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ARCHITEKTURA àODZI WCZORAJ I DZIĝ
– KUCZKI ĩYDOWSKIE
Renata Przewáocka-Sionek
Politechnika àódzka, àódĨ
Streszczenie. àódĨ koĔca XIX i początku XX wieku byáa miastem silnie rozwijającym siĊ
pomimo sporego zróĪnicowania kulturowego i duĪych dystansów spoáecznych dzielących
mieszczan w tym okresie. Po II wojnie Ğwiatowej napáywowa ludnoĞü i nowy ustrój przyczyniáy siĊ do utraty pamiĊci o wielokulturowym, szybko rozwijającym siĊ mieĞcie. Na
szczĊĞcie wĞród wielu zniszczeĔ i zaniedbaĔ nadal widoczne są Ğlady dawnej potĊgi i obecnoĞci wielu kultur, gdzie gáównie architektura staje siĊ wyróĪnikiem danej spoáecznoĞci
i stanowi niepowtarzalną pamiątkĊ. W artykule skoncentrowano siĊ na jednym z waĪniejszych elementów religijnych kultury Īydowskiej – kuczkach Īydowskich, których spotkaü
w àodzi moĪna doĞü duĪo. ZauwaĪono zjawisko zaniku tradycyjnego przeznaczenia, omówiono symbolikĊ, konstrukcjĊ i funkcjĊ, jakie speániaáy kiedyĞ i jakie speániają dziĞ.
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WSTĉP
Kuczka to spolszczona nazwa hebrajskiego sáowa „Sukkot” oznaczającego namiot,
szaáas. Takie szaáasy sáuĪyáy dawnym, Īydowskim wáaĞcicielom kamienic podczas ĝwiĊta Sukkot (ĝwiĊto Namiotów) zwykle obchodzonego jesienią, pod koniec wrzeĞnia. Byáo
to ĞwiĊto upamiĊtniające wyjĞcie ĩydów z niewoli egipskiej, a takĪe radosne ĞwiĊto plonów trwające 7 dni [Orzechowska 2012]. W takim szaáasie poboĪni ĩydzi przez 7 dni
modlili siĊ, Ğpiewali i spoĪywali posiáki. ĩydowska kuczka stanowiáa waĪny element
religijny, a dziĞ takĪe i architektoniczny. Pod koniec XIX wieku àódĨ zamieszkiwaáa
ludnoĞü róĪnego pochodzenia, mająca wpáyw na rozwój i ksztaátowanie siĊ miasta. Podczas gdy w 1809 roku liczba ĩydów nie przekraczaáa setki, to w przededniu I wojny
Ğwiatowej na 500 tys. áodzian przypadaáo 162,5 tys. ĩydów (czyli ponad 30% procent)
[Podolska 2009]. Wedáug przybliĪonych danych statystycznych tuĪ przed wybuchem
II wojny Ğwiatowej àódĨ zamieszkiwaáo okoáo 660 tys. osób, w tej liczbie znajdowaáo siĊ
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ponad 200 tys. ĩydów. Gáównymi czynnikami osiedlania siĊ ludnoĞci Īydowskiej w àodzi
byá rozwój gospodarczy miasta, które pozostawaáo w administracji rządowej początkowo
pruskiej (1806 r.), a nastĊpnie polskiej, oraz polityka rządu KsiĊstwa Warszawskiego, mająca na celu przeniesienie ludnoĞci Īydowskiej ze wsi (ponad 30% ogóáu KsiĊstwa Warszawskiego) do miast.
DuĪe znaczenie miaáo wytyczenie rewirów Īydowskich w àodzi (decyzja wáadz
z 7 maja 1822 r. dotycząca wyznaczenia w miastach rządowych rewirów Īydowskich zostaáa wprowadzona w àodzi z inicjatywy wáadz województwa mazowieckiego, jako element
regulacji zabudowy przy okazji lokalizacji osady fabrycznej). Od czasu nadania ĩydom
peánych praw obywatelskich w drugiej poáowie XIX wieku byli oni najszybciej rozwijającą
siĊ populacją àodzi. W 1914 roku ich liczba wzrosáa ponad trzydziestokrotnie. Najpierw
byli to migranci gáównie z Królestwa Polskiego, póĨniej masowo przybywali tzw. Litwacy
– zmuszeni do opuszczenia zachodnich guberni Rosji po ogáoszeniu praw majowych. Spis
powszechny, jaki zostaá przeprowadzony w 1921 roku, wskazuje, iĪ ludnoĞü wyznania mojĪeszowego stanowiáa okoáo 35% ogólnej liczby mieszkaĔców miasta.
