Jacek M aciejew ski (Bydgoszcz)

LOKACJA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz św iętuje swoje urodziny w rocznicę nadania praw m iejskich, ale
pam iętać należy, iż jej dzieje sięgają w stecz znacznie dalej, niż owe 650 lat,
którym pośw ięcona je st obecna sesja. O graniczenia czasow e nie pozw alają mi
jednak tutaj na zajęcie się historią przed lokacyjną grodu nad Brdą, który jako
siedziba kasztelana pojawia się w źródłach w końcu lat trzydziestych XIII w ieku1.
Przy czym w zm ianki źródłow e nie pozostaw iają wątpliw ości, iż w arow nia ta była
bardzo istotnym elem entem strategicznym pogranicza kujaw sko-pom orskiego'.
Obok grodu istniała osada, położona w świetle ostatnich badań archeolo
gicznych na terasie zalewowej na wschód od w arow ni3. Jak dotąd w ielkość tego
podgrodzia nie rysuje się zbyt im ponująco, a jego rozwojowi nie służyło chyba
położenie na przygranicznym obszarze zagrożonym wojną, na dodatek o słabym
osadnictw ie. Szczególnie ucierpieć m usiała B ydgoszcz w czasie wojen polskokrzyżackich. W ym ieniono j ą zresztą wśród zniszczonych przez Zakon m iejsco
wości w tezach procesow ych prokuratorów królew skich na procesie w arszaw skim
w roku 13394. Z ainteresow anie m oże budzić użyty w ów czas term in oppidum, który
m ożna by interpretow ać jak o w skazów kę o daleko idącym zaaw ansow aniu
procesów urbanistycznych w Bydgoszczy. Zw ażyw szy jednak kontekst użycia
w spom nianego term inu, przede wszystkim zaś fakt, iż użyto go dla oznaczenia
kilkunastu, w ym ienionych jed n a za drugą, m iejscowości o różnym stopniu
rozwoju, sadzę, że B ydgoszcz została tu um ieszczona ze w zględów stylistycznych.
Z resztą naw et gdyby pod w ładzą W ładysław a Łokietka osada bydgoska w istocie
przeżyła - w co wątpię - okres poważnego rozwoju, to stan po w ojnach
z Krzyżakam i, tuż przed sam ą lokacją, m usiał być inny. Św iadczą o tym
postanow ienia kontraktu lokacyjnego.
Lokację m iasta na prawie m agdeburskim w B ydgoszczy należy rozpatryw ać
z pew nością na tle stosunków polsko - krzyżackich i jako elem ent polityki K azi
m ierza W ielkiego wobec północnego pogranicza jeg o państwa. Głów nym celem
zabiegów polskiego m onarchy na tym terenie było odzyskanie ja k najw iększego
obszaru z ziem zajętych przez Zakon w latach 1308 - 1332, bez konieczności
odw oływ ania się do akcji zbrojnych5. W 1337 roku król uzyskał w arunkow e
przejęcie części Kujaw, zapewne z kasztelanią bydgoską6. W iększą aktyw ność
K azim ierza na polu gospodarczym , zm ierzającą zapew ne także do zaznaczenia
swej jurysdykcji na wspom nianym obszarze, obserw ujem y jednak dopiero po
traktacie kaliskim . Celem w tym wypadku było niedopuszczenie do pow stania na
północnym pograniczu pustki osadniczej oraz odsunięcie Zakonu ja k najdalej od
Brdy. O znaczeniu tej sprawy dla króla świadczą, m im o zdecydowanej przewagi
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w tym okresie rządów Kazim ierza polityki m iędzynarodow ej nad sprawam i
w ew nętrznym i, częste osobiste w izyty m onarchy na Kujawach, w trakcie których
kancelaria w ystaw iała dokum enty dotyczące spraw gospodarczych. Szczególnie
godne uwagi ze w zględu na interesującą nas tu kw estię je st w łączenie pobytów
w B ydgoszczy do królew skiego itinerarium w latach 1345 i 13477. Aktywność
K azim ierza W ielkiego na północnych rubieżach państwa przyniosła konkretne
korzyści. W ytyczona ostatecznie dopiero w 1349 roku granica polsko - krzyżacka
została przesunięta z korzyścią dla Polski znacznie na w schód od Brdy
w porównaniu z krzyżackim i nabytkam i z roku 13098.
