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Legendy i baśnie o Łodzi opowiadane były od bardzo dawna. Jed-
ne znamy lepiej, inne tylko we fragmentach. Może dlatego, że nie było 
kogoś, komu chciałoby się spisać je wszystkie. Dlatego krążyły mię-
dzy chatami, ojciec opowiadał je synowi, ten swojemu pierworodne-
mu i tak przetrwały do naszych czasów w formie mocno zmienionej  
i okrojonej. 

Legendę, a właściwie historię naszego miasta, kryje w sobie ziemia. 
Ona jest księgą, którą potrafią odczytać tylko wybrani – archeolodzy. 
Historia dotyczy okresu wcześniejszego, zanim pojawiła się legenda 
Janusza, co to zatrzymał swoją łódź w miejscu, gdzie dziś „stoją ka-
mienice przy Zgierskiej w parku Staromiejskim”. 

Archeolodzy czytają w starej księdze, że obszary dzisiejszej Ło-
dzi i okolic zamieszkiwane były już od VIII tysiąclecia p.n.e. Tere-
ny te pokryte były wówczas lasami. Rosły w nich brzozy, sosny, lesz-
czyny, lipy i dęby. Pośród tych drzew, wśród krzewów i runa leśnego, 
żyły jelenie, dziki, żubry, tury i sarny. One to przyciągnęły myśliwych 
na omawiane tereny. Las dostarczał opału, jagód, grzybów, zwierząt; 
mięsa i skór wykorzystywanych jako surowiec do produkcji ubrań. 
Gęsta sieć rzek, jakie przepływały przez te lasy, zapewniała wodę  
i ryby. Myśliwi nie zatrzymywali się jednak na długo w jednym miej-
scu. Krótkie pobyty znaczone były pozostawieniem kości po upolowa-
nych zwierzętach, zgubionymi lub porzuconymi krzemiennymi groci-

Historia regionu łódzkiego 
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kami strzał oraz śladami po szałasach. Ci myśliwi cały swój dobytek 
zawsze nosili ze sobą. Najważniejszy był krzemień czekoladowy po-
chodzący z Gór Świętokrzyskich. Był on doskonałym surowcem do 
wykonywania grotów strzał oraz noży. Dzięki temu łatwiej mogli upo-
lować zwierzynę i przygotować mięso do jedzenia. Gdy go nie mieli, 
zadowalali się wszechobecnym krzemieniem bałtyckim i kamieniami. 
Z tego ostatniego wykonywali masywne siekierki i toporki, które słu-
żyć mogły do ścinania grubszych konarów drzew. Z gałęzi i skór bu-
dowali szałasy, które chroniły przed zimnem i deszczem. Cienkie ko-
ści zwierząt służyły, po odpowiedniej obróbce, jako igły, a wysuszone 
ścięgna w roli nici używano do zszywania skór. Skrojone stawały się 
bluzami, spodniami lub futrami. W mroźne miesiące okrywano skóra-
mi nogi, chroniąc je przed zimnem. Ślady mezolitycznych myśliwych 
(z VIII–V tysiąclecia p.n.e.) odkryto w okolicach dzisiejszego parku 
na Zdrowiu oraz w Rudzie Pabianickiej.

Od V tysiąclecia zmienili się mieszkańcy dzisiejszej Łodzi i jej 
okolic. Ludzie karczują lasy, zaczynają uprawiać ziemię. Sieją psze-
nicę i jęczmień, hodują bydło, świnie i owce. Takie działania zmusi-
ły ich do zmiany trybu życia – osiedlania się na stałe w jednym miej-
scu. Na tym terenie ówcześni rolnicy znaleźli dobre warunki do za-
kładania swoich siedzib dzięki gęstej sieci rzecznej. Wkrótce na od-
lesionych terenach w okolicach Cyganki, Rudy Pabianickiej oraz Sta-
rych Chojen powstały pierwsze siedziby prałodzian. Obszary te obfi-
towały jednocześnie w glinę, którą wykorzystywano do ręcznego le-
pienia garnków o różnym charakterze, kształcie oraz dekoracji, takich 
jak puchary, talerze, dzbany i kubki. Wyrabiano z niej przęśliki i cię-
żarki używane w tkactwie ręcznym. Używano jej także do wylepiania 
ścian i podłóg. Tak zastosowana glina zabezpieczała chaty przed wia-
trem, zimnem i wilgocią.

Ludność tego okresu nadal trudniła się myślistwem, rybołówstwem 
i zbieractwem. Rozumiała przyrodę, współistniała z nią, toteż korzy-

stała z jej dobrodziejstw w sposób optymalny. Pierwsi rolnicy-osad-
nicy, jak możemy powiedzieć o ludziach mieszkających między V ty-
siącleciem p.n.e. a około 1800/1700 r. p.n.e., nadal do wyrobu więk-
szości narzędzi używali surowców takich jak krzemień i kamień.

W kolejnej epoce, tzn. epoce brązu trwającej od około 1800/1700 r. 
p.n.e. do 650 r. p.n.e., omawiane tereny zamieszkane były przez spo-
łeczeństwa tzw. kultury łużyckiej. Jest to kolejny etap w rozwoju spo-
łecznym ludności. Również hodowali bydło, uprawiali rolę, ale po-
sługiwali się przy tym wyrobami z brązu. W omawianym okresie mu-
siały panować doskonałe warunki klimatyczne, zapewniające urodzaj  
i dostatek pożywienia, albowiem nastąpił wówczas gwałtowny wzrost 
ludności. Lokowała ona swoje osady nad Nerem, Dobrzynką, Soko-
łówką i Olechówką. Oprócz użytkowanych w dalszym ciągu narzędzi 
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z kamienia i krzemienia, coraz większą rolę odgrywać zaczynają wy-
roby z brązu, czyli stopu miedzi i cyny. Wytwarzano szereg bogato or-
namentowanych form ceramicznych – amfory, wazy, silnie profilowa-
ne kubki, misy, czerpaki.

Około 650 r. p.n.e. pradziejowe społeczności Łodzi wchodzą  
w nowy etap rozwoju ludzkości – epokę żelaza. Obfitość tego su-
rowca przyczyniła się do całkowitego zaniechania produkcji narzędzi  
z krzemienia oraz kamienia. Żelaza używano do wykonania ozdób ta-
kich jak szpile, naszyjniki, naramienniki, będących ozdobami dla ko-
biet. Również sierpy, siekiery, a także broń wykonywano z nowego su-
rowca. W sytuacjach zagrożenia te cenne przedmioty były ukrywane 
w ziemi. Na skarb tego rodzaju, świadczący o zamożności mieszkań-
ców, natrafiono między innymi na Teofilowie. 

Na początek epoki żelaza przypada migracja z północy Polski no-
wej grupy ludności związanej z kulturą pomorską. Charakterystycz-
ne dla niej były oryginalne urny, tzw. popielnice twarzowe oraz wiel-
kie naczynia określane mianem kloszy. Prawdopodobnie ludność ta  
w niewielkim stopniu osiedliła się nad rzeczkami późniejszej Łodzi. 
Ślady tej kultury odkryto w Chocianowicach, Łaskowicach oraz na 
Lublinku.

W okresie od przełomu er do około 350 r. n.e. dominowała na ob-
szarze Łodzi ludność tzw. kultury przeworskiej. Utrzymywała ona 
kontakty handlowe z Cesarstwem Rzymskim, o czym świadczą mię-
dzy innymi liczne znaleziska monet rzymskich. Uważa się, że była to 
ludność zamożna. Między innymi z obszaru Retkini pochodzą cenne 
zabytki, określane mianem książęcych. Stale podnoszone umiejętno-
ści mieszkańców zaowocowały pojawieniem się nowego wynalazku 
– koła garncarskiego służącego do wyrobu naczyń toczonych. Szereg 
osad funkcjonował wówczas w rejonie Chocianowic i Marysina oraz 
wzdłuż Sokołówki. W tym okresie pojawiają się na terenie dzisiejszej 
Łodzi i okolic plemiona pochodzenia germańskiego. O wojowniczo-

ści ówczesnych prałodzian świadczą liczne znaleziska broni – mieczy, 
tarcz i oszczepów.

W okresie wędrówek ludów (350 r. n.e. – VI w. n.e.) obszar Łodzi 
uległ wyludnieniu. Związane było to z wielką migracją ludności Euro-
py północnej, która w efekcie spowodowała upadek Cesarstwa Rzym-
skiego. Przypuszcza się, iż grupy pochodzące z obszaru Polski środko-
wej w trakcie tej wojowniczej wędrówki dotarły aż do Afryki, zakła-
dając tu własne państwo – Królestwo Wandalów.

Z okresu wczesnego średniowiecza brak jest wielu danych. Nikłe 
dowody zamieszkania w tym okresie terenu dzisiejszej Łodzi ukazują 
jedynie pojedyncze znaleziska. Ponowny wzrost liczby ludności przy-
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pada na okres od XI do XIII w. Powstają wówczas osady, których lo-
kalizacja nie zmieniła się do dzisiaj. Jedna ze znaczniejszych jak na 
owe czasy wsi założona została wówczas na obszarze Chocianowic. 
Okresy późniejsze w dziejach Łodzi znane są już znacznie lepiej, a to 
głównie za sprawą źródeł pisanych, opisujących miejsca i mieszkań-
ców z naszym miastem związanych.

Tak przedstawia się w wielkim skrócie łódzka historia ludzkości 
od VIII tysiąclecia p.n.e. do XIII wieku n.e. Jak z niej wynika, dużo 
można powiedzieć o naszych przodkach. Jeszcze więcej jest znaków 
zapytania, dociekań badaczy i hipotez. Niedowiarkom prezentujemy  
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym materiał zabytkowy 
zachowany w stanie nienaruszonym bądź nadgryziony przez ząb cza-
su w niewielkim stopniu, jako materiał dowodowy na potwierdzenie, 
że w każdej legendzie ukryta jest prawda.

Elżbieta Ostrych, Paweł Zawilski

Łódź nie pojawia się w znanych całemu krajowi opowieściach  
o wczesnych dziejach Polski, jakie wypełniają początkowe karty kro-
nik Anonima Galla, Kadłubka i Długosza. Zresztą to, co najważniej-
sze, dzieje się tam jedynie w Gnieźnie i Krakowie. O własnym rodo-
wodzie Łódź wie niewiele, a o czasach i okolicznościach swego po-
wstania zgoła nic. Nie ma pradawnych opowieści o Łodzi, układanych 
wówczas, gdy obchodzono jeszcze święto Kupały. Szkoda, gdyż po-
dania z tak odległych czasów obfitują zazwyczaj w niezwykłe przy-
padki i wszelkie cudowności. Nie musi to oznaczać, iż nigdy niczego 
niezwykłego o początkach Łodzi nie opowiadano. Raczej przeciwnie, 
ale wszystko zostało zapomniane gdzieś na ścieżkach czasu.

Współcześnie uwaga zainteresowanych przeszłością naszego mia-
sta skupiona jest przede wszystkim na dziewiętnastowiecznych na-
rodzinach włókiennictwa, a bardziej jeszcze na sprawach wielkiego 
przemysłu. Mimo to zagadka rodowodu Łodzi i jej najdawniejszych 
lat, gdy była wsią pośród puszczy, nie daje spokoju ludziom obdarzo-
nym niewielką wyobraźnią. Literaci wkraczają na miejsce, którego hi-
storycy z braku źródeł, nie są w stanie w pełni zagospodarować. Ich 
zamiarem jest stworzenie pociągającego obrazu przeszłości z nikłych 
i wieloznacznych śladów, które dają się połączyć dzięki swobodnym 
skojarzeniom i nie bez udziału marzeń. Najważniejszym tropem po-
zostaje sama nazwa miasta. Czy jednak postępowanie takie jest uza-

Baśniowo o dziejach Łodzi
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sadnione? Owszem, ponieważ w kulturze 
podobne zjawiska występują z dawien 
dawna. Wiele ludowych opowieści  
o zakładaniu wsi i miast ma za pod-
stawę same tylko nazwy. Co praw-
da, kiedy uczeni językoznaw-
cy zabierają się do wyjaśniania 
tych samych nazw, osiągają na 
ogół zupełnie inne wyniki. To-
też Wars i Sawa jako założycie-
le Warszawy żyją w legendzie, za-
liczanej przez uczonych do „etymo-
logii (objaśnień) ludowych” i są trakto-
wani z przymrużeniem oka. Pomimo naukowego krytycyzmu ludo-
we podania i oparte na nich opowieści literackie zachowują wartość, 
albowiem udaje się im ożywić dzieje, uczynić je bliskimi każdemu, 
wreszcie obudzić zainteresowanie przeszłością. 

O tym, jak w miasteczku Łodzi postępowano z niewiastami oskar-
żanymi o czary, mówi księga rady miejskiej z XVII stulecia. Nato-
miast poszukiwania winnych pomoru bydła (ówczesnego odpowied-
nika choroby szalonych krów) wśród domniemanych czarownic zo-
stały opisane na podstawie kroniki klasztoru w Łagiewnikach. Co zaś 
do diabła Boruty, to przybywa on do Łodzi na wyraźne zaproszenie li-
terackie. O Borucie opowiadali sobie w pierwszej połowie XIX wieku 
mieszkańcy wsi położonych wokół Łęczycy i tam napotkali go pisa-
rze czasów romantyzmu, po czym wprowadzili do tradycji ogólnopol-
skiej. Jeśli sądzić z imienia, Boruta był pierwotnie słowiańskim uoso-
bieniem sił boru. Współczesny Oskarowi Kolbergowi zbieracz podań, 
Kazimierz Władysław Wójcicki, złączył go z łęczycką szlachtą za-
grodową, słynną w całej Rzeczypospolitej z umiejętności szermier-
czych. W ten sposób Boruta został diabłem szlacheckim.

Przedstawione w tym zbiorku podania łódzkie z okresu przemysło-
wego mają również za osnowę wyobraźnię ludową. Żyła ona bowiem 
w umysłach robotników urodzonych na wsi i na swój sposób objaśnia-
jących nowe dla siebie zjawiska miejsko-przemysłowe.

Ludowa dociekliwość starała się przeniknąć tajemnice rzemieśl-
niczych rodzin i firm kupieckich, nie wyłączając bardzo zamknięte-
go środowiska żydowskiego. W największym jednak stopniu wnika-
ła w życie tych, którym się powiodło – w losy słynnych przemysłow-
ców. Według utartych przekonań siły nieczyste musiały otaczać opie-
ką ludzi osiągających wyżyny niedostępne dla ogółu. Zatem Łódź sta-
ła się jednym z miejsc, w których nastąpiło stopienie odwiecznych 
wierzeń z nową cywilizacją. Chrześcijański diabeł o rysach słowiań-
skiego czorta podgrzewał parowe kotły fabryk i radził ich właścicie-
lom, podczas gdy w kopalniach Skarbnik – wcielenie prastarego du-
cha podziemia – władał solą, ołowiem i węglem.

Jacek Jordan


