a c h u b a, op. cit., s. 37–42.
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niezidentyfikowanymi, lecz najprawdopodobniej mieszkającymi tam żydow-
skimi „sąsiadami”56). jednak w kilku przypadkach w spisie domów podległych 
radzie miejskiej sytuacja została całkowicie wyjaśniona: „wielka kamienica 
jMP Gierkiewicza, wójta wileńskiego, sam jM mieszka, jedna, tam sąsiadów 
chrześcijan 4, tamże sąsiadów żydów 7” (była to prawdopodobnie ulica Nie-
miecka 26.03 lub 26.05). lub: „wielka kamienica Pana Buchnera, sam miesz-
ka, jeden, tam sąsiad chreścijanin, tamże sąsiadów żydów 6”57. I tak dalej.

Buchner i Gierkiewicz mogą nam posłużyć jako przykłady przeciwne wo-
bec bijącego żonę ślusarza Pecelta i prześladującego żydów i tatarów wójta 
Bartłomieja Cynakiego. Buchner, podobnie jak Pecelt, należał do średniej gru-
py luterańskich kupców. Rozpiętość jego kontaktów z innymi wilnianami mo-
gła być jednak rozleglejsza. On i cała jego rodzina od lat sześćdziesiątych do 
osiemdziesiątych XVII wieku regularnie pełnili funkcje rodziców chrzestnych 
dzieci katolickich i kalwińskich58. Nie znalazłem żadnych dowodów świadczą-
cych o ich konfliktach z żydowskimi „sąsiadami”, ale dowody opierające się na 
milczeniu zawsze są niepewne. Ciekawe, czy Buchnner i jego żydowscy sąsie-
dzi rozmawiali po polsku czy w wyjątkowej lokalnej lingua franca – mieszaninie 
jidysz i niemieckiego.

Kariera Gierkiewicza była podobna do kariery imigranta Cynakiego. Gier-
kiewicz był rajcą w latach 1665, 1666, 1669 i 1675 oraz burmistrzem w latach 
1678 i 1684, awansując na stanowisko wójta po Cynakim na lata 1686–169159. 
dysponujemy kontraktem z 1670 roku, w którym on i jego żydowscy sąsiedzi 
żyjący w domu Kiszki na ulicy Niemieckiej (pod numerem 26.04, a zatem 
Gierkiewicz mieszkał pod numerem 26.03 lub 26.05) podpisali porozumie-
nie dotyczące użytkowania ich wspólnego muru („aby przeszkodą sąsiadom 
z obu stron mieszkającym nie były”)60. Ponownie jest to dowód opierający się 

56 Ibidem, s. 60–62.
57 Ibidem, s. 37, 42. Rodzina Buchnerów posiadała kilka kamienic w rejonie ulicy 

szklannej.
58 Zostało to odnotowane w kalwińskich i katolickich aktach chrztów: lVIa 606.1.102, 

lVIa 604.19.95, lVIa 604.19.96, lVIa 604.19.97.
59 Por. lVIa sa 5324, k. 18v., 19r., 19v., 20r., 21r.; a. R a g a u s k a s, Vilniaus miesto 

valdantysis elitas..., s. 420, 431.
60 lVIa sa 5105, k. 318r.–319r. i lVIa sa 5106, k. 332r.–333r./653–655.
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na milczeniu, ale zauważyłem, że nie dało się znaleźć jakiegokolwiek świade-
ctwa konfliktu między Gierkiewiczem i jego żydowskimi „sąsiadami” (to zna-
czy najemcami w jego domu) lub jego żydowskimi sąsiadami mieszkającymi 
w domu Kiszki w sąsiedniej bramie.

Izby
20 maja 1638 roku pewien wileński żyd, Mendel samuelowicz, zwrócił 

się w oficjalnej sprawie do jana Gronostajskiego, „generała” jego królew-
skiej mości w województwie wileńskim. „Generał” był woźnym generalnym 
w szlacheckim sądzie grodzkim, który był także forum, na którym słyszało 
się sprawy wnoszone przez żydów. „Generałowie” bywali często wzywani, by 
przynosić zeznania, dostarczać wezwania, gromadzić dowody itp. jako pod-
dany sądu grodzkiego samuelowicz zwrócił się do właściwej instancji, począ-
tek zaś oficjalnego komentarza generała (kwitu) był standardową formułą. Na 
prośbę samuelowiecza Gronostajski, któremu towarzyszyło dwóch szlachci-
ców (wymienionych zgodnie z poetyką gatunku z nazwiska, których obecno-
ści wymagał statut wielkiego Księstwa litewskiego61), stwierdził, że 

[...] udał się z tym żydem Mendlem i stroną szlachtą do kamienicy nazwanej 
antonowej w wilnie za św. Mikołajem leżącej, do mieszkania tego Mendla, gdzie 
przyszedszy, zostałem leżącą chorą na łóżku dziewkę czeladnicę tego Mendla, na-
zwała się Nastazja jakubówna z Rożanki, a przy niej siedziała matka jej, nazwała 
się Orszula jakubowa, i inszych białych głów siedziało tam niemało62.

Mendel wezwał „generała” w celu oficjalnego wpisania jej testamentu 
do akt sądowych. „Pan Bóg nawiedził mnie tą chorobą” – miała jakoby rzec. 
„Nie masz przyczyny żadnej [innej], nikt mnie nic nie winien Pan nabawił 

61 Trzeci statut litewski, Rozdział IV, art. 9 (Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego naprzód, 
za Najaśnieyszego Hospodara Króla Jegomości Zygmunta III w Krakowie w Roku 1588..., teraz zaś 
piąty raz, za szczęśliwie panującego Najaśnieyszego Króla Jegomości Augusta Trzeciego przedrukowany, 
wilno 1744, s. 125–127).

62 aVaK, t. 28, s. 171–172. Był to prawdopodobnie dom aptekarza antoniego Krota 
pod numerem 28.06 na ulicy świętomichalskiej, o którym wzmiankowałem wyżej. Por. Bj, 
B slav. Fol. 12, k. 59r.
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mnie tą chorobą”. a matka, siedząc przy niej, potwierdziła jej relację: „Nie 
potrzeba przyczyny, kiedy Pan Bóg chce kogo nawiedzić, nigdy moja córka nic 
krzywdy nie miała i teraz nie ma i ni na czym jej nic nie szkodzi, tyle by Pan 
Bóg chciał się zmiłować a zdrowia jej życzyć”.

