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ARCHITEKTURA ODZI  WCZORAJ I DZI  
– KUCZKI YDOWSKIE 

Renata Przew ocka-Sionek
Politechnika ódzka, ód

Streszczenie. ód  ko ca XIX i pocz tku XX wieku by a miastem silnie rozwijaj cym si  
pomimo sporego zró nicowania kulturowego i du ych dystansów spo ecznych dziel cych 
mieszczan w tym okresie. Po II wojnie wiatowej nap ywowa ludno  i nowy ustrój przy-
czyni y si  do utraty pami ci o wielokulturowym, szybko rozwijaj cym si  mie cie. Na 
szcz cie w ród wielu zniszcze  i zaniedba  nadal widoczne s  lady dawnej pot gi i obec-
no ci wielu kultur, gdzie g ównie architektura staje si  wyró nikiem danej spo eczno ci 
i stanowi niepowtarzaln  pami tk . W artykule skoncentrowano si  na jednym z wa niej-
szych elementów religijnych kultury ydowskiej – kuczkach ydowskich, których spotka  
w odzi mo na do  du o. Zauwa ono zjawisko zaniku tradycyjnego przeznaczenia, omó-
wiono symbolik , konstrukcj  i funkcj , jakie spe nia y kiedy  i jakie spe niaj  dzi .
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Kuczka to spolszczona nazwa hebrajskiego s owa „Sukkot” oznaczaj cego namiot, 
sza as. Takie sza asy s u y y dawnym, ydowskim w a cicielom kamienic podczas wi -
ta Sukkot ( wi to Namiotów) zwykle obchodzonego jesieni , pod koniec wrze nia. By o 
to wi to upami tniaj ce wyj cie ydów z niewoli egipskiej, a tak e radosne wi to plo-
nów trwaj ce 7 dni [Orzechowska 2012]. W takim sza asie pobo ni ydzi przez 7 dni 
modlili si , piewali i spo ywali posi ki. ydowska kuczka stanowi a wa ny element 
religijny, a dzi  tak e i architektoniczny. Pod koniec XIX wieku ód  zamieszkiwa a 
ludno  ró nego pochodzenia, maj ca wp yw na rozwój i kszta towanie si  miasta. Pod-
czas  gdy w 1809 roku liczba ydów nie przekracza a setki, to w przededniu I wojny  
wiatowej na 500 tys. odzian przypada o 162,5 tys. ydów (czyli ponad 30% procent) 

[Podolska 2009]. Wed ug przybli onych danych statystycznych tu  przed wybuchem 
II wojny wiatowej ód  zamieszkiwa o oko o 660 tys. osób, w tej liczbie znajdowa o si  
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ponad 200 tys. ydów. G ównymi czynnikami osiedlania si  ludno ci ydowskiej w odzi 
by  rozwój gospodarczy miasta, które pozostawa o w administracji rz dowej pocz tkowo 
pruskiej (1806 r.), a nast pnie polskiej, oraz polityka rz du Ksi stwa Warszawskiego, ma-
j ca na celu przeniesienie ludno ci ydowskiej ze wsi (ponad 30% ogó u Ksi stwa War-
szawskiego) do miast.

Du e znaczenie mia o wytyczenie rewirów ydowskich w odzi (decyzja w adz 
z 7 maja 1822 r. dotycz ca wyznaczenia w miastach rz dowych rewirów ydowskich zosta-
a wprowadzona w odzi z inicjatywy w adz województwa mazowieckiego, jako element 

regulacji zabudowy przy okazji lokalizacji osady fabrycznej). Od czasu nadania ydom 
pe nych praw obywatelskich w drugiej po owie XIX wieku byli oni najszybciej rozwijaj c  
si  populacj  odzi. W 1914 roku ich liczba wzros a ponad trzydziestokrotnie. Najpierw 
byli to migranci g ównie z Królestwa Polskiego, pó niej masowo przybywali tzw. Litwacy 
– zmuszeni do opuszczenia zachodnich guberni Rosji po og oszeniu praw majowych. Spis 
powszechny, jaki zosta  przeprowadzony w 1921 roku, wskazuje, i  ludno  wyznania moj-
eszowego stanowi a oko o 35% ogólnej liczby mieszka ców miasta.

Obecnie jest wiele miejsc w odzi, gdzie mo na spotka  lady ich codziennej obec-
no ci – wystarczy tylko przekroczy  bram  niektórych ródmiejskich kamienic, by poczu  
nastrój tego niestety zaginionego ju  wiata. Zobaczy   tam mo na zatarty napis na cianie, 
relikt pisanej cyrylic  reklamy, zapomnian  mezuz  przy drzwiach mieszkania czy bezu y-
teczn  przeszklon  werand  – pami tk  po izraelickim wi cie Sza asów [Salm 2012].

Polscy ydzi do czasu II wojny wiatowej bardzo uroczy cie obchodzili wi to Ku-
czek, które wraz z biegiem lat ulega o ró nym zmianom i uproszczeniom oraz mody  -
kacjom. Zgodnie z nakazem biblijnym: „Przez 7 dni b dziecie mieszka  w sza asach” 
(Ksi ga Kap a ska 23,43), ka dy yd powinien zbudowa  swój sza as. Wed ug tradycji 
talmudycznej sza as taki ma by  na tyle du y, by pomie ci  cz owieka i jego stó , przy-
najmniej trzy ciany musz  by  pe ne, podczas gdy czwarta mo e by  jedynie cz ciowa. 
Wa ny element kuczki stanowi pokrycie dachu. Musi by  ono wykonane z naturalnych 
materia ów, na przyk ad z ga zi. Pokrycie dachu musi by  tak wykonane, aby w nocy 
mo na by o przez nie zobaczy  gwiazdy.  Jednocze nie dach ma dawa  wi cej cienia ni  
wiat a s onecznego [Kameraz-Kos 2000]. Na prze omie XIX i XX wieku powstawa y w 
odzi sza asy, g ównie o konstrukcji drewnianej, które zazwyczaj przypomina y weran-

d  lub ganek. Jednak e obecnie mo na te  spotka  kuczki murowane lub o konstrukcji 
drewniano-stalowej. Dobudowywano je najcz ciej do tylnych elewacji kamienic lub do 
o  cyn b d  na balkonach. 

ódzkie kuczki to nieliczne pozosta o ci po bogatej kulturze ydowskiej w odzi. 
Zatraci y one ju  dawno swój sakralny charakter, a czasami równie  swój pierwotny 
wygl d. W architekturze odzi mo na spotka   kilkana cie zachowanych kuczek, cho
z wywiadu terenowego wynika, e by o ich znacznie wi cej, lecz nie przetrwa y do dzi-
siejszych czasów. 

G ówn  przyczyn  znikni cia tych osobliwych budowli z ódzkich podwórek by a  
wojna, jak równie  ingerencja pó niejszych w a cicieli. Kamienice, przy których znaj-
duj  si  te konstrukcje, zmieni y ju  dawno swoich w a cicieli, a dzi  nawet ci najstarsi 
mieszka cy niewiele wiedz  o tych urokliwych konstrukcjach, cz sto pozostawionych 
samych sobie lub wykorzystywanych na niewielkie sk ady czy magazyny. Na planach 
archiwalnych bezskutecznie mo na szuka  zaznaczonych rzutów kuczek, bo nie by y 
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zaznaczane, najprawdopodobniej powstawa y pó niej ni  dana kamienica czy o  cyna lub 
mia y za o enia sezonowe (pe ni y rol  tymczasow ). 

W ród narodu ydowskiego w diasporze istnia y ró ne zwyczaje terytorialno-regio-
nalne. I tak na przyk ad ydzi wile scy palili dachy swoich sza asów, a ydzi w Pol-
sce Po udniowej, jak pisze Majer Samuel Ba aban, zostawiali je z roku na rok [Ba aban 
1920]. Region zapewne mia  te  wp yw na materia , jaki wykorzystywano do budowy 
cian czy dachu sza asu. 

Celem opracowania jest przedstawienie niektórych, wspó cze nie zachowanych ódz-
kich kuczek, omówienie ich symboliki i funkcji, a tak e dotarcie do materia ów archiwal-
nych zwi zanych z miejscem, gdzie one si  znajduj , oraz przedstawienie spostrze e  
zwi zanych z ich  konstrukcj  i znaczeniem w dzisiejszej architekturze miasta odzi. 

MATERIA  I METODY

Badania, poprzedzone rozeznaniem literatury przedmiotu, przeprowadzono metod  
obserwacji dokonanej podczas wywiadu terenowego, a tak e na  podstawie dokumentacji 
fotogra  cznej wykonanej przez autork  pracy. Równie  wszystkie zdj cia pojawiaj ce 
si  w artykule s  wykonane przez autork  opracowania. Wa nym ród em informacji 
sta y si  tak e materia y archiwalne pozyskane w Wojewódzkim Archiwum Pa stwowym 
w odzi. 

Badania i analizy rozpocz to od najbardziej znanej ódzkiej kuczki znajduj cej si  
przy ulicy Piotrkowskiej 88 (rys. 1). Jest to najs ynniejszy sza as znajduj cy si  nad bra-
m  kamienicy, usytuowany na tylnej jej cianie, na wysoko ci drugiej kondygnacji. Kamie-
nica, przy której stoi kuczka,  powsta a na prze omie XIX i XX wieku wed ug projektu Hi-
larego Majewskiego. Jej w a cicielem by a rodzina 
Chaskielów, która w 1900 roku zarejestrowa a i wy-
budowa a we wn trzu podwórza dom modlitewny, 
dzi  ju  nieistniej cy [Walicki 2000].

Czterokondygnacyjna kamienica mieszkalna, 
przy której znajduje si  kuczka, utrzymana jest 
w stylu eklektycznym, z bram  przejazdow  na osi. 
Posiada ona dwa boczne ryzality w elewacji fronto-
wej, a w nich pilastry doryckie, ci gn ce si  na wy-
soko  dwóch kondygnacji. Na wysoko ci trzeciej 
kondygnacji znajduj  si  du e, balkonowe okna 
 ankowane dwiema kolumnami jo skimi i zwie -

czone trójk tnymi naczó kami. Pierwsze pi tro jest 
boniowane, na wy szych pi trach pojawiaj  si  pro-
stok tne okna w kamiennych opaskach, ze zworni-
kami na osiach.  Parter kamienicy przeznaczony 
jest na us ugi, górne kondygnacje na mieszkania. 
Kamienica po czona jest z dwoma o  cynami. 

Elewacja tylna kamienicy jest skromna, otynko-
wana. Do niej przylega, na wysoko ci pierwszego 

Rys. 1.  Kuczka, ul. Piotrkowska 88
Fig. 1.  Sukkah, 88 Piotrkowska St.
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pi tra, nad bram  wjazdow , przepi kna kuczka ydowska wsparta na dwóch metalo-
wych kolumnach. Kuczka zosta a za o ona na planie prostok ta, o konstrukcji stalowo-
-drewnianej, sklepiona jest dwuspadowym dachem przekrytym blach . Dach zosta  wy-
konany z nietypowego materia u, jak dla kuczki ydowskiej, i jest dwuspadowy. Stano-
wi on interesuj cy przyk ad sztuki in ynierskiej, gdy  otwiera si  na boki za pomoc  
specjalnego mechanizmu, wi c funkcje tradycyjnego dachu spe nia. Prawdopodobnie 
materia  i kszta t dachu zale a  od tego, w jakim regionie kuczka powstawa a i jaki tutaj 
panowa  klimat. Niestety nie jest to nigdzie udokumentowane, a tak e nie wiadomo, kto 
zbudowa  t  kuczk . Mo na tylko przypuszcza , e by  to dawny w a ciciel lub mieszka-
niec kamienicy. Trzy ciany kuczki posiadaj  du e przeszklenia. 

Jest to jedyna zachowana kuczka, która posiada delikatne, metalowe zdobienia z mo-
tywem Gwiazdy Dawida w dolnym pasie konstrukcji, która jednoznacznie wskazuje na 
jej modlitewne przeznaczenie. Z regu y unikano ozdób religijnych, jak  wi c przetrwa a 
ona wojn ? Nie wiadomo… By  mo e mia o jakie  znaczenie to, e w kamienicy tej 
mieszka  równie  brat matki Juliana Tuwima – lekarz Izydor Krukowski. Dzisiaj kuczka 
nie spe nia dawnych funkcji i wykorzystywana jest na sk adzik. Obecny w a ciciel planu-
je remont wn trza, co sprawi, e by  mo e b dzie udost pnione do ogl dania. 

Kolejnym ciekawym przyk adem mo e by  kuczka usytuowana przy ulicy Targowej 10
(rys. 2), która swoim wygl dem zewn trznym przypomina kuczk  z Piotrkowskiej 88.  
Znajduje si  ona w podwórzu, przy tylnej cianie naro nej kamienicy sytuowanej na rogu 
ulicy Targowej i Tuwima. Kamienica ta stanowi czterokondygnacyjny, naro ny budynek 
mieszkalny o cechach neoklasycznych, po czony z o  cyn . Wej cie na podwórze mo li-
we jest przez bram  znajduj c  si  w elewacji kamienicy od strony ulicy Tuwima. Kucz-

ka znajduje si  od strony podwórza i przylega do  
tylnej ciany kamienicy na wysoko ci pierwszego 
pi tra. Opiera si  ona na fragmencie wystaj cej  
ciany kamienicy i wsparta jest na jednej eliwnej 

kolumnie. Kszta t i wielko  tej konstrukcji bar-
dzo podobny jest do konstrukcji kuczki znajduj -
cej si  przy ulicy Piotrkowskiej 88. Jednak e jest 
to obiekt o konstrukcji drewnianej i znajduj cy 
si  na styku dwóch cian kamienicy, a nie na tyl-
niej cianie, nad bram  przejazdow , jak to mia o 
miejsce na ulicy Piotrkowskiej. Kuczka ma plan 
zbli ony do kwadratu, sklepiona jest dwuspado-
wym dachem krytym pap .

Posiada dwie drewniane ciany z pasem nowo 
wstawionych prostok tnych okien – zatem wi-
doczna jest  ingerencja obecnego w a ciciela w 
zmian  pierwotnego wygl du obiektu. Na pod-
stawie wywiadu terenowego wiadomo jest, i  do 
niedawna pe ni a funkcj  jad odajni prowadzonej 
przez ówczesn  w a cicielk , a obecnie jej funkcja 
zosta a zmieniona i wn trze zajmuje oran eria. Rys. 2.  Kuczka, ul. Targowa 10

Fig. 2.  Sukkah, 10 Targowa St.
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Czy budowano kuczki pi trowe? To pytanie 
zastanawia, bo tak naprawd  nie zosta o to nigdzie 
udokumentowane. Jednak e w odzi mo na odna-
le  takie przyk ady. Jednym z nich jest kuczka, 
która znajduje si  w podwórzu naro nej kamienicy 
usytuowanej na rogu ulic 6-go Sierpnia 5 i alei Ta-
deusza Ko ciuszki (rys. 3). Czy tak wygl da a kie-
dy , czy z biegiem czasu zmieni a swój wygl d? 
W materia ach archiwalnych dotycz cych projek-
tu kamienicy, przy której znajduje si  kuczka, nie 
znajdziemy jej zaznaczonej na planach przedsta-
wiaj cych rzuty kolejnych kondygnacji kamienicy. 
Zatem jest ona obiektem powsta ym pó niej ni  
sama kamienica, która zosta a zbudowana w 1896 
roku wed ug projektu Franciszka Che mo skie-
go, a jej pierwszym w a cicielem by  fabrykant 
Karol Kretschmer. Nazwisko wskazuje, e by  to 
Niemiec, jednak e nie uda o si  autorce ustali , 
jakiego pochodzenia. Je li by by pochodzenia y-
dowskiego, to atwo by mo na wyt umaczy   fakt 
powstania kuczki na jego podwórzu, ale je li nie… 
To dlaczego ona powsta a? By  mo e pó niejsi 
w a ciciele lub mieszka cy kamienicy byli pocho-
dzenia ydowskiego. 

Kamienica jest pi knym, naro nym obiektem 
spe niaj cym dzi  funkcje biurowo-us ugowo-han-
dlowe. Wyró nia si  przepi knymi dekoracjami 
w postaci chimer, muszli czy g ów kobiet i lwów. Jest budowl  dwupi trow , z podda-
szem utrzymanym w stylu eklektycznym. Do tylnej ciany kamienicy przylega drewniana 
kuczka dwupi trowa, niestety bardzo zaniedbana, cho  pomimo tego wyró nia si  na 
podwórzu. Kuczka ma  nezyjny detal oraz eleganck  form . Stolarka konstrukcji wy-
konana zosta a ca kowicie z drewna. Drobne arkadki i pilastry z pocz tku nie rzucaj  
si  w oczy, by potem wybudowa  artykulacj  fasady kuczki zwie czonej wystaj cym 
gzymsem koronacyjnym i spadzistym dachem. Okna pojawiaj ce si  w cianach kuczki 
zosta y zamalowane takim samym kolorem farby jak zosta a pomalowane ciany kuczki. 
Konstrukcja wsparta jest na przepi kne rze bionych, drewnianych wspornikach. Niestety 
zapomniana dzi , spe nia funkcje ma ej graciarni, do której nie dop ywa wiat o, a przez 
dach nie wida  gwiazd.

Przy ulicy Piotrkowskiej 40 mo na spotka  drug  pi trow  kuczk  (rys. 4). Znaj-
duje si  ona na tylnej cianie o  cyny i umiejscowiona jest na jednej z najpi kniejszych 
galerii w mie cie. Kamienica wraz z o  cyn , przy której znajduje si  kuczka, zosta a 
wzniesiona pod koniec XIX wieku wed ug projektu Piotra Brukalskiego. Jest to dwu-
pi trowa kamienica mieszkalna z parterem przebudowanym, przeznaczonym na us ugi. 
Na osi budynku znajduje si  brama przejazdowa, a cz  rodkow  obiektu podkre laj  

obkowane, korynckie pilastry ci gn ce si  na wysoko  dwóch kondygnacji. Od strony 

Rys. 3. Dwupi trowa kuczka, ul. 6-go 
Sierpnia 5 

Fig. 3.  Two-storey sukkah, 5 6-go 
Sierpnia St. 



84                                                                                                                                            R. Przew ocka-Sionek

Acta Sci. Pol.

podwórza kamienica po czona jest z dwie-
ma, dwupi trowymi o  cynami. Na jednej 
z nich znajduje si  dwupi trowa, drewniana 
galeria usytuowana na wysoko ci pierwsze-
go i drugiego pi tra. D uga galeria, o g bo-
ko ci nieprzekraczaj cej 1,5 metra, wsparta 
jest na eliwnych, ozdobnych wspornikach. 
Kuczka zajmuje tylko niewielk  cz  ga-
lerii i stanowi a urow , dwukondygnacyjn  
konstrukcj  drewnian , z  nezyjnymi deko-
racjami snycerskimi. Okna znajduj ce si  
w cianach kuczki wprowadzaj  do wn trza 
du o wiat a, a galeryjki zapewniaj  wra e-
nie lekko ci. Nad oknami pojawia si  prze-
strze  wype niona krzy uj cymi si  na skos 
belkami. Kuczka znajduje si  nad wej ciem 
prowadz cym do klatki schodowej, która ma 
drewniane, spiralne schody. Kuczk  wie czy 

dwuspadowy daszek o konstrukcji drewnianej, kryty pap . Ca o  obiektu zosta a poma-
lowana na kolor ó ty, nawi zuj cy do koloru ca ej galerii. Wielko  i pi kne opracowa-
nie tej kuczki mo e t umaczy  to, i  w a cicielem kamienicy by  niegdy  jeden z najbo-
gatszych przedsi biorców ydowskich, Markus Silberstein, b d cy w a cicielem du ych 
zak adów w ókienniczych. 

Z wywiadu terenowego udzielonego przez jednego z najstarszych mieszka ców ka-
mienicy uzyskano potwierdzenie, e kamienica by a ydowska, a po wojnie zosta a za-
kupiona przez Zwi zek Kupiecki. Dok adnych informacji na temat kuczki znajduj cej 
si  na galerii nie uzyskano – mo na tylko podejrzewa , e by a w asno ci  dawnego 
w a ciciela i jego rodziny. 

Przy ulicy Piotrkowskiej 6 znajduje si  kolejny obiekt przypominaj cy kuczk , cho  
jego rozmiary wydaj  si  zbyt ma e, aby mog y pomie ci  stó  i przynajmniej jedn  osob  
(rys. 5, 6). Cho  jest niewielkich rozmiarów, przypomina uk ad pojawiaj cy si  na ulicy  

Rys. 4.  Galeria z kuczk , ul. Piotrkowska 40 
Fig. 4.  Gallery with the sukkah, 40 Piotr-

kowska St.

     
Rys. 5, 6. Galeria z kuczk , ul. Piotrkowska 6
Fig. 5, 6.  Gallery with the sukkah, 6 Piotrkowska St.
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Piotrowskiej 40. Trzypi trowa kamienica, powsta a w 1881 roku wed ug projektu Hilare-
go Majewskiego po czona jest z dwiema o  cynami. Elewacja frontowa kamienicy jest 
do  skromna, z bram  przejazdow  na osi. O  budynku podkre la trójk tny tympanon 
nad oknem pierwszego pi tra oraz ci gn ce si  na wysoko  dwóch kondygnacji pilastry 
jo skie. Dwie drewniane galerie usytuowane na pó nocnej elewacji budynku, na wysoko ci 
drugiej i trzeciej kondygnacji, w rzucie przypominaj  liter  L (rys. 5, 6). Posiadaj  one prze-
pi kne, drewniane, a urowe balustrady. Górna galeria dodatkowo posiada s upy drewniane 
o dekoracyjnie opracowanych szczytach po czonych z konstrukcj  dachu. W naro niku 
obu galerii znajduj  si  niewielkie pomieszczenia o przeszklonych cianach, dzielonych 
drewnianymi szprosami, przypominaj ce ydowskie kuczki. Materia , z jakiego s  wyko-
nane, wiadczy o pierwotnej formie tych pomieszcze  i nawi zuje do galerii, na których 
s  usytuowane. Na planach archiwalnych kuczka nie zosta a zaznaczona, czyli ponownie 
potwierdza si  fakt, i  wybudowana zosta a pó niej ni  sama kamienica z o  cynami.

Niewielkich rozmiarów kuczk  mo na zo-
baczy  równie  na tylnej cianie kamienicy 
znajduj cej si  przy ulicy Piotrkowskiej 65, 
do której mo na dotrze , wchodz c bram  od 
ulicy 6-go Sierpnia 4 (rys. 7). Podwórze, na 
którym znajduje si  kuczka, stanowi du  prze-
strze  sk adaj ca si  z dwóch dzia ek. Stanowi 
ono jedno z wielu typowych, d ugich ódzkich 
podwórek. W naro niku tylnej elewacji trzy-
pi trowej kamienicy, na wysoko ci pierwsze-
go pi tra, dostrzec mo na drewnian  kuczk , 
z daleka bardziej przypominaj c  „wisz c  
szaf ” ni  sza as, stanowi c  interesuj cy de-
tal nieciekawej, skromnej elewacji kamienicy. 
Kuczka ma konstrukcj  drewnian , wspart  na 
stalowych, zdobionych wspornikach. 

Wywiad terenowy pozwala stwierdzi , i  
pierwotnie kuczka ta by a znacznie wi ksza. 
Rozstawienie wsporników, jak równie  fakt, 
e w bocznej cianie kuczki znajduj  si  drzwi, 

mo e wiadczy , e kiedy  obiekt ten mia  bardziej wyd u on  bry , a obecnie pozosta a 
tylko jego cz . Zatem pierwotnie kuczka mia a plan prostok ta, a sklepienie zapewne 
zosta o zmienione przez pó niejszych w a cicieli lub mieszka ców. Kuczka obecnie jest 
sklepiona dwuspadowym dachem, krytym pap , jednak e pierwotnie mog o by  inaczej. 
Obecny w a ciciel kamienicy nie wnosi  zmian w t  konstrukcj , jest pochodzenia y-
dowskiego, kamienic  otrzyma  w spadku w 1970 roku. Kuczka, która nie posiada mo-
tywów ydowskich, a snycerka na laduje pilastry i boazeri , by  mo e dlatego w a nie 
przetrwa a, cho  mi dzy wentylatorem i rurami prezentuje si … eklektycznie, zatraci a 
swoje dawne przeznaczenie i wykorzystywana jest dzi  na ma y sk adzik. 

Ciekawym przyk adem jest kolejny obiekt znajduj cy si  przy ulicy Narutowicza 12, 
dzi  zupe nie nieprzypominaj cy kuczki, ale murowan  przybudówk  lub wykusz wsparty 
na  larach (rys. 8). Jednak e usytuowanie obiektu jest bardzo podobne jak w przypadku 

Rys. 7.  Kuczka, ul. Piotrkowska 65 
Fig. 7.  Sukkah, 65 Piotrkowska St. 
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kuczki na ulicy Piotrkowskiej 88, cho  jej wygl d 
zewn trzny oraz materia , z jakiego zosta a wy-
konana, bardzo si  od niej ró ni. Zapewne mia a 
na to wp yw wielko  maj tku ówczesnego w a-
ciciela, który musia  by  znacznie skromniejszy 

ni  w przypadku kuczki znajduj cej si  na ulicy 
Piotrkowskiej 88. Kuczka znajduje si  na tylnej 
cianie neoklasycznej, czterokondygnacyjnej ka-

mienicy, nad bram  wjazdow . Usytuowana jest 
na wysoko ci pierwszego pi tra i wsparta zosta a 
dwoma betonowymi  larami. Za o ona zosta a na 
planie zbli onym do kwadratu o zaokr glonych 
dwóch naro nikach. Jest obiektem murowanym, 
sklepionym  p askim dachem. Pierwotnie jednak 
by a obiektem o konstrukcji drewnianej, który 
z czasem zosta  otynkowany i nieco zmody  ko-
wany. Fakt ten potwierdzi  jeden z mieszka ców 
kamienicy. 

W cianie frontowej obiektu znajduje si  
du e okno, dzielone drewnianymi szprosami, 
w bocznych cianach widoczne s  zamurowane 

pojedyncze okna, co potwierdza fakt, e by a tu pó niejsza interwencja i wygl d kuczki 
si  zmieni , jak równie  jej funkcja. Dzi  jest dodatkowym pomieszczeniem zaadaptowa-
nym na ma y sk ad przez w a ciciela mieszkania, przy którym znajduje si  ten obiekt.

Niezwykle ciekawy przyk ad omawianych obiektów stanowi usytuowana na zachod-
niej elewacji dwukondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Wigury 16 kuczka o nietypowym 
wygl dzie (rys. 9). Kamienica, na której si  ona znajduje, posiada skromne, otynkowa-
ne elewacje i pozbawiona jest jakiegokol-
wiek detalu architektonicznego. Na bocznej 
jej cianie, na wysoko ci pierwszego pi tra, 
przykuwa wzrok obiekt przypominaj cy bar-
dziej ganek ni  kuczk . Zosta a ona za o ona 
na planie wyd u onego prostok ta o ci tych 
dwóch naro ach i sklepiona wielospadowym 
dachem krytym pap . ciany kuczki s  mu-
rowane, opracowane w technice muru pru-
skiego. Krzy uj ce si  na skos drewniane 
belki podkre laj  jej oryginalno . W prze-
cie stwie do plastikowych okien kamienicy, 
w cianach kuczki znajduj  si  okna o stolar-
ce drewnianej, a ca o  konstrukcji wsparta 
jest na stalowych wspornikach. Dzi  wyko-
rzystywana jako dodatkowe pomieszczenie 
mieszkalne.

Rys. 8.  Kuczka, ul. Narutowicza 12 
Fig. 8.  Sukkah, 12 Narutowicza St. 

Rys. 9.  Kuczka, ul. Wigury 16
Fig. 9.  Sukkah, 16 Wigury St.
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PODSUMOWANIE

Spaceruj c ródmiejskimi ulicami odzi, mo na przenie  si  w przesz o  i podzi-
wia  kunszt wykonania i twórczo ci, jakimi musieli pos ugiwa  si  wówczas architekci. 
Zauwa alna jest ogromna wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna ówczesnych bu-
downiczych, co mo na zobaczy  ka dego dnia, podziwiaj c architektur  odzi. Wi k-
szo  odzian bardzo ma o zna histori  w asnego miasta i jego architektur , czego dowo-
dem jest brak zainteresowania i z y stan techniczny wielu ciekawych, czasem niezwykle 
pi knych budowli.

Kuczki ydowskie mo na zaliczy  do ma ej architektury, która jest niezwykle cie-
kawa, a zarazem intryguj ca. Dylematów zwi zanymi z kuczkami jest wiele. Jednym 
z nich jest ich identy  kacja. Z kamienicami, przy których si  znajduj , wi e je niewie-
le. Z przeprowadzonej analizy materia ów archiwalnych wynika, i  aden archiwalny 
dokument nie przedstawia rzutu, elewacji, a co dopiero przekroju opracowywanych po-
wy ej obiektów. Zatem powsta y one pó niej ni  kamienice czy o  cyny, przy których si  
znajdowa y. Potwierdza  to mog oby rol  ich tymczasowo ci. Ich pozostanie natomiast 
mo na t umaczy  jedynie zmian  lub mierci  pierwszego w a ciciela oraz zanikiem 
pierwotnej funkcji, któr  kiedy  spe nia y. 

Konstrukcja i detal kuczek najcz ciej nie nawi zuje i  znacznie ró ni si  od wygl du 
kamienic. Czasami tylko mo na dostrzec podobny podzia  w oknach lub u ycie tego 
samego koloru do pomalowania ciany, co zapewne by o ju  interwencj  dzisiejszego 
w a ciciela. ódzkie kuczki, które przewa nie maj  konstrukcj  drewnian , czasem mu-
rowan , stanowi  indywidualny przyk ad architektury. Z obserwacji autorki mo na wy-
wnioskowa , e ódzkie judaika ró ni  si  od typowych za o e  konstrukcyjnych budo-
wania kuczek. adna z kuczek nie posiada tradycyjnego a urowego dachu, co by  mo e 
spowodowane by o klimatem lub interwencj  pó niejszych w a cicieli. 

Z przeprowadzonego wywiadu terenowego wynika, i  wi kszo  zachowanych ku-
czek znajdowa a si  od strony podwórza i usytuowana by a na wysoko ci pierwszego pi -
tra. Takie usytuowanie zapewne mia o na celu zapewnienie spokoju i intymno ci podczas 
obchodzenia wi ta Sukkot. Ró nice dotycz ce wygl du i wielko ci kuczek zwi zane 
by y z maj tno ci  w a ciciela. Ich ró norodno  formy i rozmiaru pokazuje, jak bardzo 
zró nicowana by a przedwojenna ód . Zazwyczaj posiada y one plan kwadratu lub pro-
stok ta, by y parterowe, cho  tak e mo na spotka  pi trowe. Ich bry om towarzyszy y 
cz sto arkadki i rytmicznie rozstawione s upy lub wspieraj ce je ozdobne wsporniki. 

Dzi  poma u znikaj  z ódzkich podwórek, zatraci y dawn  funkcj . Obecnie jedy-
nym miejscem, gdzie co roku budowana jest tradycyjnie kuczka na wi to Sukkot i po 
up ywie czasu jest rozbierana, to teren gminy ydowskiej przy ulicy Pomorskiej 18, gdzie 
znajduje si  jedna z dwóch ocala ych i zachowanych do dzi  synagog ydowskich. Kucz-
ka budowana jest bezpo rednio na ziemi, z drewna, jako obiekt parterowy, pozbawiony 
okien, a jej dach stanowi  iglaste ga zki.

Powracaj c do kuczek usytuowanych na ódzkich podwórzach, uwa ny widz mo e 
dostrzec pi kno detalu, tego oczywistego, który zachwyca,  ale i tego, którego czas nie 
oszcz dzi . Z wywiadu terenowego wynika, i  wi kszo  mieszka ców kamienic, przy 
których znajduj  si  te ma e judaika, nie wie nawet, co to jest ydowska kuczka. Jednak-
e wielu z nich chwali sobie architektur  tych obiektów. Dlatego z ka dego elementu 
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kuczek powinni my czyta  jak z ksi g, bo s  to jedne z ostatnich obiektów budowlanych 
z kr gu kultury ydowskiej, które tak naprawd  w wielu przypadkach nadaj  swoistego 
charakteru miejscu, w którym si  znajduj . W odzi by o wiele bezcennych pami tek po 
dawnych jego dziejach. Problem polega na tym, e popadaj  one w zapomnienie, ruin , 
znikaj  z pejza u miasta, a przecie  stanowi  swoist  pami tk  – wspomnienie – histo-
ri . Aby ten cel osi gn , nale y propagowa  i zaznajomi  z architektur  mieszka ców 

odzi. Mo e si  to odbywa  poprzez organizowanie wystaw, galerii fotogra  cznych
i wyk adów zwi zanych z tematem. Nale y tak e dba  o wygl d zewn trzny i wewn trz-
ny tych obiektów (powinni si  tym zaj  g ównie w a ciciele kamienic i mieszka cy, 
przy których znajduj  si  kuczki).

Jest oczywiste, e sukces b dzie mo liwy tylko przy zespoleniu dzia a  w adz i lo-
kalnej spo eczno ci. Dlatego nale y do o y  wszelkich stara , aby zachowa  te pami tki, 
poznawa  je, bo sk adaj  si  one na pi kn  architektur  miasta odzi i warte s  zacho-
wania, co autorka próbowa a przekaza   w tym artykule. Dobrze by by o, aby wyrazem 
naszej wspó czesno ci by o zachowanie i dbanie o to, co pozostawi a nam przesz o .
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ARCHITECTURE IN THE CITY OF ÓD  FROM THE 19TH/20TH CENTURY 
– JEWISH SUKKOT THEN AND NOW

Abstract. At the turn of the century,  ód  was a  ourishing city, despite signi  cant cul-
tural 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,  ourishing 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 – suk-
kah booths (sukkot) – which appear in signi  cant numbers in the city of ód . The disap-
pearance 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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