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Abstract. Despite many adversities arising from the climate disaster and the social, political and economic revolution,

there is still many monuments of material culture on the island of Cuba. There are 150 buildings from the 16th and 17th

century, about 200 from the 18th century and more than 460 from the 19th and 20th century in Havana alone.

The area of so-called "Old Havana" was in 1982 inscribed on the UNESCO World Heritage List. Despite this fact, about

600 buildings had been destroyed since that time. The work on the renovation of the others was attended by the Poles led

by prof. Stanislaw Lorentz (photo 1).

The article summarizes some of the key information about the most interesting architectural objects in Havana –

the Cathedral (Catedral de la Habana – photo 2.), the Capitol (photo 3.), the Grand Theater (photo 4.), the Museum

of the Revolution (photo 5) and the hotel Malacón.

However, the author was most impressed with the Christopher Columbus cemetery, so the last part of the article

is dedicated to the monuments of the sepulchral art and architecture (photo 7-11).
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Wprowadzenie

Trudna sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna Kuby, a także położenie geograficzne spowodowały,

że dowiadujemy się o niej najczęściej z informacji medialnych dotyczących kolejnych kataklizmów

klimatycznych, głównie huraganów. Z kolei informacje o ucieczkach zdesperowanych Kubańczyków do USA,

o blokadzie gospodarczej tego państwa, o niewystarczającej ilości środków potrzebnych do przeżycia,

przejawiających się w systemie kartkowym, małą ilością sklepów itp. nie robią już na nikim większego

wrażenia. Dla pełni obrazu życia współczesnych Kubańczyków należy jeszcze dodać ograniczony dostęp

do internetu, telewizji, radia i w ogóle do świata zewnętrznego. Można więc zaryzykować twierdzenie,

że Kuba popadła w izolację, totalitaryzm i gospodarczy upadek.

Przedstawiony obraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań sytuacji społeczno-politycznej na Kubie

nie można więc rysować w jasnych barwach.

A przecież po przejęciu, na początku 1959 roku władzy przez Fidela Castro i oficjalnej propagandzie, także

w naszych, polskich środkach przekazu, Kuba jawiła się jako wyspa radości, szczęśliwości i uzasadnionego

optymizmu. Popularna w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku piosenka rozpoczynająca się od słów:

„Kuba wyspa jak wulkan gorąca” działała na wyobraźnię ówczesnego tzw. przeciętnego obywatela.



Niestety z tamtego okresu dobre imię Kuby mogło przetrwać tylko dzięki niezmiennie znakomitym cygarom

niepowtarzalnemu smakowi rumu i zespołowi „Hawana Tropicana”.

Współczesny obraz Kuby dla przeciętnego turysty jest zaskakująco niekorzystny. Wprawdzie wiele

niepomyślnych informacji dociera do naszego kraju, jednak rzeczywistość przekracza nawet najbardziej

pesymistyczne oczekiwania. Dla turysty w wieku lat około sześćdziesięciu zwiedzanie Kuby to cofnięcie się
w czasie z jednej strony do lat dziecięcych i młodzieńczych, z drugiej zaś do naszej polskiej, siermiężnej

rzeczywistości lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Doznajemy więc pewnego emocjonalnego rozdarcia.

Wszystko wokoło przypomina otoczenie i uwarunkowania wieku młodzieńczego o realiach tamtej, minionej,

rzeczywistości, która na Kubie przechowała się niemal tak jak pod specjalnym kloszem, bez większych zmian

do dnia dzisiejszego. Z drugiej strony uświadamiamy sobie jaki nastąpił w Polsce, przez minione pół wieku,

cywilizacyjny postęp, w każdej dziedzinie naszej egzystencji. Prawie natychmiast ciśnie się nieodparcie

refleksja jak wyglądać mogłoby nasze życie w kraju, gdyby nie zmiany społeczno-polityczno-gospodarcze

na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Turystyczny wyjazd na Kubę, zderzenie się z tamtejszą rzeczywistością niemożności, poznanie

niewyobrażalnej biedy stanowić może przykład nie przecież turystyki sentymentalnej ale głównie

rekonwalescencyjnej, a być może i resocjalizacyjnej. Zderzenie i poznanie tamtejszej rzeczywistości powinno

„uzdrowić” wiele tysięcy Polaków utyskujących na swój los, na swój materialny aspekt życia oraz na brak

jasno wyartykułowanych perspektyw na przyszłość.

Jednak refleksja o turystycznych aspektach pobytu na Kubie nie powinna się przekształcić w subiektywną
ocenę stanu faktycznego współczesnego kubańskiego społeczeństwa. Warto bowiem uświadomić sobie, że

wobec wielu przeciwności losu izolowane władze Kuby zdecydowały się na krok szczególny, określany przez

nie jako „pakt z diabłem” i otwarły szeroko swoje granice dla turystów, gdyż tylko turystyka przynosi określone

dochody dla tego biednego, zdesperowanego państwa.

Kamienna architektura Hawany

Pierwsze wrażenia po zwiedzeniu Hawany to przede wszystkim zaniedbanie, brud, niedoinwestowanie

i kompletny zastój. Dopiero po przełamaniu tej pierwszej bariery obserwacyjnej zauważyć można, że nawet

najpiękniejsze i najbardziej reprezentacyjne obiekty Hawany są niezbyt wielkich rozmiarów i niedużej

wysokości. Powstaje pierwsza refleksja, jak się wydaje mało uprawniona, że na niewielkiej wyspie każdy

obiekt architektoniczny musi być mniejszy, proporcjonalnie bardziej miniaturowy do swojego kontynentalnego

pierwowzoru.

Jednak z drugiej strony obecność turysty na Kubie w czasie niszczącej działalności huraganu „Gustaw”,

a potem informacje o jeszcze bardziej niszczącej działalności następnego huraganu, może zweryfikować ten

pogląd, podpowiadając, że niska i niewielka powierzchniowo architektura rezydncjalno-mieszkalna ma swoje

głębokie uzsadnienie natury przyrodniczej.

Wyspa Kuba w swojej głównej masie zbudowana jest z skał wapiennych, wieku jurajskiego i kredowego.

Skoro dominuje na większej części wyspy podłoże węglanowe również materiał budowlany, oprócz drewna,

to przede wszystkim wapienie. Z nich zbudowana jest większość kamiennych, historycznych,

reprezentacyjnych obiektów Hawany.

Mimo jednostronnego spojrzenia na stan infrastruktury Hawany należy przypomnieć, że w 1982 r. UNESCO,

organ do spraw kultury Narodów Zjednoczonych wpisał Starą Hawanę na listę obiektów Światowego

Dziedzictwa. Rozpoczęto zatem w latach osiemdziesiątych naprawę najważniejszych obiektów Hawany.

Jednak z biegiem lat tempo, a także jakość i profesjonalizm prac remontowo-rewaloryzacyjnych straciły
na impecie. Stąd opłakany stan większości obiektów i powierzchowny, niekiedy niezdarny sposób

przywracania świetności dawnym zabytkom. Mimo wszystko jednak dużym uznaniem cieszą się rezultaty

prac naszych architektów i konserwatorów, którzy w początkowym okresie prac rewaloryzacyjnych przyczynili

się do uratowania i ponownego udostępnienia wielu obiektów zabytkowej architektury. Wielką estymą do dnia

dzisiejszego cieszy się postać prof. Stanisława Lorentza (fot. 1).
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Ze względu na brak zabezpieczeń, zaniechanie prac konserwatorskich, a także pod wpływem niszczącego,

zwrotnikowego klimatu zawaliło się już ponad 600 budynków. Mimo to można jeszcze w Hawanie doliczyć się
około 150 obiektów datowanych na XVI lub XVII wiek oraz około 200 na wiek XVIII i ponad 460 z XIX wieku.

(Kuba 2008 ).

Najbardziej cenna i ciesząca się spektakularnym podziwem turystów jest katedra (Catedral de la Habana)

o nadzwyczaj pięknej, wapiennej fasadzie zdobiącej w obecnej postaci stolicę Kuby od co najmniej 1796 roku.

(Fot. 2)

Alejo Carpentier napisał o fasadzie tej katedry, że to „muzyka zamieniona na kamień” (Hastings 2005 s.44).

Z kolei ołtarz wykonano z marmuru sprowadzonego z Carrary. Został on inkrustowany złotem i srebrem.



Innym, podobnie reprezentacyjnym budynkiem jest kapitol zbudowany w latach 1909 – 1913 na wzór

i podobieństwo budynku kapitolu w Waszyngtonie. (Fot. 3).
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Był to więc wyrazisty przykład nadmiernego wpływu amerykanizacji życia publicznego Kuby w tym okresie

czasu. W latach 1932 – 1959 Kapitol był siedzibą rządu. Obecnie mieści się tam m. in. muzeum.

W pobliżu Kapitolu znajduje się bardzo ciekawy, uważany przez niektórych za ekstrawagancki, budynek

teatru wielkiego, powstały w 1837 r. Zdobi go piękna fasada zwieńczona czterema wieżyczkami z aniołkami

w locie na wierzchołkach. Od 1937 roku w gmachu tym ma także siedzibę Teatr im. Federico Garcia Lorki.

(Fot. 4 ).
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Z kolei muzeum poświęcone historii rewolucji kubańskiej mieści się w dawnym pałacu prezydenckim byłego

dyktatora Batisty. Zbudowany w latach 1913 – 1920 pałac jest jednym z najpiękniejszych gmachów

neoklasycystycznych. (Fot. 5 ).

Jednak najbardziej prestiżowym, do dnia dzisiejszego, jest najpotężniejszy hawański hotel Malecón,

reprezentujący styl kolonialny. Postawiony w 1927 roku na skale stanowił centum hazardu, rozrywki

i wszelkiego rodzaju występku, szczególnie w czasach obowiązywania prohibicji w USA. Był także miejscem

wystawnych, oficjalnych przyjęć i miejscem spotkań śmietanki towarzysko – mafijnej do końca roku 1959.

Jak wspomniano jest wiele obiektów architektonicznych godnych opisu, zwiedzenia i zapamiętania.

Jednak te perełki architektury nie mogą zasłonić ogromu zaniedbań w zwykłej substancji mieszkalnej

tej o znaczeniu historycznym jak i tej współczesnej.(Fot. 6).



Cmentarz Krzysztofa Kolumba atrakcją turystyczną w Hawanie

W ogólnym postrzeganiu kubańskiej rzeczywistości widzimy biedę, zaniedbanie, niedoinwestowanie

infrastruktury, brak nowych obiektów budowlanych, totalny upadek i zaniedbanie reprezentacyjnej

architektury. Powszechnie zauważa się apatię i letarg z powodu braku perspektyw na lepszy materialny byt.

W tym pesymistycznym, jednostronnym spojrzeniu na atrakcje turystyczne Hawany, stolicy Kuby, prawdziwym

zaskoczeniem jest zwiedzanie miejskiego cmentarza Krzysztofa Kolumba, czyli Necropolis Cristobal Colon,

który w przeciwieństwie do całej budowlanej substancji miasta stanowi prawdziwą „perełkę” architektury

cmentarnej. Jest również przykładem i dowodem rezultatu stosowania wysokiego poziomu metod konserwacji

i rewaloryzacji mauzoleów, kaplic cmentarnych, grobowców oraz nagrobków.(fot. 7).
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Bogactwo form, rozmiarów, symboliki wzbudza nadzwyczajny zachwyt, podziw i refleksyjną,

satysfakcjonującą akceptację. Zwiedzając cmentarz Krzysztofa Kolumba w Hawanie możemy docenić jak

wysokie wartości emocjonalne, historyczne i artystyczne mogą zawierać zabytki sepulkralne.

Cmentarz szczyci się właśnie ogromnym bogactwem dzieł sztuki sepulkralnej i został uznany za zabytek

narodowy. Powstał on w 1860 roku i do tej pory pochowano na nim około 2 miliony zmarłych, a więc tyle ile

mieszkańców liczy obecnie Hawana.

Wprawdzie w wielu cmentarzach pojawiają się wyjątkowe formy zdobień, prezentują się, nieograniczone

żadnymi zakazami, ekspresyjne dzieła sztuki grobowej zwanej sepulkralną, tym niemniej różnorodne formy

nagrobków i grobowców i oryginalne zdobienia o określonej symbolice zdecydowanie wyróżniają cmentarz

w Hawanie. Właśnie symbolika dekoracji miejsc pochówku na cmentarzu w Hawanie poprzez znaki,

przedmioty lub pojęcia związane z przemijaniem, nieśmiertelnością, żałobą, śmiercią lub osobistymi zaletami

zmarłego zasługują na specjalną uwagę.

Cmentarz w Hawanie to jeden z największych na świecie. Jego nieco dekadencka atmosfera przejawiająca

się w gąszczu miniaturowych greckich świątyń, kolumn, urn, posągów aniołów i Madonn. (fot. 8, 9).



69

Kamienna architektura...

Mauzolea zaś to mieszanka neogotyku i klasycyzmu. Można zobaczyć groby w kształcie piramid, fortec,

małych pałaców, świątyń greckich. Groby najczęściej wykonane są w marmurze, piaskowcu, rzadziej

w gabrze. Ten piękny i okazały cmentarz nazywany „Symfonią krzyży i marmurów”, jest także określany jako

jeden z cudów Nowego Świata. (Gravette 1999).

Na wystrój cmentarza Krzysztofa Kolumba w Hawanie składa się wiele elementów, które budują magię tego

miejsca i tworzą architektoniczną tożsamość nekropolii. Do najważniejszych elementów należy zaliczyć trwałe
ogrodzenie, kaplicę cmentarną, główną aleję oraz miejsca pochówku zmarłych. (fot.10, 11).
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Paradoksem Hawany zdaje się być porównanie bardzo pięknego, zadbanego, ciągle odnawianego miejskiego

cmentarza, z skrzeczącą biedną rzeczywistością codziennego dnia, prawie 11 milionów Kubańczyków.

Smutna rzeczywistość objawia się na wiele sposobów m. in. brakiem elementarnej opieki nad żywą
architektoniczną tkanką miasta, a także brakiem pomysłu, a przede wszystkim środków, na zaspokojenie

podstawowych egzystencjalnych potrzeb kubańskiego społeczeństwa.

Czyżby więc wysoki standard pochówku i opieka nad grobami były ucieczką od beznadziejnej, przykrej

rzeczywistości?
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Zakończenie

Mimo wielu gorzkich słów przelanych na łamach tego artykułu należy z całą mocą podkreślić, że Hawana,

a także cała środkowa i zachodnia Kuba, którą autor miał okazję turystycznie spenetrować, mają wiele

w sobie imponderabiliów, które stwarzają magiczną, niepowtarzalną atmosferę, obcą przeciętnemu turyście

w jego własnym otoczeniu. Ta swoistość i niezapomniany urok, a nawet magia odwiedzanych miejsc wynikają
zapewne z wielu mniej lub bardziej uświadamianych sobie czynników, takich jak wrodzony ale i wymuszony

optymizm oraz radość życia jej mieszkańców. Także ciepła, słoneczna pogoda przez długi okres czasu

sprzyja beztrosce, lenistwu i ograniczonej odpowiedzialności.

Wspaniała przyroda ożywiona i nieożywiona, a także półwysep Varadero, gdzie można w cywilizowany

sposób spędzać wakacje opalając się na szerokiej, czystej i piaszczystej plaży, korzystając z doczesnych

rozkoszy średniozamożnego turysty, są ważnym elementem przyciągającym turystów.

Usiłując nieco z dystansem spojrzeć na zalety i mocne strony pobytu turystycznego na Kubie, to można

stwierdzić, że najbardziej przyciąga egzotyka, tanie ceny, a więc poczucie własnego bogactwa, siły własnego

pieniądza, piękna historyczna architektura, współczesna zaniedbana infrastruktura, względne

bezpieczeństwo, sentymentalny powrót do lat młodzieńczych, specyfika sytuacji polityczno-gospodarczej

Kuby, aspekt poznawczo-dydaktyczny, a także swoisty kult i mit Ernesta Hemingwaya, którego 110 rocznicę
urodzin obchodziliśmy 21 lipca 2009 roku. Innym równie ważnym atutem Kuby jest jej przyroda w stanie

bardzo mało zmienionym, a także różne jej osobliwości.

Do słabszych stron turystycznej Kuby zaliczyć należy brak kontaktu z społeczeństwem kubańskim,

w zasadzie brak komunikacji w mieście, a szczególnie na obszarach między miastami, brak zaopatrzenia

w podstawowe produkty i artykuły pierwszej potrzeby. Brud, zaniedbanie i totalna bieda mieszkańców.

Szanse dla turystyki na Kubie widzieć można w życzliwym i pogodnym stosunku do gości, zamiłowanie

do muzyki, chęć rozwijania życia towarzyskiego, sentyment do sztuki, architektury i zabytków historycznych

jak i przyrodniczych. Jednak główną szanse dla turystyki na Kubie rozpatrywać należy w kategoriach zmian

społeczno-polityczno-gospodarczych.

Zagrożenia dla rozwoju turystyki na Kubie ale i całego społeczeństwa tkwią również w prognozach

przyrodniczych. Kubie, jako wyspie, grozi w odległej przyszłości zatopienie, wskutek podnoszenia się
poziomu wód oceanu. Jedna doraźnym niebezpieczeństwem kilkakrotnie zagrażającym w ciągu roku

są niszczące całą infrastrukturę wyspy huragany.

Jeżeli chodzi o zagrożenia wynikające z stanu społeczeństwa kubańskiego, to przede wszystkim bieda oraz

wynikające z tego żebractwo, naciąganie, nielegalny nachalny handel. Te elementy codziennego życia psują
dobry wizerunek tej pięknej wyspy i jej mieszkańców.
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Objaśnienia fotografii
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Tablica upamiętniająca prace rewaloryzacyjne polskiego architekta.

Commemorative plaque of Polish architect Stanislaw Lorentz and his renowation works.

Fasada katedry w Hawanie.

The front elevation of the Cathedral in Havana.

Kubański Kapitol.

The Capitol of Cuba.

Gmach Teatru Wielkiego w Hawanie.

The Grand Theater in Havana.

Neoklasycystyczny gmach Muzeum Rewolucji, dawna siedziba dyktatora Batisty.

Neo-Classicistic building of the Museum of the Revolution, former residence of dictator Btista.

Obraz dzielnicy mieszkaniowej w Hawanie.

View of housing district in Havana.

Przykłady nagrobkowej symboliki.

Examples of sepulchral symbolism.

Przykłady nagrobkowych postaci.

Examples of sepulchral figures.

Wybrane przykłady sztuki sepulkralnej.

Examples of sepulchral art.

Wszystkie fotografie wykonał Łukasz Skoczylas.
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