4 m arca 1345 roku król przebyw ając w B rześciu Kujawskim zezwolił
cystersom byszewskim na lokację w szystkich ich dóbr klasztornych na prawie
m agdeburskim 9. Południow a granica tychże dóbr m iała się ju ż w roku następnym
zetknąć z patrym onium m iejskim Bydgoszczy. W tym samym roku Kazim ierz
W ielki pow rócił jeszcze na Kujawy i odw iedził osobiście Bydgoszcz, gdzie
21 w rześnia kancelaria królew ska w ystaw iła dyplom potw ierdzający sprzedaż
Ł ącka przez w ojew odę brzeskiego W ojciecha10. W izytę królew ską nad Brdą,
w św ietle późniejszych wydarzeń, należy traktow ać jako przeprow adzenie swego
rodzaju wizji lokalnej przed planow aną lokacją m iasta oraz budow ą zam ku
ceglanego na m iejscu bydgoskiego grodu. W roku następnym król przebyw ając
w ziem i kujawskiej nie odw iedził Bydgoszczy, skoro dokum ent lokacyjny dla
m iasta został w ydany w Brześciu Kujawskim . K azim ierz przybył na Kujawy
z Kalisza, gdzie jeg o pobyt pośw iadczony je st 6 kw ietnia". W Brześciu m onarcha
zjaw ił się zapew ne przed 16 kwietnia, na który to dzień w ypadała wówczas
W ielkanoc i zabaw ił tam najprawdopodobniej aż do początku m aja12. 19 kwietnia
1346 r. król K azim ierz za r a d ą - ja k czytam y w źródle - swoich dostojników nadał
prawo m agdeburskie m iastu K unigesburg (Królew iec), które m iało powstać na
pustej rów ninie pod grodem bydgoskim 1’. W ybór nazwy dla nowego m iasta był
zapewne podyktow any w zględam i politycznym i, o których ju ż wcześniej
w spom niałem 14.
N ie była to jed y n a spraw a zajm ująca wów czas m onarchę i jeg o kancelarię
w Brześciu, stąd też m oże rodzić się pytanie, czy przywilej trafił od razu do rąk
odbiorców . W świetle dotychczasow ych badań nad itinerarium K azim ierza
W ielkiego i pracą jeg o kancelarii uznać należy, iż data i m iejsce w ystaw ienia
podane w sam ym źródle odnoszą się bez w ątpienia do zaistnienia akcji prawnej.
Ponieważ jed n ak bydgoski dokum ent zalicza się do najobszerniejszych tego typu
pism kancelarii Kazim ierzow skiej, a przygotow anie jego uroczystej postaci
m usiało trochę potrwać, m ożna by m ieć wątpliw ości, czy w ójtow ie odebrali swój
dyplom w wyżej w spom nianym dniu. Rzecz je st o tyle ciekawa, iż w bydgoskim
kontrakcie lokacyjnym użyto zupełnie w yjątkowej form uły datacyjnej actum et
consumatum (działo się to i dokonało)1*. W ydaje się, iż drugi jej człon odnosi się
do zapow iedzianego w samym dyplom ie w ystaw ienia pism a i w ręczenia go
wójtom . U tw ierdza nas w tym przekonaniu porów nanie form uł testacji i datacji
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dokum entu bydgoskiego z takim iż form ułam i noszącego tę sam ą datę dyplom u dla
A ndrzeja z K oprzyw nicy16. W tym drugim piśm ie spotykam y tylko formułęac/w/ 77 ,
a św iadkow ie nie są związani z Kujaw am i, co sugeruje, że dyplom wystaw iono
później, m oże podczas któregoś z w ielkopolskich postojów dworu królew skiego.
