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II. Łobuzerka literacka, czyli Ździebko

Pod pręgierzem barda Wielkopolski

Wśród pierwszych poznańskich literackich łobuzów trzeba wymienić Romana 
Wilkanowicza – dwunastego, choć tu, w stolicy Wielkopolski, mocno osamotnio-
nego Kata. Mimo to genealogia sięgająca monachijskich Elf Scharfrichter wydaje 
się oczywista. Ważnym – choć jednym z wielu – dowodem tego powinowactwa jest 
zawartość spuścizny Wilkanowicza znajdującej się w zbiorach Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Poznaniu – wśród osobistych papierów, wycinków prasowych i dowo-
dów literackiej aktywności autora zachowała się kolekcja starych roczników sa-
tyrycznego, wydawanego w Monachium, pisma „Simplicissimus” („Prostaczek”), 
wtórującego tamtejszym Katom (przez pewien czas funkcjonującego nawet jako 
oficjalny organ pierwszego politycznego kabaretu), wymierzonego wprost w mo-
ralność mieszczańską, w zakłamanie politycznych i społecznych elit, a wszystko to 
w obronie godności szarego obywatela.

Już w 1910 roku zatem, w opublikowanym w „Tęczy” wierszu My Polacy! Wil-
kanowicz ostro oceniał rodaków, zapowiadając utworzenie kabaretu – surowego 
sędziego słów, czynów i wyborów moralnych oraz światopoglądowych nas wszyst-
kich. Nas – bo satyryk nigdy nie stawiał się obok ani ponad adresatami swych 
działań. 

My Polacy lud wielki! Czy kto mi zaprzeczy,
Że „wielkich” u nas więcej – niż jest w samej rzeczy?
Mamy własnych poetów, mamy własną skórę,
Własne plecy i spodnie i własną kulturę.
Panów u nas bez liku, a Szlachty jak mrowia
Mamy piękne herbarze i mądre przysłowia,
Uczeni chodzą w butach – boć to już w zwyczaju,
Że szewców litościwych nie brak w naszym kraju.

Mieliśmy królów – pomarli. Szable nam zabrano,
Zostawiono języki – kłócim się co rano,
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Roman Wilkanowicz (1886- 
-1933), Wielkopolanin, urodził 
się w Oporowie koło Kutna, był 
synem powstańca z 1863 roku. 
W młodości wędrował po Eu-
ropie, studiował w Krakowie, 
pracował jako robotnik w Po-
znaniu, by w 1913 roku osiąść 
w stolicy Wielkopolski na stałe 
i zająć się pracą dziennikarską 
oraz literacką. Początkowo był 
redaktorem „Wielkopolanina”, 
natomiast w latach 1913-1914 
wydawał własne pismo saty-
ryczne „Pręgierz”, które upadło 
z powodu problemów finanso-
wych. Wkrótce potem Wilkano-
wicz został wcielony do wojska 
niemieckiego. W obcej armii nie 
wytrzymał długo – po dwóch la-
tach zdezerterował i do początku 1918 roku ukrywał się w Poznaniu. Został wówczas 
aresztowany i osadzony w więzieniu przy ulicy Młyńskiej, następnie w forcie Grolma-
na, wreszcie w twierdzy berlińskiej Spandau. Uwolniony, wrócił do Poznania w  listo-
padzie 1918 roku i natychmiast znalazł się w składzie Polskiej Organizacji Wojskowej, 
a 27 grudnia – w pierwszym szeregu wielkopolskich powstańców. Po powstaniu zajął 
się ponownie pracą dziennikarską i literacką. Współredagował tygodnik „Rzeczpospo-
lita”, współpracował z „Przeglądem Porannym”, przede wszystkim podejmował własne 
inicjatywy wydawnicze: w 1926 roku był autorem i promotorem tygodnika humory-
stycznego „Hau hau”, w latach 1928-1930 reaktywowanego „Pręgierza Poznańskiego”. 
Publikował (między innymi pod pseudonimami Roślinka i Oset) własne tomy satyr i li-
ryków (Pieśni żołnierskie, około 1920; Fraszki i humoreski: o wielkich ludziach, wielkich 
czynach i wielkich rzeczach, 1922; Goździem w ślip, 1922; Tam i nazad, 1923; Wybór poezyj, 
1929); poznańskie szopki satyryczne (między innymi: 1913 – we współautorstwie z Le-
chem Suchowiakiem; 1918 – we współautorstwie z Marianem Andrzejewskim; 1928 – 
razem z Arturem Marią Swinarskim); tomy prozatorskie i wspomnieniowe (Bezimienni 
bohaterowie powstania wielkopolskiego. Szkic historycznoliteracki, 1928; Moje wspomnie-
nia, 1928-1929) oraz utwory dla dzieci (Bury Miś: ucieszne przygody małego niedźwiadka, 
1924; Pieszczoch i Niebożątko, 1925).
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Robilim trzy powstania – na nic się nie zdało:
Pan Bóg nie chciał, wróg nie chciał, i nam się nie chciało – !
Ale przyjdzie godzina, czasu już niewiele,
Na sejmikach znów błysną nasze karabele,
Znowu zaczniem tańcować, pić, za łby się wodzić,
Pas popuszczać, najeżdżać i w kontuszach chodzić.

Więc by uczcić należnie „to to” w mym narodzie,
S k ł a d a m  „ T ę c z y ”  k a b a r e t  m ł o d y m  k u  o s ł o d z i e  [podkr. I.K.];
Byście zaś nie myśleli żem tu puścił kaczkę,
Więc zaczynam… Ofeljo! podaj mi spluwaczkę!1

Wkrótce satyryk zyskał mandat moralny, pozwalający mu na cenzurowanie 
nowego społeczeństwa, na pouczanie, moralizowanie, a nawet – wygrażanie pal-
cem i rozdawanie klapsów. Dzięki pięknej karcie, jaką Wilkanowicz zapisał poprzez 
swój udział w powstaniu wielkopolskim, mógł więcej i też więcej mu wybaczano, 
darząc powszechnienie znanego pieśniarza powstania prawdziwym szacunkiem 
i szczerą sympatią. Na pytanie: dlaczego? – udzielił odpowiedzi Marian Olszewski:

Jego utwory są autentycznym dokumentem przeżyć Wielkopolski. Mówią o gorących dniach 
oczekiwania przewrotu, opiewają powstanie, uczuciem otaczają twórcę powstańczego czynu – 
lud wielkopolski, głoszą pochwałę miłości Ojczyzny. Mogą się w sztambuchu polskiej poezji 
narodowej znajdować na czołowym miejscu. […]

Głównym jednakże celem twórczości poety było oddanie należnego hołdu swoim współ-
towarzyszom walki oraz ludowi wielkopolskiemu, którego nazywał „bezimiennym bohaterem 
Powstania” i odważnie naówczas mienił faktycznym twórcą czynu zbrojnego. Ustawicznie też 
powtarzał, że był to trud złożony przez Wielkopolan Ojczyźnie w ofierze z miłości dla Polski 
najgłębszej2.

