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Zawsze miałem do Otwocka awersję — do nazwy,
nie do miejsca. Chyba przez te zlepione spółgłoski, „tw”
i „ck”, wypowiadane za pomocą dwóch „o”, tworząc taki
duszny, wręcz mdły dźwięk kojarzący się ze słodyczami.
Ale nie z czymś z asortymentu kawiarnianego z, dajmy
na to, napoleonkami, czy z puszystymi pączkami albo nawet
z ledwo wilgotnym warszawskim sernikiem, tylko z kleącymi się cynamonowymi rogalikami z rodzynkami, z rugelach wypiekanymi przez bardziej plebejskich żydowskich
piekarzy. W wytwornym pensjonacie, w którym — co wiem
z ledwo jeszcze migoczącego wspomnienia — przebywałem dzieckiem będąc, nie oferowano tego typu tuczących
przysmaków. Zamiast tego była nijaka i skromna dieta
niskokaloryczna.
Oprócz swej natrętnie brzmiącej nazwy, Otwock jest prawie
gasnącym już wspomnieniem, przykrytym zresztą kolejnym,
podobnym, kiedy to przenieśliśmy się kilometr czy dwa
na południe, do Śródborowa, gdzie od czasu do czasu zdarzało nam się kwaterować w podobnym drewnianym żydowskim pensjonacie z rozległą, szklaną werandą, w której
odbywały się posiłki. O ile dobrze pamiętam, przybytkiem
zarządzała niewielka i szczupła niezaężna niewiasta w średnim wieku. Wyżywienie było równie nijakie acz odżywcze,
takie jak u otwockiej konkurencji. Dziwne fragmenty wspomnień mam z tego miejsca: to było moje pierwsze spotkanie
z nieistniejącym już reliktem świetności. Pamiętam metalowe koziołki pod nóż i widelec po obu stronach talerza:
nigdy nie dowiedziałem się ich potrzeby — czy by oszczędzić na zmywaniu, czy też by gospodarzom nie można było
zarzucić braku zastawy.
Tymczasem zanim nawet osiągnąłem wiek nastoletni, czekała nas kolejna zmiana, jako że ojciec mój nabył za Śródborowem trochę ziemi. Działka znajdowała się po drugiej
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stronie lubelskiej linii kolejowej, gdzie — pomimo rodzicielskich próśb i gróźb: „tylko się tam nie zbliżaj, przechodź
tylko przez przejście” — kładliśmy na tory małe monety,
tak by koła przejeżdżaajcego pociągu mogły je rozgnieść,
zwiększając obwód i zmniejszając grubość.
Miejsce to, jak mi później doniesiono, nazywało się Pogorzelec, o czym wówczas nie wiedziałem. Poprzedni właściciel
był deweloperem, który postanowił zbić kapitał na niedalekim położeniu od miasta-ogrodu, jakim miał się stać
Otwock, a następnie nadać rozparcelowanym przez siebie
terenom cokolwiek pretensjonalną nazwę „Soplicowo”.
W mej pamięci zachował się wyraźny obraz dość rzadkiego lasu z dominującą obecnością srebrnych brzóz i sosen,
pokrywających zeszłorocznymi igłami tu i ówdzie ziemię.
Zdarzał się też czasem jakiś dąb lub jesion, jednak piaskowa
gleba nie bardzo im sprzyjała. Drzewa może nie rosły zbyt
gęsto ale za to bardzo szybko w miejscu, w którym dwadzieścia czy trzydzieści lat wcześniej miał miejsce katastrofalny
pożar (jak mi wówczas powiedziano). Zatem być może nazwa Pogorzelec miała upamiętnić owo wydarzenie, albo jakiś
inny, wcześniejszy i jeszcze okrutniejszy ogień. Każdego
długiego i suchego lata okoliczności dla pożaru były nader
sprzyjające. Przynajmniej popiół spalonych drzew odżywiał
te młode. W lesie były też grzyby (raczej rydze i koźlaki niż
