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PALAMA V RUSKU A JEHO POROVNANIE V DIELACH KARDINÁLA 

TOMÁŠA ŠPIDLÍKA 

 

Po Gorbačovovej perestrojke a páde totalitného režimu v ZSSR sa Rusko stalo 

jednou z krajín, kde sa začal nevídaný knižný boom s duchovnou a teologickou 

literatúrou. Niet divu, veď predtým vydávanie akejkoľvek náboženskej literatúry 

bolo zakázané. Dlhodobý pôst v tomto smere v ruskom národe je príčinou veľkej 

knižnej úrody. Keďže svoj pobyt v Moskovskej duchovnej akadémii v r. 1986-1988 

som zavŕšil obhajobou kandidátskej práce1 na tému „Asketické učenie sv. Gregora 

Palamu2“, ani po návrate domov som neprestal sledovať vydávanie literatúry o tomto 

významnom byzantskom pravoslávnom biskupovi. Preto som sa rozhodol našu 

teologickú verejnosť informovať o publikáciách, vydávaných v poslednom období. 

Z predrevolučných vydaní je známe vydanie cirkevného historika prof. I. Solovjova3, 

biskupa Arsenija4 a tiež Filokália5. List6, ktorý napísal svätý Gregor Palama už ako 

biskup svojím veriacim zo zajatia, do ktorého sa dostal kvôli neopatrnosti istého 

kapitána pri cestovaní loďou. V tomto mohamedánskom zajatí bol asi rok a následne 

bol z otroctva vykúpený.  

                                                 
1 Pozri ЦАП А.: Аскетическое учение св. Григория Паламы: Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата богословия. Загорск 1988. Машинопись. Nachádza sa v knižnici Moskovskej 
duchovnej akadémie.  

2 Vedúcim mojej práce bol známy patrológ prof. Konštatin Evfimovič Skurat a oponentom významný 
byzantológ o. Valentín Asmus. Po smrti arcibiskupa Vasilija Krivošeina (1900-1985) boli vydané jeho 
teologické štúdie, kde jedná z nich sa venuje „Asketickému a teologickému učeniu sv. Gregora 
Palamu“. (Pozri КРИВОШЕИН, В.: Богословские труды. Нижний Новгород 1996, s. 114 -228). 
Pôvodne bolo toto dielo vydané v Prahe r. 1936 na seminárii Kondakovium. (Pozri KRIVOCHÉINE, 
B. Seminarium Kondakovianum, sv. 8. Praha 1936. In: ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu. 
Systematická příručka. Olomouc 2002, s. 407). 

3 СОКОЛОВ И.: Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, его труды и учение об исихии. 
Санкт Петербург 1913. Opätovné vydanie doplnené o Nikifora Vlemidda: Byzantský imperátor 
Izák II. Angel vyšlo v S.-Peterburgu 2004.  

4 АРСЕНИЙ, Е.: Святителя Григория Паламы, митрополита Солунского три творения доселе не 
бывшие изданными. Новгород 1895. 

5 Добротолюбие. Том 5. Москва 1900. 
6 Pozri Св. Григорий Палама. Письмо своей Церкви // БТ. Юбилейный сборник Московской 

Духовной Академии. М. 1986. 



 
 

- 139 - 

Homílie1 svätého Gregora Palamu v troch dielach boli pôvodne vydané 

v Kanade 1968, 1975, 1984 a išlo o preklad kázní archimandritu Ambróza – Pogodina, 

ktoré boli opätovne vydané v Moskve r. 1994. Ide o súbor 68 kázni, ktoré predniesol 

svojim veriacim v priebehu celého cirkevného roku. Súčasťou druhého dielu je aj 

homília o pravoslávnej viere2, ktorú zvlášť vydal v preklade atoský mních otec 

Ilarion, Holanďan, ktorý sa stal pravoslávnym a vo svojom svetskom živote bol 

dirigentom symfonického orchestra.  

 Túto kanadskú verziu som mal počas svojho písania v ZSSR a podarilo sa nám 

ju s niekoľkými odvážlivcami ako mníchom Sergejom3 Čekurašvilim potajomky4 

oxeroxovať a dostať do obehu. Taktiež knihu Triady5 svätého Gregora Palamu som 

počas svojho pobytu v Trojicko-Sergejevskej Lavre vo vtedajšom Zagorsku mal iba 

neoficiálne vydanie, a preto som sa o ňu nemohol oprieť. Oficiálne boli Triady 

vydané v Moskve až po páde totalitného režimu roku 1996.  

