KOtO NAUKOWE BIBLIOLOG6W WYZSZEJ SZKOtY PEDAGOGICZNEJ
iт. ]аnа

Kochanowskiego

wOJEw6DZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KOtO PRZYJACI6t BIBLIOTEKI
WYDZIAt KULTURY 1 SZTUKI

URZ~DU

MIEJSKIEGO

W KIELCACH

ANEI(S BIBLIOFILSKI
do wystawy

"Spolecznosc zydowska w Kielcach"
WydaJ Czeslaw Erber

KIELCE

1989

http://sbc.wbp.kielce.pl/

z

prac Okr~gu Kieleckiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Pod redakcjq Czeslawa Erbera

http://sbc.wbp.kielce.pl/

ied-Y w roku 1487 Innocent-y VIП oglosil zakaz tloczenia w j~z-ykach па
rodow-ych ksiqg liturgiczn-ych nie prz-ypuszczano, ze Ьиllа ta prz-yniesie
w prz-yszlosci tak brzemienne w skutkach w-ydarzenia. Ze stanie si~ bardzo
wazn-ym cz-ynnikiem ksztaltowania opi н, wрl-ywбw i iпtеrеsбw. Ze b~dzie
narz~dzjem sprawowania wladz-y, s-ymbolem nietolerancji. Z czasem zakaz
ten zostal rozszerzon-y i jego interpretacja obejmowala takze te tekst-y [еН
gijne i swieckie, ktбrе nie odpowiadal-y ducho~i czasu. Znalazlo to sw6j
w-yraz rбwпiеz w wielu prz-ywilejach krбlеwskiсh dla t-уроgrаfбw i bibliopoli
kl'akowskich. Szcz-ycim-y si~ zlot-ym wiekiem polskiego Renesansu а zapomiпат-у, ze w roku 1520d-ystr-ybucja ksiqg Marcina Lutra grozila konfiskatq
mienia i w-ygnaniem. Ze rok p6zniej Maciej z Miechowa zganion-y zostal za
kr-yt-yk~ wladz-y kr61ewskjej i jego sl-ynna Chronica Polonorum ukazala si~
w roku 1521 juz... w wersji ulepszonej. Ze w trz-ydziesci lat рбzпiеj, najw-ybitniejsz-y nasz reformator, Andrzej Frycz Modrzewski, nie mбgl opublikowac
ksiqg De ecclesia i Dt= schola w jego slvnnej rozprawie De Republica ,еmеп
danda. Ze zaplon~1-y ksi~gi па stosach Wilna i Krakowa. 1 wreszcie rok 1603,
gd-y па polecenie biskupa Bernarda Maciejewskiego w-ydrukowano pierwsz-y
w Polsce spis ksiqzek zakazan-ych - Index auctorum et НЬгогиm prohibitorum in Polonia editol'um. Cz-yz do t-ych fakt6w nalez-y jeszcze dodawac
casus Mikolaja Kopernika?!
Wiek osiemnast-y, zwan-y dumnie wiekiem Oswiecenia, wcale nie Ь-уl gorszy
od epoki Renesansu. 1 tu obowiqz-ywal-y te same regul-y gr-y, t-ylko gdzieniegdzie oznaczane wt~tami ad libitum. 1 wreszcie "pozor-y lagodnosci" cenzur-y
w okresie Ksi~stwa Warszawskiego oraz dwie liberalne konst-ytucje Kr61estwa
Polskiego z 1815 i 1832 roku. 1 taka oto troska w-ynikajqca z ow-ych swob6d
demokrat-yczn-ych jak ten prezentowan-y tu w postaci facs-ymilowej r~kopis ...
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Transkrypcja
Nr() 685 w Warszawie, dnia 26 sierpnia roku 1820

Komisja RZ4dowa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego
.1'