Obecnie jest wiele miejsc w àodzi, gdzie moĪna spotkaü Ğlady ich codziennej obecnoĞci – wystarczy tylko przekroczyü bramĊ niektórych Ğródmiejskich kamienic, by poczuü
nastrój tego niestety zaginionego juĪ Ğwiata. Zobaczyü tam moĪna zatarty napis na Ğcianie,
relikt pisanej cyrylicą reklamy, zapomnianą mezuzĊ przy drzwiach mieszkania czy bezuĪyteczną przeszkloną werandĊ – pamiątkĊ po izraelickim ĝwiĊcie Szaáasów [Salm 2012].
Polscy ĩydzi do czasu II wojny Ğwiatowej bardzo uroczyĞcie obchodzili ĝwiĊto Kuczek, które wraz z biegiem lat ulegaáo róĪnym zmianom i uproszczeniom oraz mody¿kacjom. Zgodnie z nakazem biblijnym: „Przez 7 dni bĊdziecie mieszkaü w szaáasach”
(KsiĊga KapáaĔska 23,43), kaĪdy ĩyd powinien zbudowaü swój szaáas. Wedáug tradycji
talmudycznej szaáas taki ma byü na tyle duĪy, by pomieĞciü czáowieka i jego stóá, przynajmniej trzy Ğciany muszą byü peáne, podczas gdy czwarta moĪe byü jedynie czĊĞciowa.
WaĪny element kuczki stanowi pokrycie dachu. Musi byü ono wykonane z naturalnych
materiaáów, na przykáad z gaáĊzi. Pokrycie dachu musi byü tak wykonane, aby w nocy
moĪna byáo przez nie zobaczyü gwiazdy. JednoczeĞnie dach ma dawaü wiĊcej cienia niĪ
Ğwiatáa sáonecznego [Kameraz-Kos 2000]. Na przeáomie XIX i XX wieku powstawaáy w
àodzi szaáasy, gáównie o konstrukcji drewnianej, które zazwyczaj przypominaáy werandĊ lub ganek. JednakĪe obecnie moĪna teĪ spotkaü kuczki murowane lub o konstrukcji
drewniano-stalowej. Dobudowywano je najczĊĞciej do tylnych elewacji kamienic lub do
o¿cyn bądĨ na balkonach.
àódzkie kuczki to nieliczne pozostaáoĞci po bogatej kulturze Īydowskiej w àodzi.
Zatraciáy one juĪ dawno swój sakralny charakter, a czasami równieĪ swój pierwotny
wygląd. W architekturze àodzi moĪna spotkaü kilkanaĞcie zachowanych kuczek, choü
z wywiadu terenowego wynika, Īe byáo ich znacznie wiĊcej, lecz nie przetrwaáy do dzisiejszych czasów.
Gáówną przyczyną znikniĊcia tych osobliwych budowli z áódzkich podwórek byáa
wojna, jak równieĪ ingerencja póĨniejszych wáaĞcicieli. Kamienice, przy których znajdują siĊ te konstrukcje, zmieniáy juĪ dawno swoich wáaĞcicieli, a dziĞ nawet ci najstarsi
mieszkaĔcy niewiele wiedzą o tych urokliwych konstrukcjach, czĊsto pozostawionych
samych sobie lub wykorzystywanych na niewielkie skáady czy magazyny. Na planach
archiwalnych bezskutecznie moĪna szukaü zaznaczonych rzutów kuczek, bo nie byáy
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zaznaczane, najprawdopodobniej powstawaáy póĨniej niĪ dana kamienica czy o¿cyna lub
miaáy zaáoĪenia sezonowe (peániáy rolĊ tymczasową).
WĞród narodu Īydowskiego w diasporze istniaáy róĪne zwyczaje terytorialno-regionalne. I tak na przykáad ĩydzi wileĔscy palili dachy swoich szaáasów, a ĩydzi w Polsce Poáudniowej, jak pisze Majer Samuel Baáaban, zostawiali je z roku na rok [Baáaban
1920]. Region zapewne miaá teĪ wpáyw na materiaá, jaki wykorzystywano do budowy
Ğcian czy dachu szaáasu.
Celem opracowania jest przedstawienie niektórych, wspóáczeĞnie zachowanych áódzkich kuczek, omówienie ich symboliki i funkcji, a takĪe dotarcie do materiaáów archiwalnych związanych z miejscem, gdzie one siĊ znajdują, oraz przedstawienie spostrzeĪeĔ
związanych z ich konstrukcją i znaczeniem w dzisiejszej architekturze miasta àodzi.