Zasadźcam i Bydgoszczy byli według świadectwa dokum entu lokacyjnego dwaj
w spólnicy Jan Kesselhut (K iesselhuth)17 i Konrad. Słuszne wydaje się, ze względu
na nazwisko Jana, powszechne przekonanie o ich niem ieckim pochodzeniu.
Poniew aż obaj znani są tylko i w yłącznie z tego jednego źródła dotychczasow a
literatura bądź wcale się nimi nie zajm owała, bądź też w kraczała w obszary
graniczące z fantazją, przypisując obu pochodzenie z Turyngii, czy też bardziej
ogólnie z dolno-niem ieckiego obszaru językow ego18, a także spolonizow anie s ię 19
i bezpotom ną śm ierć20. W reszcie spotkać też m ożna przekonanie, iż Jan i Konrad
byli braćm i21. Tw ierdzenia te są pozbawione podstaw źródłowych.
Teza o rzekom ym podobieństw ie form Kiesselhuth i dolnoniem ieckiej
Kettelhodt utrzym uje się od czasów Ericha Schm idta i je st aż do dnia dzisiejszego
czasem pow tarzana bezkrytycznie przez polską literaturę-“. Pogląd Schm idta na tę
sprawę został zapew ne oparty na błędnych ustaleniach G. A. M ülverstedta. Ten
ostatni utożsam ił bowiem Konrada Kesselhuta, który należał do elity władz
Zakonu K rzyżackiego (przed śm iercią osiągnął godności w ielkiego kom tura
i kom tura ziem i chełm ińskiej), z Konradem Ketelhodtem kom turem w Papowie
Biskupim w roku 1341"’. Identyfikacja ta je st sprzeczna z podstaw ą źródłow ą.
K esselhut był co prawda kom turem papow skim , ale w roku I32224, a następnie
kontynuow ał sw oją znakom itą karierę dochodząc do w spom nianych uprzednio
urzędów. Po raz ostatni spotykam y tego dygnitarza Zakonu w Sztum ie 10 sierpnia
1334 roku" , a ju ż 24 listopada tegoż roku znany je st jego następca na urzędzie
w ielkiego kom tura26. O tym, że Konrad nie został zdym isjonow any i nie w rócił do
Papowa upew nia nas dokum ent wydany przez księcia m azow ieckiego Siem owita,
który ośw iadcza w nim, iż nie przyjął proponowanych mu przez K rzyżaków Kujaw
brzeskich, do czego był nam aw iany m. in. „per fratrem Conradum Kesselhut
condam m agnum com endatorem bone m em orie”27. O ile zatem utożsam ienie
zasadźcy bydgoskiego Jana z kręgiem rodowym Ketelhodtów nie ma żadnego
uzasadnienia, to ta sam a koncepcja odnośnie w ielkiego kom tura Konrada
K esselhuta w ydaje się być interesująca i w arta rozważenia.
Już E. Schm idt w późniejszej swojej pracy uznał, iż przynajm niej jeden
z zasadźców B ydgoszczy przybył nad Brdę z ziemi chełm ińskiej, gdzie w XIV
wieku wśród m ieszczan chełm ińskich w ystępuje rodzina nosząca nazw isko Jana28.
Tw ierdzenie to nie było gołosłowne, gdyż badacz niem iecki wskazał dwa
dokum enty, które w idocznie uznał za najdaw niejsze w zm ianki o Kesselhutach.
Dokonana przeze m nie kw erenda źródłow a pozw oliła uzupełnić te dane. N ie licząc
kom tura K onrada najdaw niejsza w zm ianka o osobie noszącej jego nazwisko
(związanej ponadto z państwem zakonnym ) pochodzi z roku 1344, kiedy to
w otoczeniu kom tura człuchow skiego spotykam y brata U lryka29. Kolejne
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w iadom ości dotyczą ju ż m ieszczan chełm ińskich. W roku 1384 pojaw ia się
w źródłach w śród tam tejszych rajców Konrad K esselhut30. Piętnaście lat
późniejszy dyplom przynosi nam inform acje o jeg o żonie Elżbiecie oraz ich synu
noszącym znow u imię Konrad31 Sądzę, iż tego ostatniego m ożna identyfikować
z bardzo aktyw nym politycznie w okresie po wojnie z lat 1409-1411 burm istrzem
C hełm na32. W śród pruskich poddanych z roku 1445 spotykam y Jorga K esselhuta” .
