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Wychowanie
do umiaru
K s. prof. dr hab. A ndrzej Zwoliń ski – PAT K r ak ó w
Urodził się 18 marca 1957 r. w podkrakowskich Radwanowicach. Po studiach filozoficzno – teologicznych 16 maja 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie. Swoje zainteresowania nauką społeczną Kościoła rozwijał podczas dalszych studiów w krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej.
W 1990 r. obronił pracę doktorską a cztery lata później habilitacyjną pt. ,,Głos społecznej nauki
Kościoła w II Rzeczypospolitej”. Od 1995 r. jest kierownikiem katedry katolickiej nauki społecznej
Wydziału Teologii PAT. Od 2003 r. profesor nauk teologicznych. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT oraz redaktor naczelny pisma ,,Polona Sacra”. Jest autorem ponad 20 książek, 80 artykułów naukowych i 800 artykułów w czasopismach społeczno – religijnych.

Jedna ze wschodnich bajek opowiada, jak lis zobaczył w winnicy wspaniałe winogrona.
Chciał się do nich dostać, lecz brama była zamknięta, a mur otaczający ją był zbyt wysoki.
Zauważył jednak dziurę w murze, która okazała się jednak zbyt ciasna, by mógł się przez
nią przedostać. Zaczął, więc pościć przez trzy dni, aż schudł na tyle, by zdołać się przesunąć
przez ową dziurę. Znalazłszy się w winnicy, użył sobie do syta. Ale od tego teraz znów zgrubł
nadmiernie. Kiedy chciał z powrotem przedostać się przez ową dziurę, była znów za mała. A
wiedział przecież, że gdyby gospodarz dopadł go wewnątrz ogrodu, mógłby i życie stracić.
Znowu więc przez trzy dni pościł i nic nie jadł, aż schudł na tyle, że zdołał się wydostać. Kiedy
szczęśliwy spojrzał za siebie, na winnicę, westchnął: „Jakżeś ty była smaczna! Ale ja chudy
wszedłem i chudy wychodzę! Czy cała ta fatyga i obawa właściwie warte były tego?”
A. Jedzenie i picie
Obsesyjna troska o ciało współcześnie
daje o sobie znać na różne sposoby. Jest
nim także zjawisko, które amerykański
lekarz, Steven Bratman, nazwał ortoreksją, czyli nadmierną dbałością o jakość
pożywienia, co traktuje jako jednostkę
chorobową. Niekiedy nazywa się ją też
„kuchenną duchowością”, „dysfunkcją
gastronomiczną” czy „kultem jedzenia”.
Polega ona na obsesyjności jedzenia, manii prześladowczej związanej z tą funkcją
człowieka. Bratman proponuje propagowanie hasła: „Życie jest za krótkie, żeby
wypełnić je tylko troską, jak żyć dłużej”.

Każdy organizm musi się odżywiać i
przyswajać tyle pokarmu, ile potrzebuje. Człowiek jest jedynym stworzeniem,
które potrafi się jednak nieracjonalnie
objadać. Czyni to, pomimo tego, iż nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu prowadzi niejednokrotnie do wielu chorób
mających swe źródło w ludzkiej psychice.
Wśród nich należy wymienić anoreksję,
bulimię, alkoholizm, czy wspomnianą już
ortoreksję, czyli swoisty kult jedzenia,
dbałość o jego czystość i jakość, co wynika z nieuzasadnionej, przesadnej troski o
swe zdrowie. Darwinowskie pojęcie „walka o byt” (ang. struggle for life), wraz z
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ewolucjonizmem od dawna obecne jest
w naukach przyrodniczych. Dla Darwina
był to termin określający fakt lub prawo
biologiczne, w myśli którego każdy osobnik przystosowywany jest do zadanych
mu warunków życia, a stopień owego
przystosowania decyduje o jego szansie
na przetrwanie. Walka o byt różnicuje
poszczególne osobniki, przez co przetrwają te, które są lepiej przystosowane.
„Warunki życia”, które określają stopień
„walki o byt” są to obiektywne składniki środowiska danego gatunku, takie
jak warunki klimatyczne, geograficzne,
biologiczne czy fizjograficzne. Określa je
np. obecność innych gatunków zwierząt,
ekologiczna struktura szaty roślinnej itp.
Niekiedy niewielkie elementy przystosowania danego gatunku decydują w walce
o jego przetrwanie. Wśród nich mogą to
być np. długość nóg, siła skrzydeł, barwa
ochronna upierzenia, bystrość wzroku,
czy budowa żołądka i systemu trawiennego. Dzięki sposobowi odżywania i systemowi pokarmowemu niektóre gatunki
mogą pokonywać napór niekorzystnych
warunków środowiska, gdy np. potrafią trawić pokarmy dla innych już niestrawne. W ten sposób proces odżywania
wpisuje się także w całość walki o byt
człowieka, którego istotną częścią jest
pragnienie życia i lęk przed śmiercią.1
Pożywienie było pierwszą formą rozumienia własności prywatnej. Posiadanie utożsamiano z pożywieniem, czyli
własnością człowieka było to, co spożył.
Dopiero później pojęcie to przeszło na
przedmioty „dotknięte ręką ludzką” (łac.
mancipatio), jak zebrane drewno, przyniesiony kamień, owoce pracy.
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Najbardziej oczywistym znaczeniem
własności dla jednostki, która staje się
jej posiadaczem, jest możliwość zabezpieczenia swego życia i zaspokojenia
rozlicznych potrzeb człowieka. Św. Tomasz z Akwinu, napisał w „Sumie Teologicznej”: „Dzięki majątkowi człowiek
podtrzymuje swoje życie, owszem, przy
jego pomocy dąży do szczęśliwości”.
Potrzeby, odczuwane boleśnie, człowiek może zaspokoić dzięki temu, że żyje
pośród rzeczy oddanych jego wolnemu
władaniu, w tym przede wszystkim żywności. Do dysponowania nimi przymusza
ludzi groźba cierpienia, a nawet śmierci.
Własność prywatna staje się w ten sposób
niczym nie zastąpioną koniecznością. Hugo Kołłątaj (1750 – 1812), w dziele pt. „Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o
należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia”
(Kraków 1810), napisał: „Człowiek skazany czuć swoje potrzeby, opatrzony siłami
umysłu i ciała przychodzi na ten świat,
gdzie go przyrodzenie osadziło wśród rzeczy mogących jedynie zaspokoić jego potrzeby. Te rzeczy oddane są jego wolnemu
nabywaniu i użyciu, pod karą cierpienia
lub śmierci, gdyby ich nie nabywał i ku
swym potrzebom nie używał. Przymuszony więc jest człowiek tym przyrodzenia
prawem nabywać siłami własnymi rzeczy
zgodnych do zaspokojenia swych potrzeb.
Z tak koniecznego obowiązku wypływa
jego własność rzeczy ruchomych i nieruchomych, do której są przywiązane (...)
należytości i powinności”.2
Zaspokojenie, przez prywatne posiadanie własności, podstawowych po-
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Za: J. Petry-Mroczkowska, Kult i pogarda ciała, Życie Duchowe, 2005, nr 42, s. 45.
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Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości,

przekł. F. W. Bednarski, wyd. Veritas, London 1972, kwestia 117, art. 1, s. 141.
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trzeb człowieka, otwiera mu możliwość
rozwoju, kształtowania własnej osobowości, w tym cnót społecznych, m. in.
gościnności. Tylko posiadając cokolwiek
na własność człowiek może ćwiczyć się
w gościnności, której właściwym przedmiotem jest pożywienie, hojne oddawane innym. Św. Tomasz z Akwinu pisał
na ten temat: „Według Arystotelesa cechą ludzkiej hojności jest skłonność do
rozdawania. Cecha ta zwie się również
szczodrością, gdyż szczodrym nazywamy człowieka, który niechętnie zatrzymuje różne rzeczy dla siebie, ale lubi je
rozdawać. Hojność więc (w języku łacińskim ‘liberalitas’ od ‘liberare’ – uwalniać)
przez nakłanianie człowieka do rozdawania swych dóbr, niejako uwalnia go
od posiadania i strzeżenia wskazując, że
duch jego jest wolny. Dobra zaś, które jeden człowiek rozdaje innym, oznacza się
niekiedy wspólną nazwą pieniędzy (gdyż
dają się spieniężyć). Można więc uznać je
za właściwy przedmiot hojności”. 3
W ten sposób pożywienie, jako przedmiot hojności i gościnności, są „pieniędzmi”, czyli rzadkimi dobrami gospodarczymi, które odgrywają ważną rolę
w procesie walki ludzi o podtrzymanie
i ubogacenie swego życia. Jedzenie jest
istotnym warunkiem zaspokojenia głodu. Właściwy ruch rąk, uzębienia, warg,
języka itp., jako poczynanie świadome,
zmierza do przyswojenia pokarmu, które następnie ulega dalszej przeróbce, już
tylko fizjologicznej. Zakłócenie rytmu
funkcjonowania któregokolwiek z elementów biorących udział w karmieniu,
w konsekwencji wiąże się z wieloma
skutkami. Bardzo ważną rolę odgrywa
3

uzębienie, którego budowa wskazuje
na tryb życia danego zwierzęcia oraz
na zasadnicze składniki przyswajanych
pokarmów. Poza podnietami, przywołującymi organizm do zaspokojenia głodu,
na jedzenie składa się wiele czynności
elementarnych, jak szarpanie pokarmu,
gryzienie, żucie, połykanie, kontrola węchowo-smakowa i wzrokowa sytuacji. W
zachowaniu człowieka, mającym na celu
zaspokojenie głodu, jest wiele ogólnobiologicznych czynności, jak fizjologiczne przyjmowanie i przełykanie jedzenia.
Dodatkowo jednak są one ubogacone
przez wiele czynności typowo ludzkich,
jak tradycje przyrządzania pokarmu,
zastosowanie odpowiednich czynności
towarzyszących jedzeniu, które składają się na tzw. kulturę jedzenia. Niekiedy kulturę jedzenia, zwaną też kulturą
kuchenną, nazywa się kuchnią, na którą
składa się szereg elementów, jak: zwyczajowe potrawy, przyprawy, sposób
przyrządzania, zachowania się podczas
przyjmowania posiłków i inne.4
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu
danej kuchni odgrywają tzw. nawyki
żywieniowe, czyli trwałe tendencje w
sposobie przyrządzania pokarmu i jego
rodzaju. Bardzo często są to złe tradycje,
wadliwe przyzwyczajenia i nieprawidłowe upodobania, odbiegające od zasad
racjonalnego żywienia, korzystnego dla
wzrostu sił organizmu.
Zasadniczym celem żywienia jest dostarczenie organizmowi pożywienia,
które: zapewni pokrycie zapotrzebowania organizmu na wszystkie składniki
odżywcze; jest racjonalnie przyrządzone oraz estetycznie i regularnie podane

Polska myśl filozoficzna: Oświecenie – Romantyzm. Wybrane teksty z historii filozofii, oprac.

H. Hinz, A. Sikora, wyd. PWN, Warszawa 1964, s. 160.
4

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20, dz. cyt., kwestia 117, art. 2, s. 144.

59

ARTICLES
oraz przygotowane zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi. Pożywienie
dostarczone organizmowi podlega w
nim przemianom biochemicznym, podczas których wydziela się energia niezbędna dla funkcjonowania wszystkich
narządów i utrzymania stałej temperatury ciała. Przemianom pokarmu w organizmie, poza energią, towarzyszy wytwarzanie się wody, dwutlenku węgla i
mocznika, które są wydalane z organizmu przez płuca, skórę i nerki.
Związki chemiczne, które występują
w pożywieniu i są niezbędne do życia i
rozwoju organizmu, nazywa się składnikami odżywczymi, a więc pokarmowymi. Dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowiekowi potrzeba ok. 60
składników odżywczych, z których część
może powstać w organizmie człowieka z
innych związków dostarczonych w pokarmie (nazywa się je endogennymi, jest
ich ok. 20), a pozostałe należy dostarczyć
organizmowi, gdyż organizm nie może
ich zsyntetyzować (tzw. egzogenne, ok.
40, jak np. aminokwasy, kwasy tłuszczowe, węglowodany, kilkanaście witamin i
tyleż samo składników mineralnych).
Zapotrzebowanie energetyczne człowieka zależne więc od wielu czynników,
jak np. wieku organizmu, płci, wagi ciała, stanu fizjologicznego (np. ciąża i karmienie) oraz od rodzaju wykonywanej
pracy, pory roku, temperatury otoczenia,
a także indywidualnych właściwości organizmu. Jeżeli wartość energetyczna
pożywienia przekracza zapotrzebowanie
organizmu na energię, wówczas nadmiar
składników przyjętych przez organizm
jest odkładany w postaci tłuszczu, co prowadzi do otyłości. Niedobór pożywienia
prowadzi zaś do wychudzenia, a nawet
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wyniszczenia organizmu. Zapotrzebowanie energetyczne powinno być pokrywane z zachowaniem odpowiednich proporcji składników. W procesie pożywienia
ważną więc rolę odgrywa sama żywność,
czyli zestaw środków nadających się do
konsumpcji, dostarczanych organizmowi
w celu zaspokojenia jego zapotrzebowania energetycznego. Jako termin bardziej
zawężony używa się nazwy „artykuły
spożywcze” lub „produkty spożywcze”,
przez które rozumie się zazwyczaj surowe lub gotowe do konsumpcji środki zaspokojenia głodu, dostarczane lub nabywane w sposób handlowy.
Bliskoznacznym jest pojęcie „pokarmu”
(od: karmić, nakarmić), które wskazuje na
czynności konsumowania (spożywania).
Pokarmy, które ludzie spożywają, są przeważnie pokarmami, czyli artykułami specjalnie przysposobionymi do konsumpcji
przez zastosowanie odpowiedniej praktyki kuchennej. Produkty spożywcze są
głównym źródłem składników pokarmowych, niezbędnych człowiekowi w
procesie przemiany materii. Wśród nich
wyróżnić można kilkanaście istotnych
grup, wybierając za kryterium podziału
ich skład chemiczny i wartość odżywczą: produkty zbożowe; mleko i produkty
mleczne (sery); jaja; mięsa; masło, śmietana; inne tłuszcze; ziemniaki; warzywa
i owoce; suche nasiona roślin strączkowych; cukier i słodycze i inne. Produkty
żywnościowe są w procesie przygotowania pokarmu poddawane różnego rodzaju
obróbce. Może ona mieć duże znaczenie
dla ostatecznej wartości energetycznej i
dietetycznej poszczególnych składników,
a zwłaszcza wpływać na ich przyswajalność i strawność. Całość przygotowania
pokarmu, jak i sam proces odżywiania
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należą do podstawowych form życia ludzkiego. Stąd jest to zjawisko uniwersalne i
wykraczające poza ramy wybranych kultur. Zróżnicowana w swych składowych
elementach kultura kuchni w swym zasadniczym wymiarze dotyczy tego samego: dostarczenia organizmowi niezbędnych do życia składników.
B. Biblia i Ojcowie Kościoła o
umiarkowaniu
Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie: Nie idź za
twymi namiętnościami: powstrzymaj się
od pożądań! (Syr 18, 30). Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania
zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję
i nie daje się uwieść (...) by iść za zachciankami swego serca (Syr 5, 2). Przywoływane są także zdrowotne skutki umiarkowania: Z przejedzenia powstaje choroba,
a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka (Syr 37, 30). Proponowane posty,
jako wyraz panowania nad swymi pożądaniami i oddania się Bogu, mają mieć
jednak znaczenie duchowe, a nie jedynie
zdrowotne, czy szerzej – fizyczne.
Ostra formalizacja postu wywoływała
u proroków słowa sprzeciwu i upomnienia. Prorok Izajasz określa właściwy
post w następujących słowach: Czyż nie
jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie
jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie
odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska
iść będzie za tobą (Iz 58, 6 – 8). Ta nauka

pozwala sformułować 9 różnych rodzajów postu, które występują w Biblii jako postawa wielu proroków czy później
uczniów Chrystusa:
1. rozerwać kajdany zła (Iz 58, 6) – post
dla uwolnienia od więzów zła i nałogu; doświadczyli tego apostołowie,
bezskutecznie usiłując uwolnić młodzieńca-epileptyka od jego słabości,
a Jezus pouczył ich, że ten zaś rodzaj
złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17, 21);
2. rozwiązać więzy niewoli (Iz 58, 6) – post
dla znalezienia rozwiązania ważnych
problemów i pokonania przeszkód;
post taki był udziałem np. Ezdrasza –
kapłana w końcu niewoli babilońskiej,
który miał przewieźć do Jerozolimy naczynia wywiezione ze świątyni przez
Babilończyków. Nie prosił króla perskiego Artakserksesa o eskortę, lecz zarządził post, by Boga wyprosić o pomoc
i bezpieczną drogę (Ezd 8, 21 – 23);
3. „wypuścić wolno uciśnionych” (Iz 58,
6) – post dla odnowienia ducha i wyznania wiary; to doświadczenie postu
np. przez Samuela, który wobec zbliżających się Filistyńczyków, mających na
celu wyniszczenie Izraela, „ogłosił post
i wstawił się za ludem”. Filistyńczycy
wszczęli walkę, lecz Bóg zagrzmiał nad
nimi, co wywołało popłoch w ich szeregach, tak iż zostali pobici (1 Sm 4 – 8);
4. wszelkie jarzmo połamać (Iz 58, 6) –
post dla zwycięstwa nad emocjonalnymi słabościami i dla duchowego
zwycięstwa nad sobą samym; łączy
się z doświadczeniem Eliasza, który
po zwycięstwie nad czcicielami Baala
i ścigany przez Jezabelę – posłuszną
knowaniom Szatana, popadł w osłabienie. Obudzone ze snu przez anioła
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i nakarmiony przez niego szedł 40 dni
bez jedzenia i dotarł do góry Choreb,
gdzie znalazł schronienie i wsparcie
Boże. Bóg uwolnił go od postu, dał pomocnika Elizeusza, a Jezabela zginęła
z ręki własnych sług (1 Krl 18 – 19);
5. dzielić swój chleb z głodnym (Iz 58, 7) –
post celem pomocy ludziom w niedoli;
jest to np. post wdowy, która głodowała w Sarepcie, a którą nawiedził prorok
Eliasz; z ostatniej garści mąki i kropli
oliwy przyrządziła placek dla proroka, a została nagrodzona darem mąki,
która nie wyczerpywała się w garnku
oraz oliwą, której nie ubywało w naczyniu (1 Krl 17, 1 – 16);
6. twoje światło wzejdzie jak zorza (Iz 58, 8)
– post przed ważnymi decyzjami; słowa
wyrażające sens postu np. św. Pawła,
który po nawróceniu pod Damaszkiem
pozostawał przez trzy dni bez jedzenia i
picia, rozmyślając nad mądrością Biblii i
dziełem Jezusa; po tym czasie Ananiasz
pomodlił się o jego uzdrowienie ze ślepoty, co Saul otrzymał, odtąd stając się
gorliwym apostołem Pawłem (Dz 9);
7. szybko rozkwitnie twe zdrowie (Iz 58, 8) –
post dla wzmocnienia swych sił i podniesienia zdrowia; był to np. post Daniela, który w niewoli babilońskiej wraz z
przyjaciółmi nie chciał spożyć mięsa
wieprzowego, nieczystego dla Żydów;
po 10 dniach postu o wodzie i jarzynach
byli oni silniejsi i wyglądali lepiej, a także osiągali lepsze wyniki w mądrości
niż ucztujący z królem (Dn 1, 5 – 7);
8. sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie (Iz 58, 8) – post celem zachowania
nakazów i tradycji oraz praktykowania wstrzemięźliwości; taki był post
np. Jana Chrzciciela, który poprzedzał
Mesjasza, a przygotowując Mu drogi
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podejmował skromne życie na pustkowiu, żywiąc się korzeniami i owocami; odwiedzał osiedla, pobudzał do
sprawiedliwego życia przygotowując
na czasy, których przymiotem będzie
wstrzemięźliwość (np. Mt 3);
9. chwała Pańska iść będzie za tobą (Iz 58,
8) – post jako obrona przed Szatanem;
np. post Estery, która wezwała swój
lud do pstu i modlitwy, gdy udawała
się do króla Persji, by odmienił wyrok śmierci na Izraelitów – groziła jej
śmierć za wizytę u króla bez zaproszenia; królowi Bóg ukazał knowania
Hamana, który nienawidził Żydów, co
odmieniło plany króla (Est 3 – 8).
10. Post jest ukazany w Biblii jako pomoc: w poszukiwaniu Boga (Jon 3,
5), w poszukiwaniu odpowiedzi na
naglące pytania życia (Ps 35, 13), w
uwolnieniu od wrogów i przeciwności (Est 4, 16), W Nowym Testamencie
umiarkowanie jest nazwane „skromnością” lub prostotą. Post pojawia
się jako zalecenie przy uwalnianiu
opanowanych przez złe duchy (Mt
17, 21) oraz jako dobre przygotowanie się dla podjęcia nowej misji (Dz
13, 2). Św. Paweł wzywa, że powinniśmy żyć na tym świecie rozumnie
i sprawiedliwie i pobożnie (Tt 2, 12).
Przestrzega, że: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje w ciele
swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne (Gal 6, 8). Uczy:
Ci bowiem, którzy żyją według ciała,
dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś,
którzy żyją według Ducha – do tego,
czego chce Duch. Dążność bowiem ciała
prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju (Rz 8, 5 – 6).
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Biblijna nauka znalazła swój wyraz w
sformułowaniu określenia cnoty umiarkowania w nauce Kościoła katolickiego:
„Umiarkowanie jest cnotą moralną, która
pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. (...) Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje
pragnienia w granicach uczciwości”.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa post łączył się bezpośrednio z przygotowaniem do Eucharystii. Św. Ambroży (zm. 397) poucza: „Do mistycznego
stołu przygotowuje się postem (...) Stół
ten zdobywa się za cenę postu, który upija trzeźwością, osiąga się pragnieniem
niebieskich sakramentów (...). Jeśli więc
do tego czcigodnego stołu prowadzą nas
święte posty, jeśli tym głodem zyskujemy rzeczy wieczne, czemu wątpimy w
wartość rzeczy używanych przez ludzi,
ponieważ one sprawiają, że post jest
bardziej słodki. Nie każdy głód stanowi
post godny przyjęcia, ale tylko ten, który przyjmuje się z bojaźnią Bożą”. 5
Pouczenia chrześcijańskie na temat
właściwego spożywania pokarmów i
przyjmowania napojów związane były z ciągle na nowo pojawiającymi się
przypadkami nadużywania ich. Uczty,
biesiady, obżarstwo i nadkonsumpcja
dla nieograniczonego powiększania
przyjemności zmysłowej człowieka, były bowiem w historii nieustannie obecne, budząc kontrowersje i wywołując
dyskusje nad sensem życia człowieka.
Taką była propozycja uczt pogańskich,
ciągle obecnych w misteriach i rytuałach podejmowanych przez duże grupy społeczne. 6
5
6

Nawet, gdy proponowano w nich
krótkotrwałe posty, prowadziły one do
poczucia wyczerpania, obaw i podniecenia, więc były bardziej przygotowaniem
wielkich uczt, niż świadomą i głęboko
uzasadnioną postawą. Niestety, pewne
modele zachowań przejmowali także duchowni chrześcijańscy, o czym świadczy
oburzenie św. Grzegorza z Tours (538 –
594) na biskupów Saloniusza i Sagitariusza, którzy spędzali noce na ucztowaniu
i piciu, wstawali zaś od stołu wraz ze
wschodem słońca. Św. Jan Chryzostom
(ok. 350 – 407), biskup Konstantynopola, zwany „Złotoustym” w „Homiliach
na Ewangelię według św. Mateusza”
zawarł „Przestrogę dla uganiających się
za przyjemnościami, smakoszy i obżartuchów”. Uczy w niej: Jeśli twoje ciało jest
za słabe, by stale pościć, to nie jest za słabe
do modlitwy ani niezdolne do lekceważenia przysmaków podniebienia. Niemała to
rzecz i niewiele różni się od postu, a nawet
wystarcza do poskramiania wściekłości diabła. Nic bowiem nie jest tak miłe diabłu, jak
rozpasanie i pijaństwo, które są źródłem i
macierzą wszelkiego zła. To one spowodowały, że niegdyś pchnął Izraelitów do bałwochwalstwa; że rozpalił w mieszkańcach
Sodomy nieprawą żądzę cielesną. ‘Oto taka
była wina Sodomy: odznaczała się wyniosłością, obfitością chleba oraz wystawnym
życiem’ (Ez 16, 49). One spowodowały, że
wygubił tysiące innych i wydał piekłu.
Ileż zła wyrządza rozpasanie! Czyni z
ludzi wieprze, a nawet coś gorszego niż
wieprze. Bo wieprz tarza się w błocie i
żywi się łajnem. Natomiast człowiek
rozpasany odżywia się jeszcze bardziej
odrażającym pożywieniem, obmyślając

Katechizm Kościoła katolickiego 1809.
Św. Ambroży, De Elia et Ieniunio, 10, 33, w: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie

Kościoła nauczają o Eucharystii, oprac. M. Starowieyski, Znak, Kraków 1987, s. 319.
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występne obcowanie cielesne oraz nieprawe miłostki. Taki człowiek niczym
nie różni się od opętanego przez złego
ducha: podobnie jest bezwstydny i szalony. Nad opętanym przynajmniej się litujemy, natomiast od takiego się odwracamy i nienawidzimy go. A dlaczego? Bo z
własnej woli ściąga na siebie szaleństwo
i z własnych ust, oczu i nosa – krótko
mówiąc ze wszystkiego – czyni rynsztok. Gdybyś zajrzał do jego wnętrza, ujrzałbyś duszę, jakby zdrętwiałą z zimna
i mrozu, będącą w stanie narkozy, niezdolną do udzielenia okrętowi pomocy z
powodu nadmiernej zawieruchy. Wstydzę się powiedzieć, jak wiele zła sprowadza rozpasanie na mężczyzn i kobiety.
Zostawiam to ich sumieniu, które wie o
tym o wiele lepiej. Cóż bardziej ohydnego
aniżeli pijana bądź po prostu puszczająca się kobieta? Im słabsze naczynie, tym
gorsze rozbicie; bez względu na to, czy
jest osobą wolną czy niewolnicą. Kobieta
wolna zachowuje się nieprzyzwoicie na
scenie wśród zniewolonych widzów; podobnie niewolnica pośród niewolników.
W ten sposób powodują, że bezmyślni
ludzie złorzeczą darom Bożym. Słyszę na
przykład, że wielu mówi, gdy takie rzeczy się zdarzają: ‘Gdyby nie było wina!’
Cóż za głupota! Cóż za szaleństwo! podczas gdy inni grzeszą, ty obwiniasz bary
Boże? Jakież wielkie obłąkanie? Nie wino to sprawiło, ale niewstrzemięźliwość
spożywających je ludzi.
Powiedz więc: ‘Oby nie było pijaństwa, oby nie było rozpasania’. Jeśli zaś
powiesz: ‘Oby nie było wina’, to wkrótce,
idąc dalej tą drogą, powiesz: ‘Oby nie było żelaza’ z powodu morderców; ‘Oby nie
było nocy’ z powodu złodziei; ‘Oby nie
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było światła’ z powodu donosicieli; ‘Oby
nie było kobiety’ z powodu cudzołóstwa.
W ten sposób wszystko oskarżysz”.
Wstrzemięźliwość chrześcijan była
także związana z niesieniem pomocy dla
innych. Św. Jan Chryzostom opowiadał,
że gmina w Antiochii codziennie odziewała i karmiła 3000 wdów, obcokrajowców i chorych (Homilie 66, 3). Św. Bazyli
wybudował u bram Cezarei całe miasto
miłosierdzia. Już Biblia wzywała do poniesienia ofiar, byle właściwie ugościć
i obronić przybysza (por. Rdz 19, 8; Sdz
19, 32). W przypowieści o miłosiernym
Samarytaninie Jezus zachwala postawę
gotowości i bezinteresowności, posuniętej aż do poniesienia przez siebie ofiary,
byle przygarnąć człowieka w potrzebie.7
Post i umartwienia stały się z czasem
także formą kary, dyscyplinującej wiernych w Kościele oraz rodzajem zadośćuczynienia za grzechy. W epoce karolińskiej stosowane kary były szczególnie
surowe, a często nawet nazbyt surowe,
czego przykładem może być penitencjarz Halitgara, biskupa Cambrai. Dopiero od VIII wieku pojawiły się praktyki
zastępowania kanonicznej pokuty przez
post i umartwienia łatwiejszymi do wykonania zadaniami, a nawet (od końca
IX wieku) grzywnami lub datkami pieniężnymi. Po raz pierwszy taka możliwość została zaakceptowana w 895 roku
przez synod w Tribur.
C. Etyka umiaru
W bardzo wielu kulturach od dawna
propaguje się umiar, jako sposób podejścia do wszelkich możliwych ofert świata, w którym żyje człowiek. Ów umiar
jest uzasadniany na różne sposoby:

Św. Jan Chryzostom, Cnoty i wady. Wypisy z „Homilii na Ewangelię według św. Mateusza”,

oprac. E. Staniek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 118 – 120.
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społecznie, religijnie, kulturowo, jako
element ascezy, czy konieczny postulat
rozumu. Filozofia wypracowała swoisty
ethos umiaru, jako przeciwstawienie
nieumiarkowania, będącego przejawem
barbarzyństwa, które nie zna skromności i prawdziwej prostoty. Szlachetny
ideał umiar propagował między innymi
Konfucjusz, który twierdził, że skromność w jedzeniu nigdy nie przynosi
nikomu ujmy. Mięso powinno się jeść
oszczędnie; także mocne przyprawy (np.
imbir) należy stosować z umiarem, a wino powinno się pić w sposób nie naruszający dobrego wychowania. Buddyzm
zalecał skromny posiłek, który był jednym z jego ideałów ascetycznych. Koran
zaś powiada, że większość niebiańskich
i ziemskich rozkoszy łączy się ze spożywaniem upragnionych i pożądanych
potraw i napojów, lecz zachwala jednocześnie prostotę pustynnego życia i pokarmów, przeciwstawiając im luksusy
miasta. Wyznawcy braminizmu okazują
obojętność wobec jedzenia, praktykują
w sposób radykalny przypadkowy dobór
potraw i napojów. W starożytnej Grecji
Pitagoras twierdził, że wstrzemięźliwość w jedzeniu sprawia mu przyjemność. Jedną z cnót stoickich było umiarkowanie. Zdaniem Epikteta do jedzenia
„powinno się zabierać mimochodem”.
Dopiero jednak Arystoteles w „Etyce
nikomachejskiej” wprowadził do filozofii umiar w cnocie moralnej jako ideał.
Przejął go później św. Tomasz z Akwinu
i cała myśl chrześcijańska. Termin łaciński, który go określał, brzmiał „medium virtuti”, czyli „środek cnoty”. Jest
to jeden z najtrudniejszych pojęć, który
stanowi środek jako regułę lub zasadę
pomiędzy dwoma skrajnościami uczucia

lub czynu. I tak np. rozrzutność jest przesadą w dawaniu, niedostatkiem w otrzymywaniu, skąpstwo zaś to nadmiar w
otrzymywaniu i niedostatek w dawaniu.
„Środek” polega na roztropnym i umiarkowanym przyjmowaniu i dawaniu. Jest
go jednak niezwykle trudno określić i
zmierzyć. Jak zauważył Arystoteles: „Nie
każde jednak postępowanie i nie każda
namiętność dopuszcza średnią miarę; z
samych bowiem już nazw niektórych z
nich wynika, że są one czymś niegodziwym, tak na przykład radość z powodu
niepowodzenia drugich, bezwstydność
lub zawiść, a spomiędzy sposobów postępowania cudzołóstwo, kradzież i
morderstwo; wszystkie te i tym podobne namiętności i sposoby postępowania
są przedmiotem nagany, ponieważ one
same są niegodziwe, nie zaś ich nadmiar
lub niedostatek. Nie można tedy w ich
obrębie nigdy postępować właściwie,
lecz musi się zawsze błądzić; w odniesieniu do tego rodzaju rzeczy dobro i zło
tkwi nie w tym, z którą kobietą, kiedy
lub w jaki sposób należy cudzołożyć,
lecz w ogóle czynić cokolwiek z tego jest
rzeczą błędną. Podobnie ma się rzecz z
poglądem, że istnieje umiar, nadmiar i
niedobór w odniesieniu do niesprawiedliwości, tchórzostwa lub wyuzdania;
istniałby bowiem w takim razie środek
nadmiaru i niedostatku, nadmiar nadmiaru i niedostatek niedostatku”.
„Środek” jest to bowiem „nie za wiele”,
a także „nie za mało”, lecz „w sam raz”.
Polega w praktyce na wypośrodkowaniu
takiego sposobu postępowania, który
zabezpiecza człowieka przed skrajnościami, zarówno w formie przesady, jak i
niedostatku. Potocznie często używa się
terminu „złoty środek”, czyli właściwego
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umiaru w poszczególnych kategoriach
działania. Umiar ten zróżnicowany jest
ze względu na konkretne okoliczności,
które wpływają na przesunięcie granic
„środka”, z uwzględnieniem właściwego
pola zmian. 8
Funkcją umiarkowania jest „miarkować”, to znaczy powściągać, nadawać
miarę. Ale jest to też funkcją każdej cnoty, umiarkowanie byłoby więc aspektem
każdej z nich, gdyby je jedynie tak rozumieć. Jako cnota specjalna, odrębna,
a nawet kardynalna (oś innych cnót)
umiarkowanie jest tylko tam, gdzie
„nadawanie miary” jest szczególnie
trudne. Potrzeba bowiem np. wyjątkowego opanowania, by „nadać miarę”
tym uczuciom, które zawsze mają tendencję do przekraczania wszelkiej miary. Przedmiotem cnoty umiarkowania
jest regulowanie żądzy tego, co starożytni nazywali „delectationes tactus”
– „przyjemności dotykowe”, rozumiane
w sensie najbardziej ogólnym, co znajduje swój wyraz także we wzroku i w
innych zmysłach (także w smaku). Jest
to „dotknięcie”, które przynosi przyjemność, wzbudza najbardziej gwałtowne
pożądania. Refleksja nad „umiarem w
cnocie” i poszukiwania „złotego środka” w działaniu i pragnieniu człowieka,
wskazują na jego powiązania z cnotami
kardynalnymi, a szczególnie z roztropnością, sprawiedliwością, opanowaniem
samego siebie i miłością.
Roztropność (łac. prudentia) jest
określana jako cnota, która umożliwia
człowiekowi kierowanie się tym, czego
wymaga umiar w poszczególnych okolicznościach. Jest więc w pierwszym
rzędzie cnotą umiaru, która w stosunku
do innych cnót pełni rolę przewodnika.
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Dlatego też często roztropność jest nazywana „kierowniczką cnót” (łac. auriga virtutum), z którą wiąże się rozwaga, przezorność, przytomność umysłu,
ostrożność.
Umiar wiąże się również ze sprawiedliwością. Platon zauważył, że sprawiedliwość duszy zależy do tego, czy każda
część duszy (rozum, pożądanie, „uduchowiona” jej część – zajmuje się wzorcami
zachowania godnego oraz gniewem i
oburzeniem wykonuje sobie właściwe
funkcje. Sprawiedliwość zależy od ich
wzajemnego uporządkowania. Efektem
sprawiedliwości duszy jest sprawiedliwość w działaniu, którą można określić
za pomocą umiaru: wyrządzić niesprawiedliwość znaczy posiadać więcej,
niż się należy, a cierpieć niesprawiedliwość znaczy posiadać mniej, niż się
należy”. Sprawiedliwość tak rozumiana
jest środkiem pomiędzy wyrządzaniem
niesprawiedliwości i byciem jej ofiarą.
Najbardziej wyrazistym znakiem umiaru jest cnota opanowania siebie samego
(wstrzemięźliwość, umiarkowanie – łac.
temperantia), która wyraża się zdolnością opanowania siebie przy używaniu
dóbr zmysłowych i podporządkowanie
ich rozumowi. Jest to o tyle trudne, że
wiąże się często z rezygnacją silnie odczuwanych przyjemności zmysłowych.
Jest to nie tylko umiejętność powstrzymywania reakcji cielesno-emocjonalnych (łaknienia, pragnienia, podniecenia
seksualnego), lecz także sterowania całą
sferą zmysłowo – emocjonalną człowieka. Wstrzemięźliwość jest tym samym
warunkiem wolności człowieka. Analiza
umiaru nakazuje ją wiązać z cnotą miłości, jako cnotą polegającą na chceniu
dobra. Jest to bowiem najgłębsze i najbar-

Arystoteles, Etyka Nikimachejska II, 7, tłum. D. Gromska, Lwów 1938, s. 66 – 67.
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dziej istotne uzasadnienie poszukiwania
umiaru. Może być ono poszukiwaniem
właściwego dobra dla siebie (miłość własna) lub też kierowania go w stronę innych (miłość bliźniego). Z tego związku
miłości z dobrem wypływa też cecha miłości, którą nazywa się wielkodusznością.
Miłość bowiem nie poprzestaje jedynie na
oddaniu ściśle wymierzonej ilości dobra
(jak sprawiedliwość), lecz nadto poszukuje jego maksymalizacji – chce oddać ile
tylko jest to możliwe, wychodząc poza to,
co konieczne, a udzielając z własnej woli,
ile tylko roztropność na to zezwala.
W taki sposób, wiążąc miłość z wielkodusznością, rozumie Kościół swoją posługę wśród świata. Troska o biednych
wynika z głębokiego przeświadczenia o
powszechnym przeznaczeniu dóbr ziemskich, a więc wiąże się też ze sprawiedliwością. Człowiek, używając dóbr tego
świata, powinien zważać, by nie służyły
one jedynie jemu samemu, lecz przynosiły pożytek innym ludziom. Źródłem
biedy jest niesprawiedliwość niedorozwoju i bezwstydnego wyzysku. Tzw.
miłość preferencyjna ubogich wiąże się
z: nauką o osobowej godności człowieka
oraz przykładem Boga, który pierwszy
umiłował ludzi.
Zmysł praktyczny nakazywał poszukiwać niektórym społecznościom sposobu
na zaprowadzenie skromnego stylu życia, z umiarem i oszczędnością, niezbędną dla zachowania pokoju społecznego.
Prawo nie zezwalało np. na pijatyki i
hulanki. Mówi o tym Platon w „Prawach” przez usta Spartanina Megillosa:
„To bowiem, pod wpływem czego ludzie popadają najczęściej w największe
żądze, wybryki i wszelkie szaleństwo,
wygnało nasze prawo z obrębu całego

kraju i ani na wsi, ani w miastach, ile
ich pozostaje pod nadzorem Spartiatów,
biesiad nie ujrzysz, gdzie się wino leje, i
tego rozochocenia, jakie wtedy powstaje i do wszelkich przyjemności ciągnie i
kusi gwałtownie. Nie ma u nas człowieka, który by spotkawszy na swej drodze
kogoś wałęsającego się po hulance i podpitego, nie wymierzył mu natychmiast
najsurowszej kary, nikt nie usprawiedliwiłby go, choćby się tłumaczył, że
to Dionizje; a u was (Ateńczyków) sam
widziałem w czasie Dionizjów ludzi pijanych na wozach”.
W starożytnym Rzymie pomocnym
miały być zarządzenia i ustawy (łac. leges) ograniczające konsumpcję i nakazujące stosowny umiar. I tak np. kobiety
w Rzymie i w całym Lacjum nie mogły
pić mocnego wina zwanego „temetum”,
a chcąc dać dowód swej wstrzemięźliwości całowały krewnych. Pijały jedynie wino słabe (łac. lora), wyrabiane z
rodzynek, zaprawione żywicą. Zdaniem
Katona kobiety pijące nie tylko miały złą
opinię, lecz były sądzone równie surowo jak te, które popełniły cudzołóstwo
(dotyczy to wczesnego okresu Rzeczypospolitej). Wiele szczegółowych ustaw
dotyczyło dopuszczalnej wysokości wydatków przeznaczonych na uczty, np.
za konsula Gajusza Fanniusza i Marka
Waleriusza senat uchwalił, że podczas
świąt ku czci Wielkiej Matki Bogów
urzędnicy na jedną ucztę nie wydadzą
więcej jak 120 asów, nie będą podawać
win importowanych tylko krajowe, a
srebro zastawy stołowej nie przekroczy
wagi 100 funtów. Na przyjęcia weselne
wolno było wydawać do 200 asów, a w
pozostałe dni ograniczał wydatki do 30
asów. Ustawa określała również dzienną
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rację suszonego i konserwowanego mięsa, pozostawiając swobodę w spożywaniu płodów ziemi, winogron i owoców.
Innym przykładem administracyjnego
sposobu propagowania idei umiaru w
konsumpcji mogą być średniowieczne
ustawy przeciw zbytkom. Usiłowano
zahamować wówczas nagły wzrost bogacenia się mieszczaństwa, co wiązało
się z niebezpieczeństwem powstania
silnych podziałów społecznych. W roku 1336 Kazimierz Wielki postanowił:
„Ktokolwiek by wesele wyprawiał, nie
powinno być na nim więcej jak 30 mis,
a do każdej 3 osoby... „W 1378 r. rajcy
miasta Krakowa, prawdopodobnie wobec nieskuteczności poprzednich ustaw,
orzekli: „Nikt nie może więcej jak ośmiu
ze strony nowożeńca i ośmiu ze strony
oblubienicy na wesele zapraszać”. Z tej
liczby wyłączono domowników, małżonki i dzieci oraz osiem osób nie będących
mieszczanami”. Osoby te nie więcej niż
raz tylko do stołu zasiadać mogą i nie
więcej jak pięć dań zastawione być mają”. Prawo ponadto stanowiło, żeby nie
wyprawiano ”biesiad ośmiu dniami poprzedzających wesele ani też w ósmym
dni po takowych”.9
Próby administracyjnego wprowadzenia cnoty w życie społeczne nie powiodły
się. Wynika to z prostego faktu, że prawdziwą cnotę, jako sprawność duchową,
wypracować musi, niekiedy w trudzie i
samozaparciu, każdy z ludzi, osobno.10
Zakończenie
Umiarkowanie w jedzeniu i piciu bardzo
często w historii duchowości chrześcijańskiej było motywowane pragnieniem niesienia miłosierdzia. W starożytności i śre-
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dniowieczu bardzo częste były przypadki
podejmowania przez wiernych dodatkowych postów, pozbawiania się żywności
i majątku, aby oddać je innym. Jałmużnę
traktowano nie tylko jako gest godny pochwały czy oczyszczający, lecz powinność
wynikającą z obowiązku słusznego podziału dóbr. Miłosierdzie, rozumiane jako
konkretna dobroć podejmowana w imię
miłości Boga, stało się normą wewnętrzną dla dużej liczby wiernych. Nauka ta
była ciągle rozwijana i ubogacana przez
kolejne pokolenia chrześcijan.
Z innych pobudek – pozareligijnych,
lecz równie szlachetnych, gdyż poważnie traktujących powszechne braterstwo ludzi, wynikała filantropijna działalność społeczna. Była ona już obecna w
starożytnej Grecji, gdzie dobroczyńcami
stawali się władcy, sędziowie, zamożni
i wpływowi ludzie. Przez całe wieki zamożniejsi poczuwali się do obowiązku
podejmować działania na rzecz ubogich
i głodnych.
Poczucie odpowiedzialności za innych
wzrastało wraz z tworzeniem się pojęcia
globalnego świata, w którym poszczególne narody i państwa dzielą wspólny
los, stają się świadomą swej tożsamości
jedną rodziną ludzką. Powoli planeta stawała się ojczyzną wszystkich, a fakt ten
stanowił podstawę do powszechnego
wezwania do braterstwa. Proces globalizacji przyspieszał potrzebę uświadomienia narodom solidarności wszystkich ludzi, w której duchu należało ją budować.
Analizy postępującej globalizacji łączyły
się z przypominaniem prawa wszystkich
ludzi do owoców ziemi. Globalna analiza
świata współczesnego, a zwłaszcza dyskusja nad jego przyszłością i możliwo-
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ściami rozwoju, doprowadziła do sformułowania postulatu umiarkowanego
bogactwa. Cnota umiarkowania, realizowana w jej najszerszym możliwym zakresie, czyli ogólnoludzkim, jawi się jako
środek i szansa dla społeczności ludzkiej.
Idea „umiarkowanego bogactwa” może
spełnić potrójną rolę w świecie:
1. wychowawczą – uwalnia od przywiązania do zbędnych pragnień i oczekiwań materialnych; w miarę jak życie
jest wygodniejsze i przyjemniejsze,
zwiększa się przywiązanie do niego,
zwiększa obawa o nie, rodzą się niepotrzebne lęki przed cierpieniem z powodu utraty owych wygód; pogoń za
bogactwem materialnym łatwo przeradza się w formę zniewolenia;
2. terapeutyczną – umiar bogacenia pozwala stworzyć system społeczny dający poczucie bezpieczeństwa socjalnego,
wyzwolenie od lęku przed biedą i marginalizacją jednostki i rodziny; pomaga
wyzwolić się od uczucia zazdrości i zawiści; ułatwia wyzwalanie się od pożądań, a tym samym osiąganie dojrzałości,
której cechą jest zaspokojenie potrzeby
bliskości i niezależności jednocześnie;
3. regulującą – gdyż stwarza nowe relacje w społeczeństwie, umożliwia dojście do głosu „przymierza: wolnego
rynku i solidarności”.
Cnota umiarkowania jest nazywana
również w nauce katolickiej „wstrzemięźliwością”. Wiąże się to z faktem, iż
aby zapanować nad pożądliwościami
i pragnieniami ciała człowiek nie powinien przekraczać właściwej granicy
w stosunku do samego siebie i innych.
Umiar w konsumpcji jawi się jako jeden
z aspektów owej drogi poszukiwania
pełni człowieczeństwa. Jest jednocze11

śnie jednym z ważnych przejawów miłości ewangelicznej, która nie pozwala nie
dostrzegać potrzebujących, głodnych
i spragnionych. „Wspólny stół” ziemi
nie może być bezprawnie zawłaszczany przez silniejszych i sprytniejszych,
zwłaszcza, gdy chodzi o dobra niezbędne do życia i zachowania zdrowia.11
Education for Moderation
In the article the author discusses
the concept of moderation from many
points of view. At first he presents the
physical aspect of moderation and then
he shows the issue from biblical and
Church Fathers’ perspectives moving to
the ethical aspect. The article discusses
theoretical and practical aspects of the
issue. The article reads easily because
its content has been presented in a
clear way. Moderation has educational, therapeutic and regulatory dimensions and can be a virtue in many life
spheres. It touches almost every aspect
of human life. It is an essential element
of correctness and ordinariness of human existence.
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