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Zmarł pisarz Marek Nowakowski. 
„Uwiecznił świat, który na naszych 
oczach przemija”

   Po długiej chorobie 16 maja 2014 
roku zmarł Marek Nowakowski, je-
den z najciekawszych polskich pisa-
rzy ostatniego półwiecza, scenarzysta, 
publicysta „Gazety Polskiej Codzien-
nie”.
 Marek Nowakowski urodził się 2 mar-
ca 1935 w Warszawie. Studiował pra-
wo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Debiutował w 1957, ogłoszonym na 
łamach „Nowej Kultury” opowiada-
niem „Kwadratowy”.
  Potem ukazywały się kolejno zbiory 
opowiadań „Ten stary złodziej” (1958) 
i „Benek Kwiaciarz” (1961). W tych 
utworach pisarz zarysował główny ob-
szar swoich literackich zainteresowań 
- świat marginesu, lumpów, prostytu-
tek, doliniarzy i paserów, żyjących na 
marginesie spraw i kodeksów „normal-
nego” społeczeństwa, ludzi skłóconych 
z prawem.
   W latach 90. Nowakowski wydał 
kilka książek w satyryczny sposób 
ukazujących rzeczywistość społeczną 
Polski z okresu transformacji ustrojo-
wej: „Homo Polonicus” (1992), „Grec-
ki bożek” (1993). W 2005 napisał 
książkę „Nekropolis”, w której wraca 
do Warszawy z lat swojej młodości, 
dając obraz ówczesnego życia literac-
kiego stolicy.
 - Nowakowski uwiecznił świat, który 
na naszych oczach przemija, warszaw-
skich cwaniaków, budek z piwem, pi-
jackich melin, honorowych przestęp-
ców. W dobie, gdy literatura unika 
konkretów taka pasja dokumentowa-
nia, zatrzymywania czasu, zasługuje 
na najwyższy szacunek - powiedział 
przewodniczący jury Nagrody Literac-
kiej miasta Warszawa, prof. Andrzej
Makowiecki, kiedy w 2010 roku wrę-
czał Markowi Nowakowskiemu na-
grodę dla Warszawskiego Twórcy.
  7 maja nakładem Iskier ukazała się 
ostatnia książka Marka Nowakowskie-
go - „Dziennik podróży w przeszłość”,

 To była kawiarenka na rogu Oboźnej 
i Karasia. Z narożnika drzwi prowa-
dziły do niewielkiego, obskurnego po-
mieszczenia. Nie był to jakiś relikt 
z dobrych czasów jak Kopciuszek w 
Alejach Jerozolimskich czy Galiński 
na placu Trzech Krzyży. Żadnych sto-
lików z marmurowymi blatami, sece-
syjnych krzesełek z wdzięcznie po-
wyginanymi nóżkami ani mosięż-
nych ozdób nad bufetem. Zwyczajny, 
peerelowski lokalik pod egidą WZG. 
Kontuar, półki z tanim winem, może 
likier miętowy i pomarańczowy, gab-
lota z ciastkami, może jeszcze bita 
śmietana oprószona czekoladą w pu-
charkach. Stolików o kwadratowych 
blatach przykrytych ceratą ledwie kilka. 
I nie wiem, czy nazywała się U Artys-
tów, czy tak się mówiło. Może stąd to 
się wzięło, że przychodzili tu malarze 
i studenci ASP. Obsługa żeńska, panie 
w białych fartuchach, dosyć szorstkie 
w obejściu, ale w miarę wyrozumiałe. 
Piwa nie podawano. Tylko wina: wy-
trawne, półsłodkie, słodkie, no i likiery. 
Lokalik popularny, raz po raz brzęczał 
dzwonek i otwierały się drzwi. Już od 
dziewiątej do wieczora.
 A ci artyści! Pamiętam ich jako ano-
nimową ciżbę. Niektórzy giną w mro-
ku, inni bardzo wyraziści, pełni eks-
presji, rozprawiali gorączkowo, gesty-
kulowali, oczy, głosy. Sztuka była naj-
ważniejszym tematem, w wydaniu
młodzieńczym, często infantylnym, 
mocna podgrzana alkoholem, podłym
winem, słodkim likierem, powodowa-
ła często śmieszny bełkot w rodzaju: ja 
to dopiero ruszę z posad bryłę świata. 
W przewadze studenci z wydziałów 
malarstwa, rzeźby, mniej z grafiki –
grafika bardziej pragmatyczna, pozba-
wiona skrzydeł, przyziemna. Często 
z blejtramami pod pachą, rulonami 
brystolu, dłonie poplamione farbami. 
W tamtych czasach, szarych i zunifi-
kowanych, wyróżniali się odrębnym, 
indywidualnym sposobem bycia, ory-
ginalnością strojów. Jakaś bluza z pa-
gonami, beret, fantazyjna kamizelka, 
kolorowa marynarka; zapewne kosz-
tem znacznych wyrzeczeń w budże-

