Przys

dawniej bywało w polskiej stolicy. Poznajemy też środowisko warszawskich cwaniaków, którzy budzą naszą
sympatię, posługują się warszawską gwarą i są w stanie poradzić sobie prawie w każdej sytuacji, nawet tej
bez wyjścia. To właśnie w nich żyje dawna, przedwojenna Warszawa, zachwycająca swoim, utraconym
w wyniku wojny, pięknem.
Po raz pierwszy powieść Cafe „Pod Minogą” ukazała
się w 1947 roku. Powodzenie debiutanckiej powieści
zachęciło „Wiecha” do napisania jej dalszego ciągu.
Trzynaście lat później na półki księgarń trafił drugi tom
poświęcony losom ferajny Maniusia Kitajca, Maniuś
Kitajec i jego ferajna (1960).

Czarny

Stefan Wiechecki,
pseudonim „Wiech” (1896-1979)
„Homer warszawskiej ulicy”, publicysta,
pisarz i satyryk. Rodowity warszawiak, który w swoich utworach utrwalił warszawską
gwarę, łącząc jej różne odmiany w jedną.
Zajmował się nie tylko pisaniem tekstów w
stołecznej prasie codziennej, ale także pisaniem i przerabianiem scenariuszy filmowych. W swoim życiu grywał na teatralnych scenach, a w latach dwudziestych XX
wieku prowadził Teatr Popularny na Woli.
Potem zajął się pisaniem do „Kuriera Czerwonego”; został sprawozdawcą sądowym.
Z sali rozpraw wyniósł wiele historii, które
później stały się kanwą jego felietonów. Był
czytany i podziwiany przez największych,
współczesnych mu ludzi pióra, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Juliana Tuwima czy
Antoniego Słonimskiego.
Przez całe życie był związany ze stolicą,
główną bohaterką jego twórczości. Dowiódł
też swojej patriotycznej postawy w trudnych momentach historii. Służył w legionach Piłsudskiego, walczył z bolszewikami
w 1920 roku, w czasie drugiej wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną. Brał udział w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście. Po wojnie
pozostał w Warszawie, której był wierny aż
do śmierci. Dziś o jego zasługach przypomina nam Pasaż Wiecha, w pobliżu warszawskich Domów Centrum.

Dzięki „Wiechowi” przetrwała
atmosfera dawnej Warszawy.
Chociaż na
próżno będziemy szukać café
„Pod Minogą” i
nie odtworzymy
„detalycznego”
wyglądu przedwojennej Warszawy, możemy sobie wyobrazić te miejsca i warszawiaków, którzy przeszli już
do historii.
W okresie powojennym „Wiech” zmagał się z krytyką, zwłaszcza ze strony
osób zarzucających jego bohaterom postawę promującą lenistwo i cwaniactwo,
zaprzeczającą ideałom ciężkiej pracy, wychwalanej przez ówczesną komunistyczna propagandę. To właśnie wtedy zostały
opublikowane jedyne dwie powieści
„Wiecha”. Obie są kroniką przygód ferajny
Maniusia Kitajca i jego przyjaciół.
Gdzie mieszkał „Wiech”? Kilkakrotnie zmieniał miejsce swojego zamieszkania. Na świat
przyszedł „w małym domku na Woli, na
wprost kościółka Sowińskiego”. Następnie
wraz z rodzicami przeniósł się na ulicę Wielką pod numer 45. W czasie Powstania Warszawskiego przebywał na Starym Mieście.
Potem mieszkał m.in. na Saskiej Kępie i na
Pradze.

Przystanek drugi:

W café „Pod Minogą”

„Warszawa da się lubić!”
Warszawa da się lubić . Przekonał się o tym pewien
przybysz z Afryki. Zresztą miłością zapałał nie tylko do
miasta, ale i do jednej z warszawianek, Apolonii Karaluch. A działo się to jeszcze w ubiegłym stuleciu. Jednak zacznijmy naszą opowieść od początku. W miejscu,
gdzie znajduje się źródło tej niezwykłej historii. W café
„Pod Minogą”!

Czarny Generał

„Wiech” o tym, jak powstało
Cafe „Pod Minogą”
Powieść była oparta na dziejach okupacyjnych i wczesnopowojennych pewnego towarzystwa złożonego
głównie z warszawskich taksówkarzy, mieszkających na
Starówce. Okupacyjne przeżycia bohaterów miały w większości wypadków za podstawę realne fakty, nieco tylko
zmienione, przystosowane do biegu powieściowej akcji.

Przystanek pierwszy:

Dwie powieści „Wiecha”
Cafe „Pod Minogą” oraz Maniuś Kitajec i jego ferajna
były jedynymi powieściami w dorobku „Wiecha”. Przed
i po ich powstaniu Wiechecki pisał przede wszystkim
krótkie teksty w formie felietonów, opisując w nich
warszawską rzeczywistość, z którą stykał się dosłownie wszędzie, na ulicy, w sali sądowej, na targowisku,
i o której opowiadali mu rodowici warszawiacy.
Formuła powieści skłoniła „Wiecha” do obszerniejszego potraktowania losów stołecznych szoferaków,
do których grona został włączony egzotyczny warszawiak pochodzenia afrykańskiego, nazywany Jumbo
Johnsonem. I tak Cafe „Pod Minogą” to opowiadanie
o losach ferajny Kitajca tuż przed wojną, w jej trakcie

„Pod Minogą”
Ten rozsławiony przez „Wiecha” lokal istniał wyłącznie w jego powieści. Dziś do roli spadkobiercy „Pod
Minogą” aspiruje
restauracja
„Zapiecek”, zlokalizowana
Przystanek
pierwszy
na rogu ulic Zapiecek i Piwnej, chociaż nie przypomina
ona wiechowskiego pierwowzoru. Nie ma w niej bowiem tych warszawiaków, których spotykał przed wojną „Wiech”.
Nazwa „Pod Minogą” miała, zgodnie z tym, co napisał „Wiech”, nawiązywać albo do minoga w musztardzie, oferowanego dawniej klientom tego przybytku,
albo pochodzić od przydomka, którym jeden z klientów
tego lokalu nazwał żonę Aniołka, panią Serafinę. Dziś
możemy się tylko domyślać, skąd tak naprawdę wzięła
się nazwa rozsławionej przez Wiecheckiego na całą powojenną Warszawę „restauracja III kategorii z wyszynkiem”.
„Pod Minogą” bywali przeróżni goście. Wizyta w tej
restauracji byłaby nie lada gratką dla nas, współczesnych. Pozwoliłaby poznać stolicę, jaką była przed tragiczną w skutkach drugą wojną światową. O wyjątkowości restauracji stanowił bowiem nie jej wystrój, ale
ludzie, którzy tworzyli atmosferę tej staromiejskiej
knajpki. Z ich ust usłyszelibyśmy pewnie niejedną opowieść, będącą podstawą felietonów „Wiecha”.
Odwołajmy się do naszej wyobraźni i cofnijmy się w
czasie, do 1939 roku, do okresu tuż przed wybuchem
wojny. Pewnego dnia, w café „Pod Minogą” zjawiają się
warszawscy szoferacy z „czarnem facetem z Afryki”.
Pojawienie się tak niecodziennego gościa wywołało
nieliche poruszenie. W przedwojennej Warszawie
mieszkały na stałe najwyżej dwie lub trzy osoby afrykańskiego pochodzenia. Sam „Wiech” pisał, że do wykreowania postaci afrykańskiego warszawiaka skłoniło
go spotkanie, do którego doszło jeszcze przed wojną,
na rogu ulic Złotej i Zielnej. Był to jednak swego rodzaju ewenement, ponieważ Afrykanin w Warszawie nie
był widokiem tak powszechnym, jak współcześnie.
Ów „czarny facet z Afryki”, wykreowany przez
„Wiecha”, nazywał się Jumbo Johnson. Dowiadujemy
się, że pracował u Amerykanina Briksa, „przedstawiciela wielkiej firmy samochodowej”. Jumbo był, podobnie
jak Maniuś Kitajec i bracia Piskorscy, szoferakiem.
W związku z tajemniczym zniknięciem swojego chlebodawcy, Jumbo ukrywał się przed policją, niepewny następstw ewentualnego przesłuchania. Pomogli mu

i tuż po jej zakończeniu. Druga część opowieści o Jumbo i jego przyjaciołach wprowadza nas w świat nowej
Warszawy, która bezpowrotnie zmieniła swoje oblicze
po zniszczeniach wojennych i w której władzę sprawują komuniści.
Mimo burzliwych dziejów Warszawy, dzięki obu powieściom „Wiecha” zachowała się pamięć o tym, jak

