


145 Zapiski krytyczne 

W odpowiedzi na pierwsze z powyższych pytań badacz 
wskazuje na relacje kronikarzy EU krucjaty, informujące 
0 pobycie Fryderyka II na Bliskim Wschodzie i przekazy 
Marka Polo i Odoryka z Pordenone, które choć powstały 
później od „Kroniki świata", to przynoszą zapewne w dużym 
stopniu wiarygodne wiadomości o asasynach. Dwa kolejne 
zagadnienia podjęte przez L. H e l l m u t h a ściśle się ze sobą 
łączą dzięki interesującemu i krytycznemu ekskursowi po-
święconemu terminowi „stecher". Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim skrupulatne przeanalizowanie terminu „stecher" 
1 jego ewentualną prowieniencję. Równie interesująco prezen-
tują się dalsze wywody badacza poszukującego odpowiedzi 
na postawione pytania, paralele bowiem, jakie odnalazł 
w źródłach z czasów III krucjaty, pozwoliły mu na zaakcep-
towanie stwierdzenia kronikarza identyfikującego Fryderyka II 
z osobą „Starca z gór". W efekcie końcowym L. H e l l m u t h 
zdaje się przychylać do wiarygodności elementów legendy 
asasyńskięj, w zasięgu której znalazł się Fryderyk II, co 
zostało zaprezentowane przez Enikela. 

Praca Hellmutha jest oparta na solidnej analizie tekstów 
źródłowych i wysoce doń krytycznym stosunku. Mimo to nie 
wyjaśnione do końca pozostaną zagadnienia związane z osta-
tecznym rozstrzygnięciem, czy „stecher" byli europejskimi 
odpowiednikami asasynów, czy tak w istocie nie było. Rów-
nież mniej zostało podkreślone znaczenie tradycji ustnej, 
która mogła w znacznym stopniu przyczynić się do wizji 
legendy, jaką przedstawił nam Enikel. Omówiona praca jest 
udanym studium, zawierającym wiele elementów dyskusyj-
nych, ale na obecnym etapie badań przekonuje do wiarygod-
ności dzieła Enikela w wątkach poświęconych legendzie 
asasyńskięj i osobie Fryderyka II. 

Z. Pen. 

Tadeusz Ładogórski, Zaludnienie ziem polskich w cza-
sach Bolesława Chrobrego, Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych 50 (1989), s. 21-30. 

Ustalenie wysokości zaludnienia dla okresów wczesnego 
średniowiecza należy do bardziej trudnych łamigłówek staty-
stycznych; dotyczy to również Polski Henryk Ł o w m i a ń s k i 
w swych znanych pracach (Podstawy gospodarcze, 1953; 
Początki Polski, t. III, 1967) oceniał gęstość zaludnienia 
Polski za czasów Bolesława Chrobrego na 4,2-4,5 osoby na 
km2, co dawało przeciętnie 1050-1125 tys. ludzi na obszarze 
około 250 tys. km2. Ładogórski zakwestionował te obliczenia. 
Biorąc za podstawę znaną z kroniki Anonima Galla liczbę 
16 900 wojów, rozmieszczonych w ziemiach: gnieźnieńskiej, 
poznańskiej, gieckięj i włocławskiej wyliczył, że na 1 km2 

przypadał prawie jeden woj, co w przeliczeniu na wszystkie 
osoby w rodzinie daje 5 osób na km2. Przenosząc się do 
Trzebnicy o dwieście lat później, wyliczył, że w ówczesnych 
posiadłościach klasztoru zamieszkiwało 16,6 osób na km2. 
Sięgając z kolei do bulli papieskiej dla Gniezna z roku 1136, 
ustalił dla kasztelanii żnińskiej aż 17,5 osób na km2. W sumie, 
zakładając średnie gospodarstwo o areale 22 ha i w kraju 
30% użytków rolnych, otrzymujemy 1969 tys. mieszkańców 
i 7,9 osoby na km2 (s. 28). lest to jeden z wariantów; w trzech 
innych rozważanych odnośne liczby opiewają na 2187 tys. do 
2831 tys. ludzi, ale dwa końcowe warianty samemu Autorowi 
wydają się wygórowane. Kryterium, które pozwala sprawdzić 

podane wyżej wskaźniki, jest stała stopa wzrostu ludności 
w ciągu roku w wysokości 1,3%. Przy zastosowaniu tego 
wskaźnika, porównując stan zaludnienia Polski w roku 
1000 z 1580 r., otrzymamy dla czasów Bolesława liczbę 
10,1 osób na km2. 

Powyższe propozycje nasuwają dwie uwagi. Trudno 
stosować wskaźnik jednorocznego przyrostu do kontroli 
punktu wyjścia (r. 1000) i punktu dojścia (r. 1580), skoro 
równocześnie nie uwzględnia się zarówno nagłych wzrostów 
(np. wydłużania się wieku życia z postępem warunków 
bytu), imigracji lub załamań (epidemie, głód, wojny, itp.). 
W omawianym tu okresie czasowym istnieją możliwości 
skontrolowania poprawności powyższych przeliczeń; jednej 
z nich dokonał sam Ł a d o g ó r s k i , przeprowadzając „Stu-
dia nad zaludnieniem Polski XIV wieku" (1958), posługując 
się danymi zawartymi w wykazach świętopietrza; por. też 
Ł a d o g ó r s k i , Rozwój ludności Polski w erze nie kont-
rolowanej umieralności na tle porównawczym (Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, t 36, 1988, s. 95-114). Do-
konane w tych warunkach dostępności podstaw źródłowych 
obliczenia wykazują zawsze wysoki stopień hipotetyczności 
otrzymanych wyników. Przypomnieć warto w tym związku 
słowa Karola Buczka, który analizując dane wykazów 
świętopietrza doszedł do wniosku, że na ich podstawie nie 
da się stwierdzić, czy ówczesna gęstość zaludnienia wyno-
siła 4,2 osoby na km2 czy 8,7 na km2, czy też 10 na km2, 
gdyż „tego ani obecnie, ani nigdy chyba stwierdzić nie 
zdołamy" (Medievalia w 50 rocznicę pracy naukowej Jana 
Dąbrowskiego, 1960, s. 101). A zatem nie zdobędziemy się 
na wniosek, która z omawianych propozycji zaludnienia 
Polski w czasach Bolesława Chrobrego jest bliższa rzeczy-
wistości: Łowmiańskięgo czy Ładogórskiego? Każdy musi 
sam dokonać wyboru. 

G. L. 

Herbert Hummel, Zur Herkunft Sephias von Berg, 
Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 49 
(1990), s. 433-435. 

Pochodzenie matki domu hrabiów na Bergu dysku-
tuje się w nauce wysuwając różne przypuszczenia: 1) Zo-
fia byłaby córką króla węgierskiego Salomona i Judyty 
- Zofii siostry Henryka IV (zgodnie zaś z O. Balzarem, 
Judyty-Marii, a więc późniejszej żony Władysława Her-
mana). 2) Zofia byłaby siostrą króla Salomona. Autor 
artykułu przekonywająco obala obydwie hipotezy, nie wy-
suwając własnej. 

A. G. 

Gyula Kristó, Karoly Róbert ciso felesege, Acta Univer-
stitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Acta 
Historica, Szeged 86 (1988), s. 27-30. 

Z rzadko goszczącej na łamach Studiów Źródłoznaw-
czych literatury węgierskiej chcę zwrócić uwagę na artykuł 
profesora na uniwersytecie w Szegedzie Gyula K r i s t ó 
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