N atom iast przed połow ą XV wieku znow u pojawia się Konrad, właściciel domu
w C hełm nie w pobliżu tam tejszej fary, którego m ożna identyfikować ze w spom 
nianym ju ż burm istrzem lub raczej kimś z jego rodziny’4. W reszcie z sam ego
początku XVI stulecia znam y o tym nazwisku A ndrzeja33, kapelana katedry
chełm żyńskiej oraz benedyktynkę toruńską A gnieszkę36.
Powyżej przytoczone wzm ianki źródłow e oczyw iście niczego jeszcze nie
dowodzą. Rzadkość interesującego nas nazwiska oraz chronologiczna zbieżność
jeg o w ystępow ania skłania jednak do um iejscow ienia Jana w krewniaczym kręgu
dostojnika Zakonu. W ielki kom tur nie pochodził zapew ne z rodziny rycerskiej. Nie
byłoby w tym nic nadzw yczajnego, poniew aż rycerze zakonni pochodzenia
m ieszczańskiego nie należeli wcale do rzadkości. Mogli to być przy tym bądź
przybysze z Rzeszy, bądź też reprezentanci tzw. wielkich m iast pruskich (czyli
m. in. C hełm na)37. K ariera K onrada K esselhuta w ykazuje przy tym pew ne analogie
do opisanego w literaturze ciągu aw ansów G erlacha Mönch von Rosenberg. Ten
ostatni w yw odził się z m ającej swoje korzenie w Lubece, patrycjuszow skiej
rodziny toruńskiej, a karierę sw oją rozpoczynał od kierow ania w roku 1381
urzędem leśnym w M irachow ie (podobnie jak Kesselhut w Elblągu) i poprzez
prokuratorię bytow ską, a następnie kom turstw o zam kow e gdańskie doszedł do
urzędu kom tura w O stródzie (1392-1397). W pływ na przebieg tej kariery m iało
zapew ne pokrew ieństw o z biskupem pom ezańskim Janem M önchem 8. Być może
z jak iejś form y protekcji korzystał także nasz Konrad. Przedm iotem dalszych
badań powinno być ustalenie, czy był on ju ż wówczas zw iązany pochodzeniem
i zw iązkam i rodzinnym i z C hełm nem , czy też osobiste jeg o pow odzenie zade
cydow ało o ściągnięciu krewnych do ziem i chełm ińskiej, której był w ostatnich
latach kom turem 39. M ielibyśm y i w tym ostatnim wypadku do czynienia ze
zjaw iskiem bardzo charakterystycznym , ja k o tym świadczy kariera wywodzącej
się z Lubeki rodziny Flem ingów 40.
Sam a jednak zbieżność nazwisk w spom nianych osób, tj. jednego z pierw szych
w ójtów bydgoskich, zakonnych braci-rycerzy oraz m ieszczan chełm ińskich byłaby
chyba zbyt słabym uzasadnieniem pow iązania Jana K esselhuta z ziem ią cheł
m ińską. N iespodziew anie dodatkow y argum ent, który dotychczasow y dom ysł
m oże podnieść do rangi hipotezy, znajduje się w bydgoskim przywileju
lokacyjnym . W spom ina się tam aż pięciokrotnie o przysługującym potom kom
w ójtów prawie dziedziczenia bez względu na płeć. Jest to sposób dziedziczenia
w edług obyczaju flam andzkiego, bardzo charakterystyczny elem ent różniący
prawo chełm ińskie, będące odm ianą praw a m agdeburskiego, od jeg o podstawowej
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m agdeburskiej postaci41. Ze źródła jasno wynika, iż ten rodzaj dziedziczenia
dotyczył w yłącznie wójtów, a nie ogółu m ieszczan. M ożna zatem sądzić, iż
odnośne zastrzeżenia znalazły się w dyplom ie lokacyjnym na w yraźne życzenie
zasadźców , którzy znali stosunki panujące w państw ie zakonnym . Tym bardziej, iż
je st to jed y n y tego typu przypadek wśród znanych nam dyplom ów lokacyjnych
K azim ierza W ielkiego, a odnośnej klauzuli nie spotykam y także w kontraktach
lokacyjnych opartych o prawo chełm ińskie, gdzie rzecz ta rozum iała się sama
przez się. Jeżeli do tego dodam y pośw iadczoną źródłow o w tym czasie aktywność
gospodarczą m ieszczaństw a chełm ińskiego na pograniczu polsko-krzyżackim
w dobrach cystersów byszew skich42, to hipoteza o przybyciu przynajm niej jednego
z pierw szych wójtów bydgoskich Jana z terenu państwa zakonnego (ze
w skazaniem na ziem ię chełm ińską) nabiera cech prawdopodobieństwa.