warszawscy taksówkarze z ferajny Kitajca, z którymi
przyszedł do café „Pod Minogą”. Afrykanin budził
w tym miejscu ogromną sensację. Wyobrażenia ówczesnych warszawiaków na temat osób pochodzących
z Afryki wynikały z błędnego przekonania, które kazało
postrzegać mieszkańców tego kontynentu jako dzikich
ludzi, posilających się „ludzkiem mięsem” lub małpami.
Na takie widzenie Afryki wpływały ograniczone kontakty z tym kontynentem, a co za tym idzie limitowana
tymi sporadycznymi kontaktami wiedza. Dlatego pan
Konstanty Aniołek był pewien, że taki gość żywi się
małpami i papugami. Jakież było jego zdziwienie, kiedy
usłyszał w odpowiedzi:
„Z kogo że pan tu humorystyczną drakie odstawiasz, panie szanowny, jaki że ja dzik jestem, o wiele
dwadzieścia pięć lat w Warszawie mieszkam. Małpy ani
papugi za żadne pieniądze do ust bym nie wziął, formalną zakąską tak jak i pan się posługuję.”
Nie bez powodu „Wiech” skonstruował tę scenę.
Prócz oczywistego efektu humorystycznego, służyła
czemuś jeszcze. Autor chciał w ten sposób pokazać, że
nieprawdziwe opinie na temat Afryki i jej mieszkańców,
którzy rzekomo byli dzikusami, nie miały racji bytu.
Jumbo, chociaż pochodził z odległego kontynentu, był
takim samym „leguralnym warszawiakiem”, jak pan
Aniołek, „chociaż w kolorze żałobnem”. Jednocześnie
„Wiech” opisywał wydarzenia językiem zrozumiałym
dla szerokiego grona czytelników, co zwiększało oddziaływanie zawartych w tej powieści treści. Komiczne
sytuacje z udziałem Jumbo pełniły zatem funkcję edukacyjną, a język przedwojennej Warszawy stawał się
kolejnym „leguralnym” bohaterem powieści.

Przystanek trzeci:

Kercelak

Kercelak, zwany też Kiercelakiem, był największym
targowiskiem przedwojennej Warszawy. To na Kercelaku „Wiech” uczył się warszawskiej gwary, którą potem
skrzętnie zapisywał. Tam też podpatrzył „mnóstwo typów, z których potem powstali jego bohaterowie”. Kercelak istniał od 1867 do 1944 roku. Swoją nazwał wziął
od Józefa Kercelego, właściciela kilku placów w tym
rejonie, wykupionych przez Urząd Miasta. „Detalicznie
ciągnął się od rogu Wolskiej do rogu Leszna, czyli, jak to
się teraz mówi, trasy „We-zet” – pisał „Wiech” o bazarze. „Kercelak był najbardziej uniwersalnym domem
towarowym Warszawy. Dostać tu można było wszystko, od flaków z pulpetami aż do kotłów gorzelniczych,
nie mówiąc o takich specjalnościach, jak rasowe gołębie, garderoba męska, gramofony, węgierska słonina,
obuwie, zegarki bez werków, radioaparaty, świętojański
chleb, rowery, króliki, broń palna, pokarm dla złotych
rybek itd., itd.” Kercelak był miastem w mieście, zbudowanym z rzędów straganów, ustawionych według
asortymentu i branży, ze swoimi uliczkami i stałymi
bywalcami. Był odpowiednikiem wielkich centrów handlowych, tyle że zlokalizowanym na świeżym powietrzu. Kercelak przyciągał, zaopatrywał i nawet stworzył
specyficzną odmianę warszawskiej gwary. To na Placu
Kercelego królował legendarny Tasiemka, przywódca
ferajny zajmującej się nielegalnym procederem i szemranymi interesami, który w teatrze na Woli prowadzonym w latach dwudziestych przez „Wiecha” dbał o porządek, usuwając z widowni awanturujących się widzów. Kercelak tętnił życiem, szczególnie w sobotnie
popołudnie, kiedy to na bazarze był największy ruch.
Handlowano najczęściej tandetą, przeprowadzano także podejrzane transakcje. O Kercelaku powstawały piosenki:

„Wsiadaj w dryndę warszawiaku
Wszystko znajdziesz na Kercelaku.
Chodze ja z bączkiem po Kercelaku
Wołam przechodnia,
graj po dwujaku
I kto ma chęci, niech se zakręci
Bo u mnie tata jak u wariata...”
Kercelaka nie mogło zabraknąć w powieści Cafe
„Pod Minogą”. To tam pan Konstanty Aniołek, chciał
zakupić małpę z myślą o zapowiedzianej wizycie
Jumbo. Bo na Kercelaku można było kupić wszystko,
podobno nawet żyrafę i tygrysa bengalskiego, które na
zamówienie mogli dostarczyć „usłużni miejscowi kupcy”. Było to jednak możliwe tylko w wyobraźni ówczesnych warszawiaków. Jak się zresztą okazało, mięsa
małpy Jumbo za żadne skarby by nie tknął.
Po zniszczeniu Warszawy w czasie ostatniej wojny,
Kercelak zniknął z mapy miasta. Jego skromnym spadkobiercą był Bazar Różyckiego na Pradze, ale to targowisko, w opinii „Wiecha”, nie dorównywało Placowi
Kercelego.

Przystanek czwarty:

Stali bywalcy „Pod Minogą”
Kim był Jumbo?
Kim był „prawdziwy” Jumbo? Mógł nim być Augustus Agboola O’Brown. To właśnie on stał się jednym
z protoplastów bohatera, którego stworzył „Wiech” na
potrzeby swojej powieści. Agboola pochodził z Nigerii,
a do Polski przyjechał w 1922 roku. Najpierw mieszkał
w Krakowie, gdzie poślubił mieszkankę Małopolski,
Zofię. Potem wyjechał do Warszawy. To w stolicy Agboola rozpoczął prawdziwą karierę w świecie rozrywki,
występując w modnej wówczas restauracji „Caveau
Caucassien” zlokalizowanej w podziemiach Filharmonii, przy ulicy Sienkiewicza 8. Agboola mieszkał w Warszawie aż do 1954 roku. Prawdopodobnie uczestniczył
też w Powstaniu Warszawskim. Był widziany w batalionie „Iwo”, który walczył w Śródmieściu. Po wojnie
zajmował się muzykowaniem w klubach. Potem wyjechał do Anglii.
Agboola nie był jedynym Afrykaninem w Warszawie.
Warszawska przedwojenna prasa wspominała też o Józefie Diaku, który miał służyć w wojsku polskim, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 12. eskadrze wywiadowczej. Diak ożenił się z Polką, a w wywiadzie udzielonym „Kurierowi Warszawskiemu” w 1939 roku powiedział, że Polska stała się jego domem, z rodziną
w Sudanie stracił kontakt, a z racji tego, że większą
część życia spędził nad Wisłą, czuł się Polakiem. Zapytany o innych Afrykanów mieszkających w Warszawie,
Diak wymienił Agboolę, tancerza i śpiewaka, oraz Sama
Salvano.

Postać Diaka pojawiła się jeszcze w innej historii
warszawskiej, która przetrwała w rodzinie Palów związanej z firmą chemiczną „Dobrolin” produkującą pastę
do butów. Miał on w niej pracować jako jeżdżący po
Warszawie elegancką limuzyną kierowca. I chociaż jest
to niepotwierdzona historia, być może znalazła się
w niej odrobina prawdy, bo w Cafe „Pod Minogą” pojawiło się również drugie określenie Jumbo, „Szuwaks”,
od czarnej pasty do butów.
Jumbo „Wiecha” mógł być połączeniem tych kilku
postaci. Niestety ich historie są dziś, po upływie ponad
70 lat, bardzo trudne do odtworzenia. Wielu świadków

tamtych czasów już nie żyje, dlatego tak ważne jest
zgromadzenie i ocalenie nawet najmniejszych śladów
przedwojennej obecności osób pochodzenia afrykańskiego w Warszawie. To właśnie w ten sposób udało się
ocalić od zapomnienia postać Agboooli.

