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Pradzieje Łodzi
Schyłkowy paleolit (X tysiąclecie p.n.e. – IX tysiąclecie p.n.e.) – stopniowo postępujące
ocieplenie i ponowne ochłodzenie klimatu. Pojawiają się zespoły typu witowskiego, które
szybko zanikają wobec ostrych warunków klimatycznych Dryasu III. W Polsce środkowej
znika zupełnie szata roślinna. Najstarsze znaleziska wiązane z omawianym okresem pochodzą z Łodzi Łaskowic.

Mezolit (VIII tysiąclecie p.n.e. – V tysiąclecie p.n.e.) to początek holocenu związany z ponowną poprawą klimatu. Z obszaru Łodzi większość wiadomości jakie po sobie pozostawili
mezolityczni wędrowcy stanowią wytwory krzemienne znajdowane w miejscach zakładanych krótkotrwałych obozowisk. Do chwili obecnej nie przeprowadzono badań wykopaliskowych na obszarze stanowisk mezolitycznych z obszaru Łodzi. Odnotowano ślady osadnictwa tej epoki na w wielu miejscach Łodzi, głównie jednak w okolicach Parku na Zdrowiu
oraz w Rudzie Pabianickiej.
Neolit (schyłek V tysiąclecia p.n.e. – ok. 1800/1700 p.n.e.) to pojawienie się gospodarki
o charakterze rolniczo-hodowlanym. W okresie tym zapoczątkowane zostały przemiany
gospodarcze – głównie za sprawą przyswojenia umiejętności uprawy roślin oraz hodowli
zwierząt. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kultur mezolitycznych, w neolicie ślady
społeczności ludzkich na obszarze Łodzi znane są jedynie z odkryć przypadkowych. Jak
dotąd żadne ze stanowisk, a znane są one m.in. z okolic Cyganki, Rudy Pabianickiej
i Starych Chojen, nie doczekało się systematycznych badań wykopaliskowych.
Epoka brązu (1800/1700 p.n.e. – 650 p.n.e.). Łódź tego okresu stanowi nadal obszar
penetrowany przez niewielkie grupy ludzkie, których ślady są z rzadka na terenie miasta
odnotowywane. Pierwsze okresy nowej epoki, nie charakteryzują się jeszcze powszechnym
użytkowaniem surowca brązowego. Ważny, długotrwały ośrodek wykrystalizował się
w okolicach Łaskowic. Ślady osiedla założonego w początkach II okresu epoki brązu
zlokalizowano u stóp współczesnego wysypiska śmieci. Stąd pochodzą m.in. ułamki
naczynia zdobionego na brzuścu plastycznymi guzami, obwiedzionymi dodatkowo półkolistymi żłobkami. Osadnictwo z tego samego czasu odnotowane zostało przede wszystkim
w południowo-zachodniej partii miasta – Łaskowicach oraz Lublinku. Spośród miejsc
znalezisk z obszaru północnych rubieży miasta wymienić należy Marysin oraz Julianów.
W późniejszym okresie (1500 – 650 p.n.e.) niemal każdy odcinek doliny rzecznej nosi ślady
osadnictwa związanego z nowym ugrupowaniem kulturowym – kulturą łużycką, która kultywowała nowy rytuał pogrzebowy, ciałopalenie. Z obszaru Łodzi, głównie nad Nerem,
Dobrzynką, Sokołówką oraz Olechówką, znanych jest 127 punktów osadniczych. Początkowy okres przypadający na środkowa epokę brązu (1500–1300 p.n.e.) nosi nieprzypadkowo nazwę „faza łódzka”, a to za sprawą dużej ilości stanowisk zgrupowanych wokół
Łodzi. Założono wówczas wiele stanowisk, z których na uwagę zasługuje cmentarzysko
w Gorzewie. Odkryto tu szereg grobowców zbudowanych w formie kamiennej skrzyni,
zawierających wieloosobnikowe, poddane kremacji pochówki. Około roku 1000 p.n.e.
zakładano duże osady, które funkcjonowały przez długie odcinki czasu. Pierwszy raz
w dziejach Łodzi mamy do czynienie ze śladami obróbki surowca z brązu. Resztki form
odlewniczych znaleziono w Gorzewie, Grzywiennej oraz w pobliżu ujścia Dobrzynki do
Neru. Znaleziono także resztki bryłek żużla brązowego powstałego w trakcie wytopu oraz
gotowe wyroby – szydła, szpile oraz sierp. Powstaje szereg unikatowych form naczyń –
amfory, wazy, silnie profilowane kubki, misy oraz czerpaki. Rozkwit osadnictwa trwa do
końca epoki brązu, kiedy to na skutek niekorzystnych zmian klimatycznych, przeżywa ono
wyraźne załamanie.

Wczesna epoka żelaza (650 p.n.e. – 100 p.n.e.)
Następuje ponowne ożywienie osadnictwa kultury łużyckiej. Z początku tej epoki pochodzi
duże cmentarzysko z Rudy Pabianickiej, które dostarczyło pierwszych z obszaru pradziejowej Łodzi wyrobów żelaznych – szpil, naszyjników, naramienników, bransolet, noży oraz
sierpów. W dalszym ciągu duże znaczenie posiada surowiec brązowy o czym przekonuje
skarb przedmiotów metalowych pochodzący z Teofilowa. Pozostałości osad tego okresu rejestrujemy głównie w dolinie Neru w okolicach lotniska na Lublinku, przy ul. Obywatelskiej
oraz w Gorzewie. Około 400 p.n.e. na obszar Łodzi nasunęły się grupy ludności pochodzenia północnego związane z Pomorzem Wschodnim. Dysponujemy szeregiem śladów po założonych wówczas cmentarzyskach – w Łaskowicach (dwukrotnie), Chocianowicach oraz
Lublinku. Charakterystycznymi formami pochówków są tu duże grobowce zbudowane z płyt
kamiennych – tzw. groby skrzynkowe oraz urny nakryte dużym naczyniem – tzw. groby kloszowe. Niepowtarzalna jest także forma części wytworów ceramicznych użytych jako popielnice. Są to tzw. popielnice twarzowe, na których w formie plastycznej odwzorowywano
zarysy twarzy zmarłych osób. Jedyna, jak dotąd, odkryta osada z omawianego okresu czasu
zlokalizowana została na obszarze Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
Późna epoka żelaza (100 p.n.e. – 2 poł. VI w.)
późny okres lateński (100 p.n.e. – przełom er) – pojawienie się nowego ugrupowania, które po raz pierwszy jest notowane w źródłach pisanych (pod nazwą Związku Lugijskiego) reprezentującego kulturę przeworską.
wczesny okres wpływów rzymskich (przełom er – ok. 180 r. n.e.) – znane są głównie cmentarzyska, które użytkowane były także w okresie następnym. Bardzo wyraźne są
wpływy Cesarstwa Rzymskiego w stylistyce użytkowanych przedmiotów, liczne są także
importy z obszaru imperium. Dowody osadnictwa czytelne są zarówno w dorzeczu Bzury
(Marysin, ul. Szczecińska), jak i Neru.
późny okres wpływów rzymskich (ok. 180 n.e. – ok. 350 n.e.) – na pierwszy plan
wysuwa się odkrycie bogato wyposażonego grobu kobiecego z Retkini. Zabytki stąd pochodzące stanowią dowód wielkiej zamożności jaką osiągnęły społeczności tu zamieszkujące.
okres wędrówek ludów (ok. 350 n.e. – II poł. VI w.) – początki osadnictwa słowiańskiego. Natężenie osadnictwa na obszarze Łodzi wyraźnie ulega osłabieniu, aż do jego
wyludnienia, co związane jest z uczestnictwem lokalnych społeczności w wielkiej migracji,
która w konsekwencji zakończona została upadkiem zachodniej partii Cesarstwa Rzymskiego. Rejestrowane są pojedyncze znaleziska (Stoki, Górna), odpowiadające omawianemu
okresowi.
Łódź w tzw. okresie rolniczym
Wczesne średniowiecze
okres plemienny (II poł.VI w. – poł. X w.)
Początki osadnictwa słowiańskiego a następnie rozwój osad – przede wszystkim nieobronnych – i cmentarzysk z przewagą obrządku ciałopalnego. Stanowisko osadnicze z omawianego okresu czasu odkryte zostało w Łaskowicach.
okres wczesnopaństwowy (poł. X w. – koniec XIII w.)
Okres formowania się państwa polskiego. Kolejny etap osadnictwa słowiańskiego rejestrowanego w materiałach archeologicznych z obszaru Łodzi posiada stosunkowo późną, bo dopiero wczesnopaństwową metrykę. Dysponujemy jedynie fragmentarycznie wykopaliskowo
rozpoznanym stanowiskiem osadniczym z Chocianowic datowanym na XI–XIII wiek. Ponadto zarejestrowano niewielką ilość znalezisk o zbliżonej chronologii z kolejnych punktów – Józefowa oraz Gorzewa. Duży procent znalezisk stanowią monety, lecz ich rola w odtwarzaniu sieci osadniczej jest stosunkowo niewielka. Poszukiwania archeologiczne jakie
prowadzono na obszarze Radogoszcza nie doprowadziły do odkrycia, lokowanego tu przez
część badaczy, grodziska wczesnośredniowiecznego.
Młodsze, związane z okresem późnośredniowiecznym (koniec XIII– XV w.) i nowożytnym, zwanym dla Łodzi okresem rolniczym (XVI–XVIII w.), odcinki chronologiczne miasta nie znalazły się w orbicie prac wykopaliskowych, przeprowadzono jedynie tzw. prace
powierzchniowe, rejestrując w ich trakcie szereg stanowisk. Ich lokalizacja jest zgodna z poświadczonymi w źródłach historycznych zasięgami poszczególnych siedzib, tworzących
współczesną aglomerację łódzką.
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Początki Łodzi – wieś Łodzia
Początki najstarszej łódzkiej osady – wsi Łodzia – nie są dostatecznie znane. Powstała
ona prawdopodobnie na początku XIV lub nawet w XIII w. Pierwsza o niej wzmianka pojawiła się w przywileju księcia łęczyckiego Władysława z 1332 r. (według nowszych badań w
1337 r.). Zwalniał on od sądownictwa książęcego poddanych dóbr kapituły włocławskiej położonych w ziemi łęczyckiej, w tym m.in. wsi Łodzia.
W 1387 r. biskup Jan Kropidło, w celu podniesienia stanu gospodarczego należących do
biskupstwa wsi Łodzia i Wiedzewnica, przeniósł je na prawo niemieckie, w odmianie średzkiego, tworząc jedno sołectwo wsi Łodzia. Sołtys otrzymał w obu wsiach po dwa łany ziemi,
a także młyn w Widzewie (późniejszy Wójtowski Młyn).

Lokacja wsi na prawie niemieckim wiązała się z planowym urządzeniem jej obszaru. Siedlisko wsi, w postaci zapewne jednostronnej ulicówki, założono w dolinie małego, lewobrzeżnego dopływu rzeczki Łódki, zwanej wówczas Ostrogą (w miejscu obecnego Browaru
Łódzkiego). Stosownie do panującego trójpolowego systemu uprawy ziemi, pola chłopskie,
a także sołtysie, skupiały się w trzech niwach, z których jedną wytyczono na szerokość siedliska, a dwie następne po obu jej stronach. Biegły one południkowo i zapewne sięgały na
przeciwległy, północny stok doliny Łódki.
Z chwilą powstania miasta Łodzi, wieś Łodzię zaczęto nazywać Starą Wsią albo Starą
Łodzią. Wójtostwo Łódzkie, w którym mieszkał wójt – zasadźca miasta, było położone na
wschodnich krańcach areału wsi i stanowiło – w sensie morfologicznym – samodzielny
punkt osadniczy.
W końcu XVI w. na części gruntów Starej Wsi powstał folwark, który następnie – po
zniszczeniach wojen szwedzkich – na przełomie XVII i XVIII w. opanował większość areału opustoszałych gruntów chłopskich. W osobny folwark przekształciło się też Wójtostwo
Łódzkie. Grunty obydwu folwarków były ze sobą przemieszane; część pól staromiejskich
należała ponadto do probostwa oraz młynarza łódzkiego. Stan taki utrzymywał się aż do
1823 r. i został uwidoczniony na planach archiwalnych z tego okresu. Układ ówczesnych
pól, dróg i zabudowań umożliwił dokonanie – w miarę dokładnej – rekonstrukcji dawnej wsi
Łodzia.
Miasto Łódź w tzw. okresie rolniczym jego dziejów
Pierwsza – biskupia – lokacja miasta, na prawie magdeburskim, miała miejsce w 1414 r.
i dotyczyła osady leżącej na przeciwległym brzegu rzeczki Ostrogi, od której wywodziła
swoją nazwę – Nad Ostrogą. Osada ta powstała zapewne samorzutnie w okresie wojen
z Krzyżakami, kiedy to z Wolborza – wyznaczonego na punkt zborny dla rycerstwa – ciągnęły tędy ku Łęczycy i dalej na północ, liczne poczty wojskowe i cywilne. W miejscu,
gdzie do szlaku wolborsko-łęczyckiego dołączały drogi z Brzezin i Lutomierska, okoliczna
ludność wiejska zaczęła się trudnić sprzedażą żywności i wyszynkiem alkoholu. W ten sposób, spontanicznie, powstała osada o funkcji handlowej. Chcąc partycypować w jej dochodach, kapituła kujawska nadała osadzie prawa miejskie.
Okres handlowej koniunktury wojennej szybko jednak minął, co podważyło podstawy
rozwoju młodego miasta. Dla utrzymania go przy życiu biskup Jan Pella wyjednał w 1423 r.
u króla Władysława Jagiełły nowy przywilej lokacyjny dla osady – zwanej już wówczas Łodzią. Przywileje takie ponowiono jeszcze w 1424 i 1433 r., co świadczyło o słabym rozwoju
gospodarczym miasteczka. Wynikało to z jego ustronnego położenia, z dala od głównych
szlaków handlowych, w silnie zalesionej, a słabo zaludnionej okolicy.
Z tego względu życie gospodarcze Łodzi opierało się głównie na uprawie przydzielonej
mieszczanom w czasie lokacji ziemi. Wyjaśnia to dlaczego przedprzemysłowy okres dziejów Łodzi historycy zwykli określać mianem okresu Łodzi rolniczej.
Lokacja miasta wiązała się z nadaniem osadzie miejskiego układu przestrzennego.
W miastach zakładanych od podstaw, na tzw. surowym korzeniu, układ ten był z reguły bardzo regularny, geometryczny. W przypadku Łodzi takiej regularności można się dopatrzeć
tylko w zachodniej części miasta. Część wschodnia charakteryzuje się natomiast dużą nieregularnością. Łukowaty układ występujących tutaj działek zdaje się świadczyć, że ta część
miasta – zapewne najwcześniej, samorzutnie ukształtowana – powstała na części gruntów
Starej Wsi, dokładnie wpisując się w ich układ.
Obszar zabudowy miejskiej Łodzi był bardzo mały (ok. 20 ha). Nawet bowiem w najlepszym okresie swojego rozwoju, na przełomie XVI i XVII w., miasteczko miało nie więcej
niż 800–900 mieszkańców i 120–150 domów. Zabudowa była zwarta i skupiała się wokół
rynku i placu kościelnego oraz kilku wybiegających z nich ulic. Zwraca uwagę istnienie
osobnej ulicy Stodolnianej, podkreślającej rolniczy charakter miasteczka.
W okresie lokacji miasto otrzymało tzw. rozłogi o powierzchni 28 łanów (ok. 470 ha).
Były to w większości lasy, sukcesywnie karczowane bądź wypalane i zamieniane na pola,
stąd ich nawy – Pogorzel, Niedźwiedź. Rozciągały się one po wschodniej i zachodniej stronie miasteczka. W połowie XVI w. mieszczanie samorzutnie wykarczowali nowe tereny położone dalej na zachód, tworząc dwie nowe niwy, tzw. Długie i Nowe Przymiarki. W 1561 r.
biskup Uchański obdarzył miasto kolejnymi terenami, leżącymi bardziej na południe. Powstały na nich rozległe tzw. Pola Wżdżarowe. Areał gruntów ornych zwiększył się wówczas
do ponad 800 ha. Na ich zachodnich krańcach rozciągał się ponadto liczący ponad 400 ha las
miejski, którego reliktami są park na Zdrowiu i park im. ks. J. Poniatowskiego.
W wyniku wojen szwedzkich w XVII i XVIII w. nastąpił upadek gospodarczy i wyludnienie miasteczka, toteż jego układ przestrzenny przetrwał, w mało zmienionej postaci aż
początków XIX w. Spis pruski z 1793 r. ujawnił w Łodzi zaledwie 191 mieszkańców i 44
drewniane chałupy. Potem nastąpił stopniowy rozwój miasta; w 1810 r. liczyło już ono 514
mieszkańców, a w 1820 r. 767 mieszkańców i 106 domów. Ówczesny stan zagospodarowania przestrzennego Łodzi uwidoczniony został na planie F. Johnneya z 1812/13 r., który posłużył – z uzupełnieniami – do opracowania mapy nr 4. Rekonstrukcja układu rozłogów
miejskich była natomiast możliwa na podstawie późniejszych planów Łodzi. Dawne układy
pól zostały bowiem spetryfikowane w liniach ulic, działek i zabudowy i są nadal czytelne na
Starym Mieście w łukowatym przebiegu ulic: Żytniej, Piwnej, Wróblej i in., a na Polesiu
w ukośnym względem głównych arterii Śródmieścia ułożeniu ulic: Legionów, Więckowskiego, 6 Sierpnia, Kopernika i in. Pozostałością natomiast dawnego lasu miejskiego jest leśny park na Zdrowiu oraz park im. ks. J. Poniatowskiego.
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