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Krzysztof Teodor Toeplitz, publicysta, kry-
tyk, scenarzysta. W latach 1965�1969 re-
daktor naczelny �Szpilek�, w latach 80. felie-
tonista �Polityki�, w latach 1994�1997
naczelny �Wiadomo�ci Kulturalnych�. Autor
ponad 20 ksi¹¿ek eseistycznych, m.in.:
�Mieszkañcy masowej wyobra�ni�, �Kultura
w stylu blue-jeans�, �Wszystko dla wszyst-
kich�, �Najkrótsze stulecie�. Autor scenariu-
szy seriali telewizyjnych (m.in. �Czterdzie-
stolatek�) oraz filmów, w tym: �Dziêcio³�,
�Mi³o�æ ci wszystko wybaczy�.
Wyk³adowca PWST w Warszawie, PWSFTViT
w £odzi oraz Szko³y Wy¿szej Psychologii
Spo³ecznej w Warszawie.

Czy mo¿na propagandê komunistyczn¹ nazwaæ prababci¹ dzisiejszej reklamy spo³ecznej?
Z ca³¹ pewno�ci¹ tak. Zastanawia³em siê nad tym i my�lê, ¿e w ogóle chyba nie mo¿e byæ ¿adnego

systemu spo³ecznego, który nie stawia sobie pewnych ogólnych zadañ w zakresie kszta³towania nie tylko
postaw, ale i odruchów ludzkich. Takich przekonañ, które gdzie� osiadaj¹, s¹ przyjmowane jako podstawowe,
które nie wymagaj¹ nawet takiej dok³adnej egzemplifikacji, ale które s¹ raczej nastawieniem odbiorcy. I je¿eli
siê z tego punktu widzenia spojrzy na okres powojenny do koñca lat 80., bo to mniej wiêcej w tym okresie
siê sprawdza³o, mo¿na powiedzieæ, ¿e dzisiaj mamy do czynienia g³ównie z dominacj¹ postaw czy perswazji
zwi¹zanych, tak czy inaczej, z postawami komercyjnymi, z postawami konsumenta. W gruncie rzeczy, staramy
siê stworzyæ spo³eczeñstwo konsumentów. I w zwi¹zku z tym i w drobnych sprawach, i w szerokim zakresie,
staramy siê wyrabiaæ te postawy.

Natomiast wtedy istotn¹ spraw¹ by³o przygotowywanie czy te¿ nastawianie spo³eczeñstwa do pewnych
historycznych ruchów, przemian spo³ecznych. Mo¿emy to poprzeæ od razu pewnymi has³ami. Dla mnie spraw-
dzianem trafno�ci has³a jest to, czy wchodzi ono pó�niej w jêzyk potoczny, zaczyna funkcjonowaæ b¹d� to
w ironicznym kontek�cie, b¹d� to na serio, po prostu w dialogu.

Przypomnijmy sobie takie has³o: �Nie matura, lecz chêæ szczera zrobi z ciebie oficera�. Powsta³o ono tu¿
po wojnie i mia³o na celu oczywi�cie nie tylko werbunek do szkó³ wojskowych, ale równie¿ pokazanie egali-
tarnego charakteru spo³eczeñstwa. Komunikat brzmia³ � budujemy spo³eczeñstwo egalitarne. Matura rozumia-
na by³a tu tak jak przed wojn¹, jako awans do klasy inteligencji. Tradycja jeszcze austro-wêgierska, co zosta³o
przyjête w okresie przedwojennym, narzuca³a zasadê, ¿e ¿o³nierz, nawet je¿eli nie by³ oficerem, ale szeregow-
cem, nosi³ na pagonie sznureczek bia³o-czerwony, który oznacza³, ¿e ma maturê, tym samym, ¿e jest cz³owie-
kiem, który nale¿y do innej klasy spo³ecznej. A z tego wynika³y przywileje, takie jak np.: wstêp do klubu
oficerskiego, niedostêpny dla szeregowców bez cenzusu. To has³o by³o namow¹, aby stawaæ siê spo³eczeñ-
stwem egalitarnym, obalili�my cenzus � jeste�my równi.

Drugie has³o, które by³o te¿ szalenie popularne tu¿ po wojnie: �Na zachód, po ziemie ojców i dobrobyt�.
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Chodzi³o o to, aby ludno�æ �przesadziæ�. Nie tylko tê, która si³¹ rzeczy musia³a siê tam dostaæ, tzn. z terenów
wschodnich, ale równie¿ z Polski centralnej, wci¹gn¹æ na ziemie tzw. odzyskane. Dla mnie jest to przyk³ad, jak
pewne ogólne has³o ma przemówiæ do wyobra�ni spo³ecznej, namawiaj¹c spo³eczeñstwo do wziêcia udzia³u
w procesie, który by³ wielk¹ migracj¹. Znajdujemy dwa argumenty tego procesu w tym ha�le. Mianowicie: to
jest ziemia ojców. Uwa¿ano je za ziemie piastowskie, które nam siê s³usznie nale¿¹ od dawna i w zwi¹zku z tym
musimy je odzyskaæ. I argument drugi � tam czeka dobrobyt.