Uwaga! Znasz osoby, które pamiętają przedwojenną
Warszawę? Spisz ich wspomnienia. A jeżeli w swoich rodzinnych zbiorach znajdziesz fotografie i inne
materiały archiwalne, które pomogą odtworzyć
dzieje afrykańskiej społeczności w Polsce, w okresie
przed 1945 rokiem, skontaktuj się z Fundacją „Afryka Inaczej”.Email: fundacja@afryka.org.
Bracia Piskorscy czyli Piskorszczaki
Bracia Wacław i Stasiek, członkowie ferajny Kitajca.
Wacław, młodszy z braci, był nazywany również
„Szmają”, a to dlatego, że w najważniejszych sprawach
używał lewej ręki zamiast prawej. Przezwisko to oznaczało właśnie osobę leworęczną. Piskorszczacy stanowili trzon ferajny, bez nich grupa nie miałaby racji bytu,
tak jak Piskorszczaki nie poradziłyby sobie bez Kitajca.
Jumbo dołączył do ferajny dopiero przed wybuchem
wojny, po zniknięciu jego pracodawcy Briksa.

Przystanek piąty:

W okupowanej stolicy
Wdowa Czarnomordzik
Wraz z wybuchem wojny rozpoczęły się ciężkie czasy w café „Pod Minogą”. Okupacja niemiecka zmusiła
Jumbo do ukrywania się. Przybrał nową tożsamość,
stając się Emalią Czarnomordzik, wdową. W żałobnym
stroju, z czarnym welonem kryjącym twarz, Jumbo
przesiadywał teraz w sąsiadującym z „Pod Minogą” zakładzie pogrzebowym pana Konfiteora.
Zakład pogrzebowy pana Celestyna Konfiteora
„Wieczny Odpoczynek” był nieodłącznym sąsiadem
café „Pod Minogą”. W okresie okupacji sąsiedztwo obu
zakładów – gastronomicznego i pogrzebowego – pomogło przetrwać Kitajcowi i jego ferajnie ciężkie czasy,
służąc za zaplecze do obmyślania nowych planów
i prowadzeniu pobocznych interesów. „Wieczny Odpoczynek” okazał się też doskonałym schronieniem dla
Jumbo, który musiał ukrywać się przed Niemcami jako
opłakująca stratę wdowa Czarnomordzik.
Ucharakteryzowany na pozostającą w żałobie kobietę, Jumbo był bardzo trudny do rozpoznania. Tym
bardziej, że władał polskim lepiej niż Maniuś Kitajec i
reszta jego ferajny. A co działo się z Jumbo zanim został
wdową? W kampanii wrześniowej walczył w obronie
stolicy. Potem jednak musiał się ukrywać w obawie
przed prześladowaniami z racji nienawiści rasowej szerzonej przez niemieckich okupantów. I wtedy pojawiło
się jego nowe wcielenie.
Kamuflaż żałobnicy działał aż do grudnia 1941 roku.
To wtedy, na wieść o wypowiedzeniu Niemcom wojny
przez Amerykę, Jumbo, nie kryjąc swojej radości spowodowanej tym faktem, publicznie zaczął śpiewać na
jazzową nutę, że to już koniec Hitlera i teraz Niemcy na
pewno wojnę przegrają. Traf chciał, że w café „Pod Minogą” przesiadywało wówczas także dwóch niemieckich żandarmów, którzy aresztowali warszawiaka
w „kolorze żałobnem”.
„Adria”
Po kilku dniach przesłuchań szef gestapo uznał,
że jeden Afrykanin w okupowanej Polsce nie stanowi zagrożenia dla czystości rasy niemieckiej. Z kolei żandarmi,
którzy wcześniej aresztowali Jumbo, znaleźli mu pracę w
lokalu rozrywkowym tylko dla Niemców. Kiedy afrykański warszawiak chciał odmówić występowania na scenie, okupanci zagrozili ponownym aresztem. W tej sytuacji Jumbo nie mógł uciec przed pracą w charakterze
egzotycznego tancerza w lokalu, do którego uczęszczali
niemieccy oficerowie. „Tańczył więc, ale z każdym dniem
czuł dla siebie większą pogardę” – pisał „Wiech”.

Wkrótce okazało się, że za nową pracę Jumbo nie
zostanie potępiony przez lidera ferajny, Kitajca, z którym zamieszkał. Chociaż Kitajec wytykał mu czasami,
że jest „gestapowskim baletnikiem”, Jumbo czuł się
warszawiakiem i patriotą i nadal traktował hitlerowców jak wrogów. Zaangażował się też w próbę uwolnienia redaktora Andrzeja Zagórskiego, poznanego
przed wojną dziennikarza, który trafił do więzienia na
Pawiaku.

Przystanek szósty:

Skarb w Alei Róż
Sprawa Briksa
Zagórski poznał Jumbo jeszcze przed wojną, gdy
Warszawę obiegła wiadomość, że w tajemniczych okolicznościach zginął niejaki Briks, przedstawiciel wielkiej
amerykańskiej firmy samochodowej. To właśnie u Briksa pracował Jumbo, który sam nie wiedział, co stało się
z jego chlebodawcą. Wpadł przez to w nieliche tarapaty, bo zagadkę zaginięcia Amerykanina próbowała rozwikłać nie tylko prasa, ale także policja. Jumbo obawiał
się posądzenia o udział w zniknięciu Briksa. Dodatkowo
miał na sumieniu wypadek samochodowy – rozbił samochód Briksa, wjeżdżając w śmietnik. Zagórski, który
jako dziennikarz zajmujący się sprawami kryminalnymi
próbował rozwikłać zagadkę z udziałem Amerykanina
i jego afrykańskiego szoferaka, trafił na Jumbo nie gdzie
indziej, tylko w café „Pod Minogą”. Ze względu na swoją przyjaźń z Kitajcem i jego ferajną nie napisał jednak
o Jumbo, obiecał też, że nie pomoże policji w odszukaniu kierowcy Briksa.

Briks pojawił się ponownie w życiu Jumbo już
w czasie okupacji niemieckiej. Kiedy występował w lokalu dla Niemców, na sali wśród publiczności zauważył
właśnie Briksa, ale tym razem w mundurze oficera
wojsk niemieckich. Dopiero po wojnie okazało się, kim
był Briks. Otóż pełnił on funkcję szefa amerykańskiego
wywiadu, stąd też jego nagłe zniknięcie tuż przed
wybuchem wojny i, już w jej trakcie, nowa rola, niemieckiego oficera.
Willa w Alei Róż
Willa w Alei Róż była miejscem zamieszkania Briksa
do czasu jego tajemniczego zniknięcia. Nie wiemy,
w którym z istniejących dziś w alei budynków „Wiech”
zlokalizował ową willę. Aleja Róż istnieje do dziś. Możemy uruchomić naszą wyobraźnię i wybrać jeden ze
znajdujących się tam gmachów. Co tak naprawdę
uczyniło willę z powieści „Wiecha” tak wyjątkowym
miejscem? Jumbo był przekonany, że w mieszkaniu zajmowanym przez jego pracodawcę, została ukryta „harmonia forsy”, warta co najmniej milion, w tym złote
dolary.
W związku z bezpowrotnym zniknięciem Briksa
i wybuchem wojny, Jumbo wraz z Kitajcem i całą ferajną postanowili przejąć pieniądze. Wystarczyło podnieść „klepkie” i wyciągnąć banknoty. „Trzeba tylko od
drzwi odliczyć trzy kroki i dwa od kominka”. Jak się
okazało wcale nie było to takie łatwe zadanie, bo willę
przejęli Niemcy i uczynili z niej swoją kwaterę. Należało
uciec się do fortelu.
Kitajec, który stał się „głównodowodzącym” całej
operacji, postanowił przeprowadzić remont budynku.
Pod tym pretekstem chciał dostać się do wnętrza
i zdobyć pieniądze. Kitajec i bracia Piskorszczakowie,

udając ekipę remontową, dotarli do wskazanego przez
Jumbo pokoju. Siedział w nim niemiecki „gienerał”. Kitajec, chcąc się go pozbyć, wybił szybę, przez co Niemiec wpadł w furię. Podstęp odniósł jednak zamierzony
skutek, jako że Niemiec opuścił pokój, nakazując szoferakom błyskawiczną naprawę szkody. Ekipa remontowa
miała jednak tylko pół godziny. Okazało się, że we
wskazanym miejscu pieniędzy nie ma, a Kitajec z ferajną musieli salwować się ucieczką przez wybite okno.
Ledwo uszli z życiem, docierając do café „Pod Minogą”,
źli na Jumbo, że ich oszukał. Jednak to nie Jumbo się
mylił, ale Kitajec, który akcję poszukiwania miliona
Briksa przeprowadził w gabinecie nie na drugim, lecz na
pierwszym piętrze, czego nie omieszkał wytknąć mu
Jumbo.

