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  Z kawiarni Caracas rozchodził się 
przyjemny aromat parzonej kawy. 
W suterenie była palarnia. Do kawy 
podawano świeże pączki własnego 
wypieku. Schodzili się tutaj taksówka-
rze. Raz widziałem Aleksandra Wata. 
Niski, z wysuniętą szczęką, w baskij-
skim berecie. Patrzył w okno.
   Po przeciwnej stronie Słupeckiej 
w kamienicy na drugim pietrze miesz-
kał pan Władysław Smólski. Stary 
kawaler, dziwak, oryginał. Opiekował 
się matką i ciotką, dwiema kruchymi 
staruszkami w ciemnych sukniach. 
Mieszkanie dwupokojowe, zagraco-
ne, pełne książek, papierów, starych, 
zniszczonych mebli. Kolekcja koloro-
wych masek i pacynek z lalkowego 
teatru rozwieszona na ścianach. Pan 
Władysław przypominał profesora Fi-
lutka z rysunku Lengrena. Mógł też 
być profesorem Tutką z opowieści Je-
rzego Szaniawskiego drukowanych 
w „Przekroju”. Twarz okrągła, rumia-
na, pękaty nos, błyszcząca łysina oko-
lona kępkami siwych włosów, dobro-
duszne oczy. Zawsze w ciemnym gar-
niturze, świecącym z wysługi lat, z 
nieodłączną skórzaną teczką; prze-
mierzał miasto, zachodząc do redakcji 
„Kierunków” na Mokotowskiej, wy-
dawnictwa Pax na Chocimskiej i Ka-
wiarni Literatów. Pana Władysława 
Smólskiego poznałem w 1960 roku 
w domu rodziców Joli na Lwowskiej. 
Był przyjacielem rodziny, traktowa-
nym serdecznie, z lekkimi kpinkami 
z powodu dziwactw. – Panie Władziu 
– zwracali się do niego wszyscy.
  Rodzice Joli znali go jeszcze z cza-
sów przed kataklizmem. Opowiadał 
staroświeckie facecje i cieniutko chi-
chotał. Groza XX wieku była mu nie-
obca od pierwszej wojny światowej. 
Ostatnim pociągiem ewakuacyjnym 
wyjechał z ogarniętego przez bolsze-
wików Kijowa. Stryj pana Władzia 
był ministrem spraw wewnętrznych 
w jednym z pierwszych rządów II 
Rzeczypospolitej i ewakuacja roda-
ków była jego pomysłem. Kijów to 
miasto dzieciństwa pana Władzia; 
pamietał dziejące się tam burzliwe 
i krwawe wydarzenia, które tak su-
gestywnie opisał Bułhakow w Białej 
gwardii. Opowieści o atamanie Sko-
ropadskim, Niemcach, petlurowcach, 
bat’ce Machno i bolszewikach działa-
ły silnie na wyobraźnię i kojarzyły się 
nieodparcie z apokaliptycznym chao-
sem, Często przy stole na Lwowskiej 
odzywała się historia. Ta najdawniej-
sza z początku wieku bywała nostal-
giczna, spowita w przyjemną mgiełkę 
schyłku Europy starego porządku. Joli 
ojciec czytał w oryginale klasyków 
literatury francuskiej, rosyjskiej, nie-
mieckiej. Najczęściej wracał do Toł-
stoja, Prousta, Verlaine’a. Pisał szkic 
o konflikcie Verlaine’a z Rimbaudem, 
zakończonym sprawą sądową i osa-
dzeniem tego pierwszego w więzie-
niu w Mons. Wydrukował ów tekst 
w prawniczym piśmie. Tylko o ostat-
niej wojnie niewiele mówiono.
  Pan Władzio podczas okupacji na-
leżał do AK i działał w Organizacji 
Żegota. Między innymi zajmował się 
wyprowadzeniem Joli z getta. Zna-
lazła się pod jego opieką. Pamietała 
mieszkanie na Słupeckiej i obowiązek 
natychmiastowego chowania się w ką-
cie za szafą, kiedy rozlegał się dzwo-
nek do drzwi. Pan Władzio uczył ją 
Ojcze nasz i innych modlitw. Musiała 
wielokrotnie powtarzać w całości i na 
wyrywki. Karcił surowo za pomyłki. 

