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ŽIVOTOPIS A JEHO LITERÁRNE DIELO 

 

Svätý Gregor Palama sa podľa mienky väčšiny pravoslávnych teológov narodil 

roku 1296 v Konštantínopole. Toho názoru je aj J. Meyendorff.1 Historické pramene 

staršie i novšie hovoria o poslednom desaťročí 13. storočia. Gregor pochádzal 

z významnej a vznešenej rodiny. Jeho otec Konštantín mal významné postavenie 

na kráľovskom dvore Andronika II. Paleológa. Tesne pred smrťou prijal mníšstvo 

a tiež nové meno Konstancij. Zomrel roku 1303. Gregor, ktorý bol jeho najstarším 

synom, sa tak dostal pod ochranu samotného cisára. Ten sa postaral o jeho výchovu 

a svojho chovanca predurčil na službu impériu ako štátneho zamestnanca. Gregor 

Palama preto získal na tú dobu vynikajúce vzdelanie a to v týchto vedách: gramatike, 

rétorike, fyzike, logike. Bol to vynikajúci základ, na ktorom mohol stavať a osvojovať 

si ďalšie vedomosti vtedajšej vedy, opierajúc sa o Aristotela. 

O tom, že výchova v rodine bola na patričnej duchovnej úrovni, svedčí aj 

fakt, že budúci obranca Pravoslávia okolo roku 1316 spolu so svojimi dvoma 

mladšími bratmi Makáriom a Theodósiom odišli na svätú horu Atos. To, že sa 

rozhodol prijať mníšstvo a úplne sa oddať Bohu, bolo výsledkom priateľstva 

s filadelfským biskupom Theoliptom a ďalšími mníchmi. Hlboká zbožnosť, dobrá 

výchova, utrpenie a rôzne skúšky v detstve (napr. skorá smrť otca), v dospelosti - 

politické problémy a intrigy ovplyvnili rozhodnutie 20 ročného Gregora pri výbere 

svojej životnej cesty. Neskôr prijala mníšstvo aj jeho matka a sestra. Počas cesty 

na Atos sa zastavil v monastieroch na hore Papikija, nachádzajúcej sa v blízkosti 

hraníc s Makedoniou a Frákiou. Aj napriek svojej mladosti, vďaka prísnemu 

asketickému životu a triezvemu úsudku si získal úctu. V tom čase žili v blízkosti 

monastierov sektári euchiti a messaliáni, ktorých sa mu podarilo s Božou pomocou 

obrátiť od poblúdenia. 

                                                 
1 МЕЙЕНДОРФ, И.: Православие в современном мире. Минск 1995, s. 144-145. 
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Na svätej hore Atos sa zdokonaľoval pod ochranou najsvätejšej Bohorodičky 

najskôr v poslušnosti u starca Nikodéma, ktorý ho aj postrihol na mnícha. Po jeho 

smrti sa jeho ďalším duchovným otcom stal Nikifor. 

Podľa niektorých prameňov je možné konštatovať, že pokiaľ ho viedol starec 

Nikodém, žil v monastieri Vatopéd a tu aj prijal postrih. Tu sa zdokonaľoval za 

pomoci sústredenej modlitby: „Osvieť moju tmu“. Po dvoch rokoch askézy v tomto 

monastieri sa mu zjavil evanjelista Ján, ktorý mu sľúbil pomoc a ochranu. Roku 1320 

odišiel do monastiera - lavry svätého Atanáza, kde tri roky pomáhal spevom 

na klirose a tiež v mníšskej kuchyni. Potom odchádza na pusté miesto Glosia. 

V monastieri sv. Atanáza Gregor veľmi zápasil so svojimi vášňami a veľa sa 

namáhal. Takmer tri mesiace nespal, „neodpočíval ani v noci“.1 Iba po obede si trochu 

podriemal. Pretože túžil po dokonalosti, zanechal spoločný život v monastieri 

a odišiel do samoty (pustovne) na poslušnosť k starcovi Gregorovi, ktorý bol v tom 

čase na Atose najskúsenejší v Isusovej modlitbe - práci umu. Mnohí pravoslávni 

pustovníci a mnísi v tom čase trpeli kvôli mohamedánom, ktorí prepadávali 

a vykrádali monastiere a skýty. To bolo hlavnou príčinou, prečo Gregor spoločne 

s dvanástimi askétmi odišiel do Solúna, odkiaľ sa chcel dostať do Jeruzalema a vzdať 