S takmer totožnými dielami o svätom Gregorovi Palamovi sa stretávame 

u ďalších dvoch autorov. Prvý z nich je archimandrita Cyprian6 Kern, ktorý napísal 

v zahraničí ako emigrant, pôsobiaci v službách Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí 

„Antropológiu sv. Gregora Palamu“. Ďalším je nádejný, mladý7 cirkevný historik a 

byzantológ Dmitrij Igorjevič Makarov nar. r. 1977, učiteľ Jekaterinburskej 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы / Пер. с греч. архим. Амвросия (Погодина). Тома 1- 

3. Москва 1994.  
2 ИЛАРИОН, С.: Исповедание православной веры святого Григория Паламы. Москва 1995. U nás sa 

s prekladom tohto textu stretávame u o. prof. J. Šafina. (Pozri OCM 3 Prešov 1999, ktorý preložil 
z češtiny od doc. P. Milka). Toto vyznanie viery nachádzame tiež u komárňanského vladyku 
Tichona (Hollosyho). (Pozri Homília o Pravoslávnej viere. In: Pravoslávne vyznanie viery. Trnava 
2010, s. 6-12). 

3 Teraz pôsobí v Gruzínskej pravoslávnej cirkvi ako Nekresský arcibiskup. Dodnes sa pamätám 
a smejem sa, ako som ho raz ako mnícha navštívil v jeho mníšskej cele, kde ležal na posteli a trel 
o seba dva kamene. Keď som sa ho spýtal čo robí, posunkami mi naznačil, že robí zlosť tým, ktorí 
odpočúvali jeho mníšsku celu. V tom čase bol celý kláštor aj akadémia odpočúvaný štátnou tajnou 
políciou, takže zvyčajne sme pri rozprávaní púšťali rádio, alebo magnetofón, aby nevedeli o čom sa 
rozprávame.  

4 V tom čase sa takéto veci trestali väzením a prevážať takéto xeroxové kópie cez hranicu bolo tiež 
veľmi nebezpečné. 

5 ВЕНИАМИНОВА М.: Св. Григорий Палама. Триады в защиту безмолвствующих. Мocква 1996. 
6 (1899-1960) Pozri КEPH, K.: Антропология святого Григория Паламы. Мocква 1996. s. 451. 
7 Narodený r. 1977. 
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Pravoslávnej duchovnej seminárie, ktorý sa zaoberá zvlášť Paleologovskou epochou. 

Jeho dielo „Antropológia a kozmológia sv. Gregora Palamu1“. Konštantinopolský 

patriarcha Filoteos2 bol autorom, ktorý ako prvý napísal životopis svätého Gregora 

Palamu. Ďalším významným teológom, ktorý sa dosť hlboko venoval tomuto 

významnému svätému otcovi bol prot. Alexander Meyendorff3, výsledkom čoho je 

jeho kniha4 „Život a práca sv. Gregora Palamu“. Ďalšou zaujímavou knihou, ktorú 

preložil z gréckeho originálu G. Prochorov5 je dielo významného byzantského 

štátnika, neskôr mnícha, Jána Kantakuzina. V tomto diele „Beseda s pápežským 

legátom Pavlom“ sa rozoberá cirkevná politika rímskeho pápeža smerom 

k pravoslávnemu konštantinopolskému patriarchovi. Dialóg medzi 

konštantinopolským imperátorom Kantakuzinom a pápežským legátom Pavlom sa 

vedie z toho dôvodu, či uzná Pravoslávna cirkev rímskeho pápeža za hlavu Cirkvi 

a bude ho počúvať a podriadi sa Rímu. 