Ze Słupeckiej przeprowadził ją do in-
nego mieszkania. Potem do jeszcze 
innego. Wreszcie do klasztoru Sióstr 
Rodziny Marii. Tam znalazła schro-
nienie do końca wojny. Władysław 
Smólski również pomagał matce Joli 
w przemieszczaniu się po okupacyjnej 
Warszawie. Wyszukiwał kryjówki.
  Raz była rozmowa o jakiejś doroż-
ce i wścibskim dorożkarzu. Zdarzenie 
zaczęło przybierać charakter opresji i 
dorożkarz z rosnącą natarczywością
domagał się wielokrotnie wyższej o-
płaty za przejazd. Skończyło się szczę-
śliwie. Raz znów ojciec Joli przestał
nagle żartować, bo przypomniało mu 
się, że gdy był zatrudniony jako Gra-
bowski w niemieckiej firmie budowla-
nej w Wołkowysku, szef Niemiec kie-
dyś popatrzył na niego z takim dziw-
nym zastanowieniem, aż zrobiło mu 
się straszno.
  Jednak o tym wszystkim niechętnie 
i rzadko mówiono. Przedmiotem roz-
mów były czasy przedwojenne, kiedy
to pan Władzio przyjaźnił się z bratem 
ojca Joli, Maurycym, wybitnie uzdol-
nionym muzykiem, i jako młodzi lu-
dzie z zapałem czytali „Wiadomości 
Literackie”, przesiadywali w kawiar-
niach, gdzie zbierał się światek artys-
tyczny, i ukradkiem obserwowali głoś-
nych poetów, malarzy, aktorów. Z te-
matów współczesnych – konkursy 
chopinowskie dostarczały dużo emo-
cji. Jeszcze losy gwiazd teatru były 
żywe. Maria Malicka, Nina Andrycz, 
Seweryna Broniszówna, Irena Eich-
lerówna. One nadal świeciły mocnym 
blaskiem jak przed wojną. O tym częs-
to z zapałem mówiono przy okrągłym 
stole ma Lwowskiej. Czasem stół po-
większano, wsuwając w środek dwie 
zapasowe deski schowane pod blatem; 
przybywało więcej gości: znany eko-
nomista Michał Kalecki z żoną, pan 
Julek Pawłowski, kompan ojca Joli 
okupacyjnych perypetii. Niedawno 
w Toronto obchodził setne urodziny.
  Okupacja powróciła później z okazji 
książki Władysława Smólskiego Losy 
dziecka. Powieść została wydana w In-
stytucie Wydawniczym Pax i opisywa-
ła perypetie sześcioletniej dziewczyn-
ki, ukrywającej się u dobrych ludzi po 
aryjskiej stronie miasta. Narracja rze-
czowa, oszczędna. Na każdej prawie 
karcie śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Książka została przełożona na język 
holenderski i pan Władzio cieszył się 
z sukcesu. Spodziewał się następnych 
przekładów.