Przekonawszy si~. ~e znaczna cz~sc ksiqiek zydowskich zawiera naukt t zasady nie,zgodne z prawidlami czystej moralnosci i ustaw~mi krajowymi. uznala koniecznq ро
trzeb~ przedsi~wzi~cia zaradczych srodk6w tamujqcych szerzenie szkodliwego nawet dla
samych wyznawc6w Mojieszowych zgorszenia. Тут koncem wydaje nast~pujqce rozporzqdzenie:
1 ШО Zadna kslqika zydowska nie

moie Ьус w kraju drukowana ani przedawana. anf
tei z zagrantcy sprowadzana. lub w kraju па prenumerat~ podawana, przed otrzymaniem wyraznego па to ' pozwolenia od Komisji Rzqdowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia' Publicznego.
20 Wszelkie wi~c kstqiki i pisma iydowskie majqce si~ drukowac lub przedrukowywac
w kraju powinny Ьус poprzednio do przejrzenia w Komisji Rzqdowej Wyznan Religijnych
i Oswiecenia Publicznego skladane. а Не moznosc pozwoli w dw6ch egzemplarzach.
3. Nie wolno· b~dzie drukowac w kraju ksiqzek zydowskich w pospolitym j~zyku
.zepsutym. lecz albo w hebrajskim (со mozna b~dzie takie uskuteczniac literami niemieckimi lub polskimi) albo w krajowym j~zyku polski.m.
4. Wszelkie ksiqiki i pisma iydowskie majqce si~ z zagranicy sprowadzac. przed
wpuszczeniem do kraju powinny Ьус jak dotqd ро jednym egzemplarzu poprzednio do
przejrzenia Komisji Rzqdowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego do Warszawy przesla.ne. То! samo si~ rozumie wzgl~dem ksiqiek па kt6re Ьу prenumerat~ w kra'и wybiera~ zqdano.
50 Gdy ро przejrzeniu ksiqzek KomisJi Rzqdowej przyslanych dozwolone zostanie
ich wpr.owadzenie. lub zbieranie prenumeraty; ksiqzki dozwolone powinny Ьус nie inaczej 'a~ tylko w pakach dobrze zamkni~tych i па komorze oplombowanych przyslane
па koszt wlasclciela do Warszawy. gdzie ро spr.awdzeniu iz sq te. а nie inne egzemplarze, stemplem Komisji Rzqdowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego oznaczone i wydanq zostanq wlasciclelom.

60 Komisja Rzqdowa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego wyznaczy cenzor6w, kt6rzy udajq si~ do ksi~garnt zydowskich, zrewidujq znajdujqce si~ tam ksi~gi
i natychmiast szkodliwe do wywiezlenia za granic~ oddzielq i opiecz~tujq. inne zas ро
zwolone stemplem Komisji Rzqdowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego
oznaczq. Rewizla taka od czasu do czasu podtug potrzeby odbywac si~ b~dzie.
70 Podtug postanowienia Ksi~cia Namiestnika Kr6lewskiego z dnia 22 maja. а pod
dniem 3Iш czerwca. r.z. No 2991 Komisjom Wojew6dzkim komunikowanego. obowiqzane
5'1 wszystkie drukarnie krajowe, а zatem i zydowskie przed wydaniem па widok publiczny
jakiego bildz pisma, lub dziela, trzy jego egzemplarze do bibliotek rzqdowych skladac.
8. W kazdej drukarni iydowskiej та Ьус utrzymywany porzqdny jak w innych drukarniach regestr drukowanych w niej ksiqzek.
Uwiadomi wi~c Komisja Wojew6dztwa Krakowskiego kogo wypada о niniejszym rozporzildzenia i skutku jego scisle dopilnuje~
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odbito

па

W Oficynie Wydawniczej .• Exbud" w J~drzejowle
paplerze czerpanym z Dusznlk 444 numerowane egzemplarze
pod klerunkiem Elzbiet17 Chodkiewlcz-Przypkowsklej.

Кlisze

W1/konala RSW

Prasa-Ksi~ka-Ruch

w IOelcach.

Do druku antykwq toruflskq zlozyl Z17gmunt Wiel1flski.
J6zef Obierzyflski i Krystyna Fura. kt6re. wykonala r6wniet
prace introl1gatorskie.
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