Komentarz generała (który jednak nie był kompletny) dodany do kwitu 
relacyjnego wyjaśnia, o co tutaj chodziło: „Które to słowa ten żyd Mendel, 
dla czasu przyszłego, jeżeliby, Boże uchowaj, umarła, aby jakiego kłopotu nie 
miał, mną jenerałem i stroną szlachtą oświadczył”. Problemem był naturalnie 
fakt, że „gospodarzem” był żyd, a jego chora służąca chrześcijanką, w do-
datku raczej młodą dziewczyną. Była to zapewne delikatna sytuacja i Mendel 
starał się unikać kłopotów — być może ewentualnych zarzutów otrucia albo 
innego maltretowania na wypadek, gdyby dziewczyna rzeczywiście umarła. 
wśród czynników przyczyniających się do takiej i podobnych sytuacji był fakt, 
że gospodarze i służące mieszkali razem w jednym domostwie, a czasami na-
wet w jednej izbie, w różnych komorach, sieniach i alkierzach.

Konstytucje sejmowe zabraniały chrześcijanom służby u żydów63. Re-
gulaminy żydowskie – widocznie w odpowiedzi na obawy podobne do tych, 
które skłoniły samuelowicza do szukania generała – powtarzały konstytucje 
sejmowe, ale, co ciekawe, tylko do pewnego punktu. Rada głównych litew-
skich gmin żydowskich obradująca w 1628 roku w Prużanach potraktowała 
kwestię w następujący sposób:

wobec tego, że nasi wrogowie chwycą za broń przeciwko nam i, jako cierń kłują-
cy, są nam przeszkodą przez swoje intrygi i szyderstwo z powodu nieżydowskich 
kobiet służących w żydowskich domach, i wobec tego, że jest niemożliwe zupeł-
nie zniszczyć [zwyczaju użycia takich służących] na razie bez szkody interesów 

63 Zob. s. w. B a r o n, A Social and Religious History of  the Jews, Vol. 16: Late Middle Ages 
and Era of  European Expansion. Poland-Lithuania 1500–1650, New york 1976, s. 132, 379. 
trzeci statut litewski z 1588 roku zabronił chrześcijankom służby jako mamki w domach 
żydowskich i tatarskich (Statut Vjalikaha Knjastva Litoŭskaha 1588..., s. 316). jednak an-
drzej Zakrzewski (a. B. Z a k r z e w s k i, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII 
w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, warszawa 2000, s. 199) zauważył, że co najmniej 
w XVIII wieku zakazy wszystkich jurysdykcji świeckich i kościelnych dotyczących takich 
kontaktów były często ignorowane i że jedyną praktycznie karą był dodatkowy podatek 
płacony przez łamiącego prawo chrześcijanina.
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wszystkich, spostrzegamy konieczność ograniczyć – na ile można – użycie takich 
służb. stało się dla nas jasne, że trzeba stanowczo twierdzić [...] tę nienaruszalną 
ustawę: żeby nie trzymać w jednym pomieszczeniu, nazwanym stub [tj. izba], wię-
cej niż jednej nieżydowskiej służącej, nawet jeżeli w jednym stub będzie mieszkało 
dwóch, trzech, czterech gospodarzy – wszyscy razem nie mogą trzymać więcej 
niż jednej nieżydowskiej służącej64.

Zatem, mimo że Mendel mógł być w porządku wobec tej żydowskiej 
ustawy (nie wiemy, ilu miał chrześcijańskich służących), to jednak sytuacja 
była dość delikatna wobec władz chrześcijańskich, a także wobec władz ży-
dowskich, ponieważ celem tychże było unikanie „intryg i szyderstwa”65.

w inny sposób władze żydowskie nakładały kontrolę na czasową obec-
ność samotnych kobiet żydowskich w lokalach chrześcijańskich. litewski 
waad postanowił w 1628 roku, że każda kobieta żydowska sprzedająca swoje 
towary od drzwi do drzwi „powinna iść tam [do domu chrześcijańskiego] 
tylko w towarzystwie jej męża i chłopca lub żonatego mężczyzny i chłopca 
[...]. jeśli chciałaby wysłać jednego z nich po jakąś rzecz, powinna wysyłać 
chłopca, tak aby jej mąż lub żonaty mężczyzna pozostawał z nią”66. Ponie-
waż w tym czasie dawano żydom oczywiście niewiele miejsc w straganach 
na Rynku, możemy sobie wyobrazić, że sporo mężczyzn i kobiet żydowskich 
prowadziło ten rodzaj sprzedaży.

Istotnie, częstym punktem sporu między żydowskimi i chrześcijańskimi 
rzemieślnikami było prawo żydów do sprzedawania swoich towarów poprzez 
roznoszenie ich po ulicach. w 1669 roku król Michał Korybut wiśniowiecki 
potwierdził przywilej z 1633 roku zezwalający wileńskim żydom angażować 
się w rzemiosła, których nie obejmowały chrześcijańskie cechy (znów wy-

64 Cyt. za Oblastnoj pinkos Vaada..., s. 93. 
65 w przeciwieństwie do litwaków, kahał krakowski wydał ustawę bezwzględnie za-

braniającą żydom „najmowania nieżydowskiej służącej, która by spała w nocy w domu 
żyda”. Zob. s. a. a. C y g i e l m a n, Jewish Autonomy in Poland and Lithuania until 1648 
(5408). Selected Documents on the Autonomy of  the Jewish Community in Poland and Lithuania: 
Scope, Communal and Extra-Communal Institutions and their Modes of  Operation with a Historical 
Prologue and Epilogue, Annotated Sources and Indexes, Map, and Photographs of  the Relevant Jewish 
Sites, jerusalem 1997, s. 90. 

66 Oblastnoj pinkos Vaada..., s. 89.
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mieniał „kusznierzy, szmuklerzy i szklarzy”) i na obwoźną sprzedaż swoich 
wyrobów67. w tym samym roku żydzi skarżyli się, że żydowskiemu szklarzowi 
o nazwisku samuel dawidowicz przeszkadzano w wykonywaniu jego fachu68. 
Porozumienie, do którego przystąpili żydowscy i chrześcijańscy blacharze 
w 1673 roku, zezwalało czterem żydowskim rzemieślnikom („więcej nie ma 
być, jeno cztyrech”) na rodzaj luźnego członkostwa w cechu, uwzględniając 
zagwarantowane im prawo sprzedaży obnośnej69.

