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Wielki Post w dawnym Kościele 
 
        Dla wielu dzisiejszych katolików Wielki Post praktycznie niczym się nie różni od 

pozostałych okresów roku
1
. Zostawmy na razie pytanie, czy to jest dobrze, czy źle. Proponuję 

jedynie przyjrzeć się sytuacji, kiedy Wielki Post rzeczywiście był dla chrześcijan świętym 

czasem pokuty, jedynym w swoim rodzaju okresem w ciągu roku. Spróbujmy podpatrzyć, 

jakie wartości były wówczas realizowane. Być może okaże się, iż były to wartości na tyle 

znaczne, że trzeba żałować ich utraty i należałoby się starać o ich odzyskanie.  

 Materiał źródłowy niniejszych refleksji jest skromny, ale gęsty. Jest to mianowicie 

sześć kazań na rozpoczęcie Wielkiego Postu, jakie zostawił po sobie św. Augustyn. Wygłosił 

on takich kazań zapewne trzydzieści kilka, gdyż tyle lat był biskupem Hippony (396—430). 

Zachowało się ich jednak tylko siedem
2
. Treściowo są zresztą do siebie podobne: te same 

problemy, podobne argumenty, tyle że w coraz to nowych sformułowaniach. Nawiasem 

mówiąc, po tym właśnie poznaje się mądrość: że do raz wypowiedzianych rzeczy ciągle 

można wracać, i to nie tylko po to, żeby je sobie przypominać, ale również żeby odnajdować 

w nich coraz to coś nowego i ważnego.  

Tym, co organizowało wówczas całą atmosferę Wielkiego Postu, był rzeczywiście 

post. Tak jak słońce stanowi istotę dobrej pogody i podstawę jej rozmaitych uroków – tak  

ówcześni chrześcijanie nie byli W stanie pojąć przygotowania do świąt wielkanocnych bez 

postu. Post był dla nich przede wszystkim środkiem wyrazu. I kto wie, może właśnie dlatego, 

iż w pewnym momencie zapomniano O tym, że jest środkiem wyrazu, z czasem utracono 

poczucie jego wartości i w końcu prawie w ogóle przestano pościć.  

Wrodzone niedołęstwo naszej wyobraźni  

 

           Jedno jest pewne: post głęboko angażuje człowieka. Po prostu dlatego, że człowiek 

kiedy pości, jest głodny, a im dłużej i rzetelniej pości, tym bardziej jest głodny. Otóż sześć 

tygodni surowego postu to wysiłek poważny, i nie wydaje się, żeby mógł zaistnieć społeczny 

obyczaj takiego postu, gdyby ludzie nie byli przekonani o sensowności tej ofiary. Właśnie: 

jaki sens dostrzegali w poście dawni chrześcijanie? Bo pościli rzetelnie.  

Przedtem parę słów na temat ludzkiego języka. Otóż taka jest natura naszego języka, 

że im ważniejsze prawdy na temat rzeczywistości chcemy nim przekazać, tym mniejsza jest 

szansa pełnej komunikatywności. Weźmy przykład. W naszej kulturze istnieje niezmiernie 

bogata i głęboka mądrość na temat sensu cierpienia. Formułowali ją i do dziś formułują 

ludzie, którzy sens ten odkryli w swoich osobistych, nieraz bardzo ciężkich, doświadczeniach 

życiowych. I nie można powiedzieć, żeby ludzie zdrowi i szczęśliwi nie byli w stanie tych 

spraw pojąć; owszem, nieraz z sensu cierpienia rozumieją wiele. A przecież, kiedy ich 

samych spotka jakieś poważne cierpienie, okazuje się zwykle, że ich dotychczasowa mądrość 

na ten temat była powierzchowna i uproszczona. Nawet ci, którzy uczyli innych, jak cierpieć 

– a czynili to dobrze, bo byli dziedzicami najlepszych tradycji – w bezpośrednim 

doświadczeniu cierpienia odkrywają zazwyczaj, jak niewiele z tej tradycji naprawdę 

rozumieli. (Nawiasem mówiąc, mądrość niezmiernie lubi takie paradoksalne sytuacje, kiedy 

uczeń rozumie naukę lepiej od nauczyciela, przy czym uczeń jest rzeczywiście uczniem, a 

nauczyciel nauczycielem.)  
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Jednym słowem, istnieje coś takiego jak szkoła życiowa, która nam daje rzeczywiste 

rozumienie spraw, o których nam się przedtem jedynie wydawało, że je rozumiemy. Polega 

ona na osobistym doświadczeniu tego, o czym się dotychczas jedynie wiedziało.  

I chyba wszyscy, którzy starają się zastanawiać nad najważniejszymi problemami 

ludzkiego życia, raz po raz odkrywają to jakby wrodzone niedołęstwo naszej wyobraźni. 

Okazuje się, że te problemy najprawdziwiej poznaje się całym sobą, swoją sytuację 

egzystencjalną. Że poznawanie ich jedynie za pomocą takiej czy innej władzy poznawczej –

choć ważne i nie można go zaniedbywać – tylko bardzo niewyraźnie przybliża rzeczywistość.  

W czym post rozszerza naszą wyobraźnię  

 

          Spróbujmy z tego punktu widzenia popatrzeć na sens postu. Post ma sens sam w sobie: 

jako ćwiczenie zaprawiające człowieka do trudnych wyborów Ale przede wszystkim ma sens 

jako środek wyrazu. Św. Augustyn powie na przykład, że dlatego głodzimy ciało w okresie 

Wielkiego Postu, aby tym więcej żywić się słowem Bożym. Ten sens postu ukazany jest w 

Ewangelii. Przecież właśnie w czasie postu Zbawiciel odpowiada kusicielowi, że nie samym 

chlebem żyje człowiek.  

Otóż właśnie: nie samym chlebem żyje człowiek. W zasadzie każdy myślący człowiek 

z tym się zgodzi. Ale uczyni to tylko swoją niedołężną wyobraźnią: wystarczy popatrzeć, jak 

niewiele z tego praktycznie wynika. Często zachowujemy się tak, jakby właśnie chleb był 

czymś najważniejszym, ważniejszym nawet od prawdy, sprawiedliwości, ludzkiej godności. 

Nawet takie sformułowania, jak „głód prawdy”, „głód słowa Bożego” traktujemy jedynie jako 

tradycyjnie używane przenośnie.  

I oto tę niezbyt chwalebną sytuację człowiek próbuje przezwyciężyć postem. Post 

bezpośrednio powoduje poczucie głodu. Jest to doświadczenie egzystencjalne, nie sposób 

zapomnieć o tym, że się jest głodnym. Zdecydowaliśmy się na tę prywację ze względów 

religijnych, a więc fizycznie doświadczany głód przypomina nam – dosadniej niż 

jakiekolwiek słowa – że głody duchowe są również czymś bardzo dokuczliwym i domagają 

się zaspokojenia.  

Tymczasem stwierdzam rzecz dziwną: głód fizyczny bardzo mi doskwiera, ale głodów 

duchowych ja przecież wcale nie doświadczam. Co najwyżej odczuwam jakieś bliżej nie 

określone tęsknoty na ten temat. Czyżbym osiągnął już stan duchowego dobrobytu? Nic 

podobnego! Stało się nawet coś wręcz przeciwnego: mój duch jest śmiertelnie chory. Muszę 

w sobie rozbudzić głody duchowe, muszę odnaleźć radość z ich zaspokajania. Dopóki tego 

nie osiągnę, moje śmiertelne zagrożenie wciąż jeszcze nie minęło.  

W samej więc naturze postu leży wezwanie do odnowy moralnej. Jeśli człowiek jest 

tego świadom, wezwanie to przychodzi dużo natarczywiej niż wezwania słowne. Słowo 

można usłyszeć i od razu zapomnieć: podobnie jak ktoś przeglądający się w lustrze, wkrótce 

zapomina, co tam widział. Natomiast jeśli post jest dla nas swego rodzaju językiem, jeśli 

wiążemy z nim określone znaczenie moralne i religijne, w trakcie postu zapomnieć o tym nie 

sposób. Głód po prostu człowiekowi dokucza. Jeśli ktoś go podjął ze względów religijnych, 

głód ten nieustannie mu przypomina swoją religijną symbolikę.  

W swoich naukach dla wiernych, św. Augustyn rozwija tę symbolikę po mistrzowsku: 

„Ponadto, bracia, pośćcie od kłótni niezgody”; „Jeśli pościmy od pokarmów, to o ileż bardziej 

winniśmy się powstrzymać od trucizny!”; „Cóż głupszego, niż walczyć z nieprzyjacielem 

zewnętrznym, a dużo gorszego żywić w najgłębszym swoim wnętrzu”; „W pokorze i miłości, 

w poście i dawaniu, w powściągliwości i przebaczaniu, wdzięczności i zaniechaniu zemsty, w 

unikaniu zła i czynieniu dobra niech nasza modlitwa szuka pokoju, a go osiągnie. Wsparta 

bowiem piórami cnót, modlitwa łatwiej wzniesie się ku niebu, dokąd poprzedził nas Chrystus, 
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który jest naszym pokojem”; „Trzeba przybić do krzyża pożądliwości ciała — gwoźdźmi, 

którymi są nakazy sprawiedliwości”.  

Zaczynamy więc powoli rozumieć, dlaczego dla dawnych chrześcijan post był czymś 

tak ważnym. Właśnie dzięki postowi okres poprzedzający święta wielkanocne był 

rzeczywiście czasem duchowej reformy. Bo fizyczny głód, dobrowolnie podjęty, przypominał 

natrętnie, że należy łaknąć słowa Bożego oraz pościć od grzechu. I to nie była tylko piękna 

formuła – tego wierni doświadczali namacalnie – że post zbliża do Boga, a modlitwę czyni 

prawdziwą i jakby bardziej czystą.  

Egzystencjalne przybliżenie do najuboższych   

 

Ale post był wówczas jeszcze czymś więcej. Niby każdy z nas wie, że gdyby nie jadł, 

opadłby z sił, a w końcu zmarniałby zupełnie. I nie można powiedzieć, żebyśmy wiedzieli o 

tym tylko teoretycznie. A jednak trzeba dopiero głodu, żeby to zrozumieć głębiej, całym sobą. 

Otóż również to doświadczenie ma swój wymiar symboliczny. Mianowicie człowiek 

doświadcza wówczas egzystencjalnie, że nie jest jestestwem samoistnym. Żeby żyć, 

potrzebuje energii z zewnątrz. W wymiarze duchowym znaczy to, że aby żyć, musi być 

kochanym, a więc również i sam musi kochać. W wymiarze zaś ostatecznym –  i to zarówno 

na płaszczyźnie fizycznej, jak duchowej –  samo źródło naszego jestestwa jest poza nami: to 

Bóg nieustannie podtrzymuje nas w istnieniu, to On jest źródłem wszelkiej miłości.   

Praktycznie jednak tę problematykę sprowadzano do wymiaru dość szczegółowego. 

Mianowicie chrześcijanie przeżywali post jako egzystencjalne przybliżenie –  bo trudno tu 

mówić o czymś więcej –  do najuboższych naszych braci, którzy częstokroć doświadczają 

głodu prawdziwego. Jest on jakościowo inny niż głód postu, bo jest to głód przymusowy, 

beznadziejny, od którego nie sposób uciec, a chcieć mu nadawać symbolikę duchową byłoby 

tylko bezczelnym naigrawaniem się z nędzarzy.  

U św. Augustyna jest to jeden z ważniejszych tematów w całej problematyce postu. 

Podobnie jak u innych Ojców Kościoła, post traktuje się tu jako szkołę miłosierdzia 

chrześcijańskiego. Kto sam zazna głodu,  choćby tylko dobrowolnego,  będzie bardziej skory 

do pomocy głodującym.  

Otóż obowiązywała zasada, że zwłaszcza to, co się zaoszczędziło poprzez post, należy 

oddać ubogim. „Zwłaszcza o ubogich pamiętajcie, a co zaoszczędzicie poszcząc, składajcie 

do skarbca niebieskiego”; „Nie dać ze swego nadmiaru potrzebującemu, to prawie tyle co 

kradzież”; „Bezczelny to rolnik, który chciałby żąć tam, gdzie nie siał. O ileż bezczelniejszy 

jest człowiek, który spodziewa się darów od  Boga, a przechodzi obojętnie obok ubogiego. 

Bóg sam niczego nie potrzebuje, ale chce być wspomagany w ubogim”; „Jałmużna i post to 

skrzydła, na których nasze modlitwy łatwiej dolatują do Boga”.  

Toteż rozumiemy troskę św. Augustyna, aby bogatsi wierni nie próbowali się wyłgać 

od postu różnymi sztuczkami: „Wielce błądzą tacy, którzy poszczą od mięsa, ale szukają 

pokarmów droższych i wymagających więcej przygotowania. To nie jest żaden post, tylko 

zmiana w używaniu. Jak można takim powiedzieć, żeby to, co odejmą sobie od ust, dali 

ubogiemu, skoro oni nie jedzą zwykłego pożywienia, bo jeszcze więcej wydają na inne?”; 

„Niech nikt pod pozorem postu nie próbuje zmieniać rozkoszy, zamiast je wysuszać. Nie 

można wyszukiwać drogich pokarmów, dlatego że nie spożywa się mięsa, ani 

nadzwyczajnych napojów, dlatego że nie pije się wina. Nie trzeba żeby pod pretekstem 

umartwienia wzrastała chęć używania. Wprawdzie wszystkie pokarmy dla czystych są czyste, 

ale rozpusta czystą nigdy nie będzie”.  

Zresztą nawet całkiem uczciwy post będzie daremny, jeśli ktoś tylko materialnie 

powstrzymuje się od pokarmów i nie nadaje swojemu postowi znaczenia duchowego. „Bóg 

odrzuca posty kłótników, przyjmuje posty ludzi pokoju. Odrzuca wyzyskiwaczy, przyjmuje 
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tych, którzy dla bliźnich są ludzcy. Odrzuca żyjących w nienawiści, przyjmuje takich, którzy 

wybaczają”.  

Post od pożycia małżeńskiego  
 

Ponadto, w okresie Wielkiego Postu, chrześcijanie tradycyjnie powstrzymywali się od 

pożycia małżeńskiego. Zachętę do tego znajdowali w znanym pouczeniu św. Pawła: „Nie 

unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się 

modlitwie” (1 Kor 7,5). Rzecz jest więc jasna. Mamy tu do czynienia z typowo chrześcijańską 

dialektyką miłości, która przewiduje, że jeśli ktoś chce rzetelnie kochać bliźnich, powinien 

znaleźć czas, który by poświęcił wyłącznie Bogu: w Nim bowiem jest źródło wszelkiej 

prawdziwej miłości. W dialektyce tej obowiązuje ponadto zasada, że im więcej ludzie chcą 

należeć do siebie, tym więcej –  jako wspólnota – powinni  oddać się Bogu. Powyższe 

wskazanie św. Pawia jest więc po prostu zastosowaniem tych zasad do bliźniego numer jeden, 

do  współmałżonka,  oraz do najpierwszej wspólnoty miłości, jaką jest małżeństwo.  

Św. Augustyn ciągle podkreślał w swoich kazaniach wielkopostnych, że podjęta w 

okresie Postu wstrzemięźliwość pogłębia  miłość, bo ją oczyszcza: „Nigdy się nie będzie 

napełniał winem ani cudzołóstwem, kto w tych dniach powstrzymuje się od małżeńskiego 

łoża”. Zresztą wszelki post, jeśli przeżywamy go religijnie, ma  w sobie coś oczyszczającego, 

uczy bowiem dobrego używania różnych dóbr, jakie otrzymaliśmy od Boga. „W inne dni nie 

obciążajcie serc waszych hulatyką i pijaństwem, w te dni ponadto pośćcie. W inne dni nie 

dopuszczajcie się cudzołóstwa, nieczystości i żadnego niegodziwego zepsucia, teraz 

powstrzymajcie się nawet od pożycia małżeńskiego. Co sobie ujmiecie przez post, rozdajcie 

ubogim. Czas, który był zajęty na powinność małżeńską, wypełnijcie modlitwami. Ciało, 

które się panoszyło w ziemskich namiętnościach, niech poskromią czyste modlitwy. Ręce 

niech się oderwą od miłosnych uścisków i wzniosą do modlitwy”.  

Ze wszystkich wielkiego Doktora na ten temat przebija  przeświadczenie, że ludzka 

płciowość wskazuje na coś głębszego: na miłość, która ma tak wielką moc, że może stać się 

początkiem życia; na Boga, który jest źródłem życia i miłości. Wstrzemięźliwość staje się 

wówczas jednym ze środków odkrywania tej właśnie prawdy, zawartej w naszej płciowości. 

Jeśli nie odkryjemy tej symbolicznej struktury ludzkiej płci, jej transcendowania ku 

najważniejszym tajemnicom naszego bytu, popęd płciowy może się stać groźnym żywiołem, 

niszczącymi zwłaszcza ducha ludzkiego.  

Poniższe teksty wyrażają właśnie obawę przed tym żywiołem, nie zaś pogardę dla 

płci,  jak mógłby sądzić powierzchowny czytelnik. O samej płci,  jako danej nam przez Boga,  

św. Augustyn wyrażał się zawsze z całym szacunkiem. „Wy, którzy jesteście związani 

małżeństwem, zwłaszcza teraz nie okazujcie pogardy apostolskiemu napomnieniu i 

powstrzymajcie się nawzajem na pewien czas, aby się oddać modlitwom. Nieładnie byłoby 

zaniedbać teraz tego, co i w inne dni jest pożyteczne. Sądzę, że nie powinno być dla 

małżonków ciężarem powstrzymywanie się przez ten coroczny uroczysty okres od tego, co 

jest obowiązkiem żyjących we wdowieństwie i co dziewice zobowiązują się przestrzegać 

przez całe życie”.  

„Teraz czas po temu – wyjaśniał święty Biskup w innym swoim kazaniu – aby żonaci 

powstrzymali się od żon, a mężatki od mężów swoich, i oddali się modlitwie. Wprawdzie 

również w ciągu roku powinni to niekiedy czynić, i to im częściej, tym lepiej. Bo jeśli kto 

nieumiarkowanie pożąda rzeczy dozwolonych, obraża Tego, który dozwolił. Otóż modlitwa 

jest czymś duchowym, dlatego będzie tym przyjemniejsza Bogu, im więcej będzie owocowała 

zgodnie ze swą naturą. Tym bardziej zaś zaowocuje duchowo, im bardziej duch będzie wolny 

od cielesnego używania”.  
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Co najmniej jedno zdaje się wynikać z tych tekstów. Tak pojmowana 

wstrzemięźliwość rzeczywiście coś wyrażała. Dlatego zapewne łatwiej było ją podjąć, a na 

pewno była akceptowana społecznie. Człowieka bowiem stać nawet na wyrzeczenia bardzo 

trudne, jeśli tylko rozumie ich sens. Albo powiedzmy lepiej: jeśli doświadcza ich sensu.  

 