By³o to dosyæ dziwaczne, bo has³o dobrobytu w³a�ciwie nie wystêpowa³o a¿ do lat 70. w pedagogice
spo³ecznej okresu PRL-u. Nie mówi³o siê o dobrobycie, ale o osi¹gniêciach zbiorowych. Dopiero na tym
polega³ nowy etap, zapocz¹tkowany przez �epokê gierkowsk¹�. Natomiast w tym czasie has³em, które wesz³o
do obiegu, by³o: �Ca³y naród buduje stolicê�. A wiêc odbudowa Warszawy, jako zadanie ogólnonarodowe, bez
obietnicy, ¿e to bêdzie dobrobyt, tylko to stanie siê symbolem wspania³ego pañstwa.

I w³a�ciwie takimi chwytami ogólnymi, które te trzy has³a, moim zdaniem, ilustruj¹, operowa³ ten system.
By³y to chwyty w³a�ciwie nie propagandy, a pedagogiki spo³ecznej, wykorzystywane mniej wiêcej do lat 70.
Wówczas, jak mi siê wydaje, nastêpuje pewna zmiana jako�ci perswazji.

Ca³a �epoka gierkowska� by³a prób¹ w³¹czenia Polski w proces bogacenia siê indywidualnego, który na
Zachodzie by³ niezwykle rozwiniêty. Wiadomo by³o, ¿e ju¿ nie uda siê dzia³aæ tylko na zasadzie kolektywnego
wysi³ku, który ma chocia¿by odbudowaæ stolicê czy zbudowaæ przemys³, tylko ¿e ludzie chc¹ co� z tego mieæ.

Wtedy, jak wiemy, powstaje has³o: �¯eby Polska ros³a w si³ê, a ludzie ¿yli dostatniej�, jako g³ówne
za³o¿enie systemu tego okresu. My�lê, ¿e by³o to do�æ precyzyjne sformu³owanie okre�laj¹ce, o co chodzi³o
politykom. To oni przecie¿ nadawali ton i kierunek tamtej dzia³alno�ci. Chciano pogodziæ jednocze�nie si³ê
pañstwa, znaczenie pañstwa z jednoczesn¹ korzy�ci¹ poszczególnych ludzi. To, jak wiemy, wymaga³o nie tylko
zmiany politycznej, ale równie¿ przekonania o w³asnej warto�ci. Nasze spo³eczeñstwo mia³o ju¿ w tym okresie
przecie¿ poczucie pewnego kompleksu. Wiedziano, ¿e kraje Zachodu rozwijaj¹ siê szybciej, s¹ bardziej kolo-
rowe, zdecydowanie zasobniejsze, ¿e maj¹ wiêcej rozmaitych swobód, ¿e jest tam, krótko mówi¹c, lepiej.

A wiêc ta �wiadomo�æ powodowa³a nie tylko poczucie wadliwo�ci systemu, ale równie¿ pewien rodzaj
kompleksu osobistego, ¿e my mamy dwie lewe rêce, ¿e nam co� nie wychodzi. Z tego siê rodzi has³o: �Polak
potrafi�. Zawo³anie to u¿ywane do dzisiaj w rozmaitych kontekstach mia³o na celu podbudowaæ nasze samo-
poczucie.

To jest przegl¹d hase³, który pokazuje charakter tej perswazji masowej. Has³a, które jako� siê rymowa³y,
b¹d� to z procesami historycznymi, politycznymi, zachodz¹cymi w kraju, b¹d� to mia³y moderowaæ ogólne
samopoczucie narodu. Reklama czy te¿ wszelka promocja konsumpcyjna wzywa do konkretnych dzia³añ. Tam
nie chodzi³o o to, ale raczej o wytworzenie pewnych przekonañ, kszta³towanie takich postaw.
Jakimi narzêdziami pos³ugiwano siê w tamtej zamierzch³ej �perswazji masowej�?

Te narzêdzia w gruncie rzeczy by³y zupe³nie inne ni¿ dzisiaj. W pierwszym okresie nie istnia³o takie
zjawisko jak telewizja. Dopiero od lat 60. mo¿na by³o na ni¹ liczyæ, jako na instrument do promowania
czegokolwiek. W jakim� sensie tak¹ rolê spe³nia³o radio, ale przede wszystkim prasa i plakat. Wszystkie has³a
by³y drukowane g³ównie na plakatach. Oczywi�cie, takie zjawisko jak billboardy, plakaty wielkoformatowe nie
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