prawdziwki, które z reguły były robaczywe), nie mówiąc
już o urodzaju jagód — okazjonalny wypad za ogrodzenie,
z koszyczkiem czy dwoma, zawsze kończył się powrotem
z pokaźnym łupem.
Fascynujący (dla dzieciaka z miasta) świat zwierząt składał się z wiewiórek i jaszczurek. A także z wróbli, sikorek
i jaskółek oraz, oczywiście, całych stad wron. Pamiętam
z tamtych czasów jak widywałem pewnego bogatego ekscentryka zamieszkującego dom pomiędzy Śródborowem a Pogorzelcem; chadzał po lasach i łąkach ze strzelbą, bo ponoć
(tak słyszałem) nie cierpiał gawronów i wron, do których
całkiem precyzyjnie strzelał. Pamiętam też jak mi kiedyś
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pokazano parę tych ptaszysk w dźwiganym przez niego worze, choć wątpię by przeznaczone one były na zapiekankę.
W trakcie jednego z takich spotkań, kiedy to właśnie wraz
z matką szliśmy ze Śródborowa do „naszego” miejsca w Soplicowie — to było jeszcze zanim został wzniesiony dom
— ów człowiek zatrzymał moją matkę na pogawędkę. Znał
ją tylko z panieńskiego nazwiska, Melup, i — kompletnie
nie dostrzegając obecności siedmio- czy ośmiolatka u jej
boku, zaczął ją zalewać historiami o niestworzonych planach
wariata Rykwerta, który ponoć nabył był gigantyczne tereny
w sąsiedztwie pod budowę stadniny oraz konnego toru wyścigowego. Podejrzewam, że tego rodzaju fantazje mogły być
napędzane wyborem nazwy przez mego ojca dla posiadłości,
w księgach wieczystych widniejącej jako „Arcy”. Nazwę cechowałaa pewna ambiwalencja: był to bowiem jednocześnie
anagram hebrajskiego terminu oznaczającego „moja ziemia”,
jak też polski przedrostek „arcy-” jak, chociażby, w „arcy-dziele” — oznaczający coś najwspanialszego. Stąd też, oczywiście, możliwe zarzuty o lekką pretensjonalność.
Rzeczywistść, ma się rozumieć, była zdecydowanie skromniejsza. Na naszej działce nigdy nie pomieściłyby się wymysły naszego sąsiada. Dom rodziców został wreszcie ukończony w 1935 roku. Zaprojektował go Lucjan Korngold,
warszawski architekt (który potem odnosił sukcesy w São
Paulo, gdzie zbudował pierwszy wysokościowiec w Ameryce Łacińskiej), w stylu który był, jak mniemam, narzucony
przez moją matkę, a który stanowił mieszankę hollywoodzko-hiszpańską, z pewnością podglądniętą w amerykańskich
lub angielskich miesięcznikach. Ściany były żólte, z kamyczkową sztukaterią, okna na parterze z wbudowanymi
kutymi kratami, dach zaś był pokryty czerwoą holenderską
dachówką i z szerokim okapem, bardzo gościnnym dla jaskółek. Korngold był modernistą i z pewnością zżymał się
na stylistyczny dyktat mojej matki. Gdyby miał wolną rękę,
prawdopodobnie dałby nam biały dom z cynkowanym dachem, taki jak dom sąsiadów, który prześwitywał zza drzew.
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I pewnie byłby bardziej elegancki od tego, który dostaliśmy.
Jak się wiele lat później dowiedziałem, jeden ze skromniejszych bungalowów nieopodal należał do małżeństwa
Jurzykowskich, którzy, tak jak Konrgold, wyemigrowali
do Brazylii, gdzie pan Jurzykowski zbił fortunę (jako diler
i producent samochodów). Zapisał ją potem fundacji mającej
nagradzać Polaków odznaczających się na różnego rodzaju
polach dociekań intelektualnych.

swymi wozami pod bramę, a nawet pod dom. Jednak w coraz
większej mierze byliśmy samowystarczalni: na fragmencie
nieuprawianej ziemi znajdował się okolony drucianą siatką
wybieg dla kur, kaczek i królików, które w zupełności zaspokajały nasze żywieniowe potrzeby, a mieliśmy jeszcze sad
i duży warzywniak. Gorący i pamiętny sierpień 1939 roku
był tak urodzajny, że nawet miejscowe sierocińce odmawiały
przyjmowania darmowych pomidorów, a nawet truskawek.

Letnich kąpieli nie zażywaliśmy w niedalekiej rzece
za wzgórzem, znanej ze swoich nieprzewidywalnych prądów
— pamiętam jak kiedyś wracając do domu zostaliśmy zatrzymani przez oświetloną pochodniami nocną procesję pogrzebową odprowadzającą do miejscowego kościoła ciało chłopca, który utonął w rzece. Kąpaliśmy się więc we względnie
bezpiecznych warunkach basenu, który Korngold zaprojektował w naszym ogrodzie. Nie było to pozbawione problemów, jako że woda nie była chlorowana, przez to pełna
była nieproszonego robactwa. Chemiczne sposoby skazywania owych gości na banicję powodowały, że basen i dla nas
stawał się mało przyjemny. Nie przypominam sobie, jak ten
problem został w kńocu rozwiązany, jeżeli w ogóle.

Ów nadmiar urodzaju to moje najżywsze wspomnienie
tamtego lata. Wspomnienie, które jednak kompletnie zostało
zaciemnione porankiem pierwszego dnia tamtego zgubnego
września. Wiedzieliśmy z radia o wypowiedzeniu wojny ale
wszystko wydawało się takie normalne i spokojne. Siedzieliśmy na tarasie, pijąc poranną kawę, kiedy to lecąc nisko
nad naszymi głowami pojawiły się samoloty. Spojrzeliśmy
do góry i odetchnęliśmy — miały polskie oznakowania.
Zakręciły nad naszym domem i poleciały w stronę Otwocka. Chwilę później usłyszeliśmy wybuchy pierwszych bomb
i zobaczyliśmy obłoki dymu. Oznakowania okazały się nieprawdziwe. A wojna szokująco realna.

W naszym domu pozostawaliśmy w pewnej izolacji.
Owszem, od czasu do czasu wpadała do nas rodzina czy
przyjaciele z Warszawy ale nie przypominam sobie by odwiedzali nas jacyś sąsiedzi. Może to tylko kwestia mojej
pamięci, której teraz już nie mam sposobu uzupełnić.

Z języka angielskiego przełożyła Ewa Kanigowska-Giedroyć

Być może ta izolacja, jeżeli faktycznie była, wynikała z faktu,
że na początku dom ten był tylko domem weekendowym,
choć przez dwa ostatnie lata przed wojną nasze pobyty
w nim były coraz dłuższe. Tak czy owak, Soplicowo nie było
miejscem tętniącym towarzyskim życiem, ludzie pilnowali
swego nosa, choć z pewnością musieliśmy choć kilka razy
udaś się do lokalnych sklepów po niezbędne sprawunki.
Przypuszczam, że większość zakupów, w tym nawet także
spożywczych, robiła służba. Oczywiście od czasu do czasu pojawiali się takęe sprzedawcy objezdni, podjeżdżający
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Joseph Rykwert (ur.1926) — historyk sztuki i krytyk architektury, emerytowany profesor architektury na Uniwersytecie Pensylwańskim. Urodził
się w Warszawie, w 1939 wraz z rodziną wyemigrował do Anglii. Wykładał
na wielu prestiżowych uczelniach architektonicznych, a wśród jego uczniów
są Daniel Libeskind i Alberto Pérez-Gómez. Od 1996 roku jest Prezesem
Międzynarodowego Komitetu Krytyków Architektury (CICA). Laureat m.in.
nagrody Brunona Zeviego (2000) oraz odznaczenia „The Gold Medal Bellas
Artes” (2009). W 2013 roku został uhonorowany The Royal Gold Medal,
przyznawanym za wybitne zasługi dla światowej archiektury przez Royal
Institute of British Architects (RIBA) po akceptacji brytyjskiej królowej. Jest
autorem wielu ważnych publikacji o architekturze, m. in.: „The Dancing Column” (1996), „The Judicious Eye” (2008) i „The Seduction of Place” (2000),
pierwszej publikacji Rykwerta przetłumaczonej na język polski. Przed wojną
rodzina Rykwertów posiadała letni dom w Otwocku.
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