 Ďalšou zaujímavou vedeckou publikáciou, ktorá bližšie opisuje filozofické 

a teologické aspekty palamistických sporov je pamiatka a dielo byzantského 

aristokrata Georgia Fakrasisa6, priameho účastníka sporov. Veľmi dôležitým 

                                                 
1 Pozri МАКАРОВ, Д.: Антропология и космология святого Григория Паламы. С.- Петербург 2003, s. 

534. 
2 Pozri ФИЛОТЕЙ, П.: Житие св. Григория Паламы. Свято -Троицкая Сергиева Лавра 2004. 
3 Kardinál T. Špidlík spomína jedno z najpodstatnejších diel sv. Gregora Palamy a to Triady, ktoré 

napísal na obranu hesychastov. (Pozri ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. Praha 
1999, s. 24), pričom sa odvoláva na francúzske publikácie MEYENDORFF, J.: Palamas (Grégoire) DS 
12 (1984) sl. 82-107. Triades franc. preklad a vydanie MEYENDORFF, J.: 2 sv. Louvain 1959, 2. vyd. 
1974. (Tamže s. 291), kde sa pán kardinál odvoláva sa na Triades pour la Défense des saints 
hésychastes II. 2. 12. 2. vyd. Louvain 1974, s. 342.  

4 Pozri МЕЙЕНДОРФ, И.: Жизнь и труды св. Григория Паламы. С.- Петербург 1997, s. 478. Ide o 
preklad, ktorý vyšiel vo francúzštine r. 1959 v Paríži pod názvom: Introduction a l´étude de 
Grégoire Palamas. Kardinál Tomáš Špidlík poukazuje na dielo otca Meyendorffa (St. Grégorie 
Palamas et la mystique orthodoxe. Paris 1959, s. 432), v ktorom sv. Gregora Palamu definuje ako 
teoretika, ktorý vysvetľuje učenie o žboštení a videní táborského svetla. (Pozri ŠPIDLÍK, T.: 
Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka. Olomouc 2002, s. 28). Pán kardinál poukazuje, 
že sv. Gregor Palama z pojmu zbožštenia urobil základ svojej teologickej syntézy. (Tamže, s. 72), 
pričom sa odvoláva na dielo MANTZARIDES, G.: Učení o zbožštení člověka u Řehoře Palamy. 
Thesaloniky 1963, ktoré bolo publikované pôvodne v gréčtine.  

5 КАНТАКУЗИН, И.: Беседа с папским легатом. Против иудеев. С.- Петербург 2008. 
6 ФАКРАСИС, Г.: Диспут свт Григория Паламы. Афон 2009. 
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prínosom je preklad s komentárom A. Sidorova1 150 nových kapitol o Gregorovi 

Palamovi doposiaľ v ruštine nevydaných. Na svätej hore Athos bola v r. 2000 vydaná 

publikácia archimandritom Georgijom s názvom „Sv. Gregor Palama učiteľ 

zbožštenia2“, ktorá bola opätovne vydaná r. 2006 v Perme.  

S Božou pomocou sa podarilo publikovať v Moskve aj mne dve3 monografie 

o svätom Gregorovi Palamovi. 

Toto je stručný výpočet niektorých kníh o významnom byzantskom 

a pravoslávnom svätcovi 14. storočia, ktoré boli v Rusku publikované za posledné 

obdobie.  

Záujem rímsko katolíckej cirkvi v poslednom čase o pravoslávie v Byzantskej 

ríši a v Rusku je čoraz väčší. A niet divu, veď do veľkého rozkolu roku 1054 sme 

tvorili „jednu, svätú, katolícku - všeobecnú a apoštolskú Cirkev“ Christovu. Takto to 

vyznávajú pravoslávni kresťania na každej liturgii po celom svete dodnes, keď 

spoločne vyznávajú v chráme Niceo - carihradský symbol viery v nezmenenej 

podobe zo 4. storočia, ktorý bol vytvorený svätými otcami, biskupmi a teológmi na 

prvých dvoch všeobecných snemoch. Kardinál Tomáš Špidlík je toho názorným 

príkladom. Práve jeho, tri rozsahom obrovské diela, sú jasným dôkazom toho, že 

dnešný sekularizovaný kresťan má opätovne hľadať duchovnú potravu a duchovné 

lieky v Cirkvi ako duchovnej nemocnici. Iba ak si budeme uvedomovať svoje 

hriechy, vášne a nedostatky a budeme sa chcieť liečiť za pomoci svätých tajín – 

sviatosti s pokorou, plačom a liekom a s vierou, že najlepším „Lekárom“ je Christos, 

môžeme sa s Božou pomocou uzdraviť. Kardinál Špidlík sa veľmi detailne zaoberal 

všetkým, čo pravoslávna modlitba, bohoslužba, mystika, askéza prináša 

v kláštoroch, alebo i na farnostiach vo svete. Vyššie spomenuté diela sú akýmsi 

akademickým a teologickým pokusom systematizovať a konkretizovať všetko, čo je 

                                                 
1 СИДОРОВ, А.: Свт. Григорий Палама Aрхиепископ Фессалоникский. In: Богословские труды 39. 

Мocква 2004. 
2 ГЕОРГИЙ, А.: Святитель Григорий Палам учитель обожения. Афон 2000. 
3 Pozri ЦАП, А.: Св. Григорий Палама и его эпоха. Мocква 2005. ЦАП, А.: Богословие святого Григория 

Паламы. Мocква 2009.  
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v pravosláví dôležité, pričom poukázal aj na významnejšie osobnosti medzi 

pravoslávnymi mníchmi, biskupmi, kňazmi, teológmi, či filozofmi. 

Kardinál Špidlík ukázal ako jeden z prvých priekopníkov hlbší záujem 

o Pravoslávnu cirkev a jej duchovnosť, i keď slovo pravoslávny, takmer vždy 

nahradzuje pojmom východný1. Snaží sa búrať isté predsudky voči pravosláviu ako 

akémusi cudziemu ruskému exportu, vďaka ktorému sa táto „komunistická viera“ 

dostala na územie ČSSR a dnešného Slovenska. Pričom správne poukazuje, že Rus 

prijíma kresťanstvo roku 988, keď knieža Vladimír a kňažná Oľga a spolu s nimi aj 

celý národ prijímajú krst. Je pravda to, že vo svojom diele sa už bližšie nezaoberá 20. 

storočím v ZSSR, kde Ruská pravoslávna cirkev zažila jedno z najväčších 

prenasledovaní, pretože táto problematika sa dnes veľmi intenzívne skúma a archívy 

odkrývajú svoje hrozné tajomstvá.  

Doba, v ktorej žijeme, je taká, že sa môžeme navzájom duchovne spoznávať, 

obohacovať a vzájomne si vymeniť isté pastoračné, či kresťanské skúsenosti. 

Vzájomne spolupracovať, rozprávať sa, počúvať jeden druhého, čo je tá najlepšia 

forma ekumenizmu, ktorú môžeme teraz robiť. Na to, aby sme sa zjednotili vo viere 

a v eucharistickom živote, je potrebný ešte istý čas, ale najviac je potrebná veľká 

túžba po poznaní pravdy, pokora, a zbavenie sa predsudkov.  

                                                 
1 Tento pojem východný nie je presný, pretože čitateľ nevie, či ide o pravoslávneho, gréckokatolíka, 

alebo nejakú východnú orientálnu sektu, i keď v prípade kardinála T. Špidlíka je to samozrejme 
jasné. Viaceré publikácie v poslednom období, vydávané na Slovensku, či v Čechách zavádzajú 
a neinformujú pravdivo, že ide o pravoslávne preklady. Napr. Pútnik, Ľudia a démoni. (Pozri 
РOДИОН, С.: Люди и демони. Киев 2004). Taktiež veľmi kontroverzným a značne zavádzajúcim je 
dielo Mgr. Antonína Čížeka – Synaxár (ČÍŽEK, A.: Synaxár – životy svätých. Prešov 1998), ktoré bolo 
vydané s požehnaním gréckokatolíckeho prešovského biskupa Jána Hirku. Autor v diele píše o 
mnohých pravoslávnych svätých, najmä ruských a podáva ich ako keby boli „možno“ 
gréckokatolíci. Iné je, keď opisuje životy svätých spoločne uznávaných pred veľkým rozkolom roku 
1054, ktorí sa rovnako uznávajú na východe i západe, čiže medzi pravoslávnymi, gréckokatolíkmi aj 
rímsko katolíkmi. V tomto diele, i keď samozrejme beriem na vedomie kanonizáciu za mučeníka 
a svätca zo strany gréckokatolíckej cirkvi, a to Josafata Kunceviča je tento človek z pohľadu 
Pravoslávnej cirkvi považovaný skôr za psychicky chorého, prílišne, až nezdravo horlivého 
fundamentalistu, provokatéra a askétu nachádzajúceho sa v sebaklame. (Pozri CAP, A.: Pohľad 
Pravoslávnej cirkvi na Josafata Kunceviča – svätca a mučeníka gréckokatolíckej cirkvi. In: 
Pravoslávny teologický zborník 25/10. Prešov 2002, s. 222-253). 

 


