Zbud w sobie Łód
„To samo , co to jest i jak si odnosi do miasta, jakim jest Łód ”
W mojej kamienicy na pierwszym pi trze mieszkał s siad - pan Sadowiak. Pracował
jako stolarz w Wytwórni Filmów Fabularnych i to zapewniało mu sław na podwórku. Ale
zdarzało si , e po wydłu onych zaj ciach po pracy zdołał dotrze tylko do schodków
dziel cych klatk schodow od ulicy i tam siadał blokuj c drzwi. Stawał si wtedy stró em
prywatno ci całej kamienicy. Gdy dostojnie unosił mglisty wzrok ku osobie chc cej wej
mówił: „Ty nie jeste z tego podwórka – nie wchodzisz”. Po wygłoszeniu wyroku (wida
m cz cym) zapadał w krótk drzemk . Owe dramatyczne momenty potwierdzały to, co mama
z s siadkami opowiadały o Wytwórni Filmów. Musiało to by straszne miejsce. „Aktorzy w
zasadzie pij bez przerwy, bo si denerwuj ”, „Podobno re yser pobił aktork , bo nie chciała
płaka na planie”, „Cz sto chodz goli po tej wytwórni, niby do filmu, a wiadomo, co si
pó niej dzieje”(ja jeszcze nie wiedziałem), „To m czarnia dla ludzi – Nowakowej kazali
siedzie 12 godzin w futrze na sło cu. Dali jej za to 20 zł. Sady ci”, „Do jednego filmu
ostrzygli wszystkich na łyso. Jak potem si pokaza ludziom” itd. Wiele w tków z owych
opowiada przewrotnie wzmagało moj ciekawo . W ko cu udało mi si namówi
Sadowiaka, by zabrał mnie (w tajemnicy przed matk oczywi cie) do tej „jaskini zła”.
Nie zapomn fascynacji, jakiej wówczas uległem. Masa ludzi (wszyscy trze wi), jedni
bardzo szybko chodzili, inni bez przerwy siedzieli i palili papierosy. Tu rycerze, a obok
hitlerowcy. Bardzo gło no mówili i du o si miali. „Nie stój, id za mn , bo si zgubisz”,
„Gdzie si gapisz?” wrzeszczał Sadowiak. A ja nie mogłem si napatrze . Szczególnie w
halach zdj ciowych. Tu wn trze komnaty z pi knymi meblami, a tu mur z głazów, który
ogl dany z tyłu okazywał si by papierowy. W rekwizytorni na nieko cz cych si rz dach
półek było tyle mieczy, karabinów, zbroi, hełmów, e wystarczyłoby dla chłopaków z całej
dzielnicy. Potem szli my do „warsztatu”. Po drodze min ł mnie Król i Królowa. W
warsztacie kolumny, złote pos gi, jaki facet rze bił głow konia – była jak ywa. Tyle
wiatów w jednym. I tylu ludzi takich wa nych. „Ciekawe czy daj im te zbroje na zawsze?”
my lałem, „Oni to maj fajnie”. Nikt nie był goły.
Byłem urzeczony, miesi cami opowiadałem kolegom i czułem ich zazdro . Mo na
powiedzie , e to samo Wytwórni Filmów opisana przez s siadki w ogóle si nie zgadzała
z tym, co zobaczyłem, dla mnie rzeczywisto była skrajnie inna.
Podobnie było z Łodzi , co innego mówili mi w szkole i gazetach, a co innego było
moim wiatem, moim miastem, z którym si uto samiałem
Co to jest to samo ? Czy mo e by subiektywna i czy mog by ró ne to samo ci tej
samej rzeczy?
To samo – to zespół cech przynale nych danemu zjawisku1 i stanowi cych o
jego wyj tkowo ci i niepowtarzalno ci. Zbiór tych cech i wzajemna konfiguracja tworz
układ szczególny i jedyny (np. mo n powiedzie , e o to samo ci organizmu biologicznego
decyduj kod genetyczny i genotyp). Definicja to samo ci „czego ” – to opis jego cech i
elementów, ich wzajemnych powi za i zale no ci. To nazwanie i opisanie „czego ” w jego
wyj tkowo ci i szczególno ci. Najprostszym rodzajem definicji to samo ci funkcjonuj cym
społecznie jest „Dowód to samo ci”, czyli dowód osobisty, paszport. Zawiera opis takich
cech jak: imi i nazwisko, wzrost, kolor oczu, włosów, adres zamieszkania, narodowo ,
zatrudnienie i numery społecznej identyfikacji (PESEL). Te informacje wyst puj ce razem
opisuj społeczn niepowtarzalno jednostki.
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„Zjawisko” – tutaj, co co mo na okre li jednym poj ciem, samodzielny byt. Mo e to by konkretny
człowiek, przedmiot, obiekt, lub bardziej skomplikowana struktura np. naród, pa stwo, czy miasto.

