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ZAPISKI 859

w wyniku an tropom  orfizacji pojęć chrześcijańskich. Zaprzecza natom iast istnieniu politeizm u. 
jak  i też wyżej rozwiniętych form  kultu  u Słowian zachodnich i wschodnich, podw ażając 
w iarygodność przekazów  źródłow ych dotyczących „pan teonów ” ruskich i zachodniosłow iańskich. 
jak o  w trętów  bądź późnych, bądź obcych kulturow o.

Trzecia i osta tn ia  część pracy pośw ięcona jest chrystianizacji Słowian i kolejnym  etapom  
recepcji nowej wiary przez różne grupy społeczne. U kształtow anie się stosunkow o gęstej 
sieci parafialnej, co ostatecznie zadecydow ało o sukcesie chrześcijaństwa, przypadające na 
koniec XII wieku, stanow i końcow ą cezurę rozw ażań au to ra . .

Czysto u tylitarny, funkcyjny charak ter religii Słowian był czynnikiem  ułatw iającym  przy
jęcie chrześcijaństw a, o k tórego sukcesie w poważnej m ierze zadecydowały atrakcyjne, 
a obce dotychczasow em u systemowi wierzeń idee eschatologiczne nowej wiary um iejętnie 
eksponow ane przez propagandę misyjną.

L ekturę dzieła ułatw ia obszerny indeks osób, nszw  geograficznych i etnicznych, a także 
niezwykle obszerne i wyczerpujące przypisy, zaś język pracy, zabarw iony w m om entach 
dyskusyjnych subtelnym  poczuciem  hum oru czyni z „Religii Słow ian” rzadko  dziś spotykany 
przykład naukow ej prozy polem icznej najwyższego rzędu.

M .  W.

M ichel M o l l a t .  Les pauvres au moyen age. Etude sociale, H achette, 
Paris 1978, s. 395.

W okół dziejów średniowiecznych grup m arginalnych urosła  już  w historiografii europejskiej 
potężna lite ra tu ra . W większości są to jednak  analizy szczegółowe, ograniczone d o  pojedyń- 
czych, często wyizolow anych terytoriów  lub w ąskich, ściśle określonych grup społecznych. 
N apisania  brakującej syntezy podjął się znany historyk francuski M ichel M o l la t .  W pięknej 
książce spróbow ał prześledzić dzieje „ludzi b iednych" na przestrzeni całego klasycznego 
średniowiecza. A u to r przyjął przejrzysty, chronologiczny układ pracy, dzieląc całe średniowiecze 
na cztery okresy. W każdym  z nich istniały inne formy ..ubóstw a", różne były przyczyny 
staw ania się „biednym " oraz panow ały odm ienne relacje pom iędzy społecznościam i m arginal
nymi. a resztą społeczeństwa. N a udział wpłynęła także historia „dobroczynności" średniowiecznej, 
przede wszystkim kościelnej. Część wstępna pracy pośw ięcona została analizie średniowiecznego 
słownika dotyczącego „ubóstw a” oraz ustaleniu ekonom icznego i społecznego progu staw ania 
się człowiekiem biednym . Rozdział ten ukazał wieloznaczność średniowiecznej „m arginalności” , 
zależnej w głównej m ierze od niepewnych, łatw o i nagle się zmieniających w arunków  
bytowych. Rozdziały następne to  analiza zm ieniających się w dziejach form  „ubóstw a", 
zależnych przede wszystkim  od ogólnego poziom u ekonom icznego danych społeczeństw.

O kres pierwszy to  stulecia od piątego d o  jedenastego, bardzo  słabo oświetlone źródłow o. 
„Biedni” tej epoki to prawie wyłącznie rolnicy, uzależnieni od zm iennych w arunków  a t
m osferycznych, sam owoli feudałów , itd. W yróżnia ich także praw ie zupełny brak zain tereso
w ania się reszty społeczeństw a ludźm i pozbaw ionym i środków  do życia. Sytuację zmieniło 
dopiero  pow stanie zakonów  żebraczych i ich „nowe spojrzenie na  biednych". Były to 
czasy wielkich przem ian m entalnych i religijnych, a  w ypracow ana wówczas now a postaw a 
wobec grup m arginalnych związana była także z ogrom nym i przekształceniam i strukturalnym i 
ówczesnych społeczeństw , a szczególnie z przełom em  urbanistycznym .

Stosunkow a obfitość źródeł dla tych czasów spow odow ała jednak  zmniejszenie klarow ności 
w ykładu i pozostaw ienie do  dalszych analiz wielu w ątków  zaledwie naszkicowanych. N ie zmie
nia to  jednak  ogólnej oceny, w której M ichel M ollat potrafił przybliżyć nam  ludzi 
zupełnie nieznanych z kart „historii oficjalnej". N a zakończenie w arto  dołączyć opinię 
wydawców, iż: „M ichel M ollat pokazuje nam , że los biednych nie zależy wyłącznie 
od przyczyn ekonom icznych,, społecznych, technicznych i politycznych ale uzależniony jest 
także od m entalności biednych i od m entalności społeczeństwa k tóre  ich otacza".

A. Ż.