Prawdziwą zasługę dla upowszechnienia lirycznej twórczości Wilkanowicza 
miały działania podejmowane już w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez 
Stefana Papéego, który kilkakrotnie (między innymi na łamach poznańskich cza-
sopism i gazet oraz na kartach wspomnianej już książki Kwiaty na ugorze) upo-
minał się o wydanie w osobnym zbiorze wojennych (drukowanych w „Kurierze 
Porannym”, nadsyłanych przez poetę do redakcji z frontów pierwszej wojny świa-
towej) oraz powstańczych wierszy twórcy „Pręgierza”. Krytyk pisał:

Popularność satyryka zaszkodziła poecie. Poszły w niepamięć wiersze Wilkanowicza, drukowa-
ne czasu wojny głównie w „Kurjerze Poznańskim”, rozsiane hojnie i po innych pismach Wielko-
polski, dotychczas nie zebrane w zbiorek i nie zapisane w dziejach naszej literatury.

Wilkanowicz zasłużył sobie na lepszy los i na trwalszą pamięć!3

Papée był konsekwentny, dopiął swego i już w 1929 roku firmował swoim na-
zwiskiem – jako autor obszernego wstępu – Wybór poezyj Romana Wilkanowicza. 
Nie spełnił się, niestety, drugi postulat krytyka, dotyczący satyrycznej twórczości 
poznańskiego poety:

1 R. Wilkanowicz, My Polacy!, „Tęcza” 1910, przedruk: „Pręgierz Poznański” 1929, nr 2, s. 3.
2 M. Olszewski, Temat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku w artystycznych i literackich 

formach twórczości, „Kronika Wielkopolski” 1979, nr 4, s. 132-133.
3 S. Papée, dz. cyt., s. 133-134.



74

II. Łobuzerka literacka, czyli Ździebko

Jak w świetnych karykaturach Kostrzewskiego4 odbiło się wyraziście przed laty oblicze starej 
Warszawy, jakże niepodobne do dzisiejszego lica wielkiego stołecznego miasta, tak w obrazkach 
satyrycznych Wilkanowicza przejrzał się po raz ostatni dokładnie wczorajszy Poznań.

Z bujnego zielnika „Roślinki” i „Ostu”, pełnego zwiędłego ziela, godziłoby się wybrać te 
właśnie klejnociki humorysty i przekazać je czytelnikom na wieczną pamiątkę starego Pozna-
nia, którego dziś już nie ma5.

Może zatem, choć w maleńkim stopniu, uda się na kartach tej książki zrekom-
pensować ów brak? I powiedzieć nieco o satyrycznych tekstach Wilkanowicza, 
zarówno tych, utrwalających stary Poznań i jego mieszkańców – biedotę z Chwa-
liszewa, z Wildy, z okolic Dworca, jak i tych, ostro krytykujących miejskie elity 
– przedstawicieli władzy (świeckiej i duchownej), partii politycznych oraz zadzie-
rającej nosa inteligencji i zaprzedanych mecenasom artystów.

Wczesne, z 1913 i z 1918 roku szopki satyryczne Wilkanowicza nawiązują do 
tradycyjnych szopek kolędowych, ale są głównie komentarzem sytuacji politycz-
nej: pierwsza mówi o poznaniakach pod pruskim zaborem, druga dzieje się już 
w Drugiej Rzeczypospolitej. Bohaterowie tych utworów – podobnie jak bohatero-
wie publikowanych w „Pręgierzu” satyr – ostentacyjnie posługują się poznańską 
gwarą, opowiadają o otaczającej ich rzeczywistości z perspektywy mieszkańców 
najbiedniejszych dzielnic Poznania. Na szacunek zasługuje patriotyczna postawa 
tych prostych ludzi, ich jednoznaczne oceny moralne, dyktowane wyznawanym 
przez nich, nieskomplikowanym systemem wartości. Występujące w szopkach 
Wilkanowicza postaci zawsze wiedzą, co jest dobre, a co złe. Ta oczywistość sądów 
i postępowania bohaterów jest przez Wilkanowicza stawiana za wzór tym wszyst-
kim, którzy zbyt daleko odeszli od tego biało-czarnego, pełnego dobrych emocji 
świata.

Już w nowej rzeczywistości wolnej Polski Wilkanowicz nie zrezygnował z tego 
oręża, jakim była satyra polityczna i środowiskowa. Po czternastoletniej przerwie, 
21 lipca 1928 roku, ukazał się pierwszy numer drugiej edycji „Pręgierza Poznań-
skiego”, któremu przyświecało motto: „Na chorób Waszych treść, mam mikstur 
606, prócz tego, w sferze słów, zimne zlewanie łbów”.

Redaktor naczelny, który był autorem większości zamieszczanych w piśmie 
tekstów (publikowanych pod własnym nazwiskiem, ale także pod pseudonima-
mi: Wilk, Bury Wilk, Oset, Roślinka, Hau Hau), umiał „zlewać łby” przeciwnikom! 
Dostawało się kolegom pisarzom, ale głównie władzom Poznania, działaczom 
partyjnym, dziennikarzom i wydawcom miejscowych pism oraz ich właścicielom, 
związanym z kręgami kościelnymi, z tutejszymi endekami. I tak na przykład oma-

4 Franciszek Kostrzewski (1826-1911), malarz, rysownik, ilustrator i karykaturzysta, związany 
z warszawskim środowiskiem pierwszych absolwentów Szkoły Sztuk Pięknych, którzy przełamywali 
idealizm sztuki biedermeieru na rzecz realistycznych środków wyrazu. Kostrzewski specjalizował 
się w cyklach karykatur, rysunków obyczajowych z życia Warszawy, które łączyły się z krytyką sto-
sunków społecznych (przeciwstawiały biedotę miejską warstwom zamożnym), przykładem są Szkice 
z życia warszawskiego. Artysta nie unikał też tematów patriotycznych (choćby w Powrocie powstańca 
z 1861 roku).