tom wspomnień obejmujący okres od 
późnych lat czterdziestych do począt-
ku pięćdziesiątych XX wieku.
 - Był mistrzem krótkiej formy. Był 
świetnym portrecistą środowisk częs-
to lumpenproletariatu, małych uliczek 
Pragi, Woli czy Włoch, z których się 
wywodził. Ale przede wszystkim był 
przykładem bardzo konsekwentnej i 
nieugiętej postawy wobec komuniz-
mu. Wielu pisarzy z komunizmem 
miało swoje porachunki, ale Marek 
Nowakowski w tej postawie był od 
samego początku szczególnie konsek-
wentny - powiedział o zmarłym pisarz, 
dziennikarz Jacek Moskwa, który kie-
ruje pracami warszawskiego oddziału 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

  I dodał: - Był człowiekiem, którego 
można tylko kochać, przede wszyst-
kim dlatego, że bardzo serdecznie 
opiekował się młodszymi twórcami. 
Wielu z młodszych kolegów próbo-
wało go naśladować (...), często udzie-
lał im rad. W bezpośrednich kontak-
tach był bardzo serdeczny, lubił z ko-
legami spotkać się towarzysko, wstą-
pić do baru czy restauracji. Był jedną 
z najbardziej charakterystycznych po-
staci życia literackiego Warszawy lat 
60. i 70., być może nawet najbardziej 
charakterystyczną.
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cie zdobywali taką nietypową garde-
robę „na ciuchach”, Skaryszewska, 
plac Szembeka. Zawsze w towarzyst-
wie zapatrzonych dziewczyn, odda-
nych całym sercem i ciałem swoim 
wybrańcom.
 Zacząłem tu przychodzić około 1954 
roku. Zapoznałem się z kilkoma mło-
dymi artystami. Bartek, żywy jak sreb-
ro, pełen energii i humoru. Eksplodo-
wał dziwacznymi pomysłami, może 
prekursor happeningów. Jurry Zieliń-
ski, mały, barczysty, o okrągłej gło-
wie, chłopski syn, ogarnięty pasją ma-
lowania. W latach siedemdziesiątych 
Jurry namalował dowcipny obraz; za-
stanawiał i skłaniał do namysłu. Wiel-
kie, białe jajko, lekko nadpęknięte, na 
niebieskim tle, podpisał: „Nie pękaj!
Ludzie cię lubią”. Malował z zaciek-
łym uporem. Wystawiał. W ostatnich 
latach życia miał pracownię na Pra-
dze, strych w kamienicy na Markow-
skiej. Lubił ubierać się półwojskowo, 
rogatywka, szeroki pas, żołnierskie 
buty. Chmielił zbyt często. Pewnego 
popołudnia, zamknięty na klucz przez 
żonę, wywędrował oknem i trzyma-
jąc się gzymsu, próbował dotrzeć do 
klatki schodowej. Obsunął się i spadł 
z trzeciego piętra na beton podwórza. 
Trup na miejscu. Ale wybiegam bar-
dzo daleko w późniejsze lata. Na razie 
studiował i szukał po omacku włas-
nych środków wyrazu.
  U Artystów pokazywał się Marian 
Bogusz, malarz bardzo uznany. W krę-
gach młodych uchodził za śmiałego 
nowatora, który wytycza drogę. Był 
jednym z organizatorów słynnej wy-
stawy zwanej Antyarsenałem. Otacza-
li go zasłuchani wielbiciele, uczniowie. 
Rubaszny, otyły, niedbale ubrany. Au-
torytet. Wpadał tu regularnie Andrzej 
Sielecki, grafik, przystojniak, mocno 
trunkowy. Pamiętam, jak kiedyś po 
raz pierwszy zobaczyłem Jana Mło-
dożeńca, znakomitego rysownika, au-
tora plakatów, ilustracji i projektów 
okładek książkowych. Wtoczył się do 
Artystów w pomiętym ubraniu, uty-
łany w sadzy, miale węglowym czy 
czymś podobnym. Wyglądał jak klo-
szard. Pił, co mu podtykali, i powta-
rzał z posępnym uporem: – Tata Mar-