Konflikt między chrześcijańskimi i żydowskimi rzeźnikami podnosił także 
zagadnienie współżycia w jednym pomieszczeniu. w ciągnącej się walce sądo-
wej między żydowskimi i chrześcijańskimi rzeźnikami wśród innych oskarżeń 
pojawiało się twierdzenie strony chrześcijańskiej, że żydowscy rzeźnicy „cze-
ladź chrześcijańską, która panom swoim szkody niemałe poczyniwszy i za-
dłużywszy się, uchodzą, do siebie odmawiają, przymują i onych przechowają 
[dają im mieszkanie]”70. Oskarżenie było związane z tym, że chrześcijańscy 
czeladnicy mieszkali z żydowskimi mistrzami rzeźniczymi. statut wileńskich 
szklarzy chrześcijańskich deklarował w artykule 47, że „ci zaś chłopcy, którzy 
dotąd na nauce u żydów lata swe trawili [...], tak właśnie jako u partacza bę-
dący”, zanim zostaną przyjęci do cechu, powinni odbyć odpowiednią służbę 
u mistrzów chrześcijańskich. wyrażany tu strach również dotyczy nie żydow-
sko-chrześcijańskiego współmieszkania, ale żydowskiej (lub partackiej) kon-
kurencji z cechami. jednak sedno sprawy pozostaje: chrześcijanie odbywali 
praktykę u żydowskich mistrzów i w żydowskiej dzielnicy71.

Inny przypadek sądowy uznaje taki sposób życia za oczywisty: pozostał 
on nieskomentowanym punktem wyjścia dla protestacji. Pewien żyd wileński, 
samuel jakubowicz, przybył przed sąd grodzki w 1644 roku, aby złożyć pro-
testację przeciw swojej służącej, Halszce Korzewiczównie. Około piątej po 
południu 28 października wraz ze swoją żoną udał się do synagogi na nabo-
żeństwo. jego żona dała klucze do mieszkania swojej siedmioletniej wnuczce. 
Korzeniewiczówna podstępem zdobyła klucze od dziewczynki i weszła do 

67 Por. aVaK, t. 29, s. 28.
68 Por. ibidem, s. 29.
69 Por. ibidem, s. 37–38.
70 aVaK, t. 28, s. 408.
71 Zob. H. ł o w m i a ń s k i, op. cit., s. 275.
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mieszkania, otworzyła drzwi pokoju i znalazła klucze do skrzyni stojącej na 
stole, z której dokonała kradzieży 400 talarów72. Byli to najwyraźniej bogaci 
żydzi, mający dość dużą „prywatną” przestrzeń (przywołajmy postanowienie 
waadu, że aż cztery rodziny mogły zamieszkiwać jedną izbę). ale w koń-
cu możemy sobie wyobrazić ten sposób mieszkania: obecność w mieszkaniu 
chrześcijańskiej służącej w jego obrębie była uważana za oczywistość i nie 
wymagała żadnego komentarza ani obrony.

Czy żydzi i chrześcijanie chadzali razem do łaźni? żydzi z wilna mieli 
królewski przywilej na zbudowanie murowanej synagogi oraz założenie cmen-
tarza i łaźni, ogrzewanej w taki sposób, jaki sami żydzi uznają za stosowny. 
jeden z przywilejów stanowił, że łaźnia powinna być „wyłącznie dla żydów, 
w żadnym razie nie dla chrześcijan”73. Być może było to niczym nieuzasadnio-
ne ograniczenie, ale jeśli tak, można się dziwić, dlaczego zostało poczynione. 
dla porównania, krakowski kahał (choć właściwie żydzi mieli swoją dzielnicę 
w Kazimierzu) uznawał, że żydzi mogą czasami mieć powody i potrzeby, aby 
skorzystać z łaźni gojów, wobec czego starali się kontrolować owo korzysta-
nie. jedno z postanowień określało co następuje:

Zakazuje się każdej kobiecie lub młodej pannie kąpać się w gojowskiej łaźni pod-
czas obecności jego Królewskiej Mości lub dworu… jeśli kobieta potrzebowała-
by łaźni gojowskiej dla celów leczniczych, musi poprosić o pozwolenie parnasa 
(przewodniczącego) na dany miesiąc. [...] Każdy mężczyzna pragnący pójść do 
łaźni gojów, musi dać właścicielowi łaźni żydowskiej jeden szeląg. [...] Nieżona-
tym mężczyznom i chłopcom w ogóle nie wolno chodzić do gojowskiej łaźni, 
chyba że przedstawi dokument od [kierownika jesziwy] zezwalający mu na to 
z powodu choroby, kalectwa, zranienia lub dolegliwości skóry74.

ta krakowska regulacja zakazywała żydom w czasie pobytu króla i dworu 
korzystania z łaźni gojów zarówno w obrębie chrześcijańskiego Krakowa, jak 
i żydowsko-chrześcijańskiego Kazimierza (który stanowił ówcześnie osobne 
miasto). Mogłoby to sugerować, że żydzi z Kazimierza rzeczywiście korzy-

72 Por. lVIa sa 4668, k. 254r.
73 s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 3, s. 98.
74 s. a. a. C y g i e l m a n, op. cit, s. 75–76.
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stali z łaźni gojów, kiedy króla nie było, nawet w tak oddalonym miejscu, 
jak Kraków. Być może podobne praktyki jak w żydowskim Kazimierzu były 
stosowane w drugiej stolicy Rzeczypospolitej. Gwoli dopełnienia: w źródłach 
natrafiłem tylko na jedną publiczną łaźnię, która znajdowała się nad wilenką 
w pobliżu Bramy spaskiej75.

I wreszcie, co z bardzo częstym obrazkiem żydów i chrześcijan w jednym 
pomieszczeniu – w żydowskiej karczmie z jej chrześcijańskimi klientami? Był 
to oczywiście obraz z wiejskich terenów Polski i litwy, który zwykle dotyczył 
posiadłości oraz interesów szlachty. żydowscy pośrednicy i chrześcijańscy 
rozpici chłopi. a jak było w królewskim mieście? lektura ksiąg grodzkich 
sugeruje, że wielu wilnian ważnych profesji dorabiało sobie wyszynkiem alko-
holu w „izbach szynkownych” na parterze swoich domów w obrębie miasta. 
Rada miejska wilna robiła wszystko, co w jej mocy, aby ograniczać liczbę 
żydowskich szynków w obrębie murów miejskich oraz utrudniać dostęp do 
nich chrześcijańskim mieszczanom, ale przebieg zmagań sądowych każde do-
mniemywać, że z niewielkim skutkiem. Zatem w stolicy wielkiego Księstwa 
również mamy powody do tego, by wyobrazić sobie chrześcijan pijących być 
może wraz z żydowskimi kolegami-klientami w karczmach, które były nie 
tylko prowadzone przez żydów, ale też były ich własnością.

