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VÝZNAM TERMÍNU „HESYCHAZMUS“ 

 

Pojem „hesychazmus“, ako ho formuluje prot. J. Meyendorff aj doc. A. I. 

Sidorov1 má štyri odlišné významy, s ktorými sa stretávame v dielach súčasných 

pravoslávnych teológov, historikov, patrológov, byzantológov zaujímajúcich sa 

o Palamu alebo o významných askétov Cirkvi. 

Prvý význam tohto slova, ktorý je najstarší, označuje pustovnícku formu 

kresťanského mníšstva, tzv. eremitov v Egypte, Palestíne a Malej Ázii na konci 3. 

stor. a začiatkom 4.stor. Zmysel slova je „pokoj, ticho, neustála modlitba“, čo je 

ideálom individuálneho – pustovníckeho spôsobu života. Mnícha hesychastu 

spoznávame podľa vnútornej modlitby, t.j. práce rozumu – умным деланием, ktorý 

sa usiluje o vlastné, osobné zbožštenie. To je počiatok premenenia ľudí celého sveta. 

Slovo premenenie vyjadruje vlastne evanjeliové preobrazenie – преображение, kde 

s pomocou Božou môžeme zmeniť seba, ale aj celý svet.  

Druhý zmysel slova hesychazmus vyjadruje psychosomatickú metódu Isusovej 

modlitby, o ktorej nachádzame zmienky u sv. otcov. Prot. J. Meyendorff2 však 

poukazuje na to, že v týchto storočiach sa nehovorí o pustovníctve, ale o patričnej 

duchovnej škole života, ktorá sa mohla prejavovať aj v tzv. общежительных 

monastieroch, t.j. kde bol spoločný život bratov – mníchov alebo aj vo svete, kde sa aj 

veriaci mohli modliť modlitbu: „Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja 

hrišnaho.“  

Tretí význam slova „hesychazmus“ sa používa ako synonymum termínu 

„palamizmus“, t.j. synonymum systému teologických pojmov, ktoré vypracoval 

Palama v polemike s Barlaámom, Akindinom a ďalšími protivníkmi, a to tvrdenie 

o reálnej možnosti kontaktu s Bohom cez osobnú skúsenosť, nie iba v intelektuálnej 

rovine.  

                                                 
1 СИДОРОВ, А.: Трактат «Метод священной молитвы и внимания» и его место в традиции 

исихазма // Богословский вестник. 1996. № 2. Москва 1996, s. 90-127.  
2 МЕЙЕНДОРФ, И.: Православие в современном мире. Минск 1995, s. 162-163. 
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Posledný v poradí štvrtý význam vyššie uvedeného slova je „politický 

hesychazmus“, ktorý označuje sociálny, kultúrny a politický program, ktorý sa 

uskutočňoval v 14. storočí známymi byzantskými dejateľami, ako napr. J. 

Kantakuzinom, patriarchom Filoteom a metropolitom Cypriánom1 a svojím vplyvom 

zasiahol aj slovanské krajiny.  

Avšak vo svojej podstate podľa J. Meyendorffa všetky štyri významy slova 

hesychazmus majú hlbokú vnútornú spätosť2. Prof. Sokolov3 poukazuje na to, že 

tento termín hesychia nemal spočiatku, napr. v Novom Zákone, blízky a špecifický 

význam, aký dostal neskôr v asketickej literatúre. Kde si hesychasti kladú za cieľ 

úplnú a nerozdelenú jednotu s Bohom, vyberajú si jediný spôsob pre dosiahnutia 

tohto cieľa – úplne vzdialenie sa z tohto sveta a neustálu modlitbu v mlčaní.  

„Hesychasta“ – píše preosvietený Porfýrij, - je mních, ktorý našiel pokoj 

a netúži po všetkých márnivostiach a svetských starostiach. Nezaoberá sa ničím, 

okrem duchovného vo svojom hesychastirione, t.j. pokojnej a skromnej kélii a pritom 

sa neustále modlí a mlčí“4. Hesychasta v pravom zmysle slova je vlastne mlčanlivý, 

t.j. ten, ktorý nehovorí, pretože žije sám a rozpráva sa iba s Bohom.  

Dôležitým modlitebným centrom na Atose je tzv. hesychastirion Savy Chalda, 

ktorý bol premenovaný na Maguly a bol založený v 9. storočí. Význam tohto miesta 

bol práve v duchovnom zdokonaľovaní sa mníchov, v tichu a s pomocou Isusovej 

modlitby. Práve duchovný stav bezvášnivosti, na ktorý poukazuje napr. svätý 

Maxim Vyznávač je u Palamu nahradený termínom hesychia, t.j. nájsť pokoj a vyšší 

stupeň očisteného, triezveho umu. Pritom nezáujem o svetské veci z pohľadu 

mnícha, ktorý sa chce čo najviac priblížiť k Bohu, nie je nič nenormálne ani chorobné. 