Jeśli chodzi o drugiego zasadźcę K unigesburga, to m usim y niestety poprzestać
jedynie na dom ysłach. N ie m a też podstaw, by uważać Jana i K onrada za
rodzeństw o. Historyk odczuw a tu zupełnie naturalną pokusę, aby stosując
kryterium im ionow e zaliczyć K onrada także do Kesselhutów. Trzeba jednak
pam iętać o zaw odności tego kryterium w ogóle, a w badaniach genealogicznych
środow isk m iejskich w szczególności43. N ie w olno też lekceważyć przekazu
jedynego źródła dotyczącego osoby Konrada, w którym został określony jako
socius Jana, co należy w tym przypadku - moim zdaniem - tłum aczyć jako
wspóInikĄĄ. M usim y zatem poprzestać na przypuszczeniu, iż Konrad pochodził
z tych sam ych stron co Jan.
Nie w iem y niestety nic o dalszych losach pierw szych w ójtów bydgoskich, ale
właśnie dlatego kategoryczne tw ierdzenie o ich bezdzietnej śm ierci uważam za
nadużycie. W źródłach czternastow iecznych spotykam y wójtów bydgoskich bądź
o im ionach niem ieckich (Am pel - 1364)4\ bądź ogólnochrześcijańskich (Jan, Filip,
M ikołaj)46. U progu XV stulecia wójtostw o bydgoskie było chyba ciągle w rękach
dwóch osób (M ikołaja Sansät i Filipa - 1404)47, co m ożna by ostrożnie uznać za
konsekw encję dziedziczenia tego urzędu przez potom ków Jana i Konrada. Czy
kres tem u położyła w ielka wojna z Zakonem z lat 1409-1411 - trudno
rozstrzygnąć. Zauw ażyć jednak trzeba, iż wśród bydgoskich urzędników m iejskich
składających hołd W ładysławowi Jagielle w 1425 roku zabrakło wójta, a ich
im iona zd ają się świadczyć o wyraźnej polonizacji m iejscow ych w ładz48, co było
zapew ne konsekw encją takiego sam ego procesu w odniesieniu do pozostałej
ludności m iasta. W XIV wieku zapewne, przynajm niej jeśli chodzi o elitę
gospodarczą i sam orządową, dom inow ała ludność pochodzenia niem ieckiego.
Św iadczą o tym przytoczone ju ż im iona kilku bydgoskich wójtów oraz kilku
dalszych, znanych nam z im ienia m ieszczan bydgoskich i używ anie w dokum en
tach m iejskich a także na takiejż pieczęci niem ieckiej nazwy m iasta {Brombur g)49.
Także istnienie w połowie XV stulecia w B ydgoszczy ulicy polskiej zdaje się
dowodzić, iż żyw ioł polski był tam w okresie w cześniejszym (zapew ne do
początku XV w ieku) w m niejszości50. N a słabość osadnictw a w okół B ydgoszczy
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i - co za tym idzie brak potencjalnego zaplecza ludnościowego - zw racano uwagę
ju ż niejednokrotnie (i to od drugiej połowy XVI wieku). W niewielkim tylko
stopniu rolę tak ą m ogła odegrać ludność osady podgrodow ej51.
