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ÚVOD - SVÄTÝ GREGOR PALAMA A JEHO DOBA 

Štrnáste storočie v dejinách Byzancie je dosť podrobne 
preskúmané, predovšetkým preto, že v tomto veľkom impériu 
a v tomto období došlo k mnohým podstatným zmenám. By-
zancia mala významné postavenie v ekonomickom, politic-
kom, kultúrnom a náboženskom živote civilizovaných národov. 

Byzancia 14. storočia stratila svoje prvenstvo i význam naj-
mocnejšieho štátu vo svete. Neustále ju ohrozovali Turci, Flo-
rentínci, Katalánci a tiež Bulhari a Srbi. Ekonomická situácia 
bola pomerne zlá, nakoľko väčšia časť domáceho obchod-
ného trhu sa nachádzala v rukách cudzincov. Pri tom všetkom 
štát veľmi trpel, lebo tam prebiehal vnútorný boj politických 
strán. Po smrti imperátora Andronika III. Paleológa (1341) zís-
kal moc Ján Kantakuzin. Nástupcom trónu sa však stal Ján V. 
Paleológ, keďže ešte nebol plnoletý; Kantakuzin bol vlastne 
jeho vychovávateľom a spoluvládcom. Vdova Andronika III. 
Anna Savojská, matka Jána V., spolu so svojimi zástancami 
chcela vojenským prevratom uchvátiť moc. Kantakuzin za po-
moci tureckých vojsk, ktoré si povolal na pomoc, odrážal sna-
hy zo strany Paleológov, ktorí sa usilovali o jeho odstránenie 
ako politického protivníka. Čo sa týka pomerov mesta Solún, 
ktoré bolo významným politickým, obchodným i náboženským 
centrom, kde bol svätý Gregor Palama ustanovený na biskup-
skú katedru, boli vlastne rovnaké ako v celom impériu. 

V Solúni žilo približne 40 000 obyvateľov. Mesto bolo roz-
delené na dva tábory. Proti mestskej vrchnosti, ku ktorej patrili 
predstavitelia aristokratických rodov, bohatí kupci i vyššie du-
chovenstvo, povstal národ. V prvej svojej kázni, ktorá sa dotý-
kala povstania horlivcov - zelótov v Solúni v rokoch 1342-
1349, svätý Gregor Palama hovorí: „Nenávisť, ktorá k nám 
prišla pôsobením pokušiteľa, mnohokrát už narušila našu jed-
notu, ktorá spočívala v láske k Bohu i navzájom k sebe. Nie-
lenže rozdelila ľudí v tomto meste, ale dochádza tu aj ku krvi-
prelievaniu a vraždám, nepokojom a zmätkom. Nenávisť roz-
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delila krajanov na nepriateľov, preto toto mesto nám pripomí-
na skôr mesto dobyté nepriateľmi, ktorí sa vyzbrojujú sami 
proti sebe“1. 

Zelóti si znepriatelili mnohých svojimi radikálnymi reforma-
mi, sekularizáciou cirkevných pozemkov a tiež pozemkov bo-
hatých obyvateľov. Na obvinenia svojich protivníkov odpove-
dali takto: „Čo je zvláštne na tom, že sme zobrali z kláštorné-
ho majetku a nasýtime týmto spôsobom niekoľko žobrákov, 
dáme kňazom to, čo potrebujú a okrášlime chrámy? Kláštor 
z toho nebude mať veľkú škodu, pretože pre ich potreby im 
ostane ešte dosť. A vôľa tých, ktorí dali tieto dary, nebude na-
rušená, lebo oni chceli urobiť niečo pre Boha a nasýtiť bied-
nych... Ak my za tieto dane vyzbrojíme vojakov, ktorí za nás 
pôjdu na smrť, za tieto svätyne, zákony, mesto, nebude to 
lepšie, ako keby ich mali všetky použiť mnísi a kňazi, veď oni 
na jedenie potrebujú pomerne málo. Málo potrebujú na preži-
tie tí, ktorí sedia doma a nie sú vystavení nebezpečenstvu...“2. 

Názory väčšej časti historikov sa zhodujú v tom, že nepo-
koje v Solúni boli sociálneho charakteru a bolo to najväčšie 
stretnutie chudobných a bohatých v impériu. Avšak pozerať sa 
na danú situáciu iba z tohto uhla by bola z našej strany veľká 
chyba. Postavenie krajiny a konkrétne i mesta Solún, kde žil 
svätý Gregor Palama, môžeme charakterizovať podľa ekono-
mických i sociálnych faktorov, ale nesmieme zabúdať aj na iné 
faktory, ktoré možno nie sú tak výrazné, ale sú oveľa 
vážnejšie alebo rovnako dôležité ako aj tie, ktoré vidíme 
na okraji historického života. Asi ťažko by sme duchovnú sfé-
ru mohli nazvať druhoradou. Cirkevný život bol vždy akýmsi 
meradlom toho, čo sa dialo vo svete. Tak to bolo aj v Byzancii 
v 14. storočí, kde bol narušený občiansky život. Svätý Gregor 
v jednej zo svojich kázní sa obracia k veriacim a zdôrazňuje 

                                                 
1 Gorniakov,V.,T.: Pervaja gomilia Grigorija Palamu, kak istočnik k istorii 

vostanija zilotov, Vizantijskij vremennik, tom1 (26) 1947, s. 265. 
2 Uspenskij,F.,I.: Istorija Vizantijskoj Imperii, Moskva 1948, s. 713. 
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hlavne to, že majú pred svojimi očami prameň zbožnosti 
a kresťanstva, avšak ich život sa protiví evanjeliovým priká-
zaniam. „Takými sa javia tí, ktorí burcujú iných proti nadriade-
ným mesta a dennodenne majú kvôli vám veľké starosti. Ta-
kisto tí, ktorí neprejavujú patričnú lojalitu kráľovi, ktorý bol 
na toto miesto ustanovený Bohom a vystupujú proti Christovej 
Cirkvi a nerozumne tak podporujú besnivú zlosť nasmerovanú 
na predstavených v Cirkvi, ktorí sa o nich starajú, modlia sa 
za nich, želajú a činia im dobro, koľko je v ich silách"3. 

Je zaujímavé, že svätý Gregor Palama videl jasne príčinu 
v mamonárstve, pretože práve toto rozdelilo ľudí na rôzne 
skupiny a narušilo rodinné vzťahy. „Z lásky k peniazom ľudia 
zapredávali i svoje občianstvo, prechádzali do iného vojska, 
nespravodlivý sudca predával zákon, svedok pravdu a naj-
hlavnejšie je to, že každý z nich vlastne zapredal svoju dušu“4. 
Nespravodlivosť prenikla do celej spoločnosti, vládlo násilie 
a klamstvo. Charakteristickou črtou tejto epochy bolo vzájom-
né nepriateľstvo. 

„Bedári veľmi kričia na tých, ktorí vládnu a ich podporujú, 
na tých, ktorí slúžia vo vojsku. Nevedia zniesť nemilosrdnú 
morálku vyberačov daní, neustály útlak a krivdu zo strany 
silnejších na tomto svete“5. 

Je pravdou, že keď kráľovná Anna súhlasila s požiadav-
kami Jána Kantakuzina, na čas sa tento politický boj utíšil, ale 
to neznamená, že vo vnútri štátu medzi politickými stranami 
už boj prestal. Boj medzi Kantakuzinom a Paleológmi skončil 
víťazstvom Kantakuzina, ktorý vydal svoju dcéru za Jana V., 
a tak sa dostal do príbuzenského vzťahu s následníkom trónu 
(1346). Okrem toho veľké nebezpečenstvo hrozilo impériu aj 
od cudzích najatých vojsk - žoldnierov, ktorých byzantskí vla-
dári boli nútení privolávať na pomoc proti vnútorným nepriate-

                                                 
3 Besedy svjatiteľa Grigorija Palamy, tom 3, Montreal 1984, s. 43-44. 
4 Besedy svjatiteľa Grigorija Palamy, tom 3, s. 226. 
5 Besedy svjatiteľa Grigorija Palamy, tom 3, s. 236. 
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ľom. V impériu, ako o tom svedčia určité historické údaje, bola 
asi polovica cudzincov6. 

Byzancia bola v hlbokom úpadku. V bojoch s vojskami iných 
krajín utrpela mnoho porážok a v mnohých prípadoch ich od 
porážky zachránilo len diplomatické majstrovstvo, ktoré spočí-
valo vo využití svojich spojencov v boji s nepriateľom. 

Štátna politika bola veľmi úzko spojená s cirkevným živo-
tom. Súlad medzi cirkevnou a svetskou mocou bol charakte-
ristický zvlášť pre Byzantské impérium. Obidve politické stra-
ny, ktoré sa usilovali o moc, boli podporované patričnými cir-
kevnými kruhmi. Za Paleológov bola skupina ľudí v Cirkvi, 
ktorá súhlasila s myšlienkou únie. Na jej čele stál konštantíno-
polský patriarcha Ján Kalekas. 

Patriarchovia Izidor, Kalist a Filotej stáli na strane Kantaku-
zina a snažili sa ochrániť pravoslávnu vieru. Na tejto strane 
stál aj svätý Gregor Palama a mnísi z Atosu, ktorí súhlasili 
a podporovali jeho asketické i teologické názory. 

Cisár Andronik III. cez Varlaáma, západného mnícha, „kto-
rý prijal pravoslávnu vieru“, a neskôr i Ján V. Paleológ, pod-
nikli určité kroky k tomu, aby získali pomoc zo Západu. Cir-
kevná únia s Rímom sa v Byzancii rodila z politických záuj-
mov. Ján Kantakuzin sa na žiadosť Jána V. Paleológa stretol 
s pápežským poslom Pavlom roku 1367, kde v mene cisára 
mal viesť rozhovory o únii. Ak by sa Západu podarilo presved-
čiť Kantakuzina ako vedúcu osobnosť, možno by tento variant 
v tejto zložitej situácii prijala aj celá Byzancia. Avšak križiacke 
výpravy z minulosti boli dôkazom „pomoci“ pápežského trónu, 
ktorá spočívala v podrobení si impéria a zničení nezávislosti 
Pravoslávnej cirkvi od Ríma. Zvlášť posledná križiacka výpra-
va v roku 1204 znamenala pre Byzanciu skutočnú pohromu. 
Kantakuzin videl jediné východisko z tejto krízy v spojení sa 
s Turkami, alebo križiackej výprave pravoslávnych národov, 

                                                 
6 Syrku,P.: K istorii ispravlenija knig v Bolgarii v 14 veke, London 1972, s. 

119. 
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o ktorú usiloval patriarcha Filotej. Z hľadiska Cirkvi bol Kanta-
kuzinov plán výhodnejší než prijatie únie. Turci, ako o tom 
svedčí svätý Gregor v zajatí, „nežiadali meniť dogmy, a do-
konca dovoľovali kresťanom mať chrámy, modliť sa a spove-
dať, kňazi mohli utešovať svojich veriacich“7. Politické nepo-
koje sa zosilňovali zápasom dvoch veľkých cirkevných skupín. 
Jedni sa nazývali „prísni horlivci“ a druhí „politici“. Prví sa sna-
žili, aby Cirkev bola úplne nezávislá na svetskej moci. Pod-
statnú časť tejto strany tvorili mnísi. Avšak stranu „politikov“ 
tvorili zväčša ženatí kňazi, ktorí vo vzťahu k štátu boli veľakrát 
ochotní robiť i kompromisy. 

„Politici“ veľakrát cúvali pred mocou imperátora a prejavo-
vali maximum lojality. Vo všetkých otázkach týkajúcich sa ná-
boženstva a pravoslávnej viery bola táto skupina veľmi umier-
nená, ktorej bol cudzí prísny asketizmus, a preto boli viacej 
naklonení osvietencom a ľuďom, ktorí sa zaoberali vedou, 
umením, než mníchom. 

Obdobie zápasu dvoch strán sa skončilo víťazstvom „hor-
livcov“, ktorí obsadili vyššie miesta - posty cirkevnej hierar-
chie. Práve pre toto obdobie sú charakteristické hesychastské 
spory. Atoskí mnísi podporovali stranu „horlivcov“, na čele kto-
rej stál svätý Gregor Palama. Na čele porazenej strany stál 
patriarcha Ján Kalekas, ktorý bol nepriateľom Jána Kantaku-
zina. Ján Kalekas bol odvolaný Posvätnou synodou spolu 
s Varlaámom a Akindinom za hlásané učenie, ktoré bolo 
v rozpore s učením Pravoslávnej cirkvi. Patriarchom sa stál 
Izidor, ktorý bol priateľom Gregora Palamu, a ten bol vysväte-
ný na biskupskú katedru v meste Solún. To bola krátka cha-
rakteristika obdobia v Byzancii v čase, keď žil svätý Gregor 
Palama. 

 
 

                                                 
7 Ekonomcev,I.,N.: Pismo svojej Cerkvi Svjatiteľa Grigorija Palamy, Bogo-

slovskije trudy - juvilejnyj sbornik, Moskva 1986, s. 307 – 308. 