MATERIAà I METODY
Badania, poprzedzone rozeznaniem literatury przedmiotu, przeprowadzono metodą
obserwacji dokonanej podczas wywiadu terenowego, a takĪe na podstawie dokumentacji
fotogra¿cznej wykonanej przez autorkĊ pracy. RównieĪ wszystkie zdjĊcia pojawiające
siĊ w artykule są wykonane przez autorkĊ opracowania. WaĪnym Ĩródáem informacji
staáy siĊ takĪe materiaáy archiwalne pozyskane w Wojewódzkim Archiwum PaĔstwowym
w àodzi.
Badania i analizy rozpoczĊto od najbardziej znanej áódzkiej kuczki znajdującej siĊ
przy ulicy Piotrkowskiej 88 (rys. 1). Jest to najsáynniejszy szaáas znajdujący siĊ nad bramą kamienicy, usytuowany na tylnej jej Ğcianie, na wysokoĞci drugiej kondygnacji. Kamienica, przy której stoi kuczka, powstaáa na przeáomie XIX i XX wieku wedáug projektu Hilarego Majewskiego. Jej wáaĞcicielem byáa rodzina
Chaskielów, która w 1900 roku zarejestrowaáa i wybudowaáa we wnĊtrzu podwórza dom modlitewny,
dziĞ juĪ nieistniejący [Walicki 2000].
Czterokondygnacyjna kamienica mieszkalna,
przy której znajduje siĊ kuczka, utrzymana jest
w stylu eklektycznym, z bramą przejazdową na osi.
Posiada ona dwa boczne ryzality w elewacji frontowej, a w nich pilastry doryckie, ciągnące siĊ na wysokoĞü dwóch kondygnacji. Na wysokoĞci trzeciej
kondygnacji znajdują siĊ duĪe, balkonowe okna
Àankowane dwiema kolumnami joĔskimi i zwieĔczone trójkątnymi naczóákami. Pierwsze piĊtro jest
boniowane, na wyĪszych piĊtrach pojawiają siĊ prostokątne okna w kamiennych opaskach, ze zwornikami na osiach. Parter kamienicy przeznaczony
jest na usáugi, górne kondygnacje na mieszkania.
Kamienica poáączona jest z dwoma o¿cynami.
Elewacja tylna kamienicy jest skromna, otynkoRys. 1. Kuczka, ul. Piotrkowska 88
wana. Do niej przylega, na wysokoĞci pierwszego Fig. 1. Sukkah, 88 Piotrkowska St.
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piĊtra, nad bramą wjazdową, przepiĊkna kuczka Īydowska wsparta na dwóch metalowych kolumnach. Kuczka zostaáa zaáoĪona na planie prostokąta, o konstrukcji stalowo-drewnianej, sklepiona jest dwuspadowym dachem przekrytym blachą. Dach zostaá wykonany z nietypowego materiaáu, jak dla kuczki Īydowskiej, i jest dwuspadowy. Stanowi on interesujący przykáad sztuki inĪynierskiej, gdyĪ otwiera siĊ na boki za pomocą
specjalnego mechanizmu, wiĊc funkcje tradycyjnego dachu speánia. Prawdopodobnie
materiaá i ksztaát dachu zaleĪaá od tego, w jakim regionie kuczka powstawaáa i jaki tutaj
panowaá klimat. Niestety nie jest to nigdzie udokumentowane, a takĪe nie wiadomo, kto
zbudowaá tĊ kuczkĊ. MoĪna tylko przypuszczaü, Īe byá to dawny wáaĞciciel lub mieszkaniec kamienicy. Trzy Ğciany kuczki posiadają duĪe przeszklenia.
Jest to jedyna zachowana kuczka, która posiada delikatne, metalowe zdobienia z motywem Gwiazdy Dawida w dolnym pasie konstrukcji, która jednoznacznie wskazuje na
jej modlitewne przeznaczenie. Z reguáy unikano ozdób religijnych, jak wiĊc przetrwaáa
ona wojnĊ? Nie wiadomo… Byü moĪe miaáo jakieĞ znaczenie to, Īe w kamienicy tej
mieszkaá równieĪ brat matki Juliana Tuwima – lekarz Izydor Krukowski. Dzisiaj kuczka
nie speánia dawnych funkcji i wykorzystywana jest na skáadzik. Obecny wáaĞciciel planuje remont wnĊtrza, co sprawi, Īe byü moĪe bĊdzie udostĊpnione do oglądania.
Kolejnym ciekawym przykáadem moĪe byü kuczka usytuowana przy ulicy Targowej 10
(rys. 2), która swoim wyglądem zewnĊtrznym przypomina kuczkĊ z Piotrkowskiej 88.
Znajduje siĊ ona w podwórzu, przy tylnej Ğcianie naroĪnej kamienicy sytuowanej na rogu
ulicy Targowej i Tuwima. Kamienica ta stanowi czterokondygnacyjny, naroĪny budynek
mieszkalny o cechach neoklasycznych, poáączony z o¿cyną. WejĞcie na podwórze moĪliwe jest przez bramĊ znajdującą siĊ w elewacji kamienicy od strony ulicy Tuwima. Kuczka znajduje siĊ od strony podwórza i przylega do
tylnej Ğciany kamienicy na wysokoĞci pierwszego
piĊtra. Opiera siĊ ona na fragmencie wystającej
Ğciany kamienicy i wsparta jest na jednej Īeliwnej
kolumnie. Ksztaát i wielkoĞü tej konstrukcji bardzo podobny jest do konstrukcji kuczki znajdującej siĊ przy ulicy Piotrkowskiej 88. JednakĪe jest
to obiekt o konstrukcji drewnianej i znajdujący
siĊ na styku dwóch Ğcian kamienicy, a nie na tylniej Ğcianie, nad bramą przejazdową, jak to miaáo
miejsce na ulicy Piotrkowskiej. Kuczka ma plan
zbliĪony do kwadratu, sklepiona jest dwuspadowym dachem krytym papą.
Posiada dwie drewniane Ğciany z pasem nowo
wstawionych prostokątnych okien – zatem widoczna jest ingerencja obecnego wáaĞciciela w
zmianĊ pierwotnego wyglądu obiektu. Na podstawie wywiadu terenowego wiadomo jest, iĪ do
niedawna peániáa funkcjĊ jadáodajni prowadzonej
przez ówczesną wáaĞcicielkĊ, a obecnie jej funkcja
Rys. 2. Kuczka, ul. Targowa 10
zostaáa zmieniona i wnĊtrze zajmuje oranĪeria.
Fig. 2.

Sukkah, 10 Targowa St.
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Czy budowano kuczki piĊtrowe? To pytanie
zastanawia, bo tak naprawdĊ nie zostaáo to nigdzie
udokumentowane. JednakĪe w àodzi moĪna odnaleĨü takie przykáady. Jednym z nich jest kuczka,
która znajduje siĊ w podwórzu naroĪnej kamienicy
usytuowanej na rogu ulic 6-go Sierpnia 5 i alei Tadeusza KoĞciuszki (rys. 3). Czy tak wyglądaáa kiedyĞ, czy z biegiem czasu zmieniáa swój wygląd?
W materiaáach archiwalnych dotyczących projektu kamienicy, przy której znajduje siĊ kuczka, nie
znajdziemy jej zaznaczonej na planach przedstawiających rzuty kolejnych kondygnacji kamienicy.
Zatem jest ona obiektem powstaáym póĨniej niĪ
sama kamienica, która zostaáa zbudowana w 1896
roku wedáug projektu Franciszka CheámoĔskiego, a jej pierwszym wáaĞcicielem byá fabrykant
Karol Kretschmer. Nazwisko wskazuje, Īe byá to
Niemiec, jednakĪe nie udaáo siĊ autorce ustaliü,
jakiego pochodzenia. JeĞli byáby pochodzenia Īydowskiego, to áatwo by moĪna wytáumaczyü fakt
powstania kuczki na jego podwórzu, ale jeĞli nie…
To dlaczego ona powstaáa? Byü moĪe póĨniejsi
wáaĞciciele lub mieszkaĔcy kamienicy byli pocho- Rys. 3. DwupiĊtrowa kuczka, ul. 6-go
dzenia Īydowskiego.
Sierpnia 5
Kamienica jest piĊknym, naroĪnym obiektem Fig. 3. Two-storey sukkah, 5 6-go
Sierpnia St.
speániającym dziĞ funkcje biurowo-usáugowo-handlowe. WyróĪnia siĊ przepiĊknymi dekoracjami
w postaci chimer, muszli czy gáów kobiet i lwów. Jest budowlą dwupiĊtrową, z poddaszem utrzymanym w stylu eklektycznym. Do tylnej Ğciany kamienicy przylega drewniana
kuczka dwupiĊtrowa, niestety bardzo zaniedbana, choü pomimo tego wyróĪnia siĊ na
podwórzu. Kuczka ma ¿nezyjny detal oraz elegancką formĊ. Stolarka konstrukcji wykonana zostaáa caákowicie z drewna. Drobne arkadki i pilastry z początku nie rzucają
siĊ w oczy, by potem wybudowaü artykulacjĊ fasady kuczki zwieĔczonej wystającym
gzymsem koronacyjnym i spadzistym dachem. Okna pojawiające siĊ w Ğcianach kuczki
zostaáy zamalowane takim samym kolorem farby jak zostaáa pomalowane Ğciany kuczki.
Konstrukcja wsparta jest na przepiĊkne rzeĨbionych, drewnianych wspornikach. Niestety
zapomniana dziĞ, speánia funkcje maáej graciarni, do której nie dopáywa Ğwiatáo, a przez
dach nie widaü gwiazd.
Przy ulicy Piotrkowskiej 40 moĪna spotkaü drugą piĊtrową kuczkĊ (rys. 4). Znajduje siĊ ona na tylnej Ğcianie o¿cyny i umiejscowiona jest na jednej z najpiĊkniejszych
galerii w mieĞcie. Kamienica wraz z o¿cyną, przy której znajduje siĊ kuczka, zostaáa
wzniesiona pod koniec XIX wieku wedáug projektu Piotra Brukalskiego. Jest to dwupiĊtrowa kamienica mieszkalna z parterem przebudowanym, przeznaczonym na usáugi.
Na osi budynku znajduje siĊ brama przejazdowa, a czĊĞü Ğrodkową obiektu podkreĞlają
Īáobkowane, korynckie pilastry ciągnące siĊ na wysokoĞü dwóch kondygnacji. Od strony
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podwórza kamienica poáączona jest z dwiema, dwupiĊtrowymi o¿cynami. Na jednej
z nich znajduje siĊ dwupiĊtrowa, drewniana
galeria usytuowana na wysokoĞci pierwszego i drugiego piĊtra. Dáuga galeria, o gáĊbokoĞci nieprzekraczającej 1,5 metra, wsparta
jest na Īeliwnych, ozdobnych wspornikach.
Kuczka zajmuje tylko niewielką czĊĞü galerii i stanowi aĪurową, dwukondygnacyjną
konstrukcjĊ drewnianą, z ¿nezyjnymi dekoracjami snycerskimi. Okna znajdujące siĊ
w Ğcianach kuczki wprowadzają do wnĊtrza
duĪo Ğwiatáa, a galeryjki zapewniają wraĪenie lekkoĞci. Nad oknami pojawia siĊ przeRys. 4. Galeria z kuczką, ul. Piotrkowska 40 strzeĔ wypeániona krzyĪującymi siĊ na skos
Fig. 4. Gallery with the sukkah, 40 Piotr- belkami. Kuczka znajduje siĊ nad wejĞciem
kowska St.
prowadzącym do klatki schodowej, która ma
drewniane, spiralne schody. KuczkĊ wieĔczy
dwuspadowy daszek o konstrukcji drewnianej, kryty papą. CaáoĞü obiektu zostaáa pomalowana na kolor Īóáty, nawiązujący do koloru caáej galerii. WielkoĞü i piĊkne opracowanie tej kuczki moĪe táumaczyü to, iĪ wáaĞcicielem kamienicy byá niegdyĞ jeden z najbogatszych przedsiĊbiorców Īydowskich, Markus Silberstein, bĊdący wáaĞcicielem duĪych
zakáadów wáókienniczych.
Z wywiadu terenowego udzielonego przez jednego z najstarszych mieszkaĔców kamienicy uzyskano potwierdzenie, Īe kamienica byáa Īydowska, a po wojnie zostaáa zakupiona przez Związek Kupiecki. Dokáadnych informacji na temat kuczki znajdującej
siĊ na galerii nie uzyskano – moĪna tylko podejrzewaü, Īe byáa wáasnoĞcią dawnego
wáaĞciciela i jego rodziny.
Przy ulicy Piotrkowskiej 6 znajduje siĊ kolejny obiekt przypominający kuczkĊ, choü
jego rozmiary wydają siĊ zbyt maáe, aby mogáy pomieĞciü stóá i przynajmniej jedną osobĊ
(rys. 5, 6). Choü jest niewielkich rozmiarów, przypomina ukáad pojawiający siĊ na ulicy

Rys. 5, 6. Galeria z kuczką, ul. Piotrkowska 6
Fig. 5, 6. Gallery with the sukkah, 6 Piotrkowska St.
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Piotrowskiej 40. TrzypiĊtrowa kamienica, powstaáa w 1881 roku wedáug projektu Hilarego Majewskiego poáączona jest z dwiema o¿cynami. Elewacja frontowa kamienicy jest
doĞü skromna, z bramą przejazdową na osi. OĞ budynku podkreĞla trójkątny tympanon
nad oknem pierwszego piĊtra oraz ciągnące siĊ na wysokoĞü dwóch kondygnacji pilastry
joĔskie. Dwie drewniane galerie usytuowane na póánocnej elewacji budynku, na wysokoĞci
drugiej i trzeciej kondygnacji, w rzucie przypominają literĊ L (rys. 5, 6). Posiadają one przepiĊkne, drewniane, aĪurowe balustrady. Górna galeria dodatkowo posiada sáupy drewniane
o dekoracyjnie opracowanych szczytach poáączonych z konstrukcją dachu. W naroĪniku
obu galerii znajdują siĊ niewielkie pomieszczenia o przeszklonych Ğcianach, dzielonych
drewnianymi szprosami, przypominające Īydowskie kuczki. Materiaá, z jakiego są wykonane, Ğwiadczy o pierwotnej formie tych pomieszczeĔ i nawiązuje do galerii, na których
są usytuowane. Na planach archiwalnych kuczka nie zostaáa zaznaczona, czyli ponownie
potwierdza siĊ fakt, iĪ wybudowana zostaáa póĨniej niĪ sama kamienica z o¿cynami.
Niewielkich rozmiarów kuczkĊ moĪna zobaczyü równieĪ na tylnej Ğcianie kamienicy
znajdującej siĊ przy ulicy Piotrkowskiej 65,
do której moĪna dotrzeü, wchodząc bramą od
ulicy 6-go Sierpnia 4 (rys. 7). Podwórze, na
którym znajduje siĊ kuczka, stanowi duĪą przestrzeĔ skáadająca siĊ z dwóch dziaáek. Stanowi
ono jedno z wielu typowych, dáugich áódzkich
podwórek. W naroĪniku tylnej elewacji trzypiĊtrowej kamienicy, na wysokoĞci pierwszego piĊtra, dostrzec moĪna drewnianą kuczkĊ,
z daleka bardziej przypominającą „wiszącą
szafĊ” niĪ szaáas, stanowiącą interesujący detal nieciekawej, skromnej elewacji kamienicy.
Kuczka ma konstrukcjĊ drewnianą, wspartą na
stalowych, zdobionych wspornikach.
Wywiad terenowy pozwala stwierdziü, iĪ
pierwotnie kuczka ta byáa znacznie wiĊksza. Rys. 7. Kuczka, ul. Piotrkowska 65
Rozstawienie wsporników, jak równieĪ fakt, Fig. 7. Sukkah, 65 Piotrkowska St.
Īe w bocznej Ğcianie kuczki znajdują siĊ drzwi,
moĪe Ğwiadczyü, Īe kiedyĞ obiekt ten miaá bardziej wydáuĪoną bryáĊ, a obecnie pozostaáa
tylko jego czĊĞü. Zatem pierwotnie kuczka miaáa plan prostokąta, a sklepienie zapewne
zostaáo zmienione przez póĨniejszych wáaĞcicieli lub mieszkaĔców. Kuczka obecnie jest
sklepiona dwuspadowym dachem, krytym papą, jednakĪe pierwotnie mogáo byü inaczej.
Obecny wáaĞciciel kamienicy nie wnosiá zmian w tĊ konstrukcjĊ, jest pochodzenia Īydowskiego, kamienicĊ otrzymaá w spadku w 1970 roku. Kuczka, która nie posiada motywów Īydowskich, a snycerka naĞladuje pilastry i boazeriĊ, byü moĪe dlatego wáaĞnie
przetrwaáa, choü miĊdzy wentylatorem i rurami prezentuje siĊ… eklektycznie, zatraciáa
swoje dawne przeznaczenie i wykorzystywana jest dziĞ na maáy skáadzik.
Ciekawym przykáadem jest kolejny obiekt znajdujący siĊ przy ulicy Narutowicza 12,
dziĞ zupeánie nieprzypominający kuczki, ale murowaną przybudówkĊ lub wykusz wsparty
na ¿larach (rys. 8). JednakĪe usytuowanie obiektu jest bardzo podobne jak w przypadku
Architectura 13 (3) 2014

86

R. Przewáocka-Sionek

kuczki na ulicy Piotrkowskiej 88, choü jej wygląd
zewnĊtrzny oraz materiaá, z jakiego zostaáa wykonana, bardzo siĊ od niej róĪni. Zapewne miaáa
na to wpáyw wielkoĞü majątku ówczesnego wáaĞciciela, który musiaá byü znacznie skromniejszy
niĪ w przypadku kuczki znajdującej siĊ na ulicy
Piotrkowskiej 88. Kuczka znajduje siĊ na tylnej
Ğcianie neoklasycznej, czterokondygnacyjnej kamienicy, nad bramą wjazdową. Usytuowana jest
na wysokoĞci pierwszego piĊtra i wsparta zostaáa
dwoma betonowymi ¿larami. ZaáoĪona zostaáa na
planie zbliĪonym do kwadratu o zaokrąglonych
dwóch naroĪnikach. Jest obiektem murowanym,
sklepionym páaskim dachem. Pierwotnie jednak
byáa obiektem o konstrukcji drewnianej, który
z czasem zostaá otynkowany i nieco zmody¿kowany. Fakt ten potwierdziá jeden z mieszkaĔców
kamienicy.
Rys. 8. Kuczka, ul. Narutowicza 12
W Ğcianie frontowej obiektu znajduje siĊ
Fig. 8. Sukkah, 12 Narutowicza St.
duĪe okno, dzielone drewnianymi szprosami,
w bocznych Ğcianach widoczne są zamurowane
pojedyncze okna, co potwierdza fakt, Īe byáa tu póĨniejsza interwencja i wygląd kuczki
siĊ zmieniá, jak równieĪ jej funkcja. DziĞ jest dodatkowym pomieszczeniem zaadaptowanym na maáy skáad przez wáaĞciciela mieszkania, przy którym znajduje siĊ ten obiekt.
Niezwykle ciekawy przykáad omawianych obiektów stanowi usytuowana na zachodniej elewacji dwukondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Wigury 16 kuczka o nietypowym
wyglądzie (rys. 9). Kamienica, na której siĊ ona znajduje, posiada skromne, otynkowane elewacje i pozbawiona jest jakiegokolwiek detalu architektonicznego. Na bocznej
jej Ğcianie, na wysokoĞci pierwszego piĊtra,
przykuwa wzrok obiekt przypominający bardziej ganek niĪ kuczkĊ. Zostaáa ona zaáoĪona
na planie wydáuĪonego prostokąta o ĞciĊtych
dwóch naroĪach i sklepiona wielospadowym
dachem krytym papą. ĝciany kuczki są murowane, opracowane w technice muru pruskiego. KrzyĪujące siĊ na skos drewniane
belki podkreĞlają jej oryginalnoĞü. W przecieĔstwie do plastikowych okien kamienicy,
w Ğcianach kuczki znajdują siĊ okna o stolarce drewnianej, a caáoĞü konstrukcji wsparta
jest na stalowych wspornikach. DziĞ wykorzystywana jako dodatkowe pomieszczenie Rys. 9. Kuczka, ul. Wigury 16
Fig. 9. Sukkah, 16 Wigury St.
mieszkalne.
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PODSUMOWANIE
Spacerując Ğródmiejskimi ulicami àodzi, moĪna przenieĞü siĊ w przeszáoĞü i podziwiaü kunszt wykonania i twórczoĞci, jakimi musieli posáugiwaü siĊ wówczas architekci.
ZauwaĪalna jest ogromna wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna ówczesnych budowniczych, co moĪna zobaczyü kaĪdego dnia, podziwiając architekturĊ àodzi. WiĊkszoĞü àodzian bardzo maáo zna historiĊ wáasnego miasta i jego architekturĊ, czego dowodem jest brak zainteresowania i záy stan techniczny wielu ciekawych, czasem niezwykle
piĊknych budowli.
Kuczki Īydowskie moĪna zaliczyü do maáej architektury, która jest niezwykle ciekawa, a zarazem intrygująca. Dylematów związanymi z kuczkami jest wiele. Jednym
z nich jest ich identy¿kacja. Z kamienicami, przy których siĊ znajdują, wiąĪe je niewiele. Z przeprowadzonej analizy materiaáów archiwalnych wynika, iĪ Īaden archiwalny
dokument nie przedstawia rzutu, elewacji, a co dopiero przekroju opracowywanych powyĪej obiektów. Zatem powstaáy one póĨniej niĪ kamienice czy o¿cyny, przy których siĊ
znajdowaáy. Potwierdzaü to mogáoby rolĊ ich tymczasowoĞci. Ich pozostanie natomiast
moĪna táumaczyü jedynie zmianą lub Ğmiercią pierwszego wáaĞciciela oraz zanikiem
pierwotnej funkcji, którą kiedyĞ speániaáy.
Konstrukcja i detal kuczek najczĊĞciej nie nawiązuje i znacznie róĪni siĊ od wyglądu
kamienic. Czasami tylko moĪna dostrzec podobny podziaá w oknach lub uĪycie tego
samego koloru do pomalowania Ğciany, co zapewne byáo juĪ interwencją dzisiejszego
wáaĞciciela. àódzkie kuczki, które przewaĪnie mają konstrukcjĊ drewnianą, czasem murowaną, stanowią indywidualny przykáad architektury. Z obserwacji autorki moĪna wywnioskowaü, Īe áódzkie judaika róĪnią siĊ od typowych zaáoĪeĔ konstrukcyjnych budowania kuczek. ĩadna z kuczek nie posiada tradycyjnego aĪurowego dachu, co byü moĪe
spowodowane byáo klimatem lub interwencją póĨniejszych wáaĞcicieli.
Z przeprowadzonego wywiadu terenowego wynika, iĪ wiĊkszoĞü zachowanych kuczek znajdowaáa siĊ od strony podwórza i usytuowana byáa na wysokoĞci pierwszego piĊtra. Takie usytuowanie zapewne miaáo na celu zapewnienie spokoju i intymnoĞci podczas
obchodzenia ĝwiĊta Sukkot. RóĪnice dotyczące wyglądu i wielkoĞci kuczek związane
byáy z majĊtnoĞcią wáaĞciciela. Ich róĪnorodnoĞü formy i rozmiaru pokazuje, jak bardzo
zróĪnicowana byáa przedwojenna àódĨ. Zazwyczaj posiadaáy one plan kwadratu lub prostokąta, byáy parterowe, choü takĪe moĪna spotkaü piĊtrowe. Ich bryáom towarzyszyáy
czĊsto arkadki i rytmicznie rozstawione sáupy lub wspierające je ozdobne wsporniki.
DziĞ pomaáu znikają z áódzkich podwórek, zatraciáy dawną funkcjĊ. Obecnie jedynym miejscem, gdzie co roku budowana jest tradycyjnie kuczka na ĝwiĊto Sukkot i po
upáywie czasu jest rozbierana, to teren gminy Īydowskiej przy ulicy Pomorskiej 18, gdzie
znajduje siĊ jedna z dwóch ocalaáych i zachowanych do dziĞ synagog Īydowskich. Kuczka budowana jest bezpoĞrednio na ziemi, z drewna, jako obiekt parterowy, pozbawiony
okien, a jej dach stanowią iglaste gaáązki.
Powracając do kuczek usytuowanych na áódzkich podwórzach, uwaĪny widz moĪe
dostrzec piĊkno detalu, tego oczywistego, który zachwyca, ale i tego, którego czas nie
oszczĊdziá. Z wywiadu terenowego wynika, iĪ wiĊkszoĞü mieszkaĔców kamienic, przy
których znajdują siĊ te maáe judaika, nie wie nawet, co to jest Īydowska kuczka. JednakĪe wielu z nich chwali sobie architekturĊ tych obiektów. Dlatego z kaĪdego elementu
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kuczek powinniĞmy czytaü jak z ksiąg, bo są to jedne z ostatnich obiektów budowlanych
z krĊgu kultury Īydowskiej, które tak naprawdĊ w wielu przypadkach nadają swoistego
charakteru miejscu, w którym siĊ znajdują. W àodzi byáo wiele bezcennych pamiątek po
dawnych jego dziejach. Problem polega na tym, Īe popadają one w zapomnienie, ruinĊ,
znikają z pejzaĪu miasta, a przecieĪ stanowią swoistą pamiątkĊ – wspomnienie – historiĊ. Aby ten cel osiągnąü, naleĪy propagowaü i zaznajomiü z architekturą mieszkaĔców
àodzi. MoĪe siĊ to odbywaü poprzez organizowanie wystaw, galerii fotogra¿cznych
i wykáadów związanych z tematem. NaleĪy takĪe dbaü o wygląd zewnĊtrzny i wewnĊtrzny tych obiektów (powinni siĊ tym zająü gáównie wáaĞciciele kamienic i mieszkaĔcy,
przy których znajdują siĊ kuczki).
Jest oczywiste, Īe sukces bĊdzie moĪliwy tylko przy zespoleniu dziaáaĔ wáadz i lokalnej spoáecznoĞci. Dlatego naleĪy doáoĪyü wszelkich staraĔ, aby zachowaü te pamiątki,
poznawaü je, bo skáadają siĊ one na piĊkną architekturĊ miasta àodzi i warte są zachowania, co autorka próbowaáa przekazaü w tym artykule. Dobrze by byáo, aby wyrazem
naszej wspóáczesnoĞci byáo zachowanie i dbanie o to, co pozostawiáa nam przeszáoĞü.
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ARCHITECTURE IN THE CITY OF àÓDħ FROM THE 19TH/20TH CENTURY
– JEWISH SUKKOT THEN AND NOW
Abstract. At the turn of the century, àódĨ was a Àourishing city, despite signi¿cant cultural diversity and social distance dividing the townspeople at the time. After World War II,
new immigrants to the city as well as the introduction of a new political system made the
memory of a multicultural, Àourishing city disappear. Luckily, amongst the damage and
neglect, signs of previous impressiveness and multiculturalism can be noticed. Architecture
becomes the indicator of a particular community, and constitutes a unique souvenir. This
article focuses on one of the most important religious elements of the Jewish culture – sukkah booths (sukkot) – which appear in signi¿cant numbers in the city of àódĨ. The disappearance of their traditional purpose, their symbolism, and previous and current functions
have been noted.
Key words: architecture, tenement house, sukkah, construction, structure, balcony, bay
window
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