W iększość postanowień bydgoskiego dokum entu lokacyjnego zaliczyć m ożna
do typow ych elem entów tego typu kontraktów w interesującym nas okresie. Są
wśród nich jed n ak także w yjątkow e i one będą tem atem dalszych m oich rozważań.
Zacząć w ypada od uposażenia w ójtowskiego. Poza w ielokrotnie ju ż w zm ianko
wanym tu dziedziczeniem w edług obyczaju flam andzkiego nie w ydaje się, by
zasadźcy bydgoscy otrzym ali jakieś szczególnie w yróżniające ich upraw nienia. Co
prawda teoretycznie przyznano im prawo d o zagospodarow ania dowolnej ilości
łanów, w praktyce jednak dostali uposażenie ziem skie znacznie niższe, niż
w w iększości lokowanych w tym czasie m iast królew skich52. Postanowienia
przywileju sform ułow ano w ten sposób, aby duże korzyści mogły przypaść wójtom
bydgoskim tylko w wypadku zaangażow ania dużego kapitału i zagospodarow ania
nadanego miastu terytorium . Z tego też może powodu bardzo ostrożnie w ypo
sażono ich w upraw nienia handlow o-przem ysłow e m ogące przynosić dodatkow y
zysk. Zapew ne położenie Bydgoszczy w rejonie o słabym osadnictw ie spow o
dow ało zaangażow anie tutaj (m im o, że nie chodziło przecież o lokację dużego
m iasta) kapitału spółki dwóch lokatorów ".
M iasto Kunigesburg m iało być lokowane na równinie pod grodem bydgoskim .
W świetle, najnowszych badań archeologicznych wydaje się oczyw iste, że teren
osady przed lokacyjnej nie nadawał się na m iejsce do w ytyczenia miasta
(szczupłość m iejsca, teren zalewowy). Stąd też chyba lepiej przyjąć, iż założone na
prawie m agdeburskim m iasto zostało wytyczone od razu na nowym m iejscu, tj.
najogólniej m ówiąc na obszarze dzisiejszego Starego M iasta.
W dokum encie lokacyjnym określono także granice patrym onium m iejskiego,
czyli obszaru tw orzącego w raz z obszarem zabudowanym jedność terytorialną
i adm inistracyjno-praw ną. Teren patrym onium był zapleczem dla ośrodka
m iejskiego i zabezpieczał jeg o sam ow ystarczalność. -Rozwijane tutaj rolnictwo,
ogrodnictw o i hodow la (często podstaw ow e zajęcia ludności m iejskiej, szcze
gólnie w pierwszym okresie po lokacji) zapew niały m ieszkańcom m iasta
wyżyw ienie. Lasy natom iast były rezerwuarem budulca i opału54. W źródłach
określa się w ielkość tego terytorium liczbą łanów, raczej w yjątkow o zaś
opisyw ano je podając m iejscowości graniczne. Taki sposób w yznaczenia
patrym onium zastosow ano w dokum encie lokacyjnym Piwnicznej Szyi, leżącej na
ówczesnym pograniczu polsko-w ęgierskim 55. Wśród przyczyn tego zjaw iska
podaje się m. in. trudności w w ym ierzeniu łanów w terenie lesistym oraz zachętę
do zasiedlania obszaru przygranicznego56.
Uwagi pow yższe są o tyle istotne, iż również w przywileju bydgoskim
zastosow ano ten drugi sposób w ytyczania patrym onium . G ranica patrym onium
zaczynała się zatem od rzeki Brdy, następnie biegła gościńcem inowrocławskim aż
do jezio ra zw anego Pelczyno, skąd skręcała na północ w kierunku posiadłości
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cystersów byszew skich, zatem przechodzić m usiała na południe od wsi Szczutki 7,
następnie przekraczała Brdę w okolicy Jachcie, od tego m iejsca zaś do N iem cza,
stąd do M yślęcinka, by wrócić, wszakże nie do Brdy, ale do w spom nianego ju ż
jeziora. Badacze nie mieli trudności z identyfikacją w ym ienionych w przywileju
nazw geograficznych. Jedynie pewne słuszne w ątpliwości m oże budzić
identyfikacja Pełczyna z Jeziorem Jezuickim 58. N ależy jednak podtrzym ać tę
propozycję (traktując j ą jak o bardzo praw dopodobną hipotezę) do czasu
ostatecznego potw ierdzenia tej identyfikacji lub też przedstaw ienia m ożliwej do
przyjęcia alternatyw y. Zaproponow ane niedaw no utożsam ienie jeziora z podm ok
łymi łąkam i wsi Palczyn m iędzy N ow ą W sią W ielką a Łabiszynem z kilku
podstaw ow ych pow odów należy uważać za niem ożliw e do przyjęcia59.