Nie była to jednak ostatnia próba wyciągnięcia
„skarbu”. Następnym razem do Kitajca dołączył Jumbo,
który udawał kominiarza i spuszczony przez komin
chciał dostać się do gabinetu. Szczęście znów im nie
dopisało, bo Jumbo utknął między drugim a trzecim
piętrem. Wtedy Kitajec z ferajną postanowili mu pomóc, wyciągając „pechowego kominiarza” skutecznie,
lecz bez ubrania, które zostało w kominie, więc Jumbo
musiał wrócić „Pod Minogę” nago.
Pech nie opuszczał poszukiwaczy „skarbu” Briksa aż
do samego końca. Kolejna wizyta w Alei Róż znów nie
przyniosła oczekiwanego finału, kończąc się jedynie
odwzajemnionym zakochaniem Jumbo w kuchcie, Apolonii Karaluch, pracującej dla folksdojcza zajmującego
mieszkanie, w którym zostały ukryte pieniądze. W tym
przypadku nie możemy jednak mówić o zupełnym pechu, bo chociaż fortuny nie udało się zdobyć, to Jumbo
spotkał swoją przyszłą żonę, zaś jego szczęśliwa wybranka przekazała mu klucze do mieszkania, kiedy
w obawie przed nadciągającą armią radziecką, pracodawca Apolonii opuścił Warszawę.
Klucze nie zagwarantowały jednak sukcesu. Prosta
akcja przejęcia „miliona” znów natrafiła na przeszkody.
Kiedy Piskorszczakowie z Kitajcem i Jumbo weszli już
do mieszkania z numerem 3, na miejscu zastali członków polskiego ruchu oporu. A działo się to tuż przed
wybuchem Powstania Warszawskiego. Pechowa ferajna została posądzona o współpracę z Niemcami
i zamknięta w łazience. Dopiero następnego dnia odzyskała wolność, kiedy w Alei Róż pojawił się znany Kitajcowi major, któremu Kitajec dostarczał wcześniej broń.
Tego samego dnia wybuchło Powstanie.
„Skąd się wziął Maniuś Kitajec”?
„Wiech” twierdził, że postać tę wymyślił na podstawie opowiadania z czasów wojny, które dotyczyło zdarzenia do złudzenia przypominającego nieudaną akcję
przejęcia skarbu Briksa przez Kitajca z ferajną. „Na kilka
dni przed Powstaniem” – pisał w swojej autobiografii
„Wiech” – „w domu numer 5 przy ulicy Bartoszewicza,
opuszczonym w pośpiechu przez zamieszkujących tam
dotąd cywilnych Niemców, zainstalowała się placówka
Armii Krajowej, tworząc punkt oporu dla przyszłych
działań. W dużym czteropokojowym lokalu na parterze
urządzono wartownię. Na drugim piętrze usadowiło się
dowództwo punktu […]. I oto pewnego dnia podczas
narady sztabu oddziału zjawia się dozorca domu (również żołnierz AK) i składa taki meldunek: – Panie prezesie (bo tak tytułowano dowódcę), melduję, że przyszedł
jakiś cywil i chciał otworzyć kluczami drzwi wartowni.
Chłopaki wciągli go do mieszkania i zamknęli w łazience. Co robić? […] Ten facet mówi, że dostał klucze od
jakiegoś znajomego folksdojcza, który wyjechał z Warszawy i oddał mu mieszkanie.”
Powrót w Aleję Róż
Pomimo nieustannego pecha, ferajna wróciła
w Aleję Róż przy następnej nadarzającej się okazji. Już
po upadku powstańczej Warszawy, korzystając ze
świeżo nawiązanej znajomości z hrabią Rogerem, który
otrzymał zgodę od Niemców na wjazd do stolicy w celu
ewakuacji rodowych dóbr, znaleźli się w pobliżu domu
ze skarbem Briksa. Pokonując szereg trudności, kiedy
wreszcie dotarli na miejsce, na ich oczach niemieccy
żołnierzy wysadzili dom, grzebiąc pod gruzami ukryte

na drugim piętrze pieniądze. Jumbo wpadł w furię, „rozstawiając komuś po kątach familię w dialekcie warszawskim”. Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to
koniec poszukiwań miliona Briksa.
Wraz z końcem niemieckiej okupacji, do stolicy
wróciła cała ferajna. Jako, że sprawa skarbu wciąż nie
dawała spokoju ani Jumbo, ani Kitajcowi, cała ekipa
wybrała się ponownie w Aleję Róż, aby szukać miliona
w ruinach domu. O tym, że Briks zostawił tam przedwojenne pięćsetzłotówki, świadczyły nadpalone banknoty znalezione przez ferajnę. Poszukiwania trwały.
W pewnym momencie Jumbo natrafił na ciężką szkatułę, w której mogły znajdować się owe złote dolarówki
Briksa. Okazało się, że zamiast złota, w szkatule były
kawałki kamieni i gruzu, i kartka z napisem „A kuku”.
Jumbo rozpłakał się, ale znalazł pocieszenie w słowach
swojej wybranki, Apolonii Karaluch: „Nie martw się, Jasiu, chociaż dolarów nie znalazłeś, większy skarb przy
tem szukaniu odzyskałeś”.
Apolonia Karaluch
Związek pochodzącego z Afryki Jumbo z Polką,
Apolonią Karaluch, powstał w literackiej wyobraźni
„Wiecha” pod wpływem sceny, którą pisarz wspominał
w swojej autobiografii. „Kiedyś dawno przed wojną na
rogu Złotej i Zielnej spotkałem dziwną parę. Ona mała
pulchna blondynka, on wysoki barczysty”, wyraźnie
zdenerwowany jej „tak zwaną mową”, w końcu wybuchł gniewem, uspokajając towarzyszkę „najczystszą
warszawską polszczyzną”.
Apolonia Karaluch z Cafe „Pod Minogą” też była
blondynką, pasującą do opisu kobiety z autobiografii
„Wiecha”. Pracowała jako kuchta u folksdojcza zajmującego mieszkanie, w którym przed wojną mieszkał
Briks. Jumbo zamiast obezwładnić „Pannę Polcię”, torując tym samym drogę do skarbu, zakochał się w niej
„od pierwszego spojrzenia”. Apolonia odwzajemniła to
uczucie i odszukała Jumbo. Tak zaczęła się ich miłość,
która przetrwała wojnę. Kucharka, opuszczając Warszawę z folksdojczem, przysięgła Jumbo, którego nazywała też Jasiem, ucieczkę od pracodawcy i rychły powrót. Tak też się stało i polsko-afrykańska para znów
się połączyła, już na zawsze.
Po wojnie Jumbo został Janem Karaluchem, który
miał z Apolonią gromadkę dzieci, a mieszkał wraz
z rodziną na warszawskim Służewcu.

Przystanek siódmy:

Powstanie Warszawskie
Jumbo w Powstaniu
Powróćmy do wydarzeń z sierpnia 1944 roku.
Po opuszczeniu mieszkania w Alei Róż, ferajna Kitajca
o godzinie piątej, o której miało wybuchnąć powstanie,
znajdowała się w pobliżu Placu Teatralnego. Z jego okolic
czwórka przyjaciół pobiegła w kierunku ulicy Senatorskiej, aby po kilku dniach, kiedy stało się jasne, że nie uda
się im przedostać na Starówkę do ulubionego lokalu,
znaleźć się w rękach Niemców. Okupanci popędzili
wszystkich na Plac Piłsudskiego, oddzielając Jumbo od
kolegów. Szczęśliwy traf chciał, że wkrótce cała ferajna
spotkała się na Starym Mieście, uciekając z niemieckiej
niewoli. I spotkała się nie gdzie indziej, tylko „Pod Minogą”, w restauracji, która została przekształcona w powstańczy punkt żywieniowy. Wielkie było zdziwienie
Kitajca i Piskorszczaków, kiedy ujrzeli pod lokalem na
ulicy Zapiecek czarnego wojaka, w wojskowej rogatywce
z orłem i w maskującej panterce. Okazało się, że Jumbo
korzystając ze swojej „neutralnej aparycji”, wydostał się
z Ogrodu Saskiego, przechodząc „przez Żabią, Plac Bankowy, getto i Franciszkańską na Starówkę”. Na Starym
Mieście, po polskiej stronie powstańczych barykad,
dołączył do oddziału majora Sosny.