5 S. Papée, dz. cyt., s. 133.
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wiano inwestycje związane z organizacją Powszechnej Wystawy Krajowej, uka-
zując jej nie tylko pozytywne, ale też ciemne i bardzo ciemne strony; z nagrodą 
literacką przyznaną Romanowi Dmowskiemu, z pominięciem Stanisława Przyby-
szewskiego; a w aktualnym komunikacie dotyczącym poznańskich wystaw sztuki 
napisano, że „świecą chwilowo gołemi ścianami, co należy zapisać na plus naszej 
głębokiej, duchowej kultury wielkopolskiej, znajdującej się pod specjalną opieką 
naszej endeczności”6.

Komentowane były także ogólnopolskie gorące wydarzenia, których główny-
mi bohaterami byli: Ignacy Mościcki, Wincenty Witos, Józef Piłsudski, Wojciech 
Korfanty, Ignacy Daszyński. Dla nich był przeznaczony dział Przegląd polityczny 
(z podtytułem Radjodepesze „Pręgierza”), ale także pojawiali się w stałym felietonie 
Tędy i owędy (podpisywanym Hau Hau). Drobiazgi z dnia – dotyczyły głównie spraw 
poznańskich. Szkice z teki kawiarnianego cygana – przenosiły czytelników w atmos-
ferę życia cyganerii artystycznej. A skoro cyganeria, to literaci i rysownicy. Wobec 
deficytu satyrycznych piór Wilkanowicz sięgał do klasyki: w dziale Z naszych sta-
rych satyryków – przypominał utwory: Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, 
Mikołaja Reja, Piotra Zbylitowskiego, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Morsz-
tyna, Wacława Potockiego, Kajetana Węgierskiego, Wespazjana Kochowskiego. 
Chociaż dbając o aktualność „Pręgierza”, już w pierwszym jego numerze redaktor 
i wydawca w jednej osobie ogłosił konkurs na pracę satyryczno-humorystyczną, 
którego efekty mogli poznać czytelnicy w kolejnych miesiącach 1928 i 1929 roku, 
kiedy sukcesywnie ukazywały się w druku najlepsze spośród nadesłanych prac. 
Mistrzom i rzemieślnikom słowa wtórowali współpracujący z Wilkanowiczem ry-
sownicy: syn redaktora Roman Tadeusz Wilkanowicz7, ekscentryczna Maja Bere-
zowska, przede wszystkim zaś zaprzyjaźniony Jan Wroniecki. „Do tej współpracy 
trzeba było nie tylko talentu, ale i odwagi – pisał Marian Turwid. – […] «Wrona» 
machał karykatury śmiałe, ostre, celne. Nic dziwnego, że powodował liczne kło-
poty pisma. Konfiskowano je często”8. Do swych współpracowników i czytelników 

6 „Pręgierz Poznański” z 15 września 1928 roku, s. 4.
7 Roman Tadeusz Wilkanowicz (1909-1944), najstarszy syn poety i satyryka, który odziedziczył 

po ojcu oba imiona, i być może dlatego często jest z nim identyfikowany. Na to, że rysunki publiko-
wane w „Pręgierzu Poznańskim”, sygnowane: R.T. Wilkanowicz, są autorstwa Wilkanowicza juniora, 
zwrócił mi uwagę Profesor Olaf Bergmann, za co niniejszym bardzo dziękuję. Młody Roman Tadeusz 
Wilkanowicz, grafik, ilustrator i malarz, studiował w artystycznych uczelniach w Poznaniu oraz War-
szawie, zafascynowany twórczością rysownika i karykaturzysty Kazimierza Grusa, pisał o nim mo-
nografię. Zginął w nieznanych okolicznościach, po aresztowaniu w czasie powstania warszawskiego.

8 M. Turwid, dz. cyt., s. 271. Warto przy okazji podkreślić, że Wroniecki był także buntowni-
kiem w sferze artystycznej, na co zwracał uwagę w 1932 roku Swinarski: „Z współczesną grafiką Po-
znania najściślej związane jest nazwisko Jana Jerzego Wronieckiego: on bowiem ją zapoczątkował 
– on pierwszy, gdy poczęła się walka o nowe formy w sztuce, stanął w szeregu buntowników – on aż 
po dzień dzisiejszy z fanatyzmem tę wyłącznie dziedzinę plastyki uprawia – on wreszcie wychowu-
je (jako profesor poznańskiej Szkoły Zdobniczej) nową generację grafików. Wroniecki jest jednym 
z nielicznych grafików z przeznaczenia. W czasie, kiedy panowało w Poznaniu, jak zresztą prawie 
w całej Polsce, zaniedbanie zewnętrznej formy książki i układu czy też ozdoby plakatu; w czasach, 
kiedy także grafikę «czystą» traktowano po macoszemu, Wroniecki stał się u nas pierwszym – że się 
tak wyrażę – Europejczykiem i pozostał przez długie lata jedynym. Był taki okres w Poznaniu (mniej 



76

II. Łobuzerka literacka, czyli Ździebko

zwracał się Wilkanowicz z następującym wyjątkowym apelem, który mógł odgry-
wać rolę „wstępniaka” nie tylko do „Pręgierza”, ale do działalności autora w jej 
szerokim społecznym adresie i w całej różnorodności:

Zacni, kochani, serdeczni i drodzy;
Mienni, bogaci, biedni i ubodzy,
Brygadjery, endeki, konserwa i łyki
I inne – skurczybyki! –
Panowie i Panie! –
Krótkowłose, bezkose i od kolan bose
Robimy pranie
W balji
I na kolanie!...
Niech raz porządek nastanie,
Bowiem „porzundek” musi być!
Aby żyć
Żryć
I pić!
Artysty, bankiery, leytgebry, kollery,
Ryle, goryle, daszyńscy i bryle,
Szczury, Kiepury, tragarze kultury;
Mam was w sercu i tyle!…
Że zaś kwestja miłości
Polega na wzajemności;
Zatem
Czytajcie,
Popierajcie,
I… podcierajcie!9