W idać w ięc wyraźnie, iż przedstaw iony tu opis granic patrym onium
bydgoskiego został nakreślony w sposób bardzo schem atyczny, a dodatkow o nie
pozbawiony pewnej sprzeczności. N ie je st to jednak sytuacja obca średnio
wiecznym dokum entom lokacyjnym , w których aż roi się od nieporozum ień
spow odow anych m anierą pisarza i brakiem dokładnej znajom ości terenu.
Patrym onium m iejskie Bydgoszczy przew yższało swoim obszarem w szystkie
inne tego typu nadania dla miast królew skich w czasach Kazim ierza W ielkiego,
nie m ówiąc ju ż o m iastach prywatnych z reguły wyposażanych znacznie
skrom niej60. R egułą przy zakładaniu tych pierw szych było obdarzenie lokowanego
ośrodka 100 łanam i frankońskim i (ok. 2400 ha). N ajrozleglejsze zaś nadania
uczynione przez K azim ierza W ielkiego były dw ukrotnie w iększe i dotyczyły
ośrodków kresow ych (Jaśliska, W isłok)61. Do podobnie położonej B ydgoszczy
należał (najskrom niej licząc) obszar naw et kilkakrotnie w iększy od tych ostatnich
przypadków , ale przypom nieć m uszę, iż był to teren bardzo trudny do
zagospodarow ania (a zapewne także do wym ierzenia). Z resztą niezm iernie rzadko
zdarzało się, iż m iasto rzeczyw iście zagospodarow ało przyznane sobie dokum en
tem lokacyjnym grunty.
Istotna rolę odgryw ał w średniow iecznym m ieście sam orząd m iejski.
W B ydgoszczy od początku przew idziano stw orzenie instytucji sam orządow ych,
co w yraźnie zostało uw idocznione w przywileju lokacyjnym , gdzie w spom ina się
trzykrotnie o rajcach (consules). Zam ierzenia odnośnie stw orzenia instytucji
sam orządow ych szybko zrealizow ano, skoro na dokum encie z 27 m arca 1362 roku
św iadkuje dwóch burm istrzów bydgoskich62. Bydgoski sam orząd był zorgani
zow any na w zór Inow rocław ia na co dowodnie w skazują w ydane przez obydw a
m iasta w roku 1425 akty wierności królowi W ładysławowi Jagielle63. W ynika
z nich, iż rada m iejska w obu m iastach składała się z burm istrza oraz 5 rajców,
przy czym silne w pływ y zachow ało także 5 daw nych przedstaw icieli rady. W obu
ośrodkach ław a liczyła po siedm iu ławników. Tego typu zależności były
rezultatem pozycji Inowrocławia, który był często m iastem w zorcow ym dla
lokowanych w tej części kraju m iejscowości. Było to rów nież m iasto m acierzyste
dla Bydgoszczy. Znalazło to swoje odbicie także w przywileju bydgoskim , gdzie
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nakazano w w ątpliw ych sprawach sądowych zw racać się o ich rozstrzygnięcie do
rajców inow rocław skich64.
Sądzę, iż założenie bydgoskiego ośrodka m iejskiego traktow ane było przez
zainteresow ane strony jak o lokacja na surowym korzeniu6\ Świadczy o tym
rozległość patrym onium , przyznanie m ieszkańcom w olnizny (bez sprecyzow ania
term inu, zatem chyba na zw yczajow e 20 lat)66, a także brak jakichkolw iek
w zm ianek o dotychczasow ych m ieszkańcach lub urządzeniach m iejskich.
D okum ent lokacyjny w spom ina co prawda o obsadzaniu przez wójtów „...scholas
et cam panaciam in dieto oppido existencia...”, lecz w łaśnie użycie tu liczby
mnogiej (szkoły) upew nia nas, iż m am y tu do czynienia jedynie z elem entem cha
rakterystycznego dla tego typu dokum entów program u, który m iał być dopiero
zrealizow any w przyszłości. Podobnie sytuacja w yglądała z kościołem para
fialnym , który dopiero m iał powstać, choć prawa plebana ju ż częściow o (zresztą
tylko w tym jednym przypadku) uwzględniono.
Jed n ą z najw iększych zagadek tkw iących w bydgoskim kontrakcie lokacyjnym
je st przyznanie m iastu prawa produkcji i posiadania m onety. N iedaw no
przedstaw ił ten problem na szerokim tle porównawczym Borys Paszkiew icz, który
doszedł do wniosku, iż plany zlokalizow ania w Bydgoszczy m ennicy królewskiej
były zw iązane ze szczególnym , jeśli chodzi o kw estie m onetarne, statusem
północnych K ujaw 67. B ydgoszcz m iała spełniać na tym obszarze rolę podobną do
położonej nad granicą ze Śląskiem W schowy. Hipoteza w arszaw skiego badacza
je st oparta o szerokie tło porów naw cze i znakom icie skonstruowana. Odnosi się
jednak w rażenie, iż najsłabszym jej punktem jest...B ydgoszcz. Jeżeli bowiem król
życzył sobie, by m ennica bydgoska rzeczyw iście funkcjonow ała, to dlaczego
postaw iono jej warunki, które nie daw ały żadnych szans realizacji tego projektu?
Czy nie prowadzi nas to znow u w kierunku państw a zakonnego, gdzie w m iastach
funkcjonow ały w tym czasie m ennice państwowe, ale pod nadzorem urzędników
krzyżackich68. M oże zatem je st to kolejny elem ent, który do przywileju wnieśli
zasadźcy, ale królew skie zastrzeżenia spowodowały, że przedsięw zięcie to stało
się nieopłacalne. Tak czy inaczej postanow ienie m ennicze pozostało zapewne
długo m artw ą literą i w średniow ieczu m onet w Bydgoszczy nie w ybijano64.
Przyczyn lokacji B ydgoszczy na prawie m agdeburskim należy upatryw ać zatem
raczej w czynnikach m ających charakter polityczny i m ilitarny, a także traktow ać
j ą jak o realizację potrzeby zam anifestow ania królew skiego panow ania na
pograniczu polsko-krzyżackim i w zm ocnienie ośrodka, który po upadku W yszo
grodu stał się głów ną w arow nią na tym obszarze. Stąd też nie wydaje mi się
słuszne przekonanie, iż plany królew skie zm ierzały do stw orzenia nad B rdą
konkurencyjnego ośrodka handlow ego dla nadw iślańskiego Torunia. O czyw iście
każde nowo lokowane m iasto było pew ną konkurencją dla ju ż funkcjonujących.
O w spółzaw odniczeniu z Toruniem , m iastem hanzeatyckim , prow adzącym w y
m ianę handlow ą o zasięgu europejskim m ożna by było m arzyć jednak tylko
w przypadku otrzym ania jakichś zupełnie wyjątkow ych uprawnień handlowych,
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o których brak w iadom ości. Bydgoski dokum ent lokacyjny m ilczy nawet
o m iejscowym targu, z funkcjonow aniem którego były kłopoty jeszcze dwa wieki
później. M yślę więc, iż poglądy o rywalizacji bydgosko-toruńskiej są w tym
w ypadku po prostu przeniesieniem w XIV stulecie zjaw iska konkurencji
w ystępującego w czasach późniejszych aż do dnia dzisiejszego, a będącego
skutkiem dynam icznego rozwoju Bydgoszczy, która w ostatnich dziesięcioleciach
naszego wieku pozostaw iła daleko w tyle wiele niegdyś potężnych ośrodków
m iejskich.
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