Oddział majora „Sosny” – „Sosna” to pseudonim
Gustawa Billewicza – rzeczywiście walczył na Starówce w Powstaniu Warszawskim. „Wiech” nawiązał do
rzeczywistych zdarzeń, których sam był świadkiem, bo
w czasie Powstania przebywał właśnie na Starym Mieście. Umieszczenie Jumbo na opanowanej przez powstańców Starówce nie zostało wyjaśnione przez
„Wiecha”. Dziś możemy się tylko domyślać, że albo
Wiechecki ten wątek wymyślił na potrzeby powieści,
albo słyszał o Afrykaninie uczestniczącym w Powstaniu, którym był wspomniany wcześniej Agboola, ps. Ali,
domniemany prototyp Jumbo. Według ustaleń badaczy
dziejów Warszawy, Agboola mógł służyć w Śródmieściu, w batalionie „Iwo”. Historię tę potwierdził powstaniec warszawski Jan Radecki, ps. Czarny, który
wskazał, że widział czarnoskórego mężczyznę w dowództwie batalionu „Iwo” przy ul. Marszałkowskiej 74,
być może w łączności, w centrali telefonicznej. Radecki nie pamiętał natomiast personaliów tego mężczyzny.

Akcja „Zamek”
Niezależnie od prawdziwej historii, „Wiech” przedstawił swoją wersję dziejów czarnego powstańca. Jumbo walczył na staromiejskich barykadach, biorąc udział
w udanej zasadzce na wroga. Potem jego kolor skóry
zainspirował Kitajca do przeprowadzenia śmiałej akcji
na zajmowanym przez Niemców Zamku Królewskim.
Kitajec, Piskorszczakowie i towarzyszący im porucznik,
którym niemieccy żołnierze odcięli drogę odwrotu, postanowili pomalować na czarno swoje twarze i wspólnie z Jumbo zaatakować Niemców, sugerując im, że
mają przed sobą czarnych żołnierzy z Ameryki, i napędzić wrogowi „niemożebnej cykorii”. Zaskoczenie
Niemców było wielkie i wszystkim udało się wrócić na
teren zajmowany przez powstańców.
Starówka nie utrzymała się. W gruzach legła café
„Pod Minogą”. Ferajna Kitajca znów się rozdzieliła.
Afrykański powstaniec w powieści „Wiecha” przeszedł
po upadku Starego Miasta do Śródmieścia, gdzie walczył do końca Powstania, i gdzie spotkał czekającą na
niego Apolonię. Po kapitulacji wyszedł wraz ze swoją
wybranką ze stolicy i sobie tylko znanym sposobem
uciekł z rąk Niemców. Wkrótce szczęśliwie spotkał Kitajca i Piskorszczaków, z którymi wrócił do Warszawy,
po tym jak wycofali się z niej hitlerowcy.
„Wiech” w Powstaniu Warszawskim

Wiechecki opisując Powstanie Warszawskie, wplótł
w fikcyjną opowieść własne doświadczenia i wspomnienia z ogarniętej walkami Starówki. Na Stare
Miasto trafił wraz z wypartą przez Niemców ludnością
z innych dzielnic. Tadeusz Wittlin, biograf „Wiecha”,
twierdzi, że Wiechecki brał bezpośredni udział w powstańczych zmaganiach, ale nie pisał o tym wprost,
obawiając się komunistycznych władz rządzących powojenną Polską. Kiedy powstawało Cafe „Pod Minogą”
oficjalna propaganda miała negatywny stosunek do
Powstania, a za przynależność do Armii Krajowej groziło więzienie i śmierć. Sam Wiechecki wspominał natomiast o swoim zaangażowaniu w budowę barykad i gaszenie pożarów. „Wiele nocy spędziłem na dachu kamienicy numer 19 na Podwalu w charakterze strażaka
coraz chowając się za komin na zgrzytliwy dźwięk
‹‹szafy›› rzucającej na Starówkę zapalające pociski.”

Przystanek pierwszy:

A po wojnie
W nowej rzeczywistości Kitajec i jego ferajna nadal
zajmowali się szoferowaniem. Jako warszawscy taksówkarze, musieli dostosować się do nowych warunków. Nie było już café „Pod Minogą”, odtworzonej tylko
na chwilę na gruzach Warszawy, chociaż pan Aniołek
nadal zajmował się gastronomią, tym razem w restauracji „Piramidon”. Z ulic znikali dorożkarze i „publika
chodzić nie umie”. „Najgorsze to te świeże warszawiaki
[…], latają po jezdni jak byki po polu” – żalił się na stronach powieści Kitajec.
Jumbo, który z racji zawarcia związku małżeńskiego
z Apolonią Karaluch zmienił imię i nazwisko na Jana
Karalucha, pracował jako taksówkarz w „czarnej szewrolecie”, jeżdżąc na zmianę ze „Szmają” Piskorszczakiem. Mieszkał teraz na Służewcu, w dwupokojowym
mieszkaniu spółdzielczym, razem z żoną i siedmiorgiem
dzieci. Lokum, jak i samochód, zawdzięczał nie tylko
zapobiegliwości Apolonii, ale także pomocy swojego
brata z Ameryki.
To właśnie od zniknięcia ukradzionej „szewrolety”
Jumbo rozpoczęła się opowieść o powojennych losach
ferajny Kitajca, czyli powieść Maniuś Kitajec i jego ferajna. Jak się niebawem miało okazać, poszukiwania
utraconego samochodu wplątały Maniusia, Piskorszczaków i Jumbo w tarapaty, z których dzięki sprytowi
Kitajca, udało się wyplątać całej czwórce.
Odzyskanie samochodu wcale nie było takie łatwe.
Pierwsza próba odbicia skradzionego wozu zakończyła
się aferą z dyplomatami, podróżującymi pojazdem marki Chevrolet w identycznym kolorze. Po tym nieporozumieniu w życiu szoferaków pojawił się tajemniczy prywatny detektyw, nazywany przez nich Szerlokiem.

milicji. Po dotarciu do Warszawy, ferajna Kitajca odnalazła w samochodzie zwinięty w rulon obraz. Wkrótce
miało się okazać, że to zabytkowe płótno o nazwie
„Dama z tulipanem”, jeden ze skradzionych przez fałszywego detektywa obrazów z Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Otóż Szerlok wykorzystał do kradzieży
nieświadomych szoferaków, obiecując im odnalezienie
samochodu za kurs do Szczecina. Na miejscu opuścił
ich, wmawiając Jumbo i Piskorszczakowi, że muszą
czuwać w oczekiwaniu na złodzieja. Tymczasem Szerlok zniknął, by okraść muzeum, a następnie wrócić do
nic niepodejrzewających szoferaków z niepozornym
rulonem.

Przystanek drugi:

Flaki „U Flisa”
Do spotkania z Szerlokiem doszło w barze „U Flisa”
przy ulicy Marszałkowskiej. W lokalu tym można było
wtedy zjeść flaki, ale – jak napisał „Wiech” – tam nie
było dobrych flaków, tam po prostu były flaki, co i tak
stanowiło nie lada rzadkość w powojennej stolicy. Dziś
tego baru, o którym wspominał Wiechecki, nie ma już
na mapie stolicy.
Wróćmy jednak do samego spotkania w barze.
To tam ferajna dowiedziała się, że na ślad zgubionej
„szewrolety” trafią w Szczecinie. Warunek był tylko jeden. Do Szczecina, z detektywem, pojedzie połowa ferajny, w tym Jumbo, bo do niego należał skradziony
samochód.
Nikt z ferajny nie spodziewał się żadnych kłopotów,
ufając Szerlokowi. Jumbo i Piskorszczak wyruszli spod
baru „U Flisa” o umówionej godzinie. Dopiero na miejscu okazało się, że skradzionego samochodu nie udało
się odzyskać, sam zaś detektyw opuścił samochód w
drodze powrotnej do stolicy, na wieść o lotnym patrolu

Przystanek trzeci:

Różyc
Z mapy powojennej Warszawy bezpowrotnie zniknął Kercelak, bazar wysławiany przez „Wiecha”.
Częściowo jego rolę przejął praski odpowiednik tego
targowiska, Bazar Różyckiego, nazywany też Różycem.
Mimo że bazar ten był po wojnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się targowiskiem, „Wiech” pisał o Różycu jak o uboższym bracie i spadkobiercy Kercelaka.
I chociaż można tu było dostać wszystko – od garderoby po broń palną – rozkwit bazaru miały osłabić „częste przeczesywania, naloty wszelkich istniejących
władz i urzędów”. Mimo tych niedogodności, to właśnie na Różyca skierowali się członkowie ferajny Kitajca ze znalezionym obrazem, nie zdając sobie sprawy,
że sprzedają skradzione dzieło sztuki.
Bazar Różyckiego

Bazar Różyckiego powstał na przełomie XIX i XX
wieku. Jego założycielem był Julian Różycki, aptekarz,
który od lat siedemdziesiątych XIX stulecia zaczął skupować place wraz z budynkami między ulicami Brzeską,
Targową i Ząbkowską. To właśnie w tym kwartale powstał bazar. Jego założeniu sprzyjało też powstanie
kolei petersburskiej i terespolskiej, co siłą rzeczy czyniło
z Różyca miejsce szczególnie interesujące dla handlarzy i ich klientów. Po zakończeniu okupacji niemieckiej

Bazar Różyckiego, znajdujący się w dzielnicy, którą
ominął tragiczny los lewobrzeżnej części stolicy, stał
się spadkobiercą warszawskich bazarowych tradycji.
Dziś Różyc ma już za sobą czasy swojej największej
świetności. Pozostało na nim niewiele stoisk. Miejmy
nadzieję, że uda się zachować to miejsce i że Bazar Różyckiego przeżyje jeszcze ponowny rozkwit.
Dopiero po fakcie, stało się jasne, że „Dama z tulipanem” sprzedana niejakiemu Matejajce z Różyca,
handlującego tanimi obrazami własnego pędzla, była
skradzionym ze szczecińskiego muzeum arcydziełem.
Ferajna postanowiła odzyskać płótno. Na miejscu okazało się jednak, że „mistrz” Matejajko przerobił nagą
kobietę leżącą nad strumieniem z tulipanem w ręku na
blondynkę przy kości ubraną w kostium kąpielowy
w paski i plażowe pantofle, z bukietem kwiatów, znajdującą się nad rzeką, po której pływały dwa łabędzie.
Tło stanowiła panorama Warszawy.
Matejko z Różyca
Mistrz Matejajko, właściwie Konstanty Matejajko, prowadził swoją galerię na Różycu, rozwieszając każdego dnia obrazy na tyłach budek z warzywami i końskim mięsem. Mistrz reklamował swoje „dzieła” w następujący sposób: „Wszystkie obrazy są malowane
ręcznie na prawdziwym żyrardowskim płótnie, zagranicznymi olejnymi farbami, że można ryżową szczotką i szarem mydłem myć i farba nie ma prawa w żadnem miejscu nam puścić”. Najczęstszym motywem
powtarzanym przez Matejajkę był jeleń pijacy ze
źródełka na tle lasu. Ta powtarzalność motywu sprawiła, że klienci mogli nabyć prawie identyczne obrazy, co w opinii kupujących na Różycu było niewątpliwą zaletą mistrza Matejajki.
Ostatecznie „tryfne” płótno udało się odzyskać, ale
zanim szoferacy zdążyli oddać obraz milicji, jej funkcjonariusze zatrzymali całą ferajnę i hrabiego Mokobrodzkiego z Kozichdubek, znajomego Kitajca z okresu jego
tułaczki po Polsce po upadku powstania. Hrabia, jako
arystokrata, był dla komunistycznych władz elementem podejrzanym i – jak podsumował to Maniuś – „pod
względem socjalistycznego pochodzenia pasował do
paragrafu jak ta lala”. W areszcie znaleźli się zatem posądzeni o kradzież i czekający na proces Jumbo, „Szmaja” i hrabia.

Przystanek czwarty:

W sądzie
„Wysoka Eksmisjo”
Kitajec znów musiał ratować ferajnę. Wraz z bratem
„Szmai” przeprowadził prywatne śledztwo, które pomogło mu trafić na ślad Szerloka. Jednak do ostatniej
chwili nie wiadomo było, czy rzeczywisty sprawca kradzieży „Damy z tulipanem” trafi w ręce sprawiedliwości. Zanim Kitajcowi udało się uratować ferajnę przed
odsiadką w więzieniu, Jumbo wraz ze „Szmają” stanęli
przed obliczem Wysokiego Sądu.
„Wysoka Eksmisjo!”, „Najwyższa Ekspertyzo”, „Wysoka Proceduro” – to tylko niektóre zwroty używane
przez warszawiaków w czasie rozpraw sądowych
w przedwojennej Warszawie. „Wiech”, przed wybuchem wojny specjalizujący się w pisaniu felietonów
z warszawskich sal sądowych, tak opisywał miejsca,
w których odbywały się rozprawy: „Siedziba [...] mieściła się zazwyczaj wysoko, naprzeciwko krawca, felczera
szpitala starozakonnych oferującego codziennie świeże
pijawki, składu pierza i puchu lub jakiejś innej instytucji
prywatnej. Składała się z kilku pokoi z kuchnią, przy
czym w kuchni przeważnie, z grubsza przekształconej
na gabinet, urzędował kierownik sądu. Latem przez
otwarte okna dobiegały do Sali rozpraw odgłosy życia
warszawskiego podwórka […] Jeśli się doda jeszcze do
tego szczekanie psów, siekanie kotletów i pogadanki
radiowe płynące z otwartych głośników – nic dziwnego, że „Wysoki Sąd” nie mógł często dojść do słowa.”
W swojej autobiografii „Wiech” pisał, że takich sądów
już nie ma, a istniejący gmach sądowy na Lesznie nie
ma już tego niepowtarzalnego klimatu.
Rozprawa przyjaciół Kitajca odbyła się w owym
gmachu przy ulicy Leszno. O ile nie był to już ten przedwojenny sąd zagubiony między składem puchu i pierza
a gabinetem felczera, to na sali pojawili się ci sami,
przedwojenni warszawiacy, którzy odpowiadali za niepowtarzalną atmosferę każdej sprawy rozpatrywanej

przed trybunałem. Wezwani na świadków „leguralni
warszawiacy” starym zwyczajem postanowili zaprezentować się przed sądem jak najlepiej, również pod
względem wizualnym. W ich wypowiedziach nie zabrakło też „Najwyższej Ekspertyzy”. Pomimo tych zabiegów i zaprzyjaźnionego adwokata, którym był redaktor
Zagórski, los oskarżonych pozostawał niepewny, bo nie
znaleziono mocnych dowodów na ich niewinność.
Dosłownie w ostatniej chwili uratował ich Kitajec, który zdążył schwytać właściwego złoczyńcę i wrócić na
salę rozpraw jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, obwieszczając tym samym bezpodstawność zarzutów.
Radości z uwolnienia Jumbo i jego współtowarzyszy
z ławy oskarżonych nie było końca. A „szewroleta”
Jumbo, chociaż się nie znalazła, została zastąpiona
przez samochód produkcji rodzimej, marki Warszawa,
zakupiony znów dzięki wsparciu brata z Ameryki.

Popularność pierwszej powieści „Wiecha” doprowadziła do jej ekranizacji. Ponad dziesięć lat po powstaniu
Cafe „Pod Minogą” swoją premierę miał film pod tym
samym tytułem w reżyserii Bronisława Broka. Zagrały
w nim największe sławy polskiego kina. W roli Maniusia
Kitajca, Adolf Dymsza, Apolonią Karaluch była Hanka
Bielicka, Konfiteorem Bolesław Płotnicki, w postać redaktora Zagórskiego wcielił się Jerzy Duszyński, Aniołka zagrał Feliks Chmurkowski, „Szmaję” Piskorszczaka
– Włodzimierz Skoczylas, zaś drugim Piskorszczakiem
został słynny odtwórca „typów warszawskich” Wacław
Jankowski. Pozostała jeszcze kwestia kluczowa w obsadzie filmu. Kto powinien zagrać Jumbo? Wybór nie
był łatwy. W latach pięćdziesiątych w stolicy nie
mieszkało jeszcze wielu Afrykanów. Trudno też było
znaleźć kogoś, kto posługiwałby się gwarą warszawską
tak doskonale, jak literacki pierwowzór. „Szkoda, że
w filmie, jaki powstał na tle Minogi, nie udało się tego
odtworzyć” – wspominał „Wiech – „Miły student
z Ghany, kreujący tę rolę, nie zdołał na tyle opanować
polskiej mowy […] Reżyser nie zgodził się na dubbing,
czyli podłożenie innego głosu”. Nie udało się zatem
stworzyć postaci, która odegrałaby „warszawskiego

cwaniaka urodzonego w Afryce”. W ten sposób komizm
powieści „Wiecha” stracił swój blask. Wiechecki próbował ponoć wpłynąć na obsadę roli Jumbo, ale Brok nie
zgodził się na to. W ten sposób humor powieści nie został całkowicie przeniesiony na ekran. Autor Cafe „Pod
Minogą” opuścił próbny pokaz filmu „zły i rozczarowany”.