úctu posvätným miestam. Keď prosil Boha o požehnanie na cestu, vtedy sa dozvedel 

Jeho vôľu. Vo sne sa ocitol spolu so svojimi dvanástimi priateľmi na cisárskom 

dvore, kde ho uvidelo a objalo isté veľké knieža. Obrátil sa k mníchom a povedal im, 

že je svätý veľkomučeník Dimitrij a Gregora si ponecháva pri sebe. Preto ostal 

v hlavnom meste Makedonie, kde roku 1326 prijal tajinu kňazstva a v sprievode 

s niektorými bratmi - mníchmi odišiel do opusteného monastiera, kde sa opäť 

horlivo oddával askéze. Išlo pravdepodobne o skýt, ktorý sa nachádzal v blízkosti 

Solúna. 

V tomto skýte žili mnísi prísnym pustovníckym životom. Päť dní v týždni 

prežil Gregor osamote v svojej kélii, pričom nikdy z nej nevychádzal, ani nikoho 

                                                 
1 Афонский Патерик, или Жизнеописание святых, на святой Афонской горе просиявших. Часть 2. 

Москва 1897, s. 296. 
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neprijímal. Iba v sobotu a nedeľu po svätej liturgii sa stretával s ostatnými bratmi, 

s ktorými viedol duchovné besedy a potešoval ich. Prísny asketicky život – 

mlčanlivosť a plač, tvorili hlavnú náplň jeho vnútorného úsilia a preto usmerňoval aj 

tých, ktorí mu zverili svoj duchovný rast. 

V tom čase zomrela jeho matka Kalista, o čom sa dozvedel od svojich sestier. 

A práve fakt, že na tomto svete skôr alebo neskôr všetko zanecháme a že nič nie je 

večné, bolo vhodnou motiváciou k tomu, aby sa zaujímal iba o to „vyššie“ - večné. 

Veľmi dobrým prostriedkom k tomu mu slúžila neustála modlitba. Ako svedčí jeho 

životopis, raz sa práve kvôli tomu dostal do problému s istým bratom. 

Bol to mních Jób, ktorý mal na neustálu modlitbu iný názor. Zastával názor, že 

Isusovu modlitbu sa majú modliť iba mnísi a nie veriaci žijúci vo svete. Gregor tvrdil, 

že každý človek bez rozdielu by si ju mal osvojiť. Spor bol vyriešený tak, že mních 

Jób bol upozornený priamo Bohom. Vo sne sa mu zjavil anjel, ktorý potvrdil 

správnosť Gregorovho názoru. 

Po piatich rokoch prísneho asketického života odišiel kvôli neustálym 

vojenským útokom Albáncov na Vériu a jej okolie opäť na svätú horu Atos. 

V monastieri sv. Atanáza „bol s veľkou radosťou a láskou prijatý bratmi a otcami“.1 

Nevie sa, ako žil v tomto monastieri. Vie sa iba to, že sa neskôr utiahol 

do samoty neďaleko srbského monastiera svätého Sávy - Chilandaru. V tomto 

monastieri počas bohoslužieb, na ktorých sa pripomínalo spasiteľné utrpenie Isusa 

Christa, Gregor uvidel igumena Makária, ako je oblečený v biskupskom oblečení. O 

desať rokov neskôr sa skutočne tento igumen stal biskupom. Tu sa Gregorovi zjavila 

najčistejšia Bohorodička v sprievode dvoch žiariacich mužov, ktorí sa mali postarať 

o všetko nevyhnutné pre monastier. Bolo to v čase, keď sa modlil za potreby bratov. 

Keď žil ako pustovník, Boh mu odkryl svoju vôľu vo sne. Gregor videl samého seba 

ako drží nádobu preplnenú mliekom, ktoré sa vylievalo. Mlieko sa zmenilo na víno 

a to mu zmáčalo ruky i odev. Zjavil sa mu mladík, ktorý sa pýtal Gregora, prečo 

                                                 
1 Афонский Патерик, или Жизнеописание святых, на святой Афонской горе просиявших. Часть 2. 

Москва 1897, s. 300-301. 
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dovolí, aby vyšlo navnivoč to, čo drží. Gregor odvetil, že príčinou je to, že niet 

smädných. Mladík vysvetlil, že to, čo je v nádobe, je Boží dar, za ktorý sa bude 

zodpovedať pred Bohom. Takto sa skončilo jeho zázračné videnie. Neskôr Gregor 

vysvetlil, že pod mliekom bolo treba chápať dar slova - učenie a privedenie prostých 

a neskúsených k cnostnému, morálnemu životu. Víno predstavuje dar nebeského 

slova dosahujúceho výšky teológie a skrytých právd. 

