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Środkowej do krzyżowców. Przypomnijmy, że chodzi o ob-
szary najzupełniej nie znane uprzednio Europejczykom, gdyż 
nawet - i tak już w XIII w. zupełnie nieaktualne - dane 
Ptolemeusza o tej części świata były wówczas całkowicie 
zapomniane. Okazuje się, że niezależnie od naiwności głów-
nego motywu Relacji, jakim było przekonanie o chrześcijań-
skim wyznaniu i gotowości do aliansu z Europejczykami 
„wielkiego władcy" Wschodu, mimo pewnych nieścisłości 
i błędów faktycznych, relacja zanotowana przez Jakuba 
z Vitry zawiera znaczną liczbę danych oryginalnych, mo-
gących ̂ pochodzić jedynie od bardzo dobrych informatorów 
„z pierwszej ręki" i na ogół zasługujących na zaufanie. 
Dotyczy to zwłaszcza (i tutaj znajduje się punkt ciężkości 
artykułu Góckenjana) nazw osobowych, plemiennych i miej-
scowości. Sięgają one wschodnich rejonów Azji Środkowej 
i - jak wykazał Góckenjan - wytyczają dość dokładnie 
(choć nie kompletnie) trzy konkretne szlaki handlowe, będące 
wariantami słynnego szlaku jedwabnego (por. s. 123 n.), 
łączącego już w starożytności Daleki Wschód poprzez Tur-
kiestan z Zachodem. Jak słusznie spostrzegł autor omówionej 
tu pracy, otwarcie dla Zachodu dróg do Azji Środkowej 
i na Daleki Wschód było (pierwszym) rezultatem podbojów 
mongolskich i stworzonych przez Czyngis-chana i jego 
następców podstaw pax Mongolica. Już niebawem, począw-
szy od lat czterdziestych XIII w., podążą na Wschód 
poselstwa europejskie. Mimo całej uciążliwości podróży oraz 
dokuczliwych niekiedy szykan po drodze, nie ulega wąt-
pliwości, że bez połączenia azjatyckich bezmiarów pod jedną 
władzą i bez podziwianej sprawności mongolskiej admini-
stracji, wyprawy Piano Carpiniego i Rubruka byłyby zupełnie 
nie do pomyślenia. 

J. Strz. 

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Polonika zbierane po 
świecie, Państwowe Wydawnictwo „Iskry", Warszawa 
1992, ss. 196, nlb.2. 

W roku 1853 Aleksander Przeździecki, wielki miłośnik 
dziejów ojczystych, a także późniejszy mecenas i promotor 
wydania dzieła Jana Długosza, opublikował własnym sump-
tem dziełko pt. „Ślady Bolesławów polskich po obcych 
krajach". Zebrał w nim wiadomości o Bolesławie Chrobrym, 
0 Bolesławie Śmiałym, o Bolesławie Krzywoustym i jego 
żonie Salomei z Bergu, wreszcie o potomstwie Bolesława 
Krzywoustego. Jeszcze i dziś niejednokrotnie sięgamy do 
tego zbioru pamiątek rozsianych po całej Europie zachodniej. 

„Polonika" Janusza O d r o w ą ż a - P i e n i ą ż k a , zbierane 
także po świecie, przenoszą nas do XIX stulecia, z kilku 
wypadami w wiek XX. Autor, jako dyrektor Muzeum Litera-
tury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, niejako z tego 
tytułu poszukiwał przede wszystkim „Mickiewiczianów" i od-
nalazł ich sporo; na 21 szkiców aż 10 bezpośrednio dotyczy 
Adama Mickiewicza, a 2 dalsze przez osobę Towiańskiego 
1 Mazurkiewicza wiążą się z jego osobą i twórczością pośred-
nio. Jest też drobiazg o paryskim mieszkaniu Juliusza Słowa-
ckiego. Paryskie poszukiwania naprowadziły Autora na ślad 
opisu koronacji króla Stanisława Augusta (list pijara Tadeu-
sza Nowaczyńskiego do Madame Truet guwernantki na 
dworach ówczesnej arystokracji polskiej). Z Paryżem wiążą 
się też opisy tego miasta z lat 1836-1837 Karola Frankow-