Komisja powołana w wilnie w celu zbadania antyżydowskiego tumultu 
z 7 marca 1635 roku poczyniła starania, aby uporządkować powodujące kon-
flikty królewskie przywileje wydane dla żydów i mieszczan. żydzi mieli płacić 
radzie miejskiej roczną „pensję” w zamian za pewne prawa i zwolnienia. Gdy 
chodzi o szczegóły, żydom pozwalano na szynk, tzn. na prowadzenie karczm 
w ich 20 domach położonych wewnątrz murów, tyle że chrześcijanie, mimo iż 
mogli kupować alkohol, nie mogli go spożywać na miejscu76.

jednak dziewięć lat później (1644) mieszczanie ponownie zanotowali sze-
reg zażaleń dotyczących domniemanych szkód żydowskich godzących w in-
teresy miasta wilna. w kwestii alkoholu protestacje zarzucają żydom sprze-
dawanie go w celach konsumpcyjnych na terenie nieruchomości w ponad 30 

75 Por. lVIa sa 5109, s. 188–189; lMaB F43–221, k. 61v.–62v. Roczne zestawienie 
finansowe wilna wymienia opłaty podatkowe z „łaźni żydowskiej”, np. w 1680 roku 10 zł 
(lVIa 458.1.37, k. 2r.).

76 Por. s. a. B e r š a d s k i j, op. cit., R. 7, 1887, nr 5, s. 27.
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domach, w których czasami było po kilka szynków i izb szynkownych. Posłu-
gując się retorycznym chwytem, którym było przynajmniej częściowe oskar-
żanie ofiar, rada miejska zauważała, że antyżydowskie tumulty zdarzały się od 
1635 roku (a odpowiedzialność za ich zapobieganie spadała właśnie na radę) 
i były bezpośrednim skutkiem chrześcijańskiego handlu w żydowskich szyn-
kach. Rozruchy na ulicach, ataki na żydowską własność i osoby – „wszystko 
to było udziałem nie tylko sług, ale i rzemieślników pijących w szynkach ży-
dowskich, biorących większą śmiałość do rozpusty niż wtedy gdy piją w szyn-
kach chrześcijańskich”. jeśliby tylko żydzi zamknęli drzwi swoich karczm dla 
chrześcijan, zbudowali bramy do wnętrza żydowskiej dzielnicy (i oczywiście 
zaprzestali współdzielenia pokoi z chrześcijanami), mogliby żyć w wilnie bez 
strachu77.

Rodziny
Pierwszego lipca 1670 roku chrześcijański obywatel królewskiego mia-

sta Nowogródka, Heliasz jewczyc, złożył zażalenie przed miejscowym sądem 
grodzkim, które później ponownie aktykował przed wileńską radą78. jego pro-
testacja była wymierzona w trzech mężczyzn, którzy okazali się jego szwagra-
mi: 

[...] niewiernymi żydami a prawie nigdy nienasyconymi krwie chrześcijańskiej 
mężobójcami i jako samymi głównymi pryncypałami uczynku niżej mianowane-
go w mieście jego Królewskiej Mości wileńskim mieszkającymi, przezywajomymi 
józefem, Hirszą [sic!] i Nochimem Izraelewiczami, rodzoną bracią nieboszczki 
małżonki swej. 

77 Por. ibidem, nr 6, s. 62–63. Mimo że, jak zauważyłem, wiele protestacji złożonych 
w magistracie powstało wskutek karczemnych awantur, do których dochodziło między 
chrześcijanami i w chrześcijańskich karczmach. waad Czterech Prowincji (Koronnych) 
zgromadzony w lublinie postanawiał: „Nikt nie powinien nabierać zwyczaju picia w go-
jowskich szynkach i każdy, kto tak regularnie czyni, powinien być zaliczony do nicponi 
i lekkomyślnych. taki człowiek nie może być tytułowany jako rabbi lub chawer, nie po-
winien też otrzymywać żadnej funkcji od gminy”. Cyt. za: s. a. a. C y g i e l m a n, op. cit., 
s. 276. Przeciwnie Vaad litewski, który zakazywał tylko „żonatym żydom” regularnego 
goszczenia w nieżydowskich gospodach. Zob. Oblastnoj pinkos Vaada..., s. 89.

78 Por. lVIa sa 5105, k. 244r.–245r.
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Przedmiotem oskarżenia było morderstwo: „małżonka rzeczonego He-
lijasza jewczyca, która teraz przez tych zdrajców żydów haniebnym i niesły-
chanym morderstwem z tego świata zgładzona, na imię Katarzyna Izraelewi-
czówna Helijaszowa jewczycowa”.

w ten sposób zaczyna się ta historia. Katarzyna – było to bez wątpienia 
imię chrzestne – urodziła się w rodzinie żydów wileńskich, samuela Izraele-
wicza i jego żony.

Będąc ta nieboszczka jewczycowa urodzeniem z żyda ojca swego, samuela Izra-
elewicza, i matki żydówki spłodzona, żydów w mieście jKrM wilnie mieszkają-
cych, a przejrzawszy się ta nieboszczka Katarzyna Izraelewiczówna jewczycowa 
w jawnym błędzie i niedowiarstwie żydowskim z osobliwej łaski Najwyższego 
Pana, porzuciwszy błędy i niedowiarstwo żydowskie, ochrzciwszy się i przyjąwszy 
wiarę świętą katolicką, szedszy w stan małżeński za żałującego Helijasza jewczy-
ca, lat kilkanaście z onym w prawdziwej wierze chrześcijańskiej żyjąc, potomstwa 
kilkoro spłodziwszy, w zgodzie świętej małżeńskiej zostawali, niżli ci zdrajce, nie-
wierni żydzi, tak rodzice tej jewczycowej jako obżałowani bracia jej i przyjaciele, 
różnych sposobów wynajdowali, jakoby ją przez różnych żydów, na jakimkol-
wiek miejscu mogli milczkiem, tajemnie, zdradecko ukradszy, i za to, że ich plu-
gawej żydowskiej wiary odstąpiła i chrześcijanką została, pomstę nad nią uczynić 
mogli. Oto ci zdrajce żydzi wszyscy w wielkim 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.

stosowny moment znaleźli, kiedy 19 czerwca 1670 roku Katarzyna jew-
czycowa wyruszyła do Klecka w województwie nowogródzkim, aby kupić 
pewne niezbędne artykuły na jarmarku, który zaczynał się w dziesiąty piątek 
po wielkanocy, zgodnie ze starym kalendarzem79. jewczycowa zabrała z sobą 