Film Cafe „Pod Minogą” miał jednak wiele zalet.
Oprócz doskonałej kreacji Dymszy, popularyzował edukacyjne przesłanie powieści. Film przełamywał bowiem
stereotypy. „Syn afrykańskiej puszczy”, czyli Jumbo,
stawał się równoprawnym warszawiakiem, cwaniakiem
ze stolicy, członkiem ferajny Kitajca oraz mężem Polki.
Widok zakochanych w sobie od pierwszego wejrzenia,
Apolonii i Jumbo, był niecodziennym zjawiskiem
w światowej kinematografii. Dlatego warto obejrzeć ten
film i usłyszeć jego bohaterów, mówiących „wiechem”.
„Cafe ‹‹Pod Minogą››”, film fabularny, produkcja: Polska,
rok produkcji: 1959, reżyseria: Bronisław Brok, , premiera:
1959.12.23, gatunek: Komedia, Film wojenny, dane techniczne: Czarno-biały. 2650 m. 88 min., plenery: Warszawa
(Targówek, Stare Miasto, ul. Myśliwiecka, Tykocińska,
Solec).
Cafe „Pod Minogą” doczekało się również przedstawień teatralnych. Natomiast adaptacji filmowej nie
doczekał się Maniuś Kitajec i jego ferajna.
Kim był Mokpokpo Dravi?
Odtwórcą roli Jumbo był nie student z Ghany, jak
pisał „Wiech”, lecz urodzony w Togo, Mokpokpo Dravi.
Należał do grupy nielicznych wtedy afrykańskich studentów uczących się na polskich uczelniach. Afryka
dopiero wyzwalała się spod zależności kolonialnej
i w 1959 roku jeszcze nie wszystkie terytoria, okupowane przez kraje europejskie, były wolne.
Mokpoko Dravi studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Był trzecim z czterech Afrykanów,
którzy przyjechali pod koniec lat pięćdziesiątych do
Polski. Na plan filmowy Dravi trafił wprost ze studenckiej ławy. Zdjęcia do filmu powstawały w Warszawie
i w Łodzi.
Krystyna Kołodziejczyk, występująca w filmie Cafe
„Pod Minogą” w roli Sabci, wspomina Mokpokpo jako
niezwykle sympatycznego i wesołego aktora. Podobnie
zapamiętały go osoby, z którymi studiował. Wśród opowiadań z tamtego okresu, jest jedno prezentujące zabawną sytuację w którymś z polskich miasteczek. Kiedy wycieczka studencka, w której uczestniczył Dravi,
zatrzymała się na postoju w pobliżu kina, okazało się,
że wychodzą z niego widzowie po seansie filmu… Cafe
„Pod Minogą”. Jakież było ich zdziwienie, kiedy przed
wejściem do kina dostrzegli Jumbo!
Dravi przebywał w Polsce do 1963 roku. Potem
przyjechał jeszcze nad Wisłę pod koniec lat sześćdziesiątych. W Warszawie obronił też tytuł doktora socjologii. Od momentu opuszczenia Polski pracował
w ONZ. Dziś mieszka w Togo. Słabo już pamięta język
polski, ale w rozmowie ciepło wspominał aktorów,
z którym spotkał się na planie Cafe „Pod Minogą”.

Murzyn czy Afrykanin? W powieściach „Wiecha” osoba
pochodząca z Afryki jest określana słowem „Murzyn”.
Niegdyś było to słowo popularne i nie kojarzyło się negatywnie. Nie określało jednak precyzyjnie pochodzenia takiej osoby, bo wywodziło się od słowa Maur, oznaczającego mieszkańca Afryki Północnej. Dlatego dziś używamy
słów „Afrykanin” i „Afrykanka”, co oznacza osobę pochodzącą z Afryki. Tak jak osoby pochodzące z Polski są nazywane Polakami i Polkami, a z Europy – Europejkami i Europejczykami. Osoby pochodzące z Afryki zwracają też uwagę, że słowo „Murzyn” nabrało obecnie obraźliwego znaczenia, takiego samego, jak np. słowo „Polaczek”. O ile
w powieści „Wiecha” jego zastosowanie jest uzasadnione,
o tyle we współczesnej mowie warto zastąpić je słowami
„Afrykanin” i „Afrykanka”.

Mówić i pisać „wiechem”
Stefan Wiechecki „Wiech” zachował w swoich felietonach, powieściach i artykułach gwarę, którą przed
Powstaniem Warszawskim posługiwali się warszawiacy. Jak sam przyznawał, czasami ją dopracowywał, ale
w większości był to żywy język stolicy. Nie ograniczał
się przy tym do gwary jednej dzielnicy, ale łączył je
w jedną. Nie było to zresztą łatwe zadanie pisarskie.
Przed upadkiem Powstania Warszawskiego poszczególne dzielnice stolicy różniły się swoim językiem.
Odrębny folklor miał przedwojenny Czerniaków, gwara
warszawska różniła się w zależności od dzielnicy,
w której się nią posługiwano. „Każda z dzielnic naszej
stolicy ma swoje ulubione zwroty” – pisał „Wiech”.
Wynikało to często z pochodzenia i statusu społecznego ich mieszkańców. Mowa warszawskiego urzędnika
różniła się od mowy warszawskiego dorożkarza czy też
sklepikarza. „Wiech” pogodził tę różnorodność gwar,
wprowadzając do swojej twórczości elementy wielu
warszawskich języków.
Z powodu posługiwania się gwarą „Wiech” był
oskarżany przez swoich krytyków o kaleczenie poprawnej polszczyzny. Gwara nie jest bowiem zgodnym z zasadami posługiwaniem się językiem polskim. Na szczęście nikt mu tego pisania gwarą nie zakazał. W jego
obronie stanął też wybitny językoznawca Bronisław
Wieczorkiewicz. To właśnie dzięki gwarze postaci i sytuacje opisywane przez „Wiecha” zyskały niepowtarzalny charakter i klimat. A my możemy chociaż częściowo wyobrazić sobie, jacy byli dawni warszawiacy.
Jednocześnie dzięki użyciu języka warszawskiej ulicy
„Wiech” osiągał efekt komiczny.
Gwara stosowana przez „Wiecha” zmieniała swój
charakter wraz ze zmianami rzeczywistości historycznej. Wiechecki inaczej pisał przed wojną, odmiennie
utrwalał gwarę z czasów okupacji, zaś język powojenny
tego pisarza uwzględniał język ludności napływającej
spoza Warszawy i zanik wielu tradycji językowych miasta. Jednym ze sposobów tworzenia gwary przez „Wiecha”
była zmiana znaczenia powszechnie znanych wyrazów.
Dziś „wiechem” nazywamy gwarę warszawską i jej
naśladowanie w utworach literackich. Można zatem
pisać i mówić „wiechem”, co oznacza dosłownie: pisać

i mówić gwarą warszawską. I chociaż gwara znikła
z większości stołecznych ulic, wraz ze zmianami po
drugiej wojnie światowej i napływem nowych mieszkańców stolicy z różnych stron Polski, to przetrwała
w powieści „Wiecha”.
A teraz spróbujmy przeczytać kilka słów „wiechem”,
cytując Jumbo z obu powieści „Wiecha”:
Z kogo że pan tu humorystyczną drakie odstawiasz,
panie szanowny, jaki że ja dzik jestem, o wiele dwadzieścia pięć lat w Warszawie mieszkam. Małpy ani papugi
za żadne pieniądze do ust bym nie wziął, formalną zakąską tak jak i pan się posługuję.
To nieklawo. Taka harmonia forsy pod podłogą się
marnuje, a my nie mamy przystępu.
Niech ja skonam, na drugiem!
Klawo, że już jesteś! Jak raz się wyprowadzają.
Jak tylko załadują graty, Polcia odpali mnie klucze.
Posuwam z wami! Z Wilczej w Aleje Róż dwa kroki
i dolary nasze.
Nie bądź frajer, teraz wyjmiemy forsę, szkoda gadać.
Maniuchna, nie będziesz taki wredny, pójdziesz ze
mną.
Mój wózek, niech ja skonam!
Daj Maniuś gazu i zajedź mu drogie!
Chłopaki, leżem niemożebnie, to jest sam sekretarz
ambasady, samochód jest jego własny.
Ambasadziak dałby się może zblatować, ale ta chuda
gidia z maszyną mówi, że nie daruje. Musiem jechać.
A ja bym wam radził nabrać troszkie powagi, bo
wjeżdżamy do Bocianowa i nie wiemy, czy tutejsze milicjanci to równe chłopaki z samopoczuciem wolnego
żartu i kącikiem humoru.
Mówi, że nie może darować, bośmy ją w korpus
obrazili.
Pięć możem dać. Bądź pan człowiekiem, już trzy
tygodnie wozu nie mamy, nic się nie zarabia. Z gotówki
żyjem.
No to sprzedajem.
Uwaga! Jeśli chcesz poznać warszawską gwarę
możesz skorzystać ze specjalnego słownika dostępnego w Internecie na stronie poświęconej warszawskiej gwarze www.gwara-warszawska.waw.pl