Wida , wi c, e to samo miasta to zespół cech dla niego charakterystycznych. Jest
wi c czym istniej cym i obiektywnym. Jest prawd tego miasta.
Problem powstaje, gdy te cechy (czyli prawd ) chcemy opisa , nazwa . eby je
nazwa trzeba je zobaczy , zauwa y . Je eli tego nie potrafimy lub jeste my niesprawiedliwi,
nasz opis b dzie „dziurawy” i nieprawdziwy (to tak, jakby my wkleili do dowodu osobistego
zdj cie kogo innego). Krótko mówi c nie b dzie opisywał prawdziwej to samo ci.
I tak wła nie stało si z Łodzi po 1945 roku, czyli po wojnie. Przez prawie 50 lat
to samo łodzi przedstawiano jako siedlisko tandety, szarzyzny kiczu, spadku po ponurym i
krwio erczym kapitalizmie. Miasto robotnicze bez elit, nic nie warte. Łód uosobienie
nieszcz cia, ozdobione tysi cem kominów. Dopiero socjalizm „podał pomocn dło i
zbudował słoneczne osiedla z wielkiej płyty”.
Prawda była i jest kompletnie inna. Ale ci, co mogli jej broni , ci, co tworzyli nasze
miasto, w wi kszo ci odeszli. Male ka garstka mogła powiedzie : „to budował pradziadek, a
tu mieszkała babcia, w tym domu urodziło si i mieszkało sze pokole naszej rodziny”.
Zreszt i tak byłaby to „wroga postawa wobec „klasy robotniczej” i „szerzenie wstecznych
ideologii”.
Mentalnie bezbronni, bo nieznaj cy Łodzi powojenni przybysze wierzyli w bzdury
uznaj c je za prawd .
To niewiarygodne, e dopiero w 1971 roku, przybyły z Poznania, Antoni Szram
(którego zasług dla Łodzi nie sposób przeceni ) powiedział: „Trzeba ratowa Łód
zabytkow ... Kiedy łódzkie kamienice i fabryki b d nie mniej warte podziwu ni rzymskie
akwedukty”. Został konserwatorem miejskim i w tym samym roku wpisał Ksi y Młyn i
Piotrkowsk na list stref chronionych konserwatorsko. W efekcie wniósł na list zabytków
230 obiektów.
To był wielki wyczyn, bo nikt do tego momentu nie uznawał produktów XIX wieku za
zabytki. Ale to nie koniec. W 1975 w Pałacu Pozna skiego stworzył Muzeum Historyczne
Łodzi (potem zmienione na Muzeum Historii Miasta Łodzi). To te był wyczyn, bo do tej
chwili były tam pokoje biurowe. W Sali Lustrzanej podzielonej na klitki nawet w dwóch
poziomach. W tym samym roku powołał Biuro Dokumentacji zabytków. W 1978 stworzył
pierwsze w Europie samodzielne Muzeum Kinematografii w Pałacu Scheiblera, który w du ej
cz ci odrestaurował. W 1982 powołał Muzeum Sportu.
W latach 70-tych był w awangardzie wiatowych historyków sztuki. Bo dzisiaj nikt w
Europie nie w tpi w warto zabytków XIX wieku. Oczywi cie oprócz wielu urz dników,
radnych i architektów „tkwi cych” w Łodzi do dzisiaj.
wiadomo warto ci naszego miasta, mimo heroizmu Szrama, ogromu
zaanga owania Ryszarda Bonisławskiego, historyków sztuki i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
ciagle pozostawała elitarna. miem twierdzi , e nadal pozostaje. Ciagle nie jest udziałem
wszystkich Łodzian. Mo na wi c powiedzie , e prawdziwa To samo Łodzi ci gle jeszcze
nie jest ujawniona i doceniona.
Przyczyny s bardzo konkretne i dramatyczne. Historia Łodzi, miasta w czasie
swojego rozkwitu wybitnego w skali wiatowej zawsze była nie „po drodze” historii Polski.
Czyli, inaczej mówi c,nie pasowała do niej. Taki przykry zbieg okoliczno ci.
W 1853 roku Oskar Flatt w „Opisie Miasta Łodzi” pisał:
Nie mamy w całym kraju miasta, któreby tyle, co Łód zawdzi czało
przemysłowi; - miasta, któreby przez przemysł z zupełnego zapomnienia, z
zupełnej nico ci, podniosło si na ten stopie zamo no ci i rozwoju; miasta w
któremby wydatniej przejawiało si ycie fabryczne – słowem, miasta wi cej
typowo – fabrycznego. Łód przoduje u nas całemu przemysłowi bawełnianemu
i przez to na szczególn zasługuje uwag , e na tle jej wydatnie odkre la si , i

cały rozwój i wszystkie zmienne koleje, jakie odznaczyły przemysłowe ycie
nasze, od zacz tku jego, przez całe ubiegłe trzydziestolecie.