79 Istnieją pewne wskazówki świadczące o tym, że wieś białoruska pozostawała przy 
starym kalendarzu. działo się tak prawdopodobnie pod wpływem przewagi obecnych tam 
Rusinów. jednak inne grupy również żyły zgodnie z tym kalendarzem. wileński synod 
litewskich kalwinistów określał w 1616 roku, że nowy kalendarz będzie normą z wyjątkiem 
tak zwanych powiatów rusińskich (tzn. białoruskich), gdzie „ze względu na budowanie 
Zboru Pańskiego” dopuszczano drugi kalendarz (Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litew-
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ponad 400 czerwonych złotych i nieco swojego „ochędóstwa” o wartości 600 
groszy polskich (to znaczy 20 zł). Podróżowała kolasą zaprzężoną w jednego 
konia ze swym czeladnikiem siemionem w kierunku Nieświeża, kiedy trafiła 
im się zła pogoda, zaś koń ustał. Czeladnik wrócił do Nowogródka z koniem, 
zaś sama jewczycowa najęła mieszczanina nieświeskiego, Iwana Mazurka, aby 
odwiózł ją do Klecka, gdzie przybyła 22 czerwca i wynajęła pokój u miejsco-
wego mieszczanina tomasza Horkuna.

skoro tylko jewczycowa zrobiła zakupy na jarmarku, pewien żyd o na-
zwisku Hoszko Ceperski zauważył, jak niosła pewną ilość czerwonych złotych 
ze sobą, po czym „prosił onej do siebie do domu swego w mieście Klecku 
będącego, obiecując onej odmienić czerwone złote na monetę, szelągi, obie-
cując i naddać na kożdy czerwony złoty bez jej szkody”. Nie spodziewając się 
żadnego podstępu „jako podczas jarmarku przy niemałym zebraniu różnych 
kondycyj ludzi na ten jarmark”, przeniosła się ze swoimi pieniędzmi i rzecza-
mi ze swojej stancji u Horkuna do domu Ceperskiego.

I ten żyd, Hoszko Ceperski, dał jej złożenie i stancyją w domu swym w ożnicy, 
gdzie słody suszą. Która tam będąc bezpieczną złożenia swego, żadnego nie-
bezpieczeństwa na siebie nie spodziewając, śmiele w tej gospodzie zostawała. 
a interim ci obżałowani żydzi, józef, Hirsza i Nochim Izraelewiczowie, bracia ro-
dzona małżonki żałującego, którzy w tymże domu gospodą stali u żyda Hoszka 
Ceperskiego, napadszy w nocy zdradeckim sposobem na tę stancyją nieboszczki 
małżonki żałującego w tem mieście Klecku, mając namowę ze wszytkiemi żyda-
mi miasta Klecka, tę jewczycową w nocy z pościeli gwałtem wziąwszy, tajemnie 
dniem i nocą do miasta wilna zaprowadziwszy, tę ubogą chrześcijankę, małżon-
kę jewczycową, tyrańsko na śmierć zamordowali w swoich tajemnych lochach, 
w sklepach w ziemi w kamienicach będących. a potym czyniąc na wzgardę wierze 
świętej chrześcijańskiej, z tego zamordowania na różnych miejscach naśmiewi-
ska czynili, mówiąc, żeśmy tę jewczycową żonę, odszczepienkę zakonu naszego, 
takeśmy karali, jakośmy sami chcieli. a mianowicie, powiadali, że ją w studnią 
głęboką wrzuciwszy, kamieńmi wielkiemi zarzucali i ukamionowali, obiecując toż 
każdemu, kto by z wiary żydowskiej ważył się ochrzcić na wiarę chrześcijańską.

skiej, 1611–1625. Monumenta Reformationis Poloniae et Lithuaniae, s. IV, z. 2, wilno 1915, s. 38. 
Na temat kalendarzy w wilnie zob. d. F r i c k, The Bells of  Vilnius..., passim.
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jak zwykle bywa w tym gatunku sądowym, czytelnik ma wrażenie, że część 
prawdziwych wydarzeń została zatuszowana, być może celowo. jaka była w tej 
historii rola pieniędzy i własności, stanowiących istotny składnik skargi, a któ-
re pojawiały się w każdej odsłonie akcji? Czy wierzymy zapewnieniom, że para 
żyła „w zgodzie świętej małżeńskiej”, której umieszczenie może się wyda-
wać konieczne tylko wtedy, kiedy ktoś twierdziłby coś przeciwnego? Czy było 
zwyczajne przenoszenie się żydowskiego konwertyty – szczególnie samotnie 
podróżującej kobiety – na kwaterę do żydowskiego domu?

Przede wszystkim jednak historia ta ukazuje się współczesnemu czytelni-
kowi jako przerażająca opowieść gotycka. Ze strony chrześcijańskiej: strach, 
że „wszyscy żydowscy zdrajcy” – nie tylko z Klecka, ale też z całego wiel-
kiego Księstwa litewskiego, mogli spiskować, aby usidlić jedną kobietę i dać 
miejsce jej zbrodniczym braciom w pokoju obok niej; że dom w żydowskiej 
dzielnicy w wilnie został podziurawiony tajnymi lochami, piwnicami i stud-
niami, w których byli kamienowani apostaci (lub być może tylko przypadkowe 
chrześcijańskie ofiary były tam więzione i nawracane lub zabijane); że żydzi 
„drwili” z chrześcijan, strasząc, że zrobią to samo wszystkim konwertytom80. 
I chociaż narrator starał się po stronie żydów nie dostrzegać niczego, jed-
na żydowska obawa ujawnia się całkiem wyraźnie: obawa utraty członków 
wspólnoty w wyniku konwersji. Innymi słowy, była to historia o strachu przed 
„zdradą” obu stron rozdzielonych wielką przepaścią.

Główną kwestią tej opowieści było małżeństwo wbrew podziałom religij-
nym, które w przypadku chrześcijańsko-żydowskim musiało być poprzedzo-
ne konwersją. Istotnie, wszystkie władze religijne w owym czasie w zasadzie 
sprzeciwiały się mieszanym związkom małżeńskim, chyba że samo małżeń-
stwo byłoby postrzegane jako narzędzie prowadzące do konwersji. Na przy-
kład synod litewskich kalwinistów, który odbył się w wilnie w 1638 roku, 
uznał za konieczne zamieszczenie kanonu przeciw ministrom „córki swe za 
obcego nabożeństwa ludzie wydających”81. Polski jezuita jakub wujek (rektor 
akademii wileńskiej w latach 1578–1579) pisał,  że „człowiek krześcijański 

80 warto wspomnieć, że żydowskie organa samorządowe szczególnie ostrzegały ży-
dów przed wyśmiewaniem się z chrześcijan. Zob. Oblastnoj pinkos Vaada..., s. 38.