Mnísi presvedčili Gregora, aby kvôli zlému zdravotnému stavu prešiel 

zo samoty „do monastiera Esfigmen, kde bol onedlho ustanovený za igumena“1. Duchovne 

sa staral o bratov iba krátko a opäť sa vrátil do skýtu svätého Sávy. „Od toho času 

začal Gregor systematicky spracovávať svoje diela, učenie“2, čím začal napĺňať prorocké 

videnie sna. Monastierska tradícia spomína niekoľko zázrakov, ktoré počas života 

vykonal. Napríklad vďaka jeho modlitbám olivové stromy, ktoré nerodili, priniesli 

bohatú úrodu. Prázdna nádoba sa zázračne naplnila olejom. 

V tom čase sa na Atose rozšírila heréza messaliánov, ktorí sa tu ukryli pred 

prenasledovaním byzantských cisárov a bulharských kráľov. Na Atose začali hlásať 

svoje učenie a získavali si nových stúpencov.3 Gregor vystupoval proti herézam ako 

skutočný pastier, vyháňal vlkov v ovčej koži, ktorí prenikli do Cirkvi. 

V tom čase sa na Atose objavil Varlaám, ktorý odmietal hesychazmus. Pravda, 

na začiatku, keď navštívil svätú horu, sa pretvaroval, že patrí pod východnú Cirkev 

a že túži prijať mníšstvo. Je možné, že práve v tom čase sa stretával s heretikmi a tak 

si vytvoril nesprávny pohľad na atosské mníšstvo. Ešte predtým než prišiel na Atos, 

napísal obviňujúce dôvody proti filozofovaniu latiníkov, v ktorých Gregor odhalil 

jeho úlisnosť a faloš. Bogomili, ktorí sa nevedeli brániť útokom Gregora Palamu, boli 

zahanbení, a tak sa Atos zbavil tejto herézy. Avšak Varlaám využil prostotu akéhosi 

starca Simeona z bratstva Xeropotamského monastiera4 a začal ohovárať hesychastov 

                                                 
1 ДОРОДНИЦЫН, A.: Византийские церковные мистики 14-го века. (Препод. Григорий Палама, 

Николай Кавасила и препод. Григорий Синаит). Казань 1906, s. 8. 
2 Афонский Патерик, cit. dielo, s. 303. 
3 СЫРКУ, П., cit. dielo, s. 87. 
4 Tamže, s. 10. 
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a ich modlitebnú prax. Palama, ktorý chcel, aby bol Varlaám spasený, radil mu, aby 

sa zriekol svojich nesprávnych názorov, činil pokánie, spálil svoje diela, vybral si 

nejakého skúseného duchovného vodcu a žil asketickým životom.1 Avšak Gregorove 

rady nielenže odmietol, ale začal vystupovať proti nemu a písať nové diela proti 

hesychastom. 

Tieto obvinenia Varlaáma zapôsobili na cisára a patriarchu. Neskôr však 

pravda zvíťazila. Varlaám musel opustiť Solún, ale neprestal útočiť na učenie 

hesychastov. Príchod Varlaáma do Tessaloník bol príčinou rozpútania nových 

náboženských nepokojov medzi zástancami pravdy praktizujúcimi patristické učenie 

východnej Cirkvi o dokonalosti a askéze a protivníkmi pravoslávneho učenia 

o hesychii. Mnísi hlavného mesta Makedonie sa obrátili o pomoc ku Gregorovi 

Palamovi, ktorý pokorne presviedčal pravoslávnych kresťanov, nadchnutých 

nesprávnym učením Varlaáma, aby ostali verní pravoslávnej viere. Varlaám 

nezmenil svoj postoj a preto Gregor, plný Božej milosti, presvedčivými slovami 

odmietol novú herézu. 

