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PLANSZA: WIELONARODOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE ŁODZI
Twórcy wielonarodowego oblicza Łodzi pozostawili po sobie materialny ślad w krajobrazie
miasta w postaci setek pięknych, a nieraz wręcz wybitnych pod względem artystycznym, budynków
i budowli, stanowiących do dzisiaj architektoniczną wizytówkę miasta, prawnie chronionych jako
obiekty zabytkowe. Podkreśla się, że przynajmniej 500 z nich o charakterze zabytkowym jest w niej
godnych obejrzenia. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest ich
zresztą o wiele więcej, bo ponad 1000, w tym 75 obiektów przemysłowych, 130 pałaców i willi
fabrykanckich, 100 budynków użyteczności publicznej, ponad 600 budynków mieszkalnych oraz
prawie 50 obiektów sakralnych. Ewidencja Miejskiego Konserwatora zabytków obejmuje jeszcze
więcej interesujących obiektów, godnych zachowania jako bezsporne dziedzictwo czasów
tworzenia i rozwoju Łodzi przemysłowej, obiektów powstałych dzięki osadnikom przybywających
z różnych stron Europy, stanowiące symbole tamtej wielonarodowej i wielowyznaniowej Łodzi.
Mapa 1. „Dziedzictwo przemysłowe”
Rozwój Łodzi przemysłowej rozpoczął się w 1820 r. W pierwszym okresie powstały podstawy
przemysłu tekstylnego oraz pierwsze zakłady przemysłowe. W tym okresie w rozwoju przemysłu
główną rolę odgrywali Niemcy, zwłaszcza L. Geyer, który zainstalował w 1839 r., jako pierwszy
w Łodzi, maszynę parową, stając się prekursorem stosowania produkcji mechanicznej. Za nim
poszli inni w szczególności K. Scheibler. Działalność przemysłową prowadzili również Żydzi.
W 1860 r. spośród 8 największych zakładów przemysłowych z 14 mających charakter fabryczny,
6 należało do właścicieli niemieckich, a 2 do żydowskich. Natomiast najważniejszą rolę spełniali
Żydzi w rozwoju handlu (S. Pytlas, 2005).
W dalszych latach dominacja w przemyśle Niemców i Żydów była bezdyskusyjna. W 1865 r.,
wśród 388 właścicieli zakładów przemysłowych, manufaktur scentralizowanych i warsztatów
rzemieślniczych zatrudniających powyżej 5 osób, było 245 Niemców (63,37%), 84 Żydów
(21,6%). Pozostałe 59 osób (15,21%) było pochodzenia czeskiego (23 – 5,93%,), polskiego (22 –
5,67%) i austriackiego (3,61%, S. Pytlas, 1991, s. 57). W końcu lat 60. największą firmą łódzką były
zakłady K. Scheiblera, które do 1914 r. pod względem swej wytwórczości zajmowały pierwsze
miejsce w Królestwie Polskim.
W 1879 r. wśród przemysłowców łódzkich przeważali Niemcy – 49% oraz Żydzi 45,67%. Poza
największym przedsiębiorstwem K. Scheiblera istotną rolę w przemyśle zaczął odgrywać
I. K. Poznański. W następnych latach, aż do 1914 r., wskaźnik udziału przedsiębiorców
pochodzenia niemieckiego i żydowskiego w rozwoju łódzkiego przemysłu był nadal wysoki.
W połowie lat 80. i na początku lat 90. wśród przemysłowców wyraźną przewagę (ok. 20%) mieli
Niemcy nad Żydami. Ci pierwsi stanowili 56,7–53,6%, natomiast ci drudzy 37,6–37,9%. Od
schyłku XIX w. udział Niemców w globalnej liczbie przemysłowców zmniejszył się. W 1905 r.
Niemców było o prawie 5% mniej (42,7%) niż Żydów (47,3%). Z kolei w 1913 r. procent Żydów
stanowił 47,2%, a Niemców 44%. Łącznie przedstawiciele tych dwu narodowości w latach
1879–1913 stanowili ponad 90% ogółu łódzkich przemysłowców (w 1879 i 1884 niemal 95%,
w 1913 r. 91%). Przy czym w 1913 r. Żydzi wyraźnie przeważali wśród burżuazji drobnej,
a w grupach średniej i dużej burżuazji przemysłowej więcej było Niemców (W. Puś, 2005).