Ówcze nie była to niebywała pochwała. „Przemysł” i „fabryczno ” w tamtych
czasach oznaczały poj cia nadzwyczaj pozytywne, okre laj ce awangard post pu. To tak
jakby my dzisiaj powiedzieli o jakim miejscu „Dolina Krzemowa”, „Ku nia kosmicznych
technologii”. Miał Flatt racj , bo np. w 1839 roku L. Geyer uruchomił pierwsz w Królestwie
Polskim maszyn parow , w Łodzi te zaistniał pierwszy tramwaj w Królestwie Polskim.
Tutaj jako jeden z pierwszych w Europie K. Scheibler zbudował osiedle dla robotników ze
szpitalem, szkoł i stra po arn . Takich przykładów były setki.
Ale Flatt uosabiał „technokratów”, nowoczesnych post powców, wizjonerów,
pasjonatów techniki. Natomiast polskie elity polityczne i intelektualne były pochłoni te inn ,
nadrz dn spraw : walk o niepodległo Polski, o niezale n pa stwowo . Tutaj był
potrzebny model patriotyzmu heroicznego, zdolno do po wi cenia ycia, przelania krwi w
imi narodu. Odwoływano si do chlubnych kart historii Polski – głównie zwi zanych z
or em. Elity walczyły z rusyfikacj i germanizacj . Liczyły si epizody pokonywania
Krzy aków i Moskali. Kogó mogła fascynowa Łód , gdzie wła nie przedstawiciele
znienawidzonych nacji robili biznes wietnie współpracuj c z Polakami? Komu mogli
imponowa geniusze decyzji gospodarczych typu Pozna skiego, którego przyjmował sam car
Mikołaj III – ciemi yciel Polaków?
Po odzyskaniu niepodległo ci w 1918 roku liczyły si Kraków i Warszawa, czyli
kolebka pa stwowo ci i jej stolica. Naród od ył i mógł wre cie gło no chwali si Wawelem i
Zamkiem Królewskim. Odzyskali my dost p do morza. Najwazniejsza była Gdynia. Któ
my lałby o Łodzi? Ona była ju gotowa i produkowała. Nie była w ogóle warta wspomnienia
w podr cznikach historii. O ile dumniejsze od łódzkich były dzieci z Krakowa, gdy w szkole
słyszały, e w domu obok, Wierzynek go cił królów Polski.
II Wojna wiatowa nie zniszczyła miasta, ale zniszczyła jego społecze stwo, ci gło
kulturow . I, o ironio, po jej zako czeniu znów Łód nie nadawała si do pieszczot.
Absurdalnie, z pozoru internacjonalistyczni Komuni ci oparli propagand na narodowonacjonalistycznej tradycji (ka dy totalitaryzm ma te cechy). Oczywi cie Krzy acy i Prusacy
byli uosobieniem kapitalistycznych Niemiec Zachodnich. Moskale to Rosjanie caratu, a nie
Stalina i Bre niewa, a ydzi wyci gani z literatury najcz ciej pod postaciami karczmarza,
cwaniaka, czy ohydnego kapitalisty, co chwila stawali si uosobieniem zła niszcz cego
wietlany ustrój.
Socjalizm umacniał polsko na Ziemiach Zachodnich i podniósł górnika do rangi
symbolu narodowego. Łódzka włókniarka nie nadawała si do tej roli. Po raz drugi Łód była
gotowa, zrobiona i produkowała. Ubierała cały Układ Warszawski. Znowu nie trzeba było w
ni inwestowa . Naród odbudowywał bohatersk Warszaw . Wpłacaj c na „Społeczny
Fundusz Odbudowy Stolicy” nie rozumiałem, dlaczego nikt nie remontuje mojego podwórka?
Łód stworzona przez Niemców, ydów i Rosjan znowu była wstydliw kart historii
Polski. A programy nauczania tworzono centralnie w Warszawie. Jedynie robotnicze bunty
1905 roku były dobre. Ale to nie one s wietlan histori Łodzi. Jest ni to, co dopiero
dzisiaj zaczyna by warto ci nadrz dn w Polsce, przedsi biorczo , dynamizm, umiej tno
podejmowania ryzyka gospodarczego.
To w latach 70 i 80-tych dziewietnastego stulecia tylko jedno miasto na wiecie:
Chicago, dorównywało Łodzi tempem rozwoju. Tu powstawało 200 kamienic rocznie, nie
jeste my w stanie wyobrazi sobie tego tempa. Sprowadzano natychmiast najnowsze
zdobycze techniki i organizacji produkcji, i to na wielk skal . W „Leksykonie Łódzkich
Fabryk” Witolda Kowalskiego spotykamy ponad tysi c pozycji, od małych zakładów po
molochy zatrudniaj ce 8000 robotników. Łódzcy przemysłowcy i bankierzy byli w zarz dach
banków londy skich i niemieckich, mecenasowali kulturze i przedsi wzi ciom socjalnym. I

to w czasach, gdy w Ameryce Wyatt Earp był na przemian szeryfem i bandyt , Billy the Kid
napadał na banki Dzikiego Zachodu, a na południu zastanawiano si , czy nie pozostawi
niewolnictwa. Dopiero w 1868 rozpocz ł si rozwój wiatłej i nowoczesnej Japonii stanowi c
rzeczywisty upadek szogunatu, czyli po egnanie ze redniowieczem. A Łód była ju wtedy
wielkim nowoczesnym miastem.
Łód Kapitalistów, Bur uazji i Bankierów to brzmi dumnie. Jednak przez 45 lat
wmawiano wszystkim, e Łód to miasto robotnicze. A robotnik to nie jest kategoria, która
mo e by celem ambicji i dumy. Socjalizm w swojej propagandzie podniósł do absurdu
gl dzenie o m czeniu robotników przez kapitalistów. Robotnicy rzeczywi cie nie mieli
najlepiej i dawali temu wyraz, np. w 1884 roku ostrzegli, e wysadz w powietrze zakłady
Pozna skiego, je eli ten nie złagodzi re imów pracy – taka była prawda – robota była ci ka,
ale tu mie cili my si w standardach wiatowych i nie ma powodów, by szczególnie za to
nienawidzi Łodzi. A tak naprawd trzeba pami ta , e robotnicy byli cz sto analfabetami ze
wsi i w sumie Łód dała im szans awansu kulturowego i udziału w tworzeniu nowego
oblicza ludzko ci. Współtworzyli wiek pary, a pó niej elektryczno ci T szans dali im
kapitali ci. Zreszt , kto miał talent i odwag zakładał własny biznes i z robotnika stawał si
przedsi biorc . Biznesmeni XIX-wiecznej Łodzi zało yli znakomicie prosperuj ce
towarzystwo kredytowe. Wystarczyło naprawd niewiele, by dosta po yczk i postawi
kamienic czy fabryk . To był ameryka ski system i wietnie prosperował. Ale tego przecie
nie mo na było apoteozowa ani w Polsce arystokratycznej, gdzie nie zdolno ci si liczyły, a
urodzenie, ani socjalistycznej, gdzie kreatywna była Partia, a nie jednostka.
Polska do lat 90-tych XX wieku tkwiła w osiemnastowiecznym, archaicznym modelu
kultury (wystarczy porówna obj to ci szkolnego podr cznika do Romantyzmu, z
podr cznikiem literatury współczesnej). Przez dwie cie lat propagandy nie zauwa ono, e
krwawe po wi cenie w boju to nieszcz cie, to ostateczny akt rozpaczy, a nie dumna metoda
na rozwi zanie wszelkich problemów, do której wystarczy tylko si gn .
Ale dzisiaj, w dobie pacyfizmu, zauwa enia moralnej dwuznaczno ci ostatnich wojen,
takich jak Wietnam, Falklandy, Iran, Afganistan, Irak, u wiadomieniu kompletnego bezsensu
i głupoty narodowo ciowych konfliktów na Bałkanach, czy wstecznictwa fundamentalizmów
religijnych rodz cych terror, traci na aktualno ci ów etos romantycznego heroizmu z szabl w
dłoni przechodz c w cie chlubnej historii.
Teraz, w Europie, nacjonalizm raczej staje si udziałem marginalnych grup
prymitywnych półgłówków typu Neue Deutsche, czy skinów.
Za to modne hasła to: tolerancja, przedsi biorczo , ponadnarodowo , kreatywno
jednostki – a na tym polu Łód przełomu XIX i XX wieku, czyli nasza tradycja, jest by
mo e najchlubniejszym i najokazalszym przykładem w historii Polski. Mo e w ko cu
„przyszedł czas na Łód ”
Mo na powiedzie , e Łód swoj „europejsko ci ”, a nawet „ameryka sko ci ”(w
dobrym znaczeniu tego słowa) wyprzedziła o 150 lat rozwój wiadomo ciowy Polski. Czas
by my to docenili i zacz li by z tego dumni, a nawet zarozumiali.
Wła ciwa ocena historii da jedn cz
okre lenia to samo ci Łodzi. Druga to
współczesno . T równie musimy zauwa y i opisa .
Historia i Współczesno oceniane przyj ciem rozs dnej hierarchii wa no ci, wg.
współczesnych europejskich standardów, dadz nam prawdziwy obraz to samo ci Łodzi.
Trzeba odda Łodzi co łódzkie i europejskie, nawet je eli nie jest polskie.
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