81 lMaB F40–1136, s. 2–3.
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nie ma się łączyć małżeństwem z ludźmi inszej wiary” (i łączy tu w jedną ka-
tegorię „innej religii” „jako z żydy, z pogany, z heretyki”)82. Inaczej to widział 
nuncjusz papieski w Polsce Germanico Malaspina, który pisał w 1598 roku 
raport o sytuacji w wilnie: rzeczywiście były tam mieszane małżeństwa, zaś 
lokalny kler wykazywał się zastanawiającą tolerancją dla tych praktyk, mimo 
że oficjalnie perorował o zakazach. Nuncjusz sugerował, że przyczyną tego 
mogły być warunki lokalne, ponieważ efektem wielu takich związków jest 
przechodzenie protestantów na katolicyzm83.

Moje badania w wilnie rzuciły nieco światła na problem całkiem sporej 
liczby mieszanych małżeństw mieszczańskich w różnorodnych konstelacjach: 
luterańsko-kalwińskich, luterańsko-prawosławnych, unicko-kalwińskich, uni-
cko-prawosławnych, że nie wspomnę o częstych małżeństwach osób tych wy-
znań z dominującymi katolikami. to, że wciąż spotykam takie mieszane rodzi-
ny w drugiej połowie XVII wieku, oznacza, że nuncjusz Malaspina mógł się 
pomylić w swojej ocenie sytuacji w wilnie, gdzie, mimo rosnącej presji, aby się 
dostosować do polskiej (lub przynajmniej spolonizowanej) normy katolickiej, 
w praktyce „odmienności” nadal były akceptowane. takie mieszane małżeń-
stwa powodowały niekiedy paradoksalne sytuacje, kiedy współmałżonkowie, 
którzy dzielili łoże małżeńskie, planowali wieczny spoczynek osobno, roz-
dzieleni ulicą, na świętej ziemi rywalizujących obrządków84.

ta ograniczona płynność między wyznaniami chrześcijańskimi mocno 
kontrastowała z sytuacją żydowsko-chrześcijańską. Nie są mi znane żadne mał-
żeństwa przekraczające ten podział, które nie zostały poprzedzone konwersją85. 

82 j. w u j e k, op. cit., s. 118–119.
83 Relacje nuncyjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. e. Ryka-

czewski, Berlin 1864, s. 75.
84 Por. testament kupca wileńskiego afanasa Otroszkiewicza z maja 1666 roku, który 

zażyczył sobie, by być pochowanym z grekokatolikami w unickiej cerkwi świętej trójcy 
(lVIa sa 5335, k. 81v.–82v.). testament został spisany pół roku przed testamentem jego 
żony, Katarzyny, która chciała leżeć po drugiej stronie ulicy u zagorzałych wrogów unitów, 
w prawosławnej cerkwi świętego ducha (lVIa sa 5335, k. 215v.–217v.). Powtórzony 
zwrot w obu testamentach – co jest dość niezwykłe – sugeruje, że małżonkowie przy ukła-
daniu swojej ostatniej woli korzystali z pomocy tych samych prawników.

85 Postanowienia prawa magdeburskiego spisane po polsku przez Bartłomieja Groi-
ckiego głosiły, że „między żydem a chrześcijaninem żadne małżeństwo być nie może. a je-
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Mimo pewnych tekstów antysemickich, które próbowały poszerzać skalę 
przechodzenia chrześcijan na judaizm (i kilku udokumentowanych przypad-
ków takich wyborów), jest faktem, że ze względów praktycznych przekracza-
nie tej granicy odbywało się w kierunku chrześcijaństwa86. tym, co pozostaje 
niejasne, jest pytanie, jak często żydzi istotnie zmieniali wyznanie.

Trzeci statut litewski z 1588 roku (Rozdział XII, art. 7) ustalał, że „jeśliby 
żyd abo żydówka do wiary chrześcijańskiej przystąpili, tedy każda taka osoba 
i potomstwo ich za szlachcica poczytani być mają”87. Chociaż to rozwiązanie 
prawne obowiązywało aż do 1764 roku, wydaje się, że było stosowane nie-
zwykle rzadko. Kiedy żydzi przechodzili na chrześcijaństwo, dokonywali tego 
przez radykalne zerwanie ze wspólnotą żydowską. jakub Goldberg przepro-
wadził pasjonujące historyczno-socjologiczne badania na temat konwersji ży-
dów w dawnej Rzeczypospolitej, kreśląc różne kierunki, które mogli obierać 
tacy ludzie: mogli zostać chłopami, mieszczanami, szlachtą, duchownymi88. 
Chociaż możemy znaleźć przykłady konwersji na różne wyznania, jasne jest, 

śliby się złączyli w małżeństwo, nie inaczej mają być sądzeni, jedno jako w cudzołóstwie 
mieszkający” (B. G r o i c k i, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie 
Polskiej, red. K. Koranyi, teksty łac. przeł. j. sawicki, warszawa 1953, s. 62).

86 żona krakowskiego rajcy, Melchiora weigla, Katarzyna weiglowa, została spalona 
na stosie na Małym Rynku w Krakowie w 1539 roku na podstawie zarzutów o przejście 
na judaizm. Była ona jedną z nielicznego grona skazanych na śmierć w Rzeczypospolitej 
z powodu odstępstwa religijnego. Zob. G. H. w i l l i a m s, The Radical Reformation. Third 
Edition. Sixteenth Century Essays and Studies, vol. XV, Kirksville, Missouri 2000, s. 633–634; s. 
l u b i e n i e c k i, History of  the Polish Reformation and Nine Related Documents, transl. and in-
terpreted by G. H. williams, Minneapolis 1995, s. 437–438 (Harvard Theological Studies, 37); 
j. t a z b i r, Mieszczański pitaval polskiej reformacji, [w:] i d e m, Prace wybrane, t. 1: Państwo bez 
stosów i inne szkice, Cracow 2000, s. 301–311. w czasach szczytowych reformacji w Polsce 
i na litwie daniel Bieliński poczynił drogę od katolicyzmu (gdzie był księdzem) do ana-
baptyzmu, przeszedł do radykalnych braci polskich i podobno na judaizm w 1574, przed 
zwróceniem się ku kalwinizmowi. Znamy tę historię tylko z relacji jego przeciwników. Zob. 
l. s z c z u c k i, Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI wieku, 
warszawa 1964, s. 258.

87 Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 374.
88 Por. j. G o l d b e r g, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim, [w:] Społeczeń-

stwo staropolskie. Studia i szkice, wyd. a. Izydorczyk, a. wyczański, t. 4, warszawa 1986,  
s. 195–248.
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że żydowscy konwertyci byli w przeważającej liczbie przyciągani przez domi-
nującą religię, którą był rzymski katolicyzm.

