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R e c e n z j e  -  B o o k  r e v i e w s

Autorem pracy jest prof. Mirosław Ponczek (AWF Katowice), historyk o dużym dorobku naukowym, 
specjalista w dziedzinie historii hultury fizycznej. Recenzję wykona! prof, dr hab. Jan Draus (UJ, UR), pisząc m. in.: 
„W swej pogłębionej recenzji Autor odnosi się do unikalnego tematu kultury fizycznej duchowieństwa 
średniowiecznego -  pracy ks. Fijałka z 1892 roku. Przedstawiona tu glosa nie tylko przybliża, ale także 
w interesujący sposób wyjaśnia znaczenie wskazanej rozprawy, świadcząc o szerokiej wiedzy Autora w tej 
dziedzinie.” Autor zwraca uwagę na wschodni rodowód uprawianych przez duchownych szachów oraz niektórych 
sportów i gier. Prof. Draus ocenił nieniejszy tekst bardzo pozytywnie.

M i r o s ł a w  P o n c z e k

(Katedra Nauk Humanistycznych AWF Katowice)

Glossa do gier i zabaw średniowiecznego duchowieństwa polskiego -  
w świetle zapomnianych badań ks. Jana Fijałka

G lossa for plays o f  m ediaeval Polish clergy -  in the light o f forgotten research by Jan 
Fijalek

I

O grach i zabaw ach średniowiecznych w Polsce wiemy niewiele (tym bardziej na 
przykład o szachach, znanych przecież wśród księży na naszych ziem iach ju ż  w X IV  wieku).

N aprzeciw  tym interesującym dla badacza dziejów  kultury fizycznej spraw wychodzi 
w ydana w serii Universitas unikalna praca z  końca X IX wieku. Była ona dziełem  niezwykle 
śmiałym i nowatorskim. Dziś z perspektywy lat z całą pew nością m ożem y stwierdzić, że 
była to dysertacja w ykraczająca zdecydow anie poza epokę w której żył i tw orzył je j autor.

Towarzystwo A utorów  i W ydawców Prac Naukow ych U niversitas, wydało bowiem 
niedawno na podstaw ie opublikowanych niegdyś rozpraw  Akadem ii Um iejętności W ydziału 
H istoryczno-Filozoficznego (seria II, tom V z 1894 r.) -  niem alże zapom nianą choć kiedyś 
znaną rozprawę ks. Jana Fijałka1 -  pod tytułem „Życie i obyczaje kleru w Polsce 
średniow iecznej” . Autorem przekładu dzieła z tekstu łacińskiego na język  polski jes t Rafał 
L. Górski; przypisy ks. Jana Fijałka uzupełnił Stanisław A. Sroka.

A utora kom entarza źródłowego -  jako  historyka kultury fizycznej -  zaciekaw ił drugi 
spośród trzech zasadniczych rozdziałów  prezentowanej pracy uczonego księdza ze Lwowa, 
zatytułowany „Zajęcia i zabaw y niedozw olone”2.

Ks. J. Fijałek przedstaw ia (w  paragrafie 2 rozdziału II swej książki) gry losowe, wśród 
których w ręcz „(...) nałogowa była gra w kości, w wiekach średnich należące do zwykłych, 
a ulubionych rozrywek duchowieństwa za granicą i u nas w Polsce”3.

A utor „Życia i obyczajów kleru w Polsce średniow iecznej” pisze w dalszej kolejności, że 
„(...) niewątpliw ie i duchowieństwo oddaw ało się z catym upodobaniem  tego rodzaju 
zabaw ie, gwoli czystego zysku, a wbrew zakazowi Kościoła, który zaw sze surowo karał 
namiętnych graczy”4. Polskie ustawodawstwo, łagodniejsze od zachodnioeuropejskiego, nie 
zabraniało zasadniczo księżom gry w kostki i gałki „(...), acz były to gry ryzykowne;

1 Ks. Jan Fijalek byl profesorem w Katedrze Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym -  Uniwersytetu 
Lwowskiego, a w roku akademickim 1903/1904 rektorem tej uczelni; za zasługi dla nauki polskiej w zakresie 
dziejów Kościoła i oświaty w Polsce XVI w., odznaczony został w 1926 r. Krzyżem Komandorskim Orderem 
Polonii Restituta.
2 Ks. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej. Universitas, Kraków 2002, s. 31-65.
3 Ibidem, s. 39.



zezw alało zabaw iać się nimi dla ćwiczenia i spędzania czasu i rozgrywki albo nauki.”5. 
D opuszczano gry w kości lub szachy, ale jedynie „(...) dla natchnienia albo podczas wspólnej 
uczty”6.

Ks. J. Fijałek pisze o posiadającej prow eniencję w schodnią grze w szachy, iż była ona 
eksportem  asyryjskim i ostatecznie znano ją  w  Polsce ju ż  za czasów  króla K azim ierza 
W ielkiego i Ludwika W ęgierskiego (1333-1370  i 1370-1382). W szelako jednak  oficjalnie 
na Zachodzie Europy gra ta wówczas była zakazana7. Stawała się dla nie znających „(...) 
dobrze je j tajem nic i kom binacji m atem atycznych hazardem , a przez to grą nieuczciw ą”“.

Duchowieństwo średniowiecznej Polski brało udział w zabaw ach publicznych i uro-
czystościach ludowych połączonych z tańcami i śpiewaniem 9. O sobom  stanu duchownego 
zabraniano „(...) urządzać zabaw y, igrzysk zabobonnych, obchodzonych w Polsce, a także 
w innych krajach Europy, w wigilie świąt uroczystych, zw łaszcza Bożego N arodzenia” 1".

W przypisie 109 (na s. 64) swego dzieła ks. J. Fijałek pisze m.in., że w  Polsce 
średniowiecznej w  W ielkim  Poście zabaw iano się słom ianą kukłą, zw aną „śm iercią” , którą 
następnie w rzucano w błoto -  najpierw  wyprowadzając j ą  z  granic d an g  wsi -  przy śpiewie 
(i tańcu, dopisek autora kom entarza źródłowego). N astępnie w trakcie Świąt Zm artw ych-
w stania Pańskiego „(...) przebierano się w suknie osób płci drugiej -  podczas dyngusow ania 
czyli śmigusu -  w poniedziałki i wtorki w ielkanocne”".

II

Aktywność cielesną (tzw. entrapelię) dopuszczał w życiu duchow ieństw a i świeckich 
w XIII stuleciu św. Tom asz z  Akwinu. Uważał ten rodzaj działalności za cnotę i sz tukę12. 
W iedzieli o tym zapew ne światlejsi przedstaw iciele duchowieństwa w średniowiecznej 
Polsce. D latego też tolerowali oni później gry i zabaw y oraz wszelkie rozrywki wśród 
własnego stanu, tym bardziej pośród świeckich. Zauważmy, że zw olennicy entrapelii 
uważali w szelkie gry i zabawy ruchliwe za wzm ocnienie energii życiowej podtrzymującej 
radość, dobry nastrój, ułatwiające osiągane pełnej sprawności fizycznej i duchowej, 
pogłębiającej w konsekwencji roztropność oraz um iarkowanie w walce z  popędam i i wszel-
kimi w adam i13. N ie zapom nijm y wszak w tym m iejscu, że gim nastykę na przykład uprawia! 
sam św. Augustyn oraz bp Sidinius z Galii (V w.), a św. Bernard (1090-1153) stosował 
z powodzeniem  walki na pięści czyli boks, m ający azjatycki rodow ód14.

5 Ibidem oraz Hube, Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1881, s. i 26 i 196.
6 Ks. J. Fijałek, op. cit., s. 4L
I Ibidem, s. 43.
“ Ibidem, s. 44. Encyklopedia Staropolska Trzaski, Everta i Michalskiego -  opracowana przez Aleksandra 
Brucknera, tom II N-Z, Warszawa 1939, s. 571-572, wspomina o wschodnim pochodzeniu szachów, 
a Encyklopedia Staropolska autorstwa Zygmunta Glogiera -  ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego, tom IV P-Z, 
Warszawa 1972, s. 300-301, potwierdza tezę, iż szachy w Polsce znane były od wieków średnich, a słynni księża 
kaznodzieje -  Skarga i Birkowski -  chętnie odwoływali się do porównań z gry w szachy. Statuty Laskiego 
i Hcrbarta powołują się na rozporządzenie prawne -  funkcjonujące od czasów Kazimierza Wielkiego -  przeciwko 
nadużywaniu szachów, jako gry hazardowej. W Warszawie znajduje się rękopis Jana Ostroroga, wojewody 
poznańskiego z pierwszych lat XVII w. traktujący -  wśród wielu innych -  o grze w szachy.
4 Ibidem, s. 53.
111 Ks. J. Fijałek na s. 63 swojej rozprawy' zauważa, że przez lego rodzaju widowiska „(...) stygł w istocie żar 
religijny wśród wiernych. Ksiądz Fijałek nazwał to zjawisko „igrzyskami i wybrykami” .
II Por. przypis 110 rozprawy Ks. J. Fijałka, op. cit., s. 65. Występowały także we współczesnym zwyczajem na 
Zachodzie; stwierdza to sam dekret papieża Klemensa V „Gravi nimirum”, a w Poisce statut poznański bpa 
Andrzeja „De ludis festorum".
12 Zob. M. Ponczek, Kultura fizyczna  w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej, 
AWF Katowice 1997, rozdział 1 „Ewolucja w poglądach w praktyce Kościoła katolickiego wobec problemów 
kultury fizycznej (Od późnego antyku po XIX wiek)”, s. 15-16.
13 Ibidem, s. 16.
14 Św. Bernard z Clairvaux byt zakonnikiem (cystersem). Por. M. Ponczek, op. cit, s. 15.



Stwierdźmy w konkluzji, że zasadnicza część duchow ieństw a średniow iecznego, 
a później renesansowego, tolerow ała gry i ćw iczenia ruchliwe. N ie oznaczało to oczywiście 
wtedy jeszcze gruntownej zm iany ideologii Kościoła Powszechnego, św iadczącej raczej 
o liberalizacji rygorów  ascezy i ocen z nią zw iązanych15.

N ie ulega więc wątpliwości, że obecnie jeszcze mało znana historykom  kultury fizycznej 
rozpraw a Ks. Jana Fijałka o życiu o obyczajach kleru w Polsce średniow iecznej, stanowi 
unikalne i nader wartościowe źródło, a nawet stym ulator do badań nad dziejam i aktywności 
cielesnej oraz duchowej społeczeństw  m ediewistycznych (nie tylko) w naszym kraju.