Również przed I wojną światową wśród łódzkich przedsiębiorstw przemysłowych najwięcej
było firm niemieckich. W 1913 r. wśród 20 zakładów przemysłowych o najwyższym poziomie było
ich 13 (65%) oraz 5 firm żydowskich. Poza tym w czołówce było francuskie przedsiębiorstwo
L. Allarta i S-ki oraz największe przedsiębiorstwo przemysłu metalowego w Łodzi firma J. Johna.
Swój dość istotny wkład w rozwój przemysłu miała społeczność polska, chociaż znacznie mniejszy
niż nacje niemiecka i żydowska. Wśród właścicieli zakładów przemysłowych Polacy byli trzecią
grupą, ich odsetek w latach 1865–1913 oscylował w granicach 1,6–7,5% (przeciętnie 4%).
W przemyśle tekstylnym istotną rolę odgrywały przedsiębiorstwa żydowskie, które w latach
1893–1900 stanowiły 40–42%, a w 1913 r. nawet 52% wszystkich łódzkich przedsiębiorstw
włókienniczych (S. Pytlas, 2005).
Najbardziej wyraźny wkład ze strony Polaków w rozwój przemysłu łódzkiego był w sferze
technicznego zarządzania poszczególnymi przedsiębiorstwami. W 1893 r. ich odsetek wynosił
48%, w późniejszych latach nawet przekroczył 50%, a w latach 1913–1914 stanowił ok. 42–44%.
Wśród kadry technicznej znaczny odsetek stanowili Niemcy. W 1893 r. wynosił on aż 23%, ale
potem się zmniejszył i w 1914 r. wahał w granicach 20%, a w 1900 r. 18,6%. Wzrastała natomiast
liczebność inteligencji technicznej ze społeczności żydowskiej. Odsetek Żydów u schyłku XIX w.
(1893 r.) wynosił 18,7%, ale ok. 1914 r. kształtował się już na poziomie 36,3%. Oprócz
reprezentantów trzech największych nacji w Łodzi, dość istotną rolę odegrała kadra techniczna
wywodząca się z innych narodowości (zwłaszcza Anglicy i Francuzi), której odsetek w latach
1893–1914 stanowił ok. 22,8% (1913 r. – 2,4%, S. Pytlas, 1998, s. 62–63). Poza Niemcami, Żydami
i Polakami do rozwoju przemysłu w pewnym stopniu przyczynili się reprezentanci innych nacji
zamieszkujących Łódź, m.in. Austriacy, Czesi, Rosjanie i Anglicy.
Do rozwoju gospodarczego Łodzi czasu zaborów przyczyniło się oprócz przemysłu, rzemiosło
i handel. Wśród kupiectwa duże znaczenie mieli Żydzi. Również o rozwoju rzemiosła decydowały trzy
największe społeczności łódzkie: polska, niemiecka i żydowska. W świetle szacunkowych obliczeń
w handlu zdecydowanie przeważali Żydzi (ok. 48,6%), a Polacy znaleźli się na drugim miejscu
(25,6%) przed Niemcami (21,8%) resztę stanowili reprezentanci innych narodowości (W. Puś, 2005).
Przemysł łódzki bardzo silnie oddziaływał też na tereny podmiejskie. Szczególnie szybko
industrializował się obszar Chojen, Widzewa, Dąbrowy, Bałut, Karolewa, Starego i Nowego
Rokicia, Żubardzia, Rudy Pabianickiej, Radogoszcza, tworząc swoistą strefę ekonomiczną
związaną z Łodzią.
Mapa 2. „Struktura narodowościowa i wyznaniowa ludności Łodzi”
Wyrosła z małego rolniczego miasteczka, powstałego w początkach XV w. Łódź, dzięki
urządzeniu w niej w 1823 r. osady włókienniczej, w ciągu XIX w. rozrosła się do rangi głównego na
ziemiach polskich centrum przemysłu włókienniczego i drugiego co do wielkości, po Warszawie,
miasta w kraju. W okresie od 1820 r. do 1914 r., liczba mieszkańców miasta zwiększyła się ponad
623 razy z 767 do 477 862 osób (J. Janczak 1982, s. 38–40, tab. 1). Pierwsze informacje na temat
składu wyznaniowego ludności posiadamy z 1820 r. Otóż ówczesną Łódź zamieszkiwało 496
katolików 64,6%, 259 żydów 33,8% oraz 12 ewangelików 15,6% (A. Rynkowska, 1960, s. 5).
Wraz z napływem osadników następowały zmiany w strukturze wyznaniowej ludności miasta.
Przede wszystkim przybywało protestantów, którzy około połowy lat 60. XIX w., osiągnęli udział
41,5%. mieszkańców ówczesnej Łodzi. Malał natomiast do lat 90. XIX w. Odsetek ludności
katolickiej, którzy stanowili 38,1% ogółu łodzian. Podobnie do połowy lat 50. tegoż stulecia
widoczny był spadek liczby ludności żydowskiej, po czym systematycznie rósł i w 1914 r.
ponownie osiągnął ponad trzecią część ogółu mieszkańców miasta (S. Pytlas, 1998, s. 60–61).
Przyczyną tak dynamicznego przyrostu liczby mieszkańców była przede wszystkim imigracja
zewnętrzna, w pierwszym okresie głównie napływ ludności niemieckiej spoza Królestwa
Polskiego, w następnym ludności żydowskiej, z obszaru Królestwa Polskiego i z Rosji, tzw. litwa-

ków. Na dynamiczny przyrost łodzian wpłynął także masowy napływ ludności polskiej, głównie
wiejskiej, szczególnie w okresie po uwłaszczeniu chłopów (1864 r.), kiedy gwałtownie rozwijający
się przemysł włókienniczy potrzebował znacznej liczby rąk do pracy.
W latach I wojny światowej nastąpił spadek liczby ludności Łodzi i zdecydowanej zmianie
uległa struktura wyznaniowa. Wśród niespełna 342 tys. łodzian na początku 1918 r., katolicy
stanowili 47,6%, Żydzi 40,1%, protestanci 11,4% oraz inne wyznania zaledwie 0,9%
(E. Grabowski, 1922, s. 3). Powyższe dane wskazują na znaczny ubytek ludności katolickiej oraz
protestanckiej, których liczba spadła średnio o ponad 40%, tymczasem liczba mieszkańców
wyznania mojżeszowego zmniejszyła się w stosunku do 1914 r. tylko o 20%. Nieliczną grupą byli
Rosjanie, których odsetek spadł z 2,4% w 1897 r. do 1,4% w 1914 r., natomiast wśród innych
narodowości można wymienić kilkuset osobowe grupy Czechów, Austriaków i Francuzów, którzy
stanowili zaledwie ułamek procenta całej ludności miasta (W. Puś, 2005).
Warto w tym miejscu zauważyć, iż przyrost udziału procentowego Polaków w stosunku do
ogółu ludności Łodzi, w pewnym stopniu był także rezultatem asymilacji łódzkich Niemców
i w niewielkim stopniu Żydów. Już podczas spisu powszechnego w 1897 r., kiedy pytano o język
ojczysty, prawie 3 tys. łódzkich Niemców odpowiedziało, iż jest nim język polski. Z kolei wśród
wyznawców religii mojżeszowej ponad 4 tys. osób również podało język polski jako ojczysty. Jak
stwierdza S. Pytlas, proces asymilacji ludności niemieckiej nasilił się w okresie od końca lat 70.
XIX w. i trwał do wybuchu rewolucji 1905 r., po czym wyraźnie osłabł. Warto jednak dodać, że
w 1912 r. 50 tys. łódzkich ewangelików, w większości Niemców, posługiwało się na co dzień
językiem polskim. Wskazuje to na wyraźny proces akulturacji części ludności niemieckiej do
polskości (W. Puś, 2005).
Lata międzywojenne nie przyniosły istotnych zmian w składzie wyznaniowym mieszkańców
Łodzi poza stałym spadkiem liczby mieszkańców wyznania ewangelickiego, wzrostem odsetka
katolików oraz stabilizacji na poziomie trzeciej części ogółu łodzian ludności żydowskiej. W 1931 r.
Polacy stanowili 59,1% ogółu mieszkańców Łodzi, Żydzi 31,6%, Niemcy 8,9%, Rosjanie 0,1%
i inni 0,2%, a całe miasto liczyło wówczas prawie 605 tys. obywateli (W. Puś, 2005).
W wyniku ostatniej wojny skład narodowościowy mieszkańców Łodzi uległ całkowitej zmianie.
Stała się ona miastem prawie jednolitym pod względem narodowościowym. Według danych z maja
1945 r., kiedy to liczba mieszkańców Łodzi oszacowano na 421,8 tys., Niemców pozostało wówczas
w mieście jeszcze ok. 33 tys., tj. 7,8% populacji, a Żydów ok. 6 tys., czyli zaledwie 1,4% ogółu
ludności i jedynie 1/30 przedwojennego stanu liczbowego tej grupy etnicznej. Do lutego 1947 r., gdy
spis ludności wykazał w Łodzi 552,8 tys. mieszkańców, liczba Żydów wzrosła ponad dwukrotnie,
do 13,3 tys. osób, co stanowiło wówczas 2,4% ogółu ludności miasta. Równocześnie liczba
Niemców zmniejszyła się do 25,4 tys., czyli 4,6% mieszkańców Łodzi. Oprócz wymienionych nacji
miasto zamieszkiwało ponadto ok. 3,8 tys. osób innych narodowości, w tym 2 tys. Rosjan. Stanowili
oni w sumie 0,7% mieszkańców Łodzi, z tego Rosjanie 0,4% i inni 0,3%.
Mapa 3. „Dziedzictwo zabudowy mieszkaniowej”
Łódź, to współcześnie największy zachowany zespół eklektycznej zabudowy wielkomiejskiej
w Polsce. Początkowo miasto rozwijało się wzdłuż jednej ulicy – Piotrkowskiej, gdzie powstały
najbardziej reprezentacyjne kamienice, pałace i gmachy użyteczności publicznej. Większość
obszaru miasta stanowiły enklawy należące do poszczególnych fabrykantów. Najważniejszymi
elementami takich zespołów były same fabryki i powiązane z nimi rezydencje właścicieli.
Nierzadko w ich pobliżu pojawiały się kolonie domów dla robotników. Pochodzące z drugiej
połowy XIX i początków XX w. pałace łódzkich fabrykantów, a także liczne kamienice przy
ul. Piotrkowskiej i jej przecznicach, stały się największym w Polsce kompleksem architektury
historyzującej, eklektycznej i secesyjnej. Większość z tych obiektów to pozostałości po żyjących
tutaj mniejszościach narodowych i wyznaniowych. W pierwszym okresie rozwoju Łodzi
przemysłowej powstały 434 domy (z czego 108 przy Piotrkowskiej), z tego 369 drewnianych, a 60
murowanych; w 1867 r. było już w Łodzi 2288 domów, przy czym tylko 356 budynków
murowanych (ok. 15,5%). Na przełomie XIX i XX w. w granicach miasta istniało już blisko 17 tys.
obiektów, z czego ponad 12 tys. były to obiekty murowane. W tym czasie na terenie miasta
wytyczonych było 5401 posesji prywatnych, z czego 2151 było własnością ewangelików, 2586 –
Żydów, 501 – katolików i 163 prawosławnych (K. Stefański, 2001, s. 161). Wyraźnie oddaje to
pozycję ekonomiczną poszczególnych grup wyznaniowych, jak również narodowościowych
w ówczesnej Łodzi.
Wiele z nich zachowało się przy głównej ulicy miasta - Piotrkowskiej. Tu mieszczą się pałace,
kamienice czynszowe, różne budynki handlowo-usługowe, Powstawały często bezpośrednio
w pierzejach ulicznych. Dominowały w nich różnorakie warianty historyzmu – neobarok,
neorenesans i neorokoko, często przenikające się wzajemnie. Równie, a może nawet bardziej
wspaniałe, były ich wnętrza, które można podziwiać w zachowanych rezydencjach. Fasady
łódzkich pałaców lub ich detale architektoniczne przypominają podobne z Wiednia, Berlina,
Paryża i Florencji. Na przełomie XIX i XX w. zastosowano w nich nowe formy, głównie secesyjne.
W stylu tym wznoszono głównie kamienice czynszowe, dekoracją secesyjną ozdobiono jednak
również parę willi i pałaców przemysłowców, kilka budowli użyteczności publicznej, a nawet
niektóre gmachy fabryczne.
Zabudowa mieszkaniowa śródmieścia Łodzi była bardzo zróżnicowana. Obok parterowych
budynków, kamienic czynszowych o prostych, niewyróżniających się założeniach
architektonicznych, wznoszono kamienice luksusowe o bogatym wystroju architektonicznym
i niezwykle cennych wartościach estetycznych, zgodnych z panującymi wówczas w Europie
kanonami i tendencjami w budownictwie. Wiele willi byłych przemysłowców oraz wspaniałych
kamienic zachowało się na innych ulicach sąsiadujących z ul. Piotrkowską oraz w różnych
dzielnicach Łodzi. Jedne z nich wyróżniają się przepychem architektonicznego detalu, inne
skromnością stylu, inne jeszcze doskonałą harmonią i dostojnością form. Do najcenniejszych należą
m.in. willa Leopolda R. Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 z 1903 r., która stanowi przykład
bogatej dekoracji secesyjnej, dawne wille Richterów przy ul. ks. I. Skorupki 6/8 i 10/12 stanowiące
w Łodzi rzadki przykład architektury malowniczej sięgającej do renesansu i manieryzmu
w przypadku pierwszej oraz klasycyzmu i neoromanizmu w przypadku drugiej, czy "pałac pod
ptasimi głowami" R. Bennicha z 1903 r. przy ul. Gdańskiej 89, z wyrazistymi elementami
secesyjnymi. Przykładów innych obiektów mieszkalnych, jakie pozostały po dawnych
przemysłowcach, kupcach, rzadko przedstawicielach inteligencji, można by przytoczyć więcej.
O większości z nich można znaleźć informacje w literaturze przedmiotu. Powszechne stało się
przekształcanie domów jednorodzinnych w domy wielorodzinne, przeznaczone na wynajem
mieszkań, które stały się od lat 70. XIX w. najpowszechniejszą formą budownictwa mieszkaniowego
w Łodzi. U schyłku tegoż stulecia na obszarze śródmieścia pod zabudowę przeznaczono aż 84%
powierzchni pierwotnych parcel rękodzielników, a 75% obiektów stanowiły budynki murowane
(dane dla całej Łodzi)(M.. Koter, M. Kulesza, 2005). Ostatnie trzy dekady XIX w., poczynając od lat
70., były przełomowe dla zmiany oblicza architektonicznego Łodzi nie tylko ze względu na ewolucję
zabudowy mieszkaniowej od form małomiasteczkowych po wielkomiejskie, ale również z innego
względu, mianowicie w centrum miasta i w jego dzielnicach północnej i wschodniej pojawiły się
wielkie przemysłowe kompleksy fabryczne, uzupełnione bogatymi w swym wystroju i ornamentyce
siedzibami ich właścicieli. Z tego właśnie okresu pochodzą zespoły fabryczno-rezydencjonalne
łódzkich fabrykantów. Można rzec, iż wielonarodowa mozaika dawnej Łodzi objawiła się wyraźnie
w budownictwie mieszkalnym i rezydencjonalnym.

Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój gospodarczy Łodzi. Większość zakładów
przemysłowych została unieruchomiona. Wielkie trudności przeżywały też łódzki handel
i rzemiosło. Po zakończeniu wojny, mimo różnych trudności, łódzki przemysł włókienniczy,
odbudował się prędko. O rozwoju przemysłu, w szczególności włókienniczego decydowały firmy
niemieckie i żydowskie, a w mniejszym stopniu polskie. W 1929 r. spośród 32 największych fabryk
włókienniczych zatrudniających powyżej 500 robotników, aż 20, tj. 62,5% było własnością
Niemców, 6 właścicieli żydowskich (18,75%) i tyleż samo 6 należało do przedstawicieli kapitału
zagranicznego (S. Pytlas, 2005). W 1936 r. na 28 przedsiębiorstw zatrudniających 500 i więcej
robotników (a takimi były firmy włókiennicze) 15 (53,5%) należało do właścicieli niemieckich,
5 do żydowskich (17,8%), jedno do Czecha (L. Plihal et Co) oraz 7 do reprezentantów kapitału
zagranicznego. A wśród 10 największych pod względem posiadanego kapitału i liczby
zatrudnionych były 4 firmy niemieckie, jedna żydowska, reszta 5 generalnie w rękach kapitału
zagranicznego.
Oprócz przemysłu do rozwoju gospodarczego Łodzi w czasach II Rzeczypospolitej przyczyniły
się rzemiosło i handel. Podobnie jak przed 1914 r. prowadzenie handlu było najbardziej popularną
profesją wśród ludności żydowskiej, natomiast w rzemiośle proporcje między społecznościami:
polskimi, żydowskimi i niemieckimi były zbliżone.
Charakterystycznym elementem zabudowy przemysłowej Łodzi lat 20. XIX w. były drewniane,
parterowe domy tkaczy i towarzyszące im pierwsze wydzielone obiekty przemysłowe
manufaktury: bielniki, płukarnie, farbiarnie, drukarnie, a później także mechaniczne przędzalnie.
Lata 50. to etap budowy dużych, bezstylowych obiektów przemysłowych (np. fabryka
J. Kindermanna). Z kolei lata 70. i 80. charakteryzowały się powstawaniem największych
i najwspanialszych obiektów fabrycznych (np. zespoły fabryczne: K. Scheiblera, I. K. Poznańskiego
i inne, które nadały nowy wyraz krajobrazowi miasta. Powstałe zespoły fabryczne składały się
z budynków produkcyjnych, domów robotniczych i pałacu właściciela. Budynki fabryczne i domy
dla robotników utrzymane były zazwyczaj w jednakowym stylu, w pałacach zaś, co podkreślano,
najczęściej stosowano formy włoskiego renesansu lub też bogatą dekorację eklektyczną.
Najwcześniejsze obiekty przemysłowe budowano w stylu klasycystycznym. Posiadały
oszczędny wystrój zewnętrzny, o gładkich, tynkowanych ścianach pozbawionych detalu. Około
połowy XIX w. białe ściany zaczęto zastępować nieotynkowaną cegłą. Zapowiedzią takich właśnie
zmian w architekturze przemysłowej była tkalnia zbudowana w latach 18651868 przez
K. Scheiblera na Wodnym Rynku. Jako pierwsza otrzymała ceglane elewacje i żeliwną konstrukcję
podpór podtrzymujących kondygnacje. Odtąd ten nowy styl przyjął się w budownictwie
fabrycznym. Zaczęły powstawać kolejne wielkie czerwone gmachy uzupełnione masywnymi
wieżami, nawiązującymi do średniowiecznych budowli obronnych. Wpływ tych „przemysłowych
twierdz” na obraz miasta pozostaje odczuwalny do dziś.
Zespoły fabryczne K. Scheiblera i I. K. Poznańskiego były największymi tego typu kompleksami
w Łodzi. Stworzyły one architektoniczne i urbanistyczne ramy dla dalszego rozwoju miasta.
Podobne do nich koncepcje rozwiązań architektonicznych stosowano później w kształtowaniu
kompozycyjnym innych budowli fabrycznych.
Nie sposób wymienić wszystkich obiektów przemysłowych, zwłaszcza tych mniejszych, jakie
powstały w XIX i na początku XX w. na terenie Łodzi. Były ich setki. Część z nich odgrywała swego
czasu istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu miasta, choćby w skali lokalnej, inne, wzniesione
w głębi działek i zakryte od strony ulic wyższymi budynkami mieszkalnymi, pozostawały
niewidoczne dla przeciętnego przechodnia. Ich szczegółowe opracowanie wymaga jeszcze wielu
interdyscyplinarnych studiów.
Zespoły i obiekty fabryczne stały się najbardziej wyrazistym symbolem „ziemi obiecanej”. Dzięki
nim Łódź tak bardzo wyróżnia się pod względem architektonicznym od wszystkich dużych miast nie
tylko polskich, ale i europejskich. Już od około półtora stulecia nieodłącznym składnikiem krajobrazu
łódzkiego są zarówno wielkie zespoły przemysłowe, z kompleksem fabrycznym, rezydencją
właściciela i osiedlem robotniczym, jak i pojedyncze fabryki z wysokimi kominami. Dla wielu
pokoleń łodzian były one integralnym i zdawało się do niedawna trwałym elementem ich otoczenia.

LXII
Na początku XX w. swoje, niewielkie z reguły, obiekty sakralne wznieśli też wyznawcy mniej
licznych wyznań chrześcijańskich w Łodzi. Niektórzy z nich mieli już zresztą wcześniej swoje
świątynie, ale z różnych powodów zdecydowali się je przebudować, lub wręcz zbudować nowe
w innym miejscu. Tak było np. w przypadku braci morawskich oraz baptystów i członków
wyznania ewangelicko-reformowanego, czyli kalwinistów.
W budownictwie protestanckim dominowały motywy neoromańskie. Wpływom niemieckim
podlegała do pewnego stopnia architektura synagogalna, zwłaszcza ta „postępowa”, podczas gdy
w budowlach Żydów ortodoksyjnych nawiązywano do motywów orientalnych. Katolicy
najchętniej wznosili kościoły gotyckie, w stylu „wiślano-bałtyckim”, a później „nadwiślańskim”.
Podobne upodobania mieli też mariawici. Architektura cerkiewna odwoływała się z kolei do
tradycji rusko-bizantyjskiej. Skromne świątynie baptystów są natomiast wyrazem dość
purytańskich założeń tego wyznania.
Po wielonarodowej Łodzi zachowało się także wiele innych obiektów użyteczności publicznej
m.in. „Grand Hotel” przy ul. Piotrkowskiej, budynek Towarzystwa Kredytowego Miejskiego z lat
18781881 przy ul. Pomorskiej 21, gmachy po Rosyjskim Banku Państwa (z 1908 r.) przy
al. T. Kościuszki 14 i Banku Handlowym z 1911–1913 r. przy tejże ulicy pod nr 15, hotele: „Savoy”
przy ul. R. Traugutta 6 z lat 1909–1911 i „Polonia” (dawny „Palast” przy ul. G. Narutowicza 36.
Pozostało także kilka budynków szkolnych z tamtych lat. Gmach dzisiejszego Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego przy pl. Wolności 14 to dawna Szkoła Realna (później
Wyższa Szkoła Rzemieślnicza), budynkiem z 1900 r. po byłej Żydowskiej Szkole Rzemiosł
„Thalmud-Tora” przy Pomorskiej 46/48 zarządza Uniwersytet Łódzki. I LO im. M. Kopernika
przy ul. S. Więckowskiego 41 funkcjonuje w gmachu polskiego Gimnazjum Męskiego
Towarzystwa „Uczelnia” z 1909 r., Instytut Chemii UŁ ma siedzibę w gmachu Szkoły
Zgromadzenia Kupców z lat 1909–1911, gmach dawnego Niemieckiego Gimnazjum
Reformowanego przy al. T. Kościuszki 65 (z lat 19091910) jest w posiadaniu Uniwersytetu
Łódzkiego, budynek (z 1896 r.) byłego Szpitala Miejskiego św. Aleksandra jest siedzibą
Wyższego Seminarium Duchownego, zaś dawny przytułek dla starców i kalek zbudowany przez
Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności przy ul. G. Narutowicza 45 użytkowany
jest przez „Collegium Anatomicum” Uniwersytetu Medycznego.
Przetrwały również inne ważne w przeszłości i obecnie obiekty: szpitale – dziecięcy im.
J. Korczaka przy al. marsz. J. Piłsudskiego 71 (dawniej szpital im. Anny Marii), dawna Kasa
Chorych im. I. Mościckiego (obecnie N. Barlickiego) przy ul. S. Kopcińskiego 22, dawny
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża z końca XIX w. obecnie szpital Uniwersytetu Medycznego
(dawniej WAM) przy ul. S. Żeromskiego 113.
Zachowały się także budynki po byłych teatrach - „Victoria” (z 1876 r.) przy ul. Piotrkowskiej
67 mieści obecnie kino „Polonia”, dawny niemiecki teatr „Thalia” (z 1882 r.) przy
ul. G. Narutowicza 18 kino „Bałtyk”, obecny teatr im. S. Jaracza (przy ul. S. Jaracza 63) mieści się
w starym budynku, którego historia sięga lat 1909–1912. Z innych budynków dawnej Łodzi
zachowały się gmachy poczty z 1903 r. (u zbiegu ul. J. Tuwima i J. Kilińskiego), budynki Sądu
Okręgowego, przy pl. H. Dąbrowskiego 5 i dom pomnik im. Marszałka J. Piłsudskiego Łódzki
Dom Kultury przy ul. R. Traugutta 18.
Choć minęło już ponad 70 lat, gdy Łódź była miastem wielonarodowym, to ślady po tamtych
latach są bardzo widoczne. Przypominają Łódź jaką była ongiś, gdy tworzyły ją różne nacje, które
decydowały o jej dynamicznym rozwoju, szczególnie do 1914 r.

Mapa 4 „Miejsca i obiekty kultu oraz najważniejsze obiekty użyteczności publicznej
wielonarodowej Łodzi”
Literatura:
O wielonarodowej historii Łodzi przypominają jej nekropolie, które stanowią najbardziej
wyrazisty relikt po mniejszościach narodowych i religijnych zamieszkujących tutaj w przeszłości.
Katolicy, wyznawcy religii mojżeszowej, ewangelicy i prawosławni grzebali swych zmarłych na
odrębnych cmentarzach. Ich nagrobki cmentarne są nie tylko świadectwem przeszłego życia, ale
przede wszystkim dokonań, które w wymowny sposób przemawiają do nas, przypominając o ich roli
w tworzeniu historii tego wyjątkowego miasta.
Jedną z najważniejszych jest Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej trójwyznaniowa nekropolia
chrześcijańska. Zachowały się tutaj groby wielu ważnych osobistości życia gospodarczego,
kulturalnego, i gospodarczego dawnej Łodzi. W części ewangelickiej pochowani zostali pionierzy
przemysłu łódzkiego oraz inni zasłużeni dla miasta łodzianie. Podobnie wiele ważnych postaci
pochowanych jest na powstałym w 1892 r. cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej. Znajdują się tu
groby przedstawicieli fabrykanckich rodów, wybitnych lekarzy, artystów, handlowców
i społeczników. Także na innych łódzkich cmentarzach pochowani są łodzianie, którzy wybitnie
zapisali się w dziejach miasta.
W krajobrazie kulturowym współczesnej Łodzi zachowały się, często symbolicznie, relikty
nekropolii, które w przeszłości bliższej i dalszej, zostały zlikwidowane, a ich teren został
zagospodarowany w całkowicie odmienny sposób.
Łódzcy przedsiębiorcy różnego etnicznego pochodzenia nie tylko budowali swoje firmy, zakłady
przemysłowe, reprezentacyjne kamienice, wille i pałace, lecz także przyczyniali się do wznoszenia
większości powstałych w owym czasie w Łodzi różnorodnych budynków użyteczności publicznej
świątyń, banków, hoteli, teatrów, szkół, szpitali, itd.
Architektura sakralna Łodzi jest bardzo różnorodna, interesująca i wartościowa zarówno pod
względem estetycznym, jak i historycznym, zabytkowym. Jej różnorodność jest od-zwierciedleniem
dziejów Łodzi jako miasta wielu narodowości i wielu kultur. Obiekty sakralne mają tutaj różne
formy, ponieważ każde wyznanie czerpało ze swojej tradycji budownictwa i starało się zawrzeć
w bryle swojej świątyni charakterystyczne dla siebie elementy oraz zaznaczyć skąd pochodzą.
W efekcie budowle sakralne Łodzi stanowią mozaikę stylów architektonicznych.
Przy ul. Piotrkowskiej na początku XX w. powstały świątynie dwóch najliczniejszych konfesji
chrześcijańskich; rzymskokatolickiej i ewangelicko-augsburskiej. Są nimi: oddany do użytku
w 1912 r. dzięki ofiarności katolików polskich i niemieckich dzisiejszy kościół św. Stanisława (od
1992 r. archikatedra) oraz położona nieco dalej, zbudowana w latach 1909–1928 świątynia
ewangelicko-augsburska św. Mateusza jedyny kościół tej konfesji w Łodzi. Po 1945 r. część świątyń
ewangelickich stała się świątyniami katolickimi. Spośród innych kościołów chrześcijańskich
sięgających XIX i początków XX w. wymienić należy prawosławne cerkwie - katedralną Świętego
Aleksandra Newskiego przy ul. Kilińskiego, św. Olgi przy ul. Piramowicza i przebudowaną,
spełniającą funkcję kościoła garnizonowego św. Aleksego przy ul. Jerzego 9. Z dawnych świątyń
wyznawców judaizmu niestety pozostała tylko jedna synagoga przy ul. Rewolucji 1905 r. 28.
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