  Powodziło mu się marnie i nie miał 
wiele satysfakcji z pracy pisarskiej. 
Zanosił fragmenty swoich utworów 
do czasopism literackich, ale rzadko 
coś ukazywało się drukiem. Napisał 
sztukę o świętym Franciszku z Asyżu 
i jej wystawienie w łódzkim teatrze 
dało mu największą radość. Dobrzy 
aktorzy, znany reżyser. Szukał innych 
teatrów dla swego Franciszka. Z tej
przyczyny wydał na Słupeckiej przyję-
cie. Zostałem zaproszony z Jolą. Tam
poznałem Jana Kreczmara, aktorkę
Karolinę Lubieńską i poetę Eugeniu-
sza Żytomirskiego. Kreczmar był su-
chym, żylastym mężczyzną. Raczej
małomówny, pił dużo. Bez większego 
zainteresowania słuchał rozmów przy 
stole. W pewnym momencie jego u-
wagę zwróciły pacynki z lalkowego
teatru, których pokaźny zbiór zgro-
madził pan Władzio. Zdejmował je ze 
ściany, nakładał jak rękawice na dłoń 
i przebierając biegle palcami, formo-
wał na kształt ludzkiej twarzy, nada-
wał zmienne grymasy i w zależności 
od tego, jaką pacynka miała grać rolę 
w przedstawieniu, przemawiał coraz 
to innym głosem. Bardzo to było za-
bawne. Poeta Eugeniusz Żytomirski 
(podczas okupacji krupier w niemiec-
kim kasynie na Szucha, skierowany 
tam przez wywiad AK) wspominał at-
mosferę wieczorów poetyckich w oku-
powanej Warszawie. Wstał i zaczął
deklamować swój wiersz o Chopinie, 
który napisał w tamtym czasie. Wy-
glądał bardzo patetycznie, czarny kos-
myk włosów opadał mu na czoło, go-
rejące oczy i głos przenikliwy, wez-
brany emocją. Recytacja była afek-
towna, histeryczna i oboje z Jolą chi-
chotaliśmy cichaczem. Poeta obraził 
się, opadł na krzesło i popatrzył na 
nas z niezmiernym obrzydzeniem. 
Pan Władzio rozładował napięcie, 
wznosząc toast kielichem wina.
– Maślacz – powiedział – bardzo 
smaczny.
   Lubił słodkie wina, słodycze.
  Pani Lubieńska rozpoczęła z nim 
dyskusję o horoskopach. Pan Władzio 
był z zamiłowania astrologiem, chi-
romantą. Nieraz odprawiał magiczne 
seanse z Jolą. Mówił o koniunkcjach 
gwiazd, wymieniał nazwy planet, kon-
stelacji. Potrzebna była dokładna data
urodzin, godzina. Pewnego razu od-
wiedził pana Władzia astrolog najwyż-
szego stopnia wtajemniczenia. Jego 
mistrz. Pochyleni nad papierami, wy-
glądali jak kabaliści. W tej dziedzinie 

dużo było matematyki, geometrycz-
nych wykresów, symboli. Jakby kapi-
tan okrętu ze swoim pierwszym ofice-
rem wytyczali na mapie drogę przez 
morza i oceany. Jeden z horoskopów 
autorstwa pana Władzia zapamiętała 
Jola na całe życie. Przepowiadał jej 
niebywałe podróże; zamieszka gdzieś 
na antypodach, będzie to kraina sło-
neczna, bogata w roślinność, różno-
barwne ptactwo. Śmialiśmy się i śmie-
jemy dotąd z tego, co tak bajkowo 
przepowiedziały gwiazdy. Śmiał się i 
pan Władzio.

  Jego podopieczni, dozgonnie mu 
wdzięczni za pomoc podczas okupa-
cji, podpisali oświadczenie dla Yad 
Vashem w Izraelu o jego zasługach 
i posadzono mu drzewko w Jerozo-
limie. Został Sprawiedliwym wśród 
Narodów Świata. Był bardzo skrom-
ny, nigdy siebie nie wynosił ani nie 
wymagał wdzięczności, jednak to 
oliwne drzewko miało dla niego bar-
dzo duże znaczenie. Jolę, choć głoś-
no o tym nie mówiła, łączyły z nim 
silne więzy. Spełniał przecież w jej 
dzieciństwie rolę opiekuna i przewod-
nika. W nieoczekiwanych chwilach 
przypominała sobie zakazy i nakazy, 
które w tamtych czasach cierpliwie jej 
wpajał pan Władzio. Powymierały 
mu kolejno staruszki, ciotka i matka, 
pozostał sam. Wiekowy i nieporadny.
  Przyjął do wolnego pokoju na stan-
cję studenta. Chłopak pomagał mu 
w trudach codzienności, zajmował się 
zakupami, porządkiem, chodzili razem 
na spacery. Pan Władzio pod koniec 
życia znalazł oparcie w kimś bliskim 
i oddanym. Student ożenił się i do 
mieszkania na Słupeckiej wprowadzi-
ła się dziewczyna. Oboje z jednakową 
troską dbali o niego. Nie pisał już nic 
nowego i zarzucił astrologię. Zgasł 
cicho, we śnie. W testamencie uczynił 
studenta swoim spadkobiercą.
  W tym samym czasie też przestała 
istnieć kawiarnia Caracas i uszedł bez-
powrotnie aromat palonej kawy.

