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SVETSKÁ FILOZOFIA A JEJ VPLYV NA POZNÁVANIE BOHA  

  

Problémy, ktoré v tom čase v Cirkvi vznikli vďaka Kalabrijskému filozofovi 

mníchovi Barlaámovi sa týkali teologického zdôvodnenia pochádzania Táborského 

svetla. Svätý Gregor Palama zastával učenie Cirkvi, že Táborské svetlo nebolo 

stvorené, ale že toto svetlo existovalo stále ako nestvorené, pretože to bolo svetlo 

Božej Slávy. Druhá osoba Svätej Trojice Lógos, predvečne rodiaci sa Syn mal vždy 

túto Božiu Slávu. Na konci príde Syn Boží súdiť svet a Jeho príchod bude slávnostný 

a veľkolepý, pretože sa zjaví vo svojej Božej sláve. V tomto texte hovorí aj sv. Gregor 

Palama o Božom Svetle ako o nestvorenom a vždy existujúcom.  

Barlaám ako filozof sa vo svojich úvahach opieral racionalisticky o filozofiu 

a ľudský rozum považoval za dostatočne schopný pochopiť samotnú podstatu veci. 

Ľudské predstavy stotožňoval s realitou. Barlaám tvrdil, že prostriedkom k poznaniu 

podstaty veci slúžia logické silogizmy, prostredníctvom ktorých prichádza človek 

k pravde. Pochopením pravdy sa človek približuje k Bohu, ktorý je Najvyššia Pravda, 

a tak nastáva zjednotenie človeka so Stvoriteľom. 

Preto bol r. 1341 zvolaný snem v chráme sv. Sofie v Konštantinopoli, kde bolo 

poblúdenie Barlaáma odsúdené. 

Treba zdôrazniť, že vynikajúce svetské vzdelanie dostal mladý Gregor Palama 

po smrti svojho otca na dvore cisára Andronika II. Paleológa a to v gramatike, 

rétorike, fyzike, logike, či Aristotelovej filozofii. Tieto predmety študoval na 

Imperátorskej Univerzite, pretože cisár s ním počítal v štátnych službách. Učiteľom 

svetských vied, ktorý vyučoval mladého Gregora bol Teodor Metochit, ktorý stál na 

čele tejto Univerzity. Barlaám nazýval Gregora Palamu „nevzdelancom“ a Nikifor 

Grigora ho pomenuváva „negramotným“, pretože vraj keď mal 15 rokov, zanechal 

štúdium. Opak však bol pravdou. Keď bol Palama okolo r. 1313 ako 17 – ročný 

požiadaný veľkým imperátorom Andronikom, aby predniesol reč o Aristotelovej 

logike, tak veľmi a dobre filozofoval, že všetci vzdelanci, ktorí obklopovali cisára, 

boli tým nadšení. Aj veľký lofoget Teodor Metochit, tento univerzálny vzdelanec 
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podišiel nadšený k cisárovi a povedal: „Ak by samotný Aristoteles sa pred nami 

zjavil v tele, určite by ho pochválil“. A imperátor k tomu ešte dodal: „Takýto 

prirodzený dar majú mať tí, čo chcú študovať Aristotelovu logiku“1. 

Sv. Gregor Palama sa otázkou poznania Boha zaoberá vo svojom diele Triady. 

Preto v ďalšej časti uvedieme jeho základné úvahy o tejto tématike. Sv. Gregor 

Palama v prvom rade konštatuje: „Počul som od niektorých ľudí, že o vonkajšiu 

múdrosť sa majú usilovať aj mnísi, pretože bez nej sa nemôžu zbaviť nevedomosti 

a falošných názorov a tiež vraj človek nemôže dosiahnuť najvyšší stupeň 

bezvášnivosti a nedôjde k dokonalosti a svätosti pokiaľ zovšadiaľ nezískava 

vedomosti a zvlášť z helénskej vedy. Veda privádza človeka dokonca k poznaniu 

Boha, pretože nemôžeme spoznať Boha inakšie než cez to, čo stvoril. Keď som to 

počul, nie veľmi som tomu veril, veď moja malá skúsenosť v mníšskom živote mi 

ukázala úplný protiