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„Zadanie księgarza, pragnącego swą klientelę zadowolić, jest bardzo trudne. Trudność
ta powiększa się jeszcze niepomiernie tym, że ogromna większość publiczności nie ma
pojęcia o sposobie produkcji książek, o ryzyku i znacznych kosztach prowadzenia interesu księgarskiego”1 – pisał Teodor Paprocki, autor pierwszego w Polsce podręcznika
dla księgarzy. Słowa te skłaniają do refleksji nad dylematami księgarza-wydawcy schyłku
XIX wieku. Rozważania przeprowadzono na przykładzie działalności wydawniczej Michała Arcta w Warszawie na podstawie zachowanych katalogów księgarskich jego firmy.

Firma
W 1836 roku w Lublinie powstała księgarnia sortymentowa Stanisława Arcta. Oferował on sprzedaż nut, książek religijnych, materiałów piśmiennych i dzieł sztuki. Prowadził również czytelnię książek polskich i francuskich2. Od 1856 roku współpracował
z bratankiem Michałem, który po odbyciu czteroletnich praktyk w zasłużonej firmie
berlińskiej Behr und Bock3 został kierownikiem księgarni, a w 1881 roku jej właścicielem. Oprócz nowości wydawniczych „wszelkiej treści […] dla osób dorosłych, jak i dla
młodzieży” polecał też nuty, książki do nabożeństwa, mszały i brewiarze. Na składzie
księgarni znajdowały się także obrazy, akwarele, fotografie i ramy obrazowe. Prowadził
introligatornię, w której oprawiano wszelkie dzieła, książki i pisma4.
W kwietniu 1887 roku Michał Arct kupił w Warszawie od Artura Gruszeckiego
księgarnię przy ulicy Nowy Świat 535. Wkrótce podjął się prac wydawniczych. W 1900
roku założył własną drukarnię. Jej kierownictwo powierzył synowi Zygmuntowi, sam
poświęcił się pracy edytora. Na przełomie lat 1914 i 1915 przeniósł księgarnię do większego lokalu przy ulicy Nowy Świat 35. Po śmierci wydawcy w 1916 roku firma przyjęła
nazwę „Spadkobiercy Michała Arcta”. Właścicielami zostali synowie wydawcy –
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Zygmunt i Stanisław, oraz Jan – syn Marii Golczewskiej z Arctów.
Rozszerzyli oni działalność firmy, tworząc jej nowe filie w Lublinie,
Łodzi, Poznaniu, Wilnie, Krakowie i we Lwowie. W 1922 roku
przekształcili ją w spółkę akcyjną i nadali nazwę „Spółka Akcyjna.
Michał Arct – Zakłady Wydawnicze”. Koniec działalności wydawnictwa datuje się na lata pięćdziesiąte XX wieku6.

Na podstawie analizy cenowej druków opublikowanych
w oficynie Arctowskiej można określić, jakie książki częściej
wydawał Arct. Na przykład w 1892 roku ceny publikacji dostępnych w jego księgarni wahały się od pięciu kopiejek do
dwudziestu rubli14. Przeważały kwoty trzydziestu kopiejek (sto
dwadzieścia dwie pozycje), czterdziestu kopiejek (osiemdziesiąt
pozycji) oraz pięćdziesięciu i sześćdziesięciu kopiejek (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt dwa druki). Podobnie przedstawiają się wyniki w grupie książek o wyższej wartości. Siedemdziesiąt cztery pozycje można było nabyć za cenę jednego rubla,
Zdaniem Janusza Kosteckiego kultura czytelnicza XIX wieku
a sześćdziesiąt trzy – rubla i dwadzieścia kopiejek. Jeśli przyj7
miała charakter elitarny i zarazem izolowany . Oznaczało to, że
miemy za Kosteckim, że ceny najniższe wynosiły do dwudziestu
mieszkańcy wielkich miast mieli łatwiejszy dostęp do książki
pięciu kopiejek, natomiast najwyższe – więcej niż jeden rubel15,
niż mieszkańcy prowincji. Działający w Warszawie księgarz
to książki tanie stanowiły 20,6% całej oferty wydawniczej, zaś
wiedział więc, że nabywców uda mu się znaleźć przede wszystdrogie – aż 58,3%16.
kim wśród ludności lokalnej8. Jednak i to nie było proste.
Wydawane przez Arcta publikacje droższe były bogato
Konkurencja ze strony innych firm księgarskich9 i istniejące
ilustrowane, drukowano je na papierze o lepszej jakości, o czym
w społeczeństwie bariery językowe10 czy kulturalne ograniczały
informowano w reklamach książek17, i ozdobnie oprawiano.
liczbę potencjalnych klientów. Kolejnym utrudnieniem była
Aby nie zniechęcać potencjalnego nabywcy wysokimi ceniewielka liczba osób wykształconych11
nami, Arct publikował także serie tanich
12
W
celu
zwrócenia
i duży analfabetyzm . Książki znajdujące
książeczek, przeważnie kierowanych do
się w asortymencie księgarni często nie
najmłodszych czytelników. Były to m.in.
uwagi klienta Arct
znajdowały swoich nabywców, na co wska„Moje Książeczki” (seria ta obejmowała
oferował tę samą
zywał Teodor Paprocki:
drobne utwory dla dzieci sprzedawane
pozycję w oprawach
za kilka kopiejek), „Zajmujące Czytanki”
Małą stosunkowo ilość spotyka się
oraz „Zajmujące Czytanki Ilustrowane”.
droższych i tańszych
prawdziwych amatorów książek […],
Publikacje tanie znacznie różniły się od
szczególnie u nas oszczędność zaczyna się zwykle od skreś„wymaganego estetycznego wyglądu książki”18. Były drukowane
lenia w budżecie domowym pozycji, przeznaczonej na
na papierze o niższej jakości19, często nie zawierały ilustracji.
13
książki i czasopisma .
W celu zwrócenia uwagi klienta Arct oferował tę samą
pozycję w oprawach droższych i tańszych20. Możliwość wyboru
Wszystkie te czynniki powodowały, że jednym z największych
stanowiła zapewne dla czytelnika dodatkowy atut, dzięki czemu
problemów, z jakimi borykał się dziewiętnastowieczny księgarz, łatwiej mógł zdecydować się na zakup.
było pozyskiwanie czytelników. W tej sytuacji Michał Arct
Edytor musiał także zadecydować, w jakim nakładzie
musiał zdecydować, co i jak wydawać, ustalić ceny publikacji
wydawać poszczególne książki. Z powodu niskiej sprzedaży21,
i liczbę nakładów książek oraz wybrać formę reklamy, która
związanej z wysokimi cenami druków, Arct nie mógł publikoprzyciągnie nabywców.
wać dużej liczby egzemplarzy danego tytułu. Przeciętny nakład
książki w latach 1890–1905 sięgał zaledwie dwóch tysięcy egzemplarzy22.

Czytelnik

|

Jak wydawać oraz dylemat nakładu
i ceny

Decyzja o wydaniu książki stawiała wydawcę przed trudnością: jak wydawać? Czy nastawić się na wydawanie książek
o niższym poziomie, a tym samym tańszych, czy wydawać
lepsze, ale droższe?
Sztuka Edycji 1/2013
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Co wydawać?
Wydawca, aby pozyskać klientów, drukował książki, które
zdobędą uznanie czytelników. Musiał więc znać potrzeby i upodobania czytelnicze publiczności oraz panującą wówczas modę
literacką, która je kształtowała.
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Działalność oficyny Michała Arcta była ukierunkowana
przede wszystkim na wydawanie podręczników oraz książek dla
dzieci i młodzieży. Statut firmy podawał:
Przedmiotem Spółki jest wydawanie książek, nut i wszelkiego rodzaju czasopism, pomocy szkolnych oraz innych
artykułów handlu księgarskiego […], prowadzenie handlu
książkami, wydawnictwami i przedmiotami przemysłu
graficznego, pomocy szkolnych, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych23.

dla czytających”28. Często publikował utwory Jadwigi Chrząszczewskiej, Antoniny Domańskiej, Marii Konopnickiej i Zuzanny Morawskiej.
Od 1902 roku Arct wydawał także przeznaczony dla dzieci
tygodnik „Moje Pisemko”. Z początku było ono redagowane
przez Anielę Szycównę, którą niedługo potem zastąpiła Maria
Buyno-Arctowa, nadając czasopismu charakter ściśle rozrywkowy. Celem tego periodyku było „dać te wartości, których szkoła
dać nie może”, kształcić „te zakątki duszy dziecięcej, które
szkoła zostawia w cieniu”29. W latach 1910–1915 publikował
również miesięcznik dla młodzieży „Nasz świat”, który spotkał
się z życzliwym odbiorem czytelników, o czym świadczą następujące słowa:

Dokładniejszych informacji o profilu oficyny dostarczają reklamy księgarni. Ogłaszała ona, że „posiada na składzie wielki wybór książek i dzieł wszelkich wydań krajowych i zagranicznych”,
a „dział religijno-teologiczny jest obficie zaopatrzony”. Można
Trzeci rok dopiero wychodzi ten tygodnik, przeznaczony
było również nabyć „książki z innych działów literatury oraz
dla dorastającej młodzieży, a redagowany umiejętnie i z zaksiążki rzadkie i wyczerpane”. Księgarnia informowała, że „rozmiłowaniem przez p. Marię Buyno-Arctową. A jednak
wija swoją działalność głównie w kierunku pedagogicznym”.
przez ten krótki okres czasu, „Nasz Świat” umiał nawiązać
W ofercie znajdował się zatem „liczny zbiór książek ozdobnych
stosunki serdeczne ze swymi młodymi czytelnikami, którzy
i tanich do nauki poglądowej dla dzieci
chętnie radzą się redakcji w sprawach najDobrze
zaopatrzony
i dla młodzieży” oraz książki obrazkowe
przeróżniejszych, ślą jej swe utwory, wyra„odznaczające się […] poprawnym rysunżają sądy o drukujących się w tym piśmie
dział wydawnictw
24
kiem, kolorytem i wzorowym tekstem” .
pracach. Dowód to niezbity, że „Nasz
szkolnych
wyróżniał
Księgarnia miała także na składzie książki
Świat” treścią swych numerów, starannym
oficynę Arcta spośród
obcojęzyczne25.
doborem artykułów i ilustracji umiał zbuBogatym źródłem są też katalogi
dzić żywe zaciekawienie i ufność w sercach
innych wydawnictw
księgarskie nakładcy. W 1892 roku 16,6%
i umysłach młodocianych, że sprawę docałego asortymentu księgarni stanowiła literatura polska,
starczania swym czytelnikom najlepszej strawy duchowej
14,3% – nauki społeczne (przeważnie były to książki z zakresu
bierze gorąco i szczerze do serca30.
pedagogiki), 10,2% – religia i tyle samo literatura obca. Sporą
grupę tworzyły również publikacje z zakresu nauk stosowanych. Ze względu na sąsiedztwo szkoły muzycznej31, Arct wydawał
też publikacje skierowane do „młodzieży, profesorów A. RóżycPołowa z nich to książki z dziedziny medycyny, 5,6% stanowiły
kiego, Z. Noskowskiego, P. Maszyńskiego, pp. Niedzielskiego,
publikacje matematyczne i z zakresu nauk przyrodniczych, nieŁusakowskiego i innych pedagogów muzycznych”32. Uczniowie
co mniej (5,2%) publikacje literaturoznawcze i językoznawcze
(przede wszystkim słowniki językowe oraz pomoce naukowe
i nauczyciele z pobliskiej szkoły zapewne chętnie odwiedzali
i podręczniki do nauki języka polskiego). Nieliczne były natoksięgarnię Arcta, skoro „wydawnictwa działu pedagogicznomiast publikacje z zakresu filozofii i sztuki (zaledwie po kilka
-muzycznego zostały bardzo pochlebnie ocenione i uznane”33.
pozycji)26.
W ofercie znajdowały się również podręczniki do szkół
7,5% całej oferty Michała Arcta w 1892 roku stanowiła
i pomoce naukowe. Dobrze zaopatrzony dział książek szkolliteratura dziecięca. Edytor wiedział, że wydając publikacje dla
nych wyróżniał oficynę Arcta spośród innych wydawnictw. Stadzieci, szybciej zyska odbiorców, bo – jak twierdził – literatura
nisław Przybyszewski w jednym ze swoich listów pisał:
dla dorosłych jest w ofercie wszystkich wydawców, a „literatura
dziecięca dopiero powstaje”27.
Wprawdzie nigdy nie miałem bliższych stosunków [z ArcAby przyciągnąć nabywców, Arct zaangażował najleptem], ale wiem […], że on – przebogaty w wydawnictwa
szych pisarzy. „Dzieci zasługują na to, by pisali dla nich książki
podręczników34.
autorowie najbardziej utalentowani, by ilustrował je ołówek
przewodnich artystów” – pisał w „Poradniku gwiazdkowym

|
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Pasją Arcta były także słowniki i publikacje encyklopedyczne,
których niekiedy był współautorem (np. Michała Arcta słownik
ilustrowany języka polskiego lub Słownik frazeologiczny: poradnik
dla piszących). Potrzebę wydawania tego typu książek tłumaczył
następująco: „Słowniki wielkie, kosztowne nie są dostępne dla
ludzi średnio zamożnych, a poszukiwania połączone są z mozołem. Mieliśmy na celu stworzenie książki podręcznej, popularnej i dostępnej”35. W przedmowie do Słownika frazeologicznego
pisał zaś, że pragnie „ułatwić piszącemu dostęp do bogatej
skarbnicy naszego języka”36.

Współpraca z autorami
Problem, co wydawać, zmuszał wydawcę do poszukiwania autorów. Znalezienie ich nie było proste. Nie wystarczała sama rozmowa z pisarzem, gdyż nie dawała nigdy pewnej odpowiedzi na
pytanie, czy twórca się sprawdzi. Jeśli na rynku nie były dostępne jego utwory, przeglądano codziennie gazety i czasopisma,
w których zamieszczano dzieła literackie. To dawało pogląd na
twórczość pisarza. Wielokrotnie zdarzało się, że autor odmawiał współpracy z wydawcą. Aby nie zrazić pisarza namowami,
należało uciekać się zatem do takich chwytów, które zjednają
twórcę. Doskonałym przykładem są próby Arcta, by przekonać
Marię Konopnicką do pisania dla dzieci. Autorka dłuższy czas
nie chciała się tego podjąć. Wówczas wydawca pokazał jej sprowadzone niedawno z zagranicy37 ilustracje Hipolita Benneta,
pod wpływem których poetka zgodziła się napisać kilka utworów dla młodych czytelników.
Na podstawie katalogów można także ustalić, z jakimi
twórcami współpracował Arct. W 1890 roku publikowali u niego m.in. Michał Bałucki, Józef Bliziński, Jadwiga Łuszczewska,
Adolf Dygasiński, Marian Gawalewicz, Kazimierz Gliński,
Wiktor Gomulicki, Klemens Junosza, Maria Konopnicka,
Edward Lubowski, Zuzanna Morawska, Eliza Orzeszkowa, Józefa Sawicka, Bolesław Prus, Walery Przyborowski, Wincenty
Rapacki, Maria Rodziewiczówna, Józef Rogosz, Henryk Sienkiewicz, Antoni Sygietyński i Gabriela Zapolska38.
Czasem współpraca między edytorem i autorem trwała
kilka lat. Przykładem mogą być tu kontakty Michała Arcta ze
Stanisławem Brzozowskim, którego książki stale były ogłaszane
w katalogu Arcta w okresie od 1901 do 1903 roku. Pisarz wspominał: „Źródłem mego dochodu była głównie księgarnia Arcta.
Z nim komunikowałem się już od maja 1901 r.”39.
Istotną czynnością było zredagowanie i korekta napisanego
tekstu. Była to praca żmudna i trudna, wymagała dużego zaangażoSztuka Edycji 1/2013

wania, aby tekst był zgodny z autografem40. Ze względów finansowych Michał Arct sam podejmował się wykonania tych prac41.
Problemem, z jakim borykali się wydawcy, było niedotrzymywanie przez pisarzy terminu ukończenia książki42. Zwłoka
z dostarczeniem gotowego rękopisu ujemnie wpływała na
wydawnictwo, na co wskazywał Józef Wolff: „Posiadając cały
materiał w ręku, można sobie ułożyć plan całego wydawnictwa
pisma na rok lub dwa z góry”, w przeciwnym razie „wiele szczegółów zależy od przypadku, co się ujemnie na prowadzeniu
pisma odbija”43.
Autorem, który przysparzał takich problemów Arctowi,
był Artur Oppman. Stanisław Arct wspominał, że wydawcy, mimo że cenili talent młodego poety, narzekali na „jego
niesłowność i niepunktualność”. Michał Arct niekiedy więc
obiecywał pisarzowi większą zapłatę, jeżeli natychmiast rozpocznie pisanie utworu. Chwyt ten niekiedy okazywał się
skuteczny. Pisarz szybko oddawał ukończony tekst wydawcy44.
Do 1900 roku nakładem Arcta ukazały się pięćdziesiąt trzy
utwory Oppmana45.

Reklama
Aby skutecznie przyciągnąć odbiorcę i przekonać go do kupna,
księgarz musiał stosować odpowiednie środki perswazyjne46.
Jednym ze sposobów zjednywania klientów było organizowanie promocji, udzielanie rabatów i dołączanie do zakupionej
publikacji bezpłatnych dodatków. Na przykład aby zachęcić do
nabycia miesięcznika „Nauka dla Wszystkich”, Arct ogłaszał,
że „prenumeratorzy, korzystający z Premium, które stanowią
Książki dla Wszystkich47, otrzymają pismo darmo”48. Czasem
podkreślał, że cena publikacji jest wobec pięknego wydania „nader niska”49, co miało być dodatkowym impulsem do zakupu.
Formą reklamy było także wysyłanie do klientów katalogów swoich wydawnictw, dzięki czemu mogli oni zapoznać się
z ofertą księgarni. Dość często Arct ogłaszał, że wysyła na żądanie katalogi książek francuskich, niemieckich i angielskich50.
W katalogach były zamieszczane również ogłoszenia wybranych publikacji. Zgodnie z założeniem, że tekst reklamy
powinien dostarczać wyczerpujące informacje w postaci jak
najbardziej rozbudowanej51, ogłoszenia Arcta były dość obszerne i zawierały treści ważne dla czytelnika, np. kto był odbiorcą
publikacji, zawiadamiano o znajdujących się w książce ilustracjach, niekiedy o przyznanych jej nagrodach52. Aby przekonać
do kupna, starano się też podkreślać walory publikacji za pomocą elementów werbalnych (np. stosowanie słów o znaczeniu
melioratywnym, m.in. „piękny”, „harmonijny”, „wspaniały”)
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i wizualnych (rodzaj czcionki, styl pisma, ilustracje czy nawet
układ strony).
Istotną rolę w propagowaniu czytelnictwa odgrywał także
układ katalogu, czyli porządek, w jakim zostały przedstawione
druki. W katalogach Arcta zazwyczaj był prezentowany układ
działowy, który pozwalał szybko zorientować się w ofercie wydawcy oraz odnaleźć interesujące pozycje. Na przykład w katalogu z 1889 roku zostały wyróżnione działy: „Katalog ostatnich
nowości”, „Dzieła otrzymane na skład główny”, „Najnowsze
nuty wydane własnym nakładem” (wydzielono tu: nuty na
fortepian i najnowsze nuty do śpiewania). W 1889 roku został
również opublikowany dodatek do Katalogu książek polskich,
zawierający: ostatnie nowości, dzieła znajdujące się na składzie
głównym, dzieła wydane poprzednio, a na własność nabyte
i godne polecenia nowości francuskie.

Szkolenie
Problemem wielu wydawców okazało się również zapewnienie firmie odpowiednio wyszkolonej kadry pracowników,
która była warunkiem jej dobrego prosperowania. Michał
Arct wymagał więc od swoich praktykantów53 i pracowników
wszechstronnego wykształcenia, w miarę możliwości wyższego.
Konieczna była dobra znajomość języka polskiego i literatury,
arytmetyki, historii i geografii, bibliografii i języków obcych54.
Wymóg ten był adekwatny do oczekiwań autora pierwszego
w Polsce podręcznika księgarskiego Teodora Paprockiego, według którego „ogólne wykształcenie przyrodniczo-filozoficzne
[…] z silnym uwzględnieniem historii literatury, […] bibliografii
oraz znajomości języków” jest warunkiem niezbędnym55. Wymagane były zarówno wiadomości z zakresu księgowości, prawa
handlowego, jak i znajomość drukarstwa, introligatorstwa i prawa prasowego. Nauka języków miała obejmować dwa lub trzy
języki nowożytne (zalecano rosyjski, francuski oraz niemiecki),
jak również dwa języki martwe: łaciński i grecki56.
Arct wymagał jednocześnie odbycia kilkuletnich praktyk
w większych firmach wydawniczych, także europejskich. Przykładowo, syn wydawcy, Zygmunt, pracujący w księgarni ojca
od 1892 roku, a od 1901 roku sprawujący funkcję kierownika
drukarni, podjął studia handlowe w Dreźnie i kilkuletnie
praktyki w Lipsku57. Stanisław – drugi syn edytora, pracownik ojcowskiej księgarni, a po śmierci brata (1935) kierownik
firmy, ukończył studia handlowe i ekonomiczne w Leodium
i Neuchâtel, a następnie we Frankfurcie nad Menem. Odbył
też praktykę drukarską i księgarską w lipskiej firmie
C. G. Naumann58.

Cenzura. Dylematy moralne
i praktyczne
W związku z obowiązującą w Królestwie Polskim cenzurą prewencyjną wydawca przed oddaniem tekstu do druku był zobowiązany dostarczyć go do rozpatrzenia przez komitet cenzury.
Funkcjonowała także cenzura represyjna (karząca), oznaczająca
kontrolę tekstu już wydrukowanego i porównanie go z rękopisem59. Również przed każdym kolejnym wydaniem książki
konieczna była zgoda komitetu cenzury60. Nie wydawano zezwolenia, jeżeli tekst był w oczach władz nieprawomyślny61.
Księgarz-wydawca borykał się więc z dylematem: jak
zapewnić publiczności literackiej szeroki wybór dzieł i jednocześnie nie narazić się na ingerencje władz? Ponieważ do obiegu księgarskiego nie dopuszczano znacznej liczby druków62,
wydawca musiał sprowadzać książki z zagranicy. Michał Arct
importował przez Lipsk prace wydane nie tylko w Niemczech,
ale także we Francji, w Anglii lub Austrii, oraz publikowane
w Galicji druki niecenzuralne63. Aby realizować to zadanie,
oficyna Arcta miała swojego komisjonera w Lipsku64. Była nim
firma wydawnicza Friedricha Arnolda Brockhausa65.
Katalogi wydawnicze Arcta potwierdzają, że wydawca swoje książki drukował w ośrodkach działających na terenie zaboru
austriackiego. Przykładowo w 1892 roku dla dziewięciu pozycji
z oznaczonym miejscem wydania pięć opublikowano w Krakowie i trzy we Lwowie66. Arct korzystał z usług oficyn galicyjskich także ze względów ekonomicznych. W miesięczniku
„Książka” z 1901 roku można znaleźć wyjaśnienie, że „wydawcy
drukowali swoje nakłady w Krakowie ze względu na lepszy
i tańszy papier, druk ozdobniejszy i bardziej poprawny”67.
Ponieważ sprowadzoną z Lipska skrzynię z książkami zawsze otwierano w obecności cenzora, książki zakazane przez
cenzurę musiały być dobrze ukryte. Jak wspomina Stanisław
Arct:
[…] lipscy komisjonerzy nauczyli się odpowiednio pakować
przesyłki do Warszawy: książki zakazane umieszczano pod
samym wierzchem skrzyni, przekładając i przykrywając
wielką ilością makulatury i papieru pakowego. […] Trzeba
było więc całą makulaturę spod dekla zręcznie i szybko wygarnąć i zrzucić pod stoły […], by cenzor nie widział […], co
się tam znajduje68.
Innym sposobem było przewożenie książek niecenzuralnych
w bagażu podróżnych. Ponieważ sposób ten był często niesku-
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teczny i narażał osobę przewożącą książki na represje ze strony
władz69, księgarnia Arcta szybko zaniechała tej praktyki70.
Przy omijaniu uciążliwych przepisów cenzuralnych skuteczniejsze okazywały się niekiedy łapówki. Ferdynand Hoesick
wspominał, że „każdy radca z Komitetu Cenzury był typowym
rosyjskim łapownikiem w większym lub mniejszym stopniu”71.
Michał Arct czasem wykorzystywał tę „słabość” cenzorów.
Opłacał ich, aby nie rekwirowali zakazanej pozycji i dopuścili ją
do obiegu księgarskiego72.
Nie zawsze jednak udawało się uniknąć represji władz. Dla
przykładu po wydaniu Redut Woli Walerego Przyborowskiego
wytyczono przeciwko wydawcy i autorowi proces, skazujący ich
na karę kilku lat pozbawienia wolności73.
Jak słusznie zauważył Henryk Bałabuch, całą ówczesną rzeczywistość określała walka o słowo74. Księgarz-wydawca zmagał
się z wszechobecnymi przepisami cenzuralnymi, które ograniczały dostęp do książki, a w rezultacie liczbę klientów księgarni.
Dlatego tak ważne było spełnianie możliwie wszystkich potrzeb
publiczności, na co zwracano uwagę w „Wiadomościach Bibliograficznych”: „O ile wydawnictwo nie będzie odpowiednim do
potrzeb społeczeństwa, zginie marnie”75.
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