   Marek Nowakowski, Nekropolis, 
Świat Książki, Warszawa 2005

Zbigniew Słojewski, występujący 
w późniejszych latach jako jadowity 
felietonista Hamilton. Wśród nich 
Stanisław Grochowiak cieszył się 
znacznym mirem. Był poetą całą gę-
bą. Miejsce znajdowało się na tak 
zwanym szlaku i od razu można było 
przenieść się naprzeciw. Tam w pięt-
piętrowej ruderze mały sklepik typu 
„mydło i powidło”, ale z piwem, pro-
wadziła „Mama Pawlikowska”, typo-
wa warszawska kupcowa niższej gil-
dii. Lubiła młodych oryginałów i na-
wet potrafiła nalać kufel piwa na kre-
dyt. Jedni nazywali ją Mamą, inni 
Ciocią. Na beczkach przed sklepem 
przesiadywali utrudzeni marszrutą 
wędrowcy, Janek Himilsbach i Józek 
Gielo, nierozłączna wtedy para. Józek, 
zdeklasowany poeta, lump z zamiło-
wania, zwykle rozczapierzał sękate 
paluchy prawej dłoni, prostował je 
na sztorc lewą ręką i zaczynał po-
wolnym głuchym głosem: – Sprawa 
pierwsza... Janek przysłuchiwał się 
jego wywodom z ciężkim namysłem 
na kamieniarskim obliczu. Szlak piel-
grzymów wiódł dalej do sklepu z pi-
wem, zwanego Pod Chrystusem, wi-
niarni U Hopfera, Kawiarni Literatów 
aż do Manekina, klubu w piwnicy na 
Starym Mieście, który wieńczył nocą 
wędrówkę.
  U Artystów czytaliśmy kolejne od-
cinki drukowanego we „Współczes-
ności” reportażu Andrzeja Brychta 
o szpitalu wariatów Dom bez klamek. 
Ilustrował tekst Andrzej Sielecki, który 
coraz bardziej pogrążał się w bezdnie 
pijaństwa. W jego alkoholicznej de-
speracji zawierało się coś imponują-
cego; manifestował całkowitą niechęć
do trzeźwego życia. Był urodziwym 
młodzieńcem. Prowadzał ze sobą 
Krysię Wodzińską, szczupłą, wiotką 
dziewczynę o twarzy damy z daw-
nych portretów, zielonooką i rudo-
włosą. Poruszała się lekko, zmysłowo; 
długie, wąskie dłonie o delikatnym 
deseniu niebieskich żyłek. Stanowiła 
obiekt westchnień młodych artystów. 
Niektórzy malarze namawiali ją do 
pozowania. Jakiś jej portret powstał 
na pewno. Krysię poznałem w cza-
sach studenckich. Oboje byliśmy z le-
wej podmiejskiej. Jeździliśmy kolej-
ką EKD lub elektrycznym pociągiem. 
Na drewnianym dworcu średnico-
wym czytałem jej pierwociny literac-
kie. Okno, za szybą deszcz. Oparci 
o ścianę, odwróceni plecami do kłę-
biących się podróżnych. Głos z me-
gafonu zapowiada opóźniony pociąg 
do Błonia, Otwocka. Czytam i patrzę 
w jej zielone oczy. Twórca i muza. 
Czuję śmieszność sytuacji. Jednak po-
trzeba podzielenia się płodami swojej
wyobraźni z ładną, wrażliwą dziew-
czyną jest nieprzeparta.
  U Artystów również pierwszy raz 
zobaczyłem Marka Hłaskę. Zawitał 
w blasku sławy. Wysoki, zdobywczy, 
z zawadiackim uśmieszkiem. Była 
zima wtedy, a on miał biały, rosyjski 
kozuch. Takie kożuchy nabywało się 
u kolejarzy i radzieckich żołnierzy na 
bazarach. Stanął w progu i się rozglą-
dał. Wszyscy go rozpoznali. Był już 
po Pierwszym kroku w chmurach. 
Marian Bogusz, może Janek Młodo-
żeniec – znali go. Przysiadł się do nich. 
A my patrzyliśmy na niego ukrad-
kiem. Z podziwem. Z zazdrością. Też 
szykowaliśmy się do wielkiego sko-
ku.
  Kawiarenka U Artystów zakończyła 
swój żywot z początkiem lat siedem-
dziesiątych. Przeistoczyła się w sklep 
spożywczy, który trwa do dzisiaj.

Pan Władzio