Propozycje tras śladami Jumbo z ferajny
Maniusia Kitajca:

Przystanek pierwszy:

„Czarny generał”
Wacław Gąsiorowski, zapomniany już dziś pisarz,
był autorem powieści o postaci historycznej, Władysławie Jabłonowskim (1796–1802), zatytułowanej Czarny
generał. Jabłonowski z racji swojej cery był nazywany
też przez współczesnych mu „Murzynkiem”. W powieści Gąsiorowskiego życiorys Jabłonowskiego odbiega
nieco od prawdziwej biografii „czarnego generała”. Jest
on synem żony księcia Mikołaja Radziwiłła i jej czarnego sługi. Z racji pochodzenia z nieprawego łoża Jabłonowski został oddany na wychowanie zastępczej rodzinie. Prawdziwa matka wciąż jednak przeznaczała pieniądze na jego opiekę, a potem również wykształcenie,
które odebrał, podobnie jak historyczny Jabłonowski
w paryskiej szkole wojskowej. Tam miał poznać Napoleona Bonapartego, pod którego sztandarami służył po
zaborach Polski. Jednak wcześniej brał udział w powstaniu kościuszkowskim.
„Czarny generał” z powieści Gąsiorowskiego pojawił
się ponownie w Warszawie już po trzecim rozbiorze
Polski. Kontrolę nad stolicą okupowanego przez zaborców przejęli Prusacy. Według Gąsiorowskiego Jabłonowski był żarliwym patriotą. Oddał się służbie ojczyźnie, podejmując się misji organizowania oporu tych
Polaków, którzy nie chcieli służyć zaborcom. W tym
celu przyjechał do Warszawy, gdzie znalazł schronienie
w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy
Miodowej. Mógł liczyć na opiekę ze strony kapucyńskiego przeora, a także na wsparcie pałacu Radziwiłłów, gdzie przebywała jego przybrana matka, ochmistrzyni Jabłonowska, oraz matka prawdziwa, księżna
Radziwiłłówna.
Czarny generał Gąsiorowskiego pomimo swojego
egzotycznego wyglądu był oddanym sprawie wolnej

 jczyzny Polakiem. Jego przygody opisane w powieści
o
przypominają opowiadanie o bohaterach, którzy są
w stanie pokonać szereg przeszkód, uciec przed niebezpieczeństwem ze strony zaborców, prześlizgnąć się
między strażami na warszawskich ulicach.
Wspomniane przez Gąsiorowskiego przypadki
„czarnego generała” w Warszawie były zdarzeniami fikcyjnymi. Prawdziwy Jabłonowski owszem był z misją
w Polsce, ale do dziś trudno wypowiedzieć się jednoznacznie, jaki był prawdziwy cel jego wizyty. Czy działał tylko w imieniu Francji? Czy też robił to z pobudek
patriotycznych? Wiemy, że prawdziwy Jabłonowski po
opuszczeniu Warszawy służył w legionach Dąbrowskiego we Włoszech. Kres jego życia nastąpił na wyspie
San Domingo, dziś Haiti, gdzie w stopniu generała wyjechał tłumić bunt niewolników afrykańskiego pochodzenia, sprzeciwiających się władzy Francuzów. Tam
też zginął.

Przystanek drugi:

Stadion
„Jarmark Europa”, położony w rejonie powstającego
z myślą o Mistrzostwach Europy w 2012 roku stadionie,
był współczesną odmianą bazarów opisywanych przez
„Wiecha”. Był też jednym z największych targowisk na
kontynencie europejskim. Podobnie jak na Kiercelaku
czy też Różycu prowadzono na nim różne, często podejrzane, interesy. Można było na nim spotkać również
Afrykanów zajmujących się handlem. Być może wśród
nich udałoby się znaleźć warszawskiego cwaniaka
z Afryki, posługującego się gwarą, o jakim marzył
„Wiech”, kiedy powstawała ekranizacja jego powieści.
Obecnie „Jarmark” i stary Stadion Dziesięciolecia, wokół którego od 1989 roku powstał bazar, już nie istnieją
w związku z budową stadionu narodowego.

Trasa nr 1 Cafe „Pod Minogą”: café
„Pod Minogą” i dom pogrzebowy „Wieczny
Odpoczynek” (ulica Zapiecek) – Kercelak
– ul. Moniuszki 10 („Adria”) – Marszałkowska (pod nr 74, gdzie prawdopodobnie przebywał afrykański uczestnik powstania warszawskiego w czasie walk w stolicy) – Aleja
Róż – Zamek Królewski – café „Pod Minogą”.
Trasa nr 2 Maniuś Kitajec i jego
ferajna: Powązkowska (miejsce kradzieży

„szewrolety” Jumbo) – Marszałkowska (bar
„U Flisa”) – Bazar Różyckiego – ulica Stalowa 1 – sąd, al. Solidarności 127.
Obie trasy można połączyć w jedną całość.
Zalecane jest wytyczanie własnych wariantów tras. Zachęcamy do ich nadsyłania na
adres Fundacji „Afryka Inaczej”. Najciekawsze propozycje wraz z opisem będą publikowane na stronie w w w. a f r y ka.or g.

Co warto przeczytać:
Książki Stefana Wiecheckiego „Wiecha”:
Cafe „Pod Minogą”, Warszawa 1957.
Maniuś Kitajec i jego ferajna, Warszawa 1977.
Piąte przez dziesiąte, Warszawa 1970.
Inne książki:
Afryka w Warszawie, Warszawa 2010.
Książka dostępna jest także w Internecie,
na stronie www.afryka.org.
Gąsiorowski W., Czarny generał, Warszawa
1987.
Wieczorkiewicz B., Gwara warszawska
dawniej i dziś, Warszawa 1966.
Wielkie bazary warszawskie, Warszawa 2010.
Wittlin T., Nad szarej Wisły brzegiem,
Londyn 1990.
Polecane strony internetowe:
www.afryka.org
www.gwara-warszawska.waw.pl
www.warszawiaki.waw.pl
Posłuchaj dawnej Warszawy:
Stanisław Grzesiuk
Orkiestra z ulicy Chmielnej
Jarema Stępowski
Kapela Czerniakowska
Jeśli chcesz pójśc na spacer „Śladami bohaterów
Wiecha”, skontaktuj się z naszą Fundacją.
Nasz e-mail: fundacja@afryka.org !
Do zobaczenia na rajzie!

Fundacja „Afryka Inaczej” jest organizacją
pożytku publicznego, dedykowaną afrykańskiej społeczności mieszkającej w Polsce. Swoje cele realizuje poprzez zwiększanie partycypacji osób pochodzenia afrykańskiego w życiu publicznym, działalność
rzecznikowską, współpracę ze środowiskiem afrykańskich imigrantów i administracją publiczną oraz
podejmowanie interwencji w sprawach związanych
z dyskryminacją Afrykanek i Afrykanów w Polsce.
Fundacja realizuje również zadania z zakresu dialogu
międzykulturowego i prowadzi działania na rzecz
promowania Afryki w Polsce oraz Polski w Afryce.
Monitoruje też polską pomoc rozwojową Afryce.
Dowiedz się więcej o Fundacji i jak możesz pomóc:
www.afryka.org oraz www.afryka.org/fundacja !
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Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu
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