Nie udało się zadziornemu Wilkanowiczowi uniknąć procesów sądowych, być 
może najbardziej spektakularnym, a na pewno najgłośniejszym, był spór ze Stani-
sławem Czapelskim, dyrektorem administracyjnym Teatrów Miejskich w Pozna-
niu. 20 października 1928 roku na drugiej stronie pisma ukazał się komunikat:

Dalszy ciąg procesów „Pręgierza”
Pisemko nasze ma w Poznaniu, jak i całej Wielkopolsce, a nawet jej granicami – nie wyłą-

czając obczyzny – chlubną tradycję.
Założone w roku 1913, a więc jeszcze przed wojną i w czasach niewoli, przetrwało najburz-

liwsze czasy „paragrafów językowych”, „wywłaszczeń”, „drzymałówek” etc.
Nie pomogły konfiskaty, procesy ni więzienia.
„Pręgierz” przetrwał wszystkie burze dążąc zawsze do Prawdy i Ideału!
Narodzinom jego towarzyszyła konfiskata trzech pierwszych numerów, – chwilowemu 

upadkowi „stan wyjątkowy” wybuchu wojny w 1914.

więcej datuje on od roku 1912), że prawie wszystkie okładki, plakaty i artystyczne opakowania wy-
chodziły z pracowni Wronieckiego; wówczas też rozpoczął pracę nad czystą grafiką szeregiem akwa-
fort i litografij”, A.M. Swinarski, Współczesna grafika poznańska, Poznań 1932, s. 7. Wronieckiemu 
poświęciła sporą część swoich wspomnień Janina Pęcherska-Szczepska, uczennica Szkoły Zdobni-
czej, zob. J. Pęcherska-Szczepska, Wspominam Zdobniczą, w: Poznańskie wspominki z lat 1918-1939, 
zwłaszcza podrozdział „Wrona” i jej dzieci, s. 596-603.

9 R. Wilkanowicz, Moi Państwo!, „Pręgierz Poznański” z 21 lipca 1928 roku, s. 2.
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Stanisław Płonka-Fiszer podkreślał zdolność przyciągania 
przez Wilkanowicza ludzi reprezentujących rozmaite środo-
wiska i warstwy społeczne. To czułość serca i pokłady empa-
tii, jakie kryły się pod gargantuicznym śmiechem redaktora, 
decydowały o jego olbrzymiej popularności i sympatii, któ-
rej dowody zebrane zostały w „Pręgierzach” publikowanych 
w okresie obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia pracy 
artystycznej poety i satyryka, to jest na początku 1929 roku. 
„Wilkanowicz jest istotnie poetą-lirykiem – pisał wspo-
mniany Płonka-Fiszer – dusza jego dźwięczy najsilniej, gdy 
z niej wygrywa ból, gdy leci w poczuciu zmagań i rozterki. 
Poznawszy jego poezje, zrozumiałem, dlaczego mimo jego 
rubaszności garnie się doń stale grono przyjaciół. Kiedykol-
wiek przyjechałem z Poznania do Warszawy, Krakowa lub 
innego z miast i spotkałem znajomych, zawsze pytali mnie 
z zaciekawieniem: Co tam porabia Wilk? […] Kiedy deklamo-
wałem w Warszawie jego wiersz: W spalonej wiosce na noclegu, 
publiczność wchłaniała czar tej poezji z zapartym oddechem. 
A kiedy skończyłem, kilku z młodszych poetów podeszło do 
mnie, pytając o bliższe szczegóły autora. Powiedziałem wów-
czas z prawdziwym zadowoleniem: jest to mój bliski przyja-
ciel” („Pręgierz Poznański” 1929, nr 4, s. 2).
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Idziemy dalej!!!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dziś wytoczył nam proces o obrazę sekretarz Teatrów Miejskich p. Czapelski za nr 1010.

Ów numer dziesiąty „Pręgierza” zawierał kilka niepochlebnych opinii na 
temat poznańskich teatrów, jak choćby ta dotycząca nowej elewacji budynku Ope-
ry, którą jakoby „spaskudzono” (dokładnie: spaskudziły „matołki magistrackie”), 
odnawiając „w stylu Dopiewo”. Ale Czapelski poczuł się znieważony z innego po-
wodu. Oto bowiem pod tytułem: GŁOS OPINJI Wilkanowicz pytał: „Czy pan Cza-
pelski, kat śp. Rylla, już się podał do dymisji!?”11 Franciszek Ryll12, aktor, zmarły 
6 września 1928 roku, był bliskim przyjacielem Wilkanowicza, jeszcze z powsta-
nia, w którym walczyli wspólnie, dosłownie: ramię w ramię. Satyryk nie ukrywał, 
że za śmierć przyjaciela obwinia Czapelskiego, który miał prześladować zasłużo-
nego aktora, swymi niegodziwymi decyzjami przyczynić się do choroby i w efekcie 
śmierci pana Franciszka.

Wilkanowicz został co prawda skazany za obrazę urzędnika (na pięćdziesiąt 
złotych grzywny albo pięć dni więzienia), ale sąd usprawiedliwił zniewagę pana 
Czapelskiego więzami przyjacielskimi, jakie łączyły oskarżonego ze zmarłym ak-
torem, oświadczył, że to „współczucie nakazywało mu szukać winowajców”. Wil-
kanowicz był usatysfakcjonowany tym moralnym zwycięstwem nad przeciwni-
kiem. Wyrok sądu skomentował na łamach swojego pisma:

Więc moralnie wygrał Roman Wilkanowicz, panu Czapelskiemu zaś pozostaje jedynie powiesić 
się ze wstydu. Poza tem celem zadokumentowania swojej racji i uczczenia śp. Franciszka Rylla, 
Wilkanowicz postanowił wspomniane 50 zł kary odsiedzieć w więzieniu, sumę zaś przeznaczyć 
na ubogich naszego miasta13.