mieładow przebalował wszystko! Nie
wiem, czego dotyczyły te słowa, ale 
brzmiały złowieszczo. Sam Młodoże-
niec sprawiał wrażenie człowieka nie-
obecnego, pogrążonego we własnym 
ciemnym świecie. Ślepe, niebieskie 
oczy, kamienna twarz. Alkoholowy 
derwisz, który wychynął z jamy, gdzie 
zwalił go nagły sen, ocknął się i wy-
szedł na światło dzienne. Powędrował 
przed siebie w lunatycznym transie. 
Nadal jednak prześladowały go de-
mony.
  W 1958 roku poznałem go bliżej i 
zaprzyjaźniliśmy się na całe życie. Za-
projektował okładkę do mojej pierw-
szej książki, zbioru opowiadań Ten 
stary złodziej. Dobrze się z nim roz-
mawiało. Jako jeden z nielicznych 
wśród malarzy, rzeźbiarzy, grafików 
bardzo dużo czytał, czuł sztukę pisa-
nia i była mu potrzebna. Reagował na 
obrazy ze słów równie silnie, jak na 
malowidło czy rysunki. Sam zresztą 
tworzył grafiki połączone z własnym 
komentarzem literackim, nieco absur-
dalnym, lecz celnym. Jego ojciec, Sta-
nisław Młodożeniec, był poetą przez 
pewien czas związanym z grupą fu-
turystów. Janek pokazał tomik jego 
wierszy. Opowiadał o przyjaźni ojca 
z Tytusem Czyżewskim. Sporządził 
jeszcze okładkę do kolejnej mojej 
książki Trampoliny. Zarówna ta do
Tego starego złodzieja, jak druga, tra-
fiały w sedno, oszczędne i wymowne, 
z tą charakterystyczną kaligrafią, liter-
nictwem, znakiem firmowym Jana 
Młodożeńca.
  Kawiarnia U Artystów była przytu-
liskiem dla młodych ludzi zaczynają-
cych lub pragnących uprawiać sztukę
w czasie, który poprzedzał Paździer-
nik 1956 roku. Czuło się tutaj pewne 
wrzenie, podniesioną temperaturę; 
młodzi ludzie najlepiej odbierali pod-
skórne prądy, które przybierały wów-
czas na sile. Z malarzami bratali się 
adepci pióra. W pobliżu (Pałac Sta-
szica) mieściła się redakcja literac-
kiego tygodnika „Współczesność” i 
początkujący poeci, prozaicy chętnie
tutaj zachodzili. Leszek Płażewski, 
mój rodak z Włoch. Roman Śliwo-
nik, najlepszy bokser wśród poetów, 
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