Katarzyna jewczycowa przeszła na katolicyzm (termin „katolik” mógł 
być używany w innych kontekstach bliżej związanych z polemikami religijny-
mi przez zwolenników każdego wyznania chrześcijańskiego na określenie ich 
Kościoła, tu jednak będzie się on odnosił do Kościoła rzymskokatolickiego). 
jej mąż był mieszczaninem, ale sądząc po stylu życia jego rodziny, można 
wyciągnąć wniosek, że należał do wyższych warstw tego stanu, które preten-
dowały do szlacheckiego modelu życia. Był na usługach szlachcica i niższego 
urzędnika województwa nowogródzkiego teodora Kiersnowskiego (który 
złożył podobną skargę w sądzie grodzkim w imieniu jewczyców89), a jego 
żona mogła być zaangażowana w jakieś interesy majątkowe, kiedy przybyła na 
targ w Klecku. Przez jakiś czas obydwoje mieszkali w dworze Kiersnowskiego 
w Nowogródku.

Badania Goldberga mówią o kilku przypadkach, kiedy krewni oraz człon-
kowie wspólnoty starali się przeciwdziałać konwersji lub siłą zmusić apostatów 
do powrotu do dawnej wiary90. ten szczególny przypadek jest znaczący przez 
jego ekstremalność, jak również przez wyraźne poczucie strachu w chrześ-
cijańskiej skardze przeciw obecności żydów dokoła. ale dla współczesnych 
czytelników przypuszczalnie część owych niezwykłych elementów tej historii 
pozostaje całkowicie niedostrzegalna. Przede wszystkim: jak się to odbyło? 
Nie był to jakiś anonimowy biedny żyd, który zmienił wyznanie dzięki róż-
nym katolickim akcjom pomocy biednym (o których będzie mowa za chwilę). 
jewczyc znał imiona wszystkich swoich najbliższych „szwagrów”, a jego żona 
była określana przez patronimikum utworzone od żydowskiego nazwiska lub 
patronimikum jej ojca91. Czy zabiegał o jej rękę? Czy było to małżeństwo 

89 Było to też reaktykowane w wileńskim magistracie: lVIa sa 5105, k. 246r.–247r. 
Kiersnowski (który zmarł po 3 grudnia 1686 roku) był podsędkiem starodubskim mniej 
więcej w czasie omawianych zdarzeń w 1670 roku.

90 Por. j. G o l d b e r g, op. cit., s. 195, 199, 213–214.
91 Było to sprzeczne z ówczesną praktyką. Zazwyczaj żydzi podawali do chrześcijań-

skich ksiąg sądowych swoje imię i patronimikum: ojcem był samuel Izraelewicz (tzn. syn 
Izraela). jego patronimikum stawało się tu nazwiskiem. jego dzieci powinny były podawać 
nazwisko samuelewicz lub samuelewiczówna.
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zaplanowane? jak? dlaczego? Czy było zaakceptowane przez świat małomia-
steczkowej elity i drobnej szlachty z okolicy, która, jak się może wydawać, 
stanowiła środowisko jewczyca i stan, w którym się obracał?

Inne konwersyjne „historie” – jeśli możemy stosować ten termin do wy-
jątkowo ubogiej dokumentacji, wydają się łatwiejsze do wysondowania. Ka-
tolicka parafia w jednej z biedniejszych dzielnic wileńskich (przy ulicy skopo-
wej) przeprowadziła akcję dawania posagów „biednym dziewicom [pauperibus 
virginibus]” w celu umożliwienia im wyjścia za mąż92. Część, lecz bynajmniej 
nie większość z obdarowanych, stanowiły konwertytki, konwersja wydaje się 
więc w tych wypadkach ceną włączenia do programu pomocy dla biednych93. 
Z drugiej strony wspólnota żydowska miała własne programy pomocy bied-
nym, w tym jeden przeznaczony konkretnie na posagi dla „biednych dziewic”, 
będący może w jakiejś części usiłowaniem przeciwdziałania pokusom tego 
narzędzia, które służyło zmianie wyznania94. Prawdą jest, że wiele z tych pro-
gramów dla biednych było organizowanych przez grupy religijne, i możemy 
narysować mapę szpitali dla biedaków katolickich, kalwińskich, luterańskich, 
unickich, prawosławnych i żydowskich (możemy przypuszczać, że tatarzy 
również zapewnili swojej wspólnocie instytucję o podobnym charakterze) 
i określić usiłowania każdej z tych wspólnot do ich użycia w celu wzmocnie-
nia dyscypliny i lojalności.

w dzielnicy
siedemnastowieczni wilnianie stale negocjowali zasady, na których spoty-

kały się grupy i jednostki należące do różnych wyznań, obrządków, kultur i ję-
zyków, współżyjące ze sobą w bliskich sobie kwartałach. Rozważmy problem 
okazywania szacunku wobec śmierci jednego z sąsiadów. jezuicki ksiądz jakub 
wujek napisał w 1579 roku, że katolikom nie wolno mieć nic wspólnego z he-

92 Zachowała się księga „Przychód i rozchoód pieniędzy pro dotandis pauperibus virgini-
bus” (lMaB F43–527). wpisy pochodzą z lat 1620–1654.

93 „23 października 1627, dla elżbiety, ochrzczonej żydówki suma 1 k” (lMaB 
F43–527, k. 19v.); „6 czerwca 1646, dla nawróconego i ochrzczonego żyda 1 k” (lMaB 
F43–527, k. 34v.).

94 Zob. Oblastnoj pinkos Vaada..., s. 25–26, 55–56, 84–86.
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retykami w trzech zasadniczych sytuacjach: chrztu, ślubu i pogrzebu95. arcyka-
tolicki kanclerz wielkiego Księstwa litewskiego albrycht stanisław Radziwiłł 
(zm. 1656) napisał w swoim pamiętniku, że zwykł uczestniczyć w konduktach 
pogrzebowych swoich niekatolickich znajomych tylko przy drzwiach świąty-
ni, by następnie, jako dobry katolik, odwrócić się plecami i wrócić do domu. 
jednak zanotował również z pewną dozą pogardy, że wielu z towarzyszących 
mu katolików brało pełny udział w ceremoniach pogrzebowych innowierców, 
prawdopodobnie, jak sądził, bez pragnienia, aby się przypochlebić łasce jego 
kuzyna, Krzysztofa II Radziwiłła (zm. 1640), wojewody wileńskiego, wiel-
kiego hetmana litewskiego i patrona litewskich kalwinistów96. w statucie z 3 
grudnia 1636 roku wileński cech kapeluszników przewidywał, co następuje: 

Kiedy umrze który z mistrzów czapnickiego i kutnerskiego rzemiosła, młodzi 
bracia powinni będą dół wykopać i w dół włożyć ciało i na marach przynieść, 
a insi mają ciało prowadzić z uczciwością, wszyscy spólnie tak Grekowie Rzymia-
nina do kościoła, jak z rzymskiej strony do cerkwie i pogrześć przystojnie97. 

Gdy po okresie tumultów w latach 1639–1640 przeniesiono zbór, szkołę 
i szpital kalwinistów wileńskich na nowe miejsce, czyli na teren cmentarza kalwiń-
skiego tuż za murami miejskimi, zagwarantowano miejskim ministrom reformo-
wanym przywilej, że mogą odwiedzać chorych w obrębie murów miejskich i pro-
wadzić kondukty pogrzebowe, o ile nie będą im towarzyszyły śpiewy. Ponadto 
ministrom kalwińskim nie wolno było ubierać się w sposób przypominający strój 
księży katolickich, aby uniknąć zmylenia parafian katolickich98. w 1669 roku król 

95 Por. j. w u j e k, op. cit., s. 55.
96 a. s. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przeł. i wyd. a. Przyboś, R. że-

lewski, t. 1: 1632–1636, warszawa 1980, s. 524, t. 2: 1637–1646, warszawa 1980, s. 193; 
M. K o s m a n, Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII 
wieku, wrocław 1978, s. 120.

97 Por. H. ł o w m i a ń s k i, op. cit., s. 212; aVaK, t. 10, s. 29.
98 Por. lMaB F40-1136, s. 116; lNMB F93-1713, k. 1r. Na temat wydarzeń towa-

rzyszących usunięciu kalwinistów extra muros, por. B. Z w o l s k i, Sprawa Zboru ewangelicko-
reformowanego w Wilnie w latach 1639–1641, wilno 1936 (Biblioteczka Wileńska, t. 7); H. w i s -
n e r, Likwidacja zboru ewangelickiego w Wilnie (1639–1646). Z dziejów walki z inaczej wierzącymi, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” R. 37, 1993, s. 89–102.
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Michał Korybut wiśniowiecki potwierdził przywilej z 1642 roku przyznający 
wileńskim żydom (tu ponownie jako korporacji) prawo odprowadzania swo-
ich zmarłych przez Kamienny Most na ich cmentarz na przedmieściach sni-
piszki bez konieczności płacenia normalnej opłaty dla rzymskokatolickiego 
szpitala świętej trójcy, który kontrolował przejście przez most99.

Można by mnożyć przykłady odnoszące się do ceremoniału pogrzebo-
wego i można by przeprowadzić wiele innych podobnych badań na temat 
regulacji i praktyk dotyczących różnorodnych sytuacji życiowych wilnian. 
Może nadszedł czas, by posługując się tymi tropami, przeformułować dys-
kusję na temat tolerancji religijnej we wczesnonowożytnym państwie polsko-
litewskim. jest mało prawdopodobne, że stopień tolerancji może być kiedyś 
zadowalająco oznaczony lub że był taki sam na terenie całej Rzeczypospolitej. 
Bardziej użyteczne mogłoby być spojrzenie na osobliwości poszczególnych 
miast i prowincji, tak aby spróbować zmierzyć stopień odseparowywania się 
od siebie mieszkających tam grup oraz jakość spotkań na poziomie grup 
i jednostek. dla dokonania oceny reguł gry i sposobów uczestniczenia w niej 
graczy trzeba wziąć pod uwagę nie tylko pięć chrześcijańskich wyznań, ale 
w przypadku wilna również żydów i tatarów. 

Regułą było oczywiście żydowsko-chrześcijańskie odseparowywanie się 
od siebie: po obu stronach stanowiło ono cel władz religijnych i świeckich, 
a jednostki – szczególnie pojedynczy żydzi, których przetrwanie było tak 
bardzo uzależnione od wspólnoty – nie mogły sobie pozwolić na działanie 
wbrew regułom. Co więcej, wydaje się, że żydzi także przyczyniali się do 
określania zasad kontaktów jako wspólnota, choć często również indywidual-
nie. to, że owe zasady były wciąż dyskutowane i tak szczegółowo negocjowa-
ne, wywodziło się z tego, co jacob Katz zdefiniował jako „paradoks wspólnej 
egzystencji żydów: odseparowanej społeczności, która istnieje tylko dzięki 
nieustannemu kontaktowi jej członków z tymi z zewnątrz”100.

99 Por. aVaK, t. 29, s. 25.
100 j. K a t z, Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of  the Middle Ages, transl. with 

an afterword by B. dov Cooperman, New york 1993, s. 27.
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wykaz skrótów
aVaK – Akty, izdavaemyje Vilenskoju arxeografičeskoju komissieju, t. 1–39, Vilnius 

1865–1915.
Bj, B – Biblioteka uniwersytetu jagiellońskiego, kolekcja berlińska (rękopisy 

ze staatsbibliothek Berlin, Preussischer Kulturbesitz).
lMaB – lietuvos Mokslų akademijos Biblioteka (Biblioteka litewskiej aka-

demii Nauk, wilno).
lNMB – lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka (litewska Bi-

blioteka Narodowa im. Marcina Mażwidasa, wilno).
lVIa – lietuvos Valstybės Istorijos archyvas (litewskie archiwum Państwo-

we, wilno).
Ml – Metryka litewska.
PsB – Polski słownik biograficzny, Kraków–wrocław 1935–2008.
RGada – Rossijskij Gosudarstvennyj arxiv drevnix aktov (Rosyjskie ar-

chiwum akt dawnych, Moskwa).
Vl – Volumina legum. Przedruk Zbioru praw staraniem księży pijarów w Warszawie 

od roku 1732 do roku [1793].

Przełożył jakub Niedźwiedź

summary
the article discusses the manners of  coexistence of  jews with their Christian 
neighbors in seventeenth-century wilno, the capital of  the Grand duchy of  
lithuania.  wilno was at that time a multiethnic and multiconfessional city.  
that coexistence was represented on several levels:  in the sphere of  the entire 
city, in the jewish “quarter,” in individual houses, in which jews and Christians 
lived together, as well as in families, when it came to the marriages of  persons 
of  jewish extraction with Christians.  the article treats the question of  the legal 
status of  jews and the differentiated relationship to them of  different Christian 
estates (the nobles, the burghers, and the clergy).  the rich set of  examples 
is based mainly on legal documents of  the seventeenth century.  there arises 
from them an interesting picture, not susceptible to one interpretation and far 
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from a black-and-white formulation of  Christian-jewish relations in this part 
of  europe.

the article is a Polish version of  an english-language study first published in 
Jewish Studies Quarterly, Vol. 12 (2005).
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