Pritom Palama vo svojich dielach používa termín bezvášnivosť a hovorí 
                                                 
1 ПРОХОРОВ, Г.: Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Ленинград 1978, s. 

12. 
2 МЕЙЕНДОРФ, И.: О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии 

Восточной Европы в XIV в. // Вопросы истории русской средневековой литературы. ТОДРЛ. Том 

XXIX. Ленинград 1974, s. 292-295. 
3 СОКОЛОВ, И.: Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, его труды и учение об исихии. 

Санкт Петербург 1913, s. 9 
4 КEPН, К.: Антропология святого Григория Паламы, Москва 1996, s. 133.  
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o bezvášnivosti – бесстрастии. Palama v kázni na sviatok Uvedenia do chrámu 

najsvätejšej Bohorodičky poukazuje na to, že Božia Matka, ktorá žila pri 

jeruzalemskom chráme a od troch rokov sa neustále modlila, svojím spôsobom 

života vlastne založila – vytvorila „hesychastickú cestu“. Stala sa vzorom 

a ochrankyňou všetkých cvičiacich sa v zdokonaľovaní a neustálej modlitbe1. Ešte 

pred Bohorodičkou začínal svoj asketický život svätý Ján Krstiteľ životom na púšti – 

osamote, kde sa neustále modlil. Hesychazmus ako počiatok duchovného života 

spomínajú kapadockí otcovia i sv. Makarij Egyptský v 4. stor., Evargij Pontský 5. 

stor., Diadoch z Photiky – Dionýz Areopagita 5. stor., sv. Ján Lestvičník 7. stor., sv. 

Maxim Vyznávač 7. stor., sv. Simeon Nový Teológ 11. stor., sv. Nikita Stitat 11. stor. 

a sv. Gregor Sinajský 14. stor.2  

Hesychia sa považovala za taký ťažký a na druhej strane natoľko vážny spôsob 

asketizmu, že nie každý ho mohol praktizovať a užívať jeho plody, ak neprešiel 

všetkými patričnými stupienkami hesychastského rebríka. Samotní hesychasti 

vraveli: „Hesychia môže potopiť veľmi mnohých a je málo tých, ktorí poznajú 

metódiu – filozofiu hesychie po Bohu“. Na prvom stupni sa „začínajúci askéti“ 

zdokonaľovali a zbavovali vášní tak, že sa cvičili v spievaní žalmov a prechádzali na 

ďalší stupeň „čosi už dosahujúcich“ a potom ďalej „už dosahujúcich“, keď navykli 

k modlitbe. Ďalším stupňom hesychie, ako udáva prof. Sokolov3 bol stav, pri ktorom 

um odchádzal za hranice zmyslového a rozumového sveta. Pritom bol úplne 

necitlivý k tomuto svetu, vonkajším okolnostiam, kde sa dotyčný stával „hluchým 

a nemým“ a po nej nasledoval údiv, veselosť a radosť zo stretnutia s Bohom.  

Všetky predchádzajúce stupne pripravili askétu – „duchovného hrdinu“ 

k videniu Boha. Takíto askéti sa nazývali „dokonalými“, pretože najdôležitejšia 

podstata hesychie spočívala vo videní a hľadení na Boha. Takým bol napr. v Starom 

Zákone Eliáš, ktorý videl Boha rovnako ako pred ním Mojžiš. Tento najvyšší stupeň 

                                                 
1 КEPН, К.: Антропология святого Григория Паламы, cit. dielo, s. 419.  
2 JOANIDIS, N.: Isichastički pokret u 14. om veku // Teološki pogledi. № 4. Beograd 1983, s. 181. 
3 СОКОЛОВ, И.: Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, cit. dielo, s. 18. 
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dosiahli však iba máloktorí a mnohí ostali iba na prvom stupni, ktorý bol tiež známy 

pod názvom „cvičiaci – praxujúci“. Videnie Boha – созерцание tak prakticky zaniklo 

a zabudlo sa na neho. Preto Palama tento najvyšší stupeň nazýva tiež “myslením na 

Boha”, “modlitbou, vďaka, ktorej vidíme Boha”, alebo “najvyššia práca videnia 

Boha”1.  

Je potrebné konštatovať, že aj v učení o nestvorených a nehmotných energiách, 

ktoré sa často kategorizujú termínom hesychazmus, Palama videl iba svätootcovské 

bohoslovie a to vzťah Boha k stvorenému svetu.  

 

 

 

                                                 
1 Василий (Кривошеин), архиеп.: Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы // БТ 

1952-1983 гг. Статьи. Доклады. Переводы. Нижний Новгород 1996, s. 115. 