skiego, carskiego oficera, który m.in. był wysłany do Francji 
Jako agent wojskowy dla zdania sprawy o armii francuskiej", 
i jak widać z jego pisarstwa interesowały go też inne przejawy 
życia stolicy Francji. Szczególnie interesujące są też szczegóły 
biograficzne dotyczące pozaliterackiego życia dwu „sybira-
ków", Ignacego Orpiszewskiego i Gustawa Zie l ińskiego, 
autora „Kirgiza" podczas pobytu na Syberii i potem w kraju. 
Z tamtego czasu wyłania się spuścizna Adama Gurowskiego 
w archiwum waszyngtońskim. 

Trzy ostatnie szkice opowiadają o zbiorach i darach 
emigranta francuskiego i tamtejszego pseudo-markiza Euge-
niusza Kucharskiego (1905-1977), w rzeczywistości syna 
organisty w Radomskiem, który zrobiwszy majątek na kur-
sach radiotechnicznych, tworzył m.in. kolekcję „Poloników", 
czasami oryginalnych, czasami podrabianych, których część, 
ofiarował na Zamek Królewski w Warszawie, dalej o Boh-
danie Olgierdzie Jeżewskim (1900-1980), kronikarzu pol-
skiej emigracji w Londynie, m.in. redaktorze i wydawcy 
„Rocznika Polonii" (7 wydań), zawierającego bezlik wiado-
mości o rodakach rozsianych tym razem po całym świecie, 
a także inicjatorze i współwydawcy (razem z Andrzejem 
Ciechanowieck im) informatora „Polonica na Wyspach 
Brytyjskich", wreszcie o Alanie Kosko (1907 -1986), poecie 
z kręgu poznańskiego „Promu" w latach dwudziestych i trzy-
dziestych, potem (odliczywszy lata wojennej odysei we Lwo-
wie i Warszawie aż do Powstania), emigrancie na paryskim 
bruku, gdzie rozwijał żywą działalność przekładową, postaci 
godnej osobnej biografii. 

Znakomite dziełko Janusza Odrowąż-Pieniążka wyposa-
żone jest w unikatowe fotografie, ocaliło od zapomnienia 
ważne fragmenty polskiej spuścizny kulturalnej. 

G. L. 

Leopold Hellmuth, Die assassinenlegende in der öster-
reichischen Geschichtsdichtung des Mittelalters, Archiv 
für österreichischen Geshichte Bd. 134. Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Wien 1988, ss. 182. 

Niesłabnące zainteresowanie dziejami asasynów znalazło 
w ostatnim czasie omówienie w pracy L. H e l l m u t h a , 
poświęconej badaniom legendy asasyńskiej i jej wpływowi na 
piśmiennictwo średniowiecznej Europy. Wśród wielu wątków 
legendy badacz zwrócił szczególną na motywy: „skrytobój-
ców", „Starca z gór" i „raju", które wyeksponował z trzynas-
towiecznej „Kroniki świata" Jansena Enikela, twier-
dzącego, iż Fryderyk II Hohenstauf zorganizował grupę ślepo 
oddanych mu zabójców, którzy mordowali przeciwników 
politycznych i wrogów cesarza. 

Praca L. H e l l m u t h a ma charakter analityczny, a obra-
na koncepcja badawcza mająca rozstrzygnąć o wiarygodności 
lub fałszywości przekazu Enikela - w odniesieniu do przypi-
sywanych przezeń Fryderykowi II metod walki politycznej 
- zdaje się właściwa. L. H e l l m u t h postawił kilka interesują-
cych pytań pod adresem kroniki Enikela, a mianowicie: 

1) Jakie źródła wpłynęły na ukształtowanie jego wizji? 
2) Czy Fryderyk II utworzył grupę skrytobójców - „Ste-

cher", i czy jest możliwe, aby cesarscy „Stecher" byli europej-
skimi odpowiednikami asasynów? 

3) Dlaczego kronikarz identyfikuje cesarza z osobą „Sta-
rca z gór"? 
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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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