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ספר זה הוא עיבוד של עבודת הדוקטור"תפקידם הכלכלי ומעמדם החברתי של היהודים
באחוזות בית ראדז׳יוויל בליטא במאה הי״ח" ,שכתבתי בהדרכתו של פרופ׳ יעקב
גולדברג מן האוניברסיטה העברית בירושלים .היא הוגשה לסנט של האוניברסיטה
העברית בשנת .1997
במהלך השנים שבהן עסקתי בחקר תולדות יהודי פולין בראשית העת החדשה עבר
תחום זה מהפכה מהשבתית .התפיסה שהייתה מקובלת עד אז הניחה שפרק הזמן בין
גזרות ת״ח ות״ט לבין חלוקות פולין התאפיין בהתדרדרות חברתית וכלכלית ובניצול
חסר רחמים של היהודים בידי האצולה הפולנית .תפיסה זו החלה לפנות את מקומה
לראייה חדשה ,המדגישה יותר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין האצולה הגבוהה לבין
היהודים ואת ההגנה שהעניקו האצילים ליהודים .במחקריו החלוציים של יעקב
גולדברג ,החוקר שפיתח את הגישה החדשח ,ושל שני חוקרים שזכו ללמוד אצלו,
גרשון הונדרט ומשה רוסמן)מחקריהם הרבים מוזכרים ברשימה הביבליוגרפית שבסוף
הספר( ,הצטיירח יחדות פולין של המאה הי״ח כחברה פורחת ,חזקה ומלאת ביטחון
עצמי ,כתוצאח מן חיחסים שהתפתחו בינה לבין האצולה.
בראשית דרכי במחקר נראתה לי תמונה זו מבוססת היטב במקורות ,אך חשתי
אי־נחת מכך שעדיין לא נמצא הסבר מניח את הדעת להתפתהותם של יהסים אלה .ע ל
כן הצבתי לי למטרה לתאר לא רק את היחסים בין היהודים לבין האצולה ,כפי שעשו
קודמי בהצלחה כה רבה ,אלא גם להבין את אופיים ואת דרכי התפתחותם .מטרה זו
הביאה אותי לחקור לא רק את היחסים בין היהודים לאצילים אלא גם ,ובעיקר ,את
המערכות הכלכליות והחברתיות שבהן פעלו היהודים ובמםגרתן שירתו את האינטרסים
הכלכליים של האצולה .אמנם ,לכאורה הוסט מוקד המחקר מן היהודים עצמם אל
האצולה הפולנית ,ובעיקר אל הפעילות חכלכלית של אחוזותיה .ואולם ,הניתוח של מה
שנחשב בדרך כלל ל״רקע״ של ההיסטוריה היהודית אפשר לי ,לאמתו של דבר ,להבין
לעומקם את אופיים חכלכלי והחברתי ואת משמעותם של היחסים שהתפתחו בין
היהודים לאצולה.
הבחירה להתמקד ביחסים שהתפתחו בין היהודים לבין בית רדז׳יוויל הייתה פועל
יוצא הן של חשיבות המשפחה בחברה הפולנית־הליטאית בראשית העת החדשה )ולא
רק אז ,כפי שהצבעתי במבוא( ,הן של מספרם הרב של היהודים שהתגוררו באחוזותיו,
הן של היקף התיעוד שנשמר בארכיון חמשפחה .עשרות אלפי התעודות הרלוונטיות
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לנושא המחקר ,שמצאתי באוספים השונים של הארכיון הזה )המפוצל כיום בין מספר
מוסדות ,בעיקר במזרח אירופה( ,אפשרו לי לעמוד לפרטי פרטים על מקומם של
היהודים במערכת הכלכלית והחברתית הםבוכח של אחוזות המשפחה .ואולם אליה וקוץ
בה ,וריבוי התעודות הרחיב את היריעה יתר על המידה .על כן החלטתי לצמצם את
מוקד חדיון לענף אחד בלבד של המשפחה ,מבין שלושת הענפים שהיו למשפחה
בתקופה הנדונה ,ואני דן כאן רק באחוזות שהיו בבעלותו של קרול םטניסלב רדז׳יוויל
ומשפחתו הקרובה)ראו במבוא( .על כן ,״בית רדז׳יוויל״ או ״משפחת רדז׳יוויל״ בספר
מכוון אך ורק לענף משפחתי זה .נוסף על כך ,כדי לשמור על מידה של רציפות במחקר
ולברר לעומק את תהליכי התפתחותו של אגד אחוזות מוגדר ,החלטתי למקד את הדיון
באחוזות של ענף משפחתי זה שנמצאו בליטא בלבד*.
אפילו אחרי ניסיונות אלה לצמצם את שטח המחקר ,כדי להגיע לתמונה ברורה יותר
של היהסים הכלכליים והחברתיים באחוזות חמשפחה ,היו הפרשנות והניתוה של
התעודות המרובות סבוכים למדי.
מקום חשוב ביותר במהלך המחקר תפס מורי ורבי פרופ׳ יעקב גולדברג ,מן
האוניברסיטה העברית בירושלים ,בחכמתו ובעזרתו .חובה נעימה היא לי להודות לו
על שפינה זמן רב ויקר כדי ללבן עמדי סוגיות שונות ,ועל שעזר לי תמיד בעצה
מחכימה וקולעת .פגישותינו היו לי תמיד בגדר חוויה אינטלקטואלית .דאגתו לי באה
לידי ביטוי גם מעבר לתחום האקדמי ,וכיום אני רואה בו לא רק מורה אלא גם חבר
קרוב ביותר.
נעזרתי במיוחד במחקרו של משה רוסמן על חיחסים בין היחודים למשפחות
שינייבםקי וצ׳רטוריםקי במאה הי״ח)תסמן ,יהודי האדונים ,ברשימת הקיצורים שבסוף
הספר( .בעבודה חלוצית זו הצליח רוסמן לשרטט את מערכת היהםים המורכבת בקווי
מתאר ברורים .על אף הביקורת הראשונית שחשתי כלפי ספר זה ,הרי במהלך מחקרי
הבנתי שלא הייתי יכול להעמיק ולהגיע לתוכנות שאליהן הגעתי ללא מאמציו הכבירים
של רוסמן לפלס דרך בסבך המקורות.
אני חייב תודה גדולה לפרופ׳ גרשון הונדרט מאוניברסיטת מקגיל בקנדה ,ששיתף
אותי בידיעותיו הרחבות ובראייתו הרחבה וחמקורית על נושאי מחקרי .נוסף על כך אני
מודה לפרופ׳ ישראל ברטל מן האוניברסיטה העברית בירושלים על עזרתו ,תמיכתו
ועצותיו המועילות בזמן לימודי .גם לעמיתתי למחקר ,ד״ר יהודית קליק ,אני מודה על
שעות של דיונים פוריים וביקורת בונה .ד״ר טרזה ז׳יילינםקה מן הארכיון ההיסטורי

הערה בעניין התרגומים :על מנת להקל על הקורא העברי השמטתי כאן את הפולנית המקורית
של הציטטות המופיעות במהלך הטקסט ובהערות .כל מי שמבקש לאמת את התרגומים מול
המקור מוזמן לעיין בעבודת הדוקטור שלי ,שבה מופיעים הטקסטים הפולניים בשפת המקור.
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בוורשה )  .ם  ^ .ם  ^ .אפשרה לי לעיין בארכיון ע ל אף היותו סגור למבקרים ועזרה לי
בצעדי הראשונים בנבכי האוספים .אף אנשי הצוות בארכיון הלאומי של הרפובליקה
הבלארוםית במינסק ,בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים ובבית הספרים
הלאומי וחאוניברסיטאי בירושלים עזרו לי מאוד באיסוף חחומר .ברצוני לציין גם
אחרים שעזרו לי בגישה למקורות ,בעצות טובות ובעזרה טכנית :ד״ר נתן זוםמן ,הורי
ואחי ,ד״ר אקוש לב ואשתו גילה ,ד״ר אווה לכניאק ,פרופ׳ צ׳סלב מילוש ,ד״ר מרדכי
נדב ,גב׳ םילביח נול ,דייר אלינח צלח ופרופ׳ שאול שטמפפר .לכולם תודה רבח.
בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית למדתי ולימדתי במשך כעשר
שנים ,וזכיתי לתמיכח רבה ממנו ומן המכון למדעי היהדות באוניברסיטה חעברית.
בשנים האחרונות חעניקו לי חברי בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפח בית חם
וסביבה נעימה ותוססת מבחינה אינטלקטואלית .על כולם תבוא חברכה.
במימון המחקר נעזרתי בקרן הזיכרון לתרבות יהודית ,בוועדה לתכנון ותקצוב של
המוסד להשכלח גבוחח ,במרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם שליד האוניברסיטה
העברית,

במכון

למדעי

היהדות

באוניברסיטה

העברית,

במכון לחקר

הבונד

באוניברסיטת חיפה ובחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה .לכולם תודה רבה.
הפרסום נתמך בידי קרן לוםיוס נ׳ ליטאואר וקרן קורת מארצות הברית .אני מודה להם
מקרב לב ע ל נדיבותם.
גב׳ יהודית מאיר ערכה את העבודה מבחינה לשונית ,ועל עבודתה המסורה אני מודה
לה מקרב לב .המפה הוכנה בידי גב׳ אניד ,בונדרצ׳וק ,ואני מודה גם לה על מאמציה.
הכנסת הספר לדפוס נעשתה במקצועיות רבה בידי הצוות של מרכז זלמן שזר
בירושלים .אני רוצה לציין במיוחד את מר יחזקאל חובב שלקח ע ל עצמו את העבודה
הקשה של העריכה וההכנה של כתב היד לדפוס ,במקצועיות מרשימה ובסבלנות אין
קץ .למר צבי יקותיאל ,המנהל הכללי של המרכז תודה על עזרתו וםבלנותו.
לבסוף אני רוצה להודות לבנותי אסנת ,שירה ונעמה ,שליוו אותי לאורך כל התהליך
של כתיבת הספר .הייתן לי תמיד מקור של השראה ואהבתכן ממשיכה לחזק אותי
בתהליך הארוך והאטי של המחקר ההיסטורי .את הספר אני מקדיש להוריי ,נוויל ושילה
טלר ,באהבה ,בחיבה ובתודה.
אדם טלר

תמוז תשם״ה ,יולי 2005
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מבוא
א .נ ו ש א ח מ ח ק ר ו ח ש י ב ו ת ו
אחת התופעות הבולטות בתולדות היהודים בפולין־ליטא במאות חט״ז-הי״ח היא מעבר
היהודים מן הערים המלכותיות לנכסים השייכים לאצולה '.זו הייתה תופעה ייחודית
לתקופה זו ,כי הרי בימי הביניים ראו יהודי פולין ,כמו כ ל יהודי אירופה ,את מגינם
העיקרי במלך ולא באצולה .לאמתו של דבר ,ראשיתה של ההתיישבות היהודית בפולין
ובליטא בין המאות הי״ג-הט״ז נעוצה במאמץ ש ל חמלכים לחזק את ההתיישבות
ולהחיות את השווקים העירוניים במדינה ,ולשם כך הם הזמינו מתיישבים מגרמניה,
ביניהם יהודים .בתקופה זו היה היישוב היהודי קטן ממדים והיהודים זכו להגנה
מלכותית ולזכויות שעוגנו בפריווילגיות כלליות .ואולם היהודים ,שישבו ע ל פי רוב
בערים המלכותיות ,היו חייבים להתמודד עם תחרות קשה מצד העירונים הלא־יהודים
בניסיונותיהם להשתלב בכלכלה העירונית.

2

רק עם חחלשת השלטון המרכזי בפולין ובליטא במהלך המאה הט״ז ,ובעיקר בעקבות
חוק משנת  1539שהפקיע את היהודים תושבי אחוזות האצילים מן השלטון המלכותי,
החליטו יהודים רבים שאין בכוחו ש ל המלך להגן עליהם הגנה יעילח .לעומת זאת
האצולה ,הכוח העולה במדינה ,שאפה לנצל את כישרונותיהם הכלכליים ש ל היהודים
כדי לפתח את אחוזותיה ,ולכן יהודים רבים יותר ויותר מצאו א ת דרכם לאחוזות של
האצילים; תהליך זה התאפיין גם בגידול דמוגרפי מרשים ש ל היהודים במזרח אירופה.
מעבר היהודים לאחוזות האצילים התגבר עם חאיחוד בין פולין לליטא שנחתם בעיר
לובלין בשנת  .1569ע ל פי הסכם האיחוד ,עברו שטחים נרחבים באוקראינה משלטון
ליטא לפולין ,וחולקו בהוראת המלך למקורביו .אותם מגנאטים החלו מיד בתהליך של
קולוניזציה והזמינו לשטחיהם מתיישבים רבים ,ויהודים בכלל זה ,תוך שהם מבטיחים
3

להם תנאי התיישבות משופרים .גם כאשר שקע במקצת ג ל ההתיישבות באוקראינה,
המשיכו יהודים רבים לחפש לעצמם תנאי התיישבות מועדפים באחוזותיהם של
המגנאטים  -בעיקר בשטחים המזרחיים ש ל פולין ובליטא.

1
2
3
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