Zahanbený Varlaám musel opustiť Tessaloniky a Gregor, ktorý ostal v meste 

svätého Dimitrija, sa rozhodol vytvoriť Počiatočné základy pravoslávia.2 

V jednej zo svojich kázní vraví: „O koľko menší hriech je obyčajný hriech 

v porovnaní s hriechom (nečestijem) proti pravoslávnym pravdám. Z toho vyplýva, že je 

veľmi dobre, ak vystavujeme nebezpečenstvu aj svoj život kvôli cnosti.“3 

Gregor Palama žil asketicky aj vo veľkom meste. V jednej izbičke svojho domu 

si urobil kéliu, kde sa v noci modlil. Tu sa mu aj raz zjavil sv. Antonij Veľký, ktorý 

mu dal radu, že je dobre sa neustále modliť, ale je taktiež nutné stretávať sa 

s bratmi a usmerňovať ich na ceste k spáse. 

                                                 
1 СОКОЛОВ, И.: Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, его труды и учение об исихии. 

Санкт Петербург 1913, s. 25-26. 
2 Афонский Патерик, cit. dielo, s. 305. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы / Пер. с греч. архим. Амвросия (Погодина). Тома 2. 

Монреаль1975, s. 148-149. 
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Na obranu atoského mníšstva pred heretickými útokmi Varlaáma napísal 

Svätohorský Tomos. Toto dielo bolo s radosťou prijaté atoskými starcami. V tom čase 

zomrela jeho sestra Teodotia. Varlaám pokračoval kľučkovať medzi jednot-livými 

cirkevnými skupinami v Konštantínopoli. Krásorečivý Varlaám sa stal igumenom 

konštantínopolského monastiera zasväteného Spasiteľovi a dokonca bol cisárom 

určený vysvetľovať učenie svätého Dionýza, t.j. pôsobiť ako učiteľ teológie1. Varlaám 

získal náklonnosť patriarchu Jána Kalekasa a ponúkol mu svoje dielo Proti 

messaliánom, v ktorom obvinil Gregora v priklonení sa k týmto heretikom. 

Varlaámovi sa podarilo zrealizovať jeho úmysel a Gregor Palama bol vyzvaný, aby 

sa dostal k patriaršiemu súdu. Do hlavného mesta sa dostavil spolu s askétmi 

Izidorom a Markom 11. júna 1341 a to do chrámu svätej Sofie, kde zasadal cirkevný 

súd. Na sneme, kde sa riešil spor o hesychii, bol prítomný aj patriarcha, biskupi 

a cisár Andronik III. Na začiatku bolo prečítané dielo Varlaáma Proti messaliánom 

a hneď po ňom vysvetlenie Gregora o Táborskom svetle a Svätohorský Tomos, ktorý 

bránil Isusovu modlitbu ako jednu časť učenia hesychastov.2 

Pravda zvíťazila a Varlaámova heréza bola odsúdená a on sám odcestoval 

do Itálie.3 V Byzancii zanechal svojho žiaka Akindina, ktorý tiež vystupoval proti 

hesychazmu. Na ďalšom sneme, ktorý bol v auguste toho istého roku za prítomnosti 

Jána Kantakuzina - pestúna neplnoletého následníka trónu Jána Paleológa - bolo 

učenie Varlaáma a Akindina opätovne odsúdené.4 Patriarcha podporoval Akindina 

a vysvätil ho na diakona a neskôr aj na kňaza. Patriarcha vyhlásil, že vinníkom 

cirkevných nepokojov je Gregor Palama. Preto ho dal zatvoriť na štyri roky do 

„väzenia“ v jednom z monastierov v hlavnom meste.5 Medzi patriarchom Kalekasom 

a Kantakuzinom vznikli trenice o dosiahnutie politického prvenstva, „boj doviedol až 

do toho, že sa v októbri 1341 Kantakuzin vyhlásil za vladára. Gregor Palama viackrát prísne 

                                                 
1 ДОРОДНИЦЫН, A., cit. dielo, s. 9. 
2 СОКОЛОВ, И., cit. dielo, s. 45-46. 
3 СТРЕЛЬБИЦКИЙ, М.: Святый Григорий Палама,митрополит Солунский. Поборник православного 

учения о Фаворском свете и о действиях Божиих. Киев 1860, s. 17. 
4 СОКОЛОВ, И., cit. dielo, s. 48-49. 
5 КEPН, К.: Антропология святого Григория Паламы. Мocквa 1996, s. 67. 
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protestoval proti tomu, že sa patriarcha mieša do politického diania“.1 Akindin vystupoval 

proti Palamovi pred cisárovnou Annou, lebo podporoval Kantakuzina, ktorý však 

bol jej politickým nepriateľom. Asi kvôli tomu si získal Akindin náklonnosť 

patriarchu a preto ho aj vysvätil na kňaza. 

Aby mal zákon väčšiu silu, patriarcha Kalekas sa postaral o podporu, ktorej sa 

mu dostalo z antiochijskej Cirkvi a to od jej hlavného predstaviteľa patriarchu 

Ignatija. Patriarcha Ignatij v snahe ísť v ústrety patriarchovi Kalekasovi, napísal roku 

1344 obvinenie a odsúdenie proti Palamovi bez toho, aby bol zvolaný snem 

a zborovo posúdil sa tento problém. Na ďalší rok konštantínopolský patriarcha 

zvolal snem proti hesychastom.2 Palama bol opätovne „odsúdený“ a opätovne 

uväznený. 

Svätý Gregor v liste, ktorý adresoval cisárovnej Anne, vysvetlil stav veci a tá sa 

mu hneď usilovala pomôcť. Preto bol v roku 1347 zvolaný snem, ktorý rozhodol 

o suspendácii Akindina a uvalení anatémy. Patriarcha Ján Kalekas, ktorý taktiež 

„poblúdil“, bol pozbavený katedry a vylúčený z Cirkvi. Gregor Palama bol 

oslobodený z väzenia a na odporúčanie cisára Jána Kantakuzina a nového patriarchu 

Izidora bol ustanovený za biskupa. Po prijatí biskupského svätenia odchádza na 

svoju katedru do Solúna, kde bola v tom čase nepokojná politická situácia - revolúcia 

zélotov. Už ako biskup bol niekoľkokrát nútený kvôli tomu vzdialiť sa na Atos. 

V tom období sa udial zázrak v dome istého tessalonického kňaza, ktorý sa 

vrúcne modlil k Bohu, pretože chcel vedieť, či učenie, ktoré hlása Gregor Palama, je 

správne. „Ak je správne jeho učenie, tak nech sa uzdraví moja beznádejne chorá dcéra“ - tak 

znela jeho modlitba. Jeho dcéra sa veľmi skoro uzdravila a tým mnohí obyvatelia 

Tessaloník pochopili, že hesychazmus je súčasťou učenia Pravoslávnej cirkvi. 

Bulharsky cisár Štefan,3 keď sa dozvedel, v akej situácii sa ocitol svätý Gregor 

Palama, navrhol mu, aby zanechal Solún kvôli pretrvávajúcim politickým 

                                                 
1 СОКОЛОВ, И., cit. dielo, s. 48-49. 
2 СЫРКУ, П., cit. dielo, s. 123-124. 
3 Tak ho pomenováva Афонский Патерик, cit. dielo, s. 312. Podľa všetkého išlo o srbského kráľa 

Štefana Dušana, ktorý rozšíril hranice svojej ríše tak vojensky, ako aj múdrou politikou. 
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nepokojom a prišiel do jeho kráľovstva, kde by mohol pôsobiť ako biskup. Svätý 

Gregor však túto ponuku odmietol. Roku 1350 sa biskup Gregor definitívne vrátil 

do Solúna, kde bol radostne prijatý veriacimi. Boh opätovne zjavil národu, že 

modlitby svätého Gregora majú veľkú silu a že obvinenia, ktoré boli proti jeho osobe 

vznesené, nie sú opodstatnené. Počas liturgie podal sväté dary na prosby istého 

kňaza jeho veľmi chorému synovi, ktorý sa okamžite vyliečil. 

Na solúnskej biskupskej katedre pôsobil veľmi aktívne a veriacich učil obzvlášť 

morálnym a náboženským normám vo vzťahu ku kňazom. Stúpenci Varlaáma, 

nepozerajúc na to, že ich vodca „utrpel porážku“, pôsobili i naďalej na veriaci ľud. 

Po smrti patriarchu Izidora sa tento problém opätovne vyostril. Preto bol 27. mája 

13511 zvolaný snem, kde Pravoslávie oslávilo svoje víťazstvo. 

Po istom čase bol pozvaný cisárom Jánom Paleológom do Konštantínopolu. 

Na ceste bol však zajatý a dostal sa do tureckého zajatia. Biskup Gregor o tejto 

udalosti poznamenáva, že „na úsvite, keď vietor ešte neutíchol, uvideli sme, ako sa Turci 

na mori i na súši cvičia v bojovom umení. Len čo severný vietor utíchol, barbari napadli našu 

loď a tak sa nás veľa dostalo do zajatia“.2 

Táto udalosť sa stala v marci roku 1354, keď sa loď, na ktorej cestoval aj svätý 

Gregor Palama do Konštantínopolu, kvôli búrke dostala k prístavu Heliopolisu, kde 

sa dostal do tureckého zajatia. V zajatí bol asi 12 mesiacov. 

Existuje viacero názorov na to, ako sa svätý Gregor dostal z tureckého zajatia. 

Avšak nemajú principiálny charakter, pretože nebolo dôležité, či ho zo zajatia 

vykúpili Srbi, Bulhari, jeho veriaci zo Solúna alebo Kantakuzin, ale najdôležitejšie 

bolo, že išlo o pohnútky vyplývajúce z kresťanskej lásky. Boh cez kresťanov podal 

pomocnú ruku svojmu vernému obrancovi Pravoslávia. 

V roku 1355 sa dostal zo zajatia a cestuje do Konštantínopolu, kde ho privítali 

s veľkou radosťou. Potom navštívil svojich veriacich. Tesne pred smrťou Boh vyliečil 

kvôli modlitbám svätého Gregora nemocného jeromonacha Porfirija a tiež päťročné 

                                                 
1 СОКОЛОВ, И., cit. dielo, s 51. 
2 Св. Григорий Палама. Письмо своей Церкви, cit. dielo, s. 306. 
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dieťa. Pred odchodom z tohto pozemského života sa mu zjavil svätý Jan Zlatoústy, 

ktorý mu predpovedal deň úmrtia, a to 14. novembra. 

Posledné slová veľkého askétu, ktoré vyslovil v modlitbe vo svojej kélii pred 

svojimi bratmi - mníchmi, boli: „Hore a vyššie“ k nebeskému svetu. Takto usnul 

veľký askéta, Boží služobník, „svieca“ pravoslávnej viery, v roku 1359. Boh oslávil 

svätého Gregora cez zázraky, ktoré vykonal a roku 1368 bol kanonizovaný za 

svätého. Patriarcha Filotej zložil bohoslužobné piesne na počesť svätého Gregora, 

ktorými si pripomíname jeho pamiatku a to druhú nedeľu veľkej Štyridsiatnice. 

 

Základné údaje zo života svätého Gregora Palamu: 

1296     Narodenie Gregora. 

1303 (7 ročný)  Zomiera otec. 

1316 (20 ročný)  Odchádza na Atos. 

1319 (23 ročný)  Po troch rokoch u starca Nikodéma prijíma mníšsky postrih. 

1322 (26 ročný)  Tri roky poslušnosti v Lavre sv. Atanáza. 

1325 (29 ročný)  Putuje do Svätej Zeme. 

1326 (30 ročný)  Prijíma kňazstvo. 

1331 (35 ročný)  Po piatich rokoch pustovníckeho života vo Vérii odchádza 

na Atos. 

1334 (38 ročný)  Tri roky prebýva v neustálej modlitbe, videnie nádoby 

s mliekom. 

1335 (39 ročný)  Igumen monastiera Esfigmen. 

1338 (42 ročný)  V Solúne zostavuje „Počiatky Pravoslávia“. 

1341 (45 ročný)  Prvý snem v Konštantínopole za prítomnosti cisára Andronika 

III. a patriarchu Kalekasa. Na sneme bol prečítaný „Svätohorský 

zákon“ 1341.  

    Druhý snem za prítomnosti Kantakuzina a Jána V. 

1343 (47 ročný)  Uväznenie sv. Gregora Palamu. 

1344 (48 ročný)  Antiochijský patriarcha Ignác napísal obvinenie proti Palamovi. 



 
 

- 19 - 

1345 (49 ročný)  Tretí snem proti stúpencom Gregora Palamu. 

1347 (51 ročný)  Snem zvolaný na podnet cisárovnej Anny. Patriarcha Izidor 

ustanovuje Gregora Palamu za biskupa Solúnskeho. Ján Kalekas 

je zbavený biskupskej katedry. 

1350 (54 ročný)  Palama obsadzuje biskupskú katedru v Solúne. 

1351 (55 ročný)  Ďalší snem, kde sú prítomní nový patriarcha Kalist a Kantakuzin 

a prehodnocujú sa jeho dogmatické spisy. 

1354 (58 ročný)  Rok v tureckom zajatí. 

1355 (59 ročný)  Vykúpenie a príchod do Solúna. 

1359 (63 ročný)  Smrť sv. Gregora Palamu 

 

Diela svätého Gregora Palamu: 

1. „Počiatky Pravoslávia“ - spomínajú sa v jeho životopise.1 

2. „Svätohorský Tomos na obranu neprestajne modliacich sa“ - rozoberá učenie 

o hesychazme. Dielo je podpísané 21 igumenmi rôznych monastierov na svätej hore 

Atos a tiež ďalšími jeromonachmi a mníchmi. Toto oficiálne vyznanie hesychastov 

bolo prečítané na sneme r. 1341. Obsahuje učenie o mystickej jednote s Bohom, 

o Božej milosti, o nestvorenom Táborskom svetle a jeho pôsobení, alebo božských 

energiách, o videní nestvoreného. 

3. „Tri triady“ - desať traktátov vydaných Meyendorffom. Obsahujú spory 

Varlaáma a Palamu v r. 1338-1341.2  

4. „Sedem slov proti Akindinovi“ - Prvé slovo obsahuje zoznam heréz, ktorých sa 

dopustil Akindin. Po jeho úteku napísal Gregor druhé slovo, v ktorom zavrhuje 

obvinenia, že pravoslávni veria v dve božstvá. Tretie slovo vyvracia Akindinov 

názor na Božiu milosť. Vo štvrtom slove sa poukazuje na to, že Akindin skreslene 

(inakšie) vysvetľuje názory svätých otcov. V piatom slove vysvetľuje Palama, že svätí 

otcovia si neprotirečia v učení o svetle a Božích energiách. V šiestom slove odlišuje 

                                                 
1 Афонский Патерик, cit. dielo, s. 305. 
2 Pozri ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды. Москва 1996. 
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svetskú filozofiu od Christovej filozofie. V siedmom slove obviňuje Akindina 

z úmyselného zatajovania faktov z učenia hesychastov. Okrem tohto diela napísal 

Palama ešte ďalších šesť polemickych traktátov proti Akindinovi. 

5. „Životopis sv. Petra Atoského“ - napísaný v časoch zdokonaľovania sa na hore 

Atos. 

6. „Slová, ktoré sú dôkazmi“. Obsahujú problém Filioque o vychádzaní Svätého 

Ducha. Napísané pravdepodobne pri príchode pápežských legátov 

do Konštantinopolu po realizovaní plánov únie. 

7. „Traktáty proti Nikiforovi Gregorovi“. 

8. „Teofán o Božstve a o možnosti a nemožnosti spoločenstva s Ním“ - dielo je 

napísané formou dialógu medzi pravoslávnym Teofanom a istým Teotitom, ktorý 

spočiatku zdieľal rovnaký názor ako Varlaám, avšak neskôr pochopil správnosť 

učenia Pravoslávnej cirkvi. 

9. „List ctihodnej Xénii o cnostiach a vášni“ - Desať slov o zákonoch Christovych, 

O neustále modliacich sa, O modlitbe a čistote srdca.1 

10. „Šesť predchádzajúcich a nasledujúcich kníh“ - Tieto diela rozprávajú 

o bezvášnivosti askétov, o sústredenosti mysle, o Božom osvietení. 

11. „O význame pravoslávnej viery“ - napísané Palamom na podnet snemu r. 1351 

na základe Nikeocarihradského symbolu viery. 

12. „Jánov list Teodorovi“2  

13. „Personifikácia“ - dielo, v ktorom sa duša háda s telom na Poslednom súde. 

Jedno z najlepších diel. Svedčí o vynikajúcich poznatkoch v oblasti filozofie 

a prenikaní do hlbín teológie. 

14. Listy zo zajatia:  

1. „List svojej Cirkvi“. 

  2. List napísaný lekárom Tarantinom, ktorý opisuje dišputu Palamu 

s chionami. 

                                                 
1 Pozri Добротолюбие. Том 5. Москва 1900, s. 254-302. 
2 Pozri biskup Arsenij: „Tri diela doteraz nevydané“. Novgorod 1895. 



 
 

- 21 - 

   3. List mníchovi Dávidovi Disinatovi. 

15. Kázne svätého Gregora. Väčšiu časť sviatočných a nedeľných kázní v počte 

64 nachádzame v troch dielach Besedy sv. Gregora Palamu, do ruštiny preložené 

a vydané archimandritom Amvrozijom v r. 1968, 1974, 1984 v Montreali. 

 

 

 

 

 