Z taką samą empatią jak w sprawie tragicznej śmierci przyjaciela, Wilkanowicz 
ujmował się za pozbawionymi głosu prostymi mieszkańcami Poznania. Żyjącymi 
jak dawniej, w pruskim kresowym miasteczku, nie zawsze rozumiejącymi cały ten 
zamęt towarzyszący budowaniu nowej Polski. Może niezbyt oryginalnym, ale na-
dającym radykalnym poglądom satyryka pewnej łagodności i naiwności, spojrze-
nia z dystansu, był pomysł uczynienia komentatorami rzeczywistości – zarówno 
tej małej, chwaliszewskiej, większej – poznańskiej, jak i największej, bo ogólno-
polskiej – przedstawicieli tutejszego rodu Kaczmarków, ich braćków i właścicielki 
chętnie odwiedzanego przez bohaterów szynku pani Nowickiej. W stałym cyklu 

10 R. Wilkanowicz, Dalszy ciąg procesów „Pręgierza”, „Pręgierz Poznański” z 20 października 
1928 roku, s. 2.

11 „Pręgierz Poznański” z 22 września 1928 roku, s. 2.
12 Franciszek Ryll (1878-1928), aktor i reżyser, urodzony w Poznaniu na Chwaliszewie, w ro-

dzinie robotniczej. Pracę w Teatrze Polskim rozpoczął jako osiemnastolatek, wypełniając obowiązki 
chłopca do posyłek. Od 1912 roku występował na scenie, przez kilkanaście lat będąc filarem zespo-
łu poznańskiego teatru, wyznaczając jego ramy repertuarowe: od dawnej komedii po współczesne 
sztuki realistyczne. Popularność zdobył nie tylko swymi wybitnymi kreacjami teatralnymi, ale także 
postawą patriotyczną, manifestowaną publicznie w czasach zaboru pruskiego i zwieńczoną udzia-
łem w powstaniu wielkopolskim.

13 „Pręgierz Poznański” z 16 lutego 1929 roku, s. 2.
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Wilkanowicz był prawdziwym samotnym Wilkiem, nie 
angażował się w zbiorowe manifestacje ani histerie. Po-
dobnie jak nie interesowała go „biedota” w ogóle, tylko 
konkretni: Kaczmarek, Ratajczak, Nowicka, wywo-
dzący się z Chwaliszewa Ryll, tak nie interesowały go 
zbiorowe emocje i partyjne gierki, a indywidualny głos 
rzecznika sprawiedliwości społecznej i szacunku wobec 
każdego pojedynczego istnienia…

„Partja!
O ludzie drodzy,
Jednostronni, ułomni, na duchu ubodzy,
Mówicie, że to siła… wnętrz naszych oblicze – ?
Kawały bycze!
Toż to głupstwo nad głupstwy, więzienie polotów –
Kryminał!
Tfyyy!!!
Dobry dla… idjotów!
– „A” które chce rządzić całym alfabetem,
Przez „Iksy”, aż do „Zet”
Będąc ślepem jak kret
I pierwszą głoską tylko w całym alfabecie…
Czy rozumiecie
 Bydlątka
  Z Partyjnego zakątka – ?!
Jeśli nie, to wam rymem koślawym wyłożę
  – wprost z matymy:
(Jak człek nisko upada mój Boże!)
 Otóż człowiek to jest 100 (sto)
 A partja to – – – 1 (jed-nooo)
– – – – – – – – – – – – – – – –
I zrozumcie, że nic nigdy zrobić nie zdołamy
Wkładając myśl, idee, czy też pogląd – w ramy”

Rys. Roman Tadeusz Wilkanowicz

(R. Wilkanowicz, Moi Państwo!, „Pręgierz Poznański” z 25 sierpnia 1928 roku, s. 2).



80

Znacznie bardziej postępowa (w sensie obyczajowym) aniżeli stary poznaniak 
Kaczmarek była jego żona Kaczmarkowa. Czyżby – Kobieta Nowa? Poznańska 
feministka?

„Nareszcie i ja się do głosu dorwałam… – wyznaje szanowna małżonka w fe-
lietonie Co mówi Kaczmarkowa?! – bo ten mój stary Kaczmarek, jak się rozgada to 
by już nikogo nie dopuścił.

A przecież kobity tyż mają dzisiaj swoje równouprawnienie i głosowanie.
Ojej! na samego prezydenta mogę głosować, a i niejednemu ministrowi 

z przeproszeniem buzię zamknąć.
Nawet w książkach stoi, że kobiety mają, jak dawniej tak i dziś, najwięcej do 

mówienia.
Taki Sokrates, czy jakoś tam, który żył jeszcze na początku świata, łeb cho-

wał pod pierzynę, jak jego stara zaczynała. A przecie był nie byle chto i uczony… 
Bodaj czy nawet gimnazjum nie kończył”, Co mówi Kaczmarkowa? („Pręgierz Po-
znański” z 20 października 1928 roku, s. 3).
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Pod pręgierzem barda Wielkopolski

zatytułowanym Co mówi Kaczmarek!? jego narrator opowiadał o swojej codzien-
ności, prezentował własne środowisko i komentował doniesienia „Kurierka” oraz 
„Dziennika”, a także decyzje „Taty Ratajskiego”. Wszystko to w najautentyczniej-
szej poznańskiej gwarze, będącej wizytówką bohatera i jego tarczą ochronną. Bo 
przecież we wszystkich wypowiedziach Kaczmarka brzmi przekonanie, że „stary 
Poznań umarł w butach” („Ten nasz Ratajski z tym całym świętym Majstratem 
tak się wygina jakby już Poznań został do cna Berlinem, albo jakim Mamsterda-
mem”14), ale też żarliwe zapewnienia obrony poznańskiej tożsamości, jak choćby 
podczas wizyty „woźnego z Majstratu” z nowiną: „nie masz się nazywać Kaczma-
rek, tylko Kaczmarkowski”15; powód: „Na przyszły rok jest Powszechna Wystawa 
Krajowa – i nie śmie być żadnych Kaczmarków ani Ratajczaków w Poznaniu. […] 
Bo tu przyjedzie cała ślachta (pewnie Żydy tyż!) a ona Kaczmarków nie lubi”16. Ale 
Kaczmarek nigdy nie zgodzi się być Kaczmarkowskim! O swoją poznańską tożsa-
mość, której ważnym elementem jest nazwisko, będzie się bił tak, jak w powstaniu 
wielkopolskim o wolną Polskę!

Wilkanowicz i jego współpracownicy wyznawali tę samą, co chwaliszewski bo-
hater filozofię poznańskiego istnienia. Kaczmarek potrafił się im zrewanżować, 
doceniając oręż, jakim jest słowo głoszone na łamach „Pręgierza”:

Całe szczęście – powiadam wam – że jeszcze tyn kochany „Pręgierz” istnieje i wychodzi, bo 
inaczej aus! Świnie razem z plewami by nas zjadły i z porządnygo Kaczmarka ani śladu w Pozna-
niu… Umarł w butach… zabili go i ucik!

Ale ni ma da!... Będzie Kaczmarek dalej pyskował i nikt mu sznupy nie zamknie, choćby 
sam Wojewoda Bniński z grobu wstał, a Królek Rzepa, nasz „Sontagsjäger”, w trumnie się prze-
wrócił…

Będziemy prać wefte i wefte bezpartyjnie, z „lewa” i z „prawa”, delikatnie, bo na wszy się 
kłónicy nie bierze – oboczycie!17

Te słowa zabrzmiały jak program satyrycznego kabaretu, jak katowskie po-
gróżki tych, którzy walczą ze społeczną niesprawiedliwością. O ludzką godność, 
o prawo do lepszego życia. Co potwierdził sam Wilkanowicz, witając w „Pręgierzu” 
nową inicjatywę poznańskiej – rodzącej się w bólach – bohemy: klub literacko-
-artystyczny Ździebko. Co ważne, w Prologu na otwarcie Domu Artystów nie zwra-
cał się do kolegów-pisarzy, malarzy, karykaturzystów, lecz do Kaczmarków i ich 
krewnych jako poeta – „wasz brat rodzony”, z apelem wspólnego frontu przeciwko 
„rodowi filistrów” nazwanego tu wprost „hołotą”.

Obywatelki i obywatele!
niewiele
może wam rzec rybałt bezdomny,
Jako i wy niepomny
przyziemnych, a koniecznych celów życia;
włóczęga, żebrak, a wasz rodzony brat, –

14 Co mówi Kaczmarek!?, „Pręgierz Poznański” z 25 sierpnia 1928 roku, s. 3.
15 Co mówi Kaczmarek!?, „Pręgierz Poznański” z 13 października 1928 roku, s. 3.
16 Tamże.
17 Co mówi Kaczmarek!?, „Pręgierz Poznański” z 9 lutego 1929 roku, s. 3.
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tłumacz cygańskich snów i kpiarz
z tragedii życia

Jesteśmy wszyscy macochy brzydkiej dzieci,
śmieci
na dywanach kołtuńskich sanktuariów,
lunaparów paskarskich pośmiewisko
– a jednak króle
ludzkich dusz
których bóle
wyśpiewać to naszym celem!
– albo tanecznym weselem
rozdmuchać mękę serc,
albo taranem chłosty
rozbijać mury twierdz
i wzlatać duchem […]18.

Być może dlatego, by uhonorować swych bohaterów, Wilkanowicz – który 
od kilkunastu lat zapowiadał utworzenie w Poznaniu kabaretu (jak rozumiemy, 
podstawową trudnością było zebranie wokół wspólnej społecznej i politycznej 
idei grupy katów) – forsował nazwę pierwszej artystycznej scenki tego rodzaju: 
Ździebko? Nie przewidział jednego – literat, malarz, kompozytor, cygan – żaden 
z nich nie należał do świata poznańskiego Chwaliszewa. I odwrotnie – miejska bie-
dota nie czuła powinowactwa z panami artystami. Już w tomie Wilkanowiczow-
skich satyr Goździem w ślip bohater utworu Filary społeczeństwa tak wyrażał się na 
temat leni mieniących się „artystami”:

Dawniej, aby zdobyć sobie w Poznaniu tytuł patrioty, trzeba było posiadać co najmniej fabrykę 
guzików.

Artyści, literaci i inna hołota nie mieli najmniejszej racji bytu i nazywano ich zwykle dar-
mozjadami.

Fuj!...
Na kupca był za głupi, to się dał na artystę!
Robić mu się nie chce […]19.

Nic dziwnego zatem, że prawdziwi poznaniacy obrazili się na twórców Ździeb-
ka, bo nazwę kabaretu odebrali jak naigrawanie się z ich mowy. Zwłaszcza że wcale 
nie oni i ich problemy były przedmiotem zainteresowania miejscowej bohemy.

Widać to wyraźnie w zapowiadających powołanie do życia pierwszej poznań-
skiej scenki kabaretowej fragmentach szopki, publikowanej na łamach „Pręgie-
rza” od 11 sierpnia 1928 roku. Jej bohaterami są między innymi: Cyryl [Ratajski, 
prezydent Poznania], Nuna [Szczurkiewiczowa, aktorka, żona dyrektora Teatru 
Polskiego], [Stanisława] Wysocka, Jan Łukasz [Łuczak], Jąkałowski [Witold No-
skowski], Choler [Jan Koller], cały ten artystyczny, by nie rzec – artystowski, świa-
tek, zamknięty w kręgu własnych problemów i sporów, tak oto charakteryzowany 
przez mości Emila [Zegadłowicza]:

18 R. Wilkanowicz, Prolog na otwarcie Domu Artystów, „Pręgierz Poznański” 1929, nr 1, s. 4.
19 [R. Wilkanowicz], Filary społeczeństwa, w: tegoż, Goździem w ślip, s. 73.
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Emil (śpiewa):
Już miesiąc zaszedł, psy się pośpiły,
Tylko w kawiarniach się świeci,
Ach jakiż jest ten wasz Poznań miły!
Jak tu przyjemnie czas leci!

Jakież teatry, jakież koncerty,
I kabarety i kina,
Potem bifsztyków i eisbain sterty,
Krajowe sztuki i wina.

A co kultury, to nie do wiary,
Sztuka się wszędzie rozpiera,
Tu Teatr Nowy, tam teatr Stary,
Tam sobie średnia Opera.

A jaka wdzięczna wszędzie publika,
Nigdy spektaklu nie zdradzi,
W Operze fika, w dramacie fika,
Na autorów się sadzi.

A wszystkim rządzi Cyryl wspaniały,
Opatrzność przedmieść i miasta,
Ani za duży, ani za mały,
Jak mówi o nim niewiasta!20

Satyra jest wymierzona głównie „w swoich”, w kolegów artystów, a to może nic 
dziwnego, skoro aktorem pierwszego planu poznańskiego życia kabaretowego był 
od samego początku ekscentryczny malarz i poeta Artur Maria Swinarski. Wilka-
nowicz najwyraźniej zaprosił go do współpracy przy tworzeniu szopki 1928 roku. 
Ale chyba szybko pożałował. Przy okazji bowiem publikacji pierwszego fragmentu 
utworu komentował:

Z dniem dzisiejszym zaczynamy druk zapowiedzianej już Szopki Poznańskiej (a raczej wyjątków 
z niej), której to wystawienie w styczniu rb. spaliło na panewce z winy różnych rozczochranych 
rudych Świnarskich. Wyjątki podawane w tym dziale są pióra innego burego Wilka21.

Sześć tygodni później poirytowany redaktor Wilkanowicz kontynuował wyja-
śnienia:

Czuję się zniewolonym przeprosić Szan. Czytelników za brak dalszego ciągu Szopki i… prosić 
o łaskawą cierpliwość.

Ku mojemu uniewinnieniu sprawa tak się przedstawia: Jak zaznaczyłem na początku, do 
współpracy w Szopce (chociaż miałem już gotową) przyjąłem p. Artura Swinarskiego, współpra-
ca jego zaś ograniczyła się do tego, że doprowadził on do jej rozbicia, tak, że nie doczekał się 
Poznań swojej dorocznej Rewii – w dodatku, p. S. mego egzemplarza do dziś dnia mi nie zwrócił 
– co obiecuje uczynić, zaś dotychczasową część podawałem z kartek-duplikatów.

Dalszy ciąg podamy wkrótce. Przepraszam zarazem i za p. Swinarskiego, choć postąpił tak 
po… swinarsku.
        Bury Wilk22.

20 R. Wilkanowicz, Szopka poznańska, „Pręgierz Poznański” z 1 września 1928 roku, s. 6.
21 „Pręgierz Poznański” z 11 sierpnia 1928 roku, s. 6.
22 „Pręgierz Poznański” z 22 września 1928 roku, s. 6.
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Różnice między Wilkanowiczem a Swinarskim, przeradzające się w otwarty 
konflikt, spowodowały mniejszy niż się spodziewano udział zasłużonego satyryka 
w organizacji i tworzeniu programu Ździebka. W szopce z 1929 roku pojawia się on 
jako jeden z jej bohaterów – Wilk, który prowadzi dialog z Jajankiem Wronką [Ja-
nem Wronieckim], nie pozostawiając żadnych wątpliwości, że obaj trafili na kaba-
retową scenę wprost z redakcji „Pręgierza Poznańskiego”: „WRONKA: Tak pracu-
jemy w pocie: dwie bestyje: / Ja, który w drzewie sprośne rzeczy ryję / I Wilk, co na 
endeków wyje”23. Głos zabiera w dalszym ciąguprzede wszystkim Wilk, śpiewając:

Krew naszą pije ciągle N.D.
I chce nas na łopatki kłaść,
Już mówi sam aptekarz Męde,
Że na nic szara maść.

Dalej więc, w żebra bęc, dalej więc!
Każdy endek to straszny zdrajca.
Kopnąć go, ale w co, ale w co?
Pod pręgierz pójdzie winowajca,
Niech pije sobie H2O,
A nie mój C2H6O.

Gdzie byłaby wasza Pe-wu-ka,
Gdyby nie nasza Pe-o-wu?
Porodzić Polskę to nie sztuka,
Gdym ja ją wpierw zapłodnił tu.

Goździem w ślip, goździem w ślip, goździem w ślip!
Weź tę rękę prek od mego dziadka,
W żebra ryp, ciemny typ, w żebra ryp!
Zostanie z ciebie marmeladka,
Gdy koksem siknę tobie w ślip,
Gdy Wilk ci siknie koksem w ślip.

Niech się wydyma pan Dymowski,
Poznania uwieńczony wieszcz24.
Gdy zadmę w róg kasprowiczowski,
To wszystkich przejdzie zimny dreszcz.
[…]
Poezji mojej jubileusz25

Wycisnął mi wzruszenia łzy.
Kongresiak czy też Galileusz
Gratulowali wszyscy mi.

Jeno ta – ha ha ha – jeno ta
Endecka prasa pleitgebrowa26 –

23 Knock-out [A.M. Swinarski], Karykatury poznańskie, przedmowa S. Jazgot, Poznań [1929], 
s. 55.

24 Aluzja do Romana Dmowskiego, laureata pierwszej literackiej nagrody Poznania.
25 Mowa o jubileuszu dwudziestopięciolecia pracy twórczej Romana Wilkanowicza, obchodzo-

nym uroczyście przez redaktora i jego współpracowników na początku roku 1929.
26 Aluzja do Romana Leitgebera, członka zarządu i redaktora spółki wydawniczej Nowa Drukar-

nia Polska, która była właścicielem „Kuriera Poznańskiego”.
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Cicho sza – cicho sza – cicho sza –
Nie powiedziała ani słowa,
Bo ozór mój od dawna zna,
Bo ozór Wilka dobrze zna!27

Drugą szopkę Ździebka, z 1930 roku, Swinarski napisał razem z Leonem 
Sobocińskim28; Swinarski – prolog, epilog i akt drugi; Sobociński (pod pseudo-
nimem Sobótka) – akty pierwszy i trzeci. Wydaje się, że nie było tu już miejsca 
dla Wilkanowicza, skoro w końcowej scenie szopki pojawia się… Miss Chwalisze-
wa. To już nie jest ulubiona przez redaktora „Pręgierza” mieszkanka poznańskiej 
dzielnicy szczunów, lecz niepokojący znak, ostrzeżenie, że i tutaj, do starego Po-
znania, wkracza współczesna kultura zwana masową, kultura, która ujednolica, 
rodzi fałszywe pragnienia i wykorzenia z tradycji. Na takie zmiany Wilkanowicz 
nie mógł i nie chciał się zgodzić.

Odnotowywał życzliwie na łamach „Pręgierza” rozmaite szczegóły wiążące się 
z tą jakże ważną inicjatywą miejscowych artystów. Próbkę możliwości literackich 
i humoru twórców Ździebka zamieścił Wilkanowicz w drugim numerze „Pręgie-
rza” z 1929 roku, opatrując publikowane teksty komentarzem: „nareszcie ludzie 
zmądrzeli w Polsce, bo zaczynają się uczciwie bawić”. Otwiera tę radosną twór-
czość utwór poświęcony Bolesławowi Koreywie, publicyście i pisarzowi, który był 
założycielem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, w latach 1921- 
-1933 jego prezesem:

Ździebko, klub Artystyczno-Literacki zabawiwszy się świetnie w Sylwestra powyczyniał nastę-
pujące kawały, ku uciesze gawiedzi:
BAJECZKA O PREZESIE
Rozgniewał się Koreywo, czuły na honorze,
Że go Papée pominął w „Kwiatach na ugorze”.
„Jak to – zawołał gorzko – Kwiaty bez prezesa?
Wszak ja tutaj panuję, jam prezes, do biesa.
Spłodziłem «Grzech» w teatrze, a w «Nowym Kurierze»
«Zezowatem obliczem» z Reymontem się mierzę.
Sam Rudnicki raz wtóry do laurów mnie zgłosi
Nie daruję więc Papiee, że innych wynosi!” –
„Ździebko” by ułagodzić gniew prezesa srogi
Młodemu krytykowi udziela przestrogi:
Jeśli mu życie miłe, niech w kornej pokorze
Napisze o Koreywie rzecz: „Chwast na ugorze!”29.

27 Knock-out [A.M. Swinarski], dz. cyt., s. 56-57.
28 Leon Sobociński (1895-1948), dziennikarz, pisarz i satyryk, działacz polityczny, związany 

z Pomorzem, gdzie był wydawcą i redaktorem pism oraz działaczem Syndykatu Dziennikarzy Po-
morskich. W latach 1930-1935 pracował w Poznaniu, między innymi był redaktorem naczelnym 
„Gońca Wielkopolskiego” (1931-1932). Szopka napisana wspólnie ze Swinarskim nie była jedynym 
tego typu wyrazem ekspresji literackich i satyrycznych talentów Sobocińskiego; w 1929 roku opu-
blikował Szopę leśną, w 1932 – Przybieżeli do choinki posłowie, Szopkę pomorską i dwuczęściowy wybór 
tekstów zatytułowany Grudziądz w karykaturze i pieśni szopki lokalnej, w 1934 – Szopkę bydgoską.

29 „Pręgierz Poznański” 1929, nr 2, s. 4
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II. Łobuzerka literacka, czyli Ździebko

 Jednak Wilkanowicz nie angażował się we wspólne działania literacko-arty-
stycznej młodzieży. Wolał pozostać samotnym poznańskim katem, bliżej tych za-
korzenionych w dawności pruskiego Poznania mieszkańców Chwaliszewa, z wła-
snym „ździebkowym” przesłaniem: „Ździebko do ździebka – i ziarnko do ziarnka 
– a będzie coś dla Kaczmarka”30…

Pan Arturek i panna Maria

Urodził się – rudym, co już powinno dostatecznie świadczyć o jego urodzie i rycerskiej przyszło-
ści. Nazwisko jego acz szlacheckie żywo przypomina zwierzę znane ze swej tak nieszlachetnej, 
jako i niechlujnej kariery.

W szkole „Zdrojowej” przejął od pana Jerzego Hulewicza manię wielkości, brak talentu 
oraz zdolności do życiowego krętactwa. Przeszedłszy tam niemowlęctwo w pośród rówieśników 
grona, z których niejedni wybili się już na czołowe stanowiska w szeregach tych, którzy dziś 
z talentem dłubią palcem w nosie, albo przeciwnie, wstąpił do armii kanarków, gdy zabrzmiał 
złoty róg, po której kilkakrotnem opuszczeniu – dał się zaraz poznać ze swych literacko-malar-
skich zdolności, znanej tancerce Ricie Saccheto, urządzając jej na Śląsku szereg popisów chore-
ograficznych, na których wyszła p r z y s ł o w i o w o, tj. jak panna z tańca.

Po takich i tym podobnych próbach życiowych wstąpił do faszystów, a uzyskawszy w ten 
sposób zaufanie „Kurjera Poznańskiego” jął się wybijać na czoło.

Po wydaniu z szkatuły rodzinnej (zwłaszcza naiwnej, a chorej umysłowo cioci) pieśni faszy-
stowskich Eja Eja ala la wziął się do „inscenizacji Fausta”, co sztuce, jak wiadomo, ani pomogło, 
ani zaszkodziło, a co stanowczo zaszkodziło nakładcy, którym jak wiadomo, był sam autor – 
i mimowoli księgarz z ulicy Gwarnej.

Kiedy zasłyszał, że pewien sławny literat nazwiskiem Oskar Wilde był znany z tego, że 
jadał pomidory lewą ręką za pomocą dwóch palców – postanowił być także z n a n y m  i  w tym 
celu kręcąc się w kołach młodzieży sportowej męskiej, oświadczał, tak tym, którzy chcieli słu-
chać, jak i tym, którzy nie chcieli, że ma zboczenie à la Oskar Wilde.

Ale to mało! Kiedy go bowiem doszły słuchy, że pewien podupadły aptekarz napisał Szopkę 
Poznańską – przystąpił doń do spółki, a po wyłudzeniu rękopisu „skręcił takowy” i ową Szopkę 
wystawił w restauracji Opery jako n i e z a p r z e c z a l n i e  własną, ku wielkiej radości owej 
chorej cioci.

Rudy ten młodzieniec spoczywa dzisiaj na laurach „szopkowych”, co mu dopomoże do 
otrzymania stypendjum do pa Ryża, od kochanej Cioci, a następnie do zostania Oskarem 
Wild em.

Ollerajt31.

Musiało bardzo iskrzyć pomiędzy Wilkanowiczem a Swinarskim, skoro redak-
tor „Pręgierza” zdecydował się zamieścić na łamach pisma powyższą prezentację 
swego rzekomego współpracownika. Pełną złośliwości, sugestii i niedomówień. 
Taką… jak sam jej bohater: ekscentryczny, nieprzewidywalny. Egocentryk, mi-
toman, skandalista. Satanista i pornograf. Człowiek, który „umiał wszystko i do 
wszystkiego był zdolny”32.

30 „Pręgierz Poznański” 1929, nr 2, s. 6.
31 Pamiętnik z życia wielkich i sławnych literatów, „Pręgierz Poznański” z 13 kwietnia 1929 roku, 

s. 7.
32 A. Janta-Połczyński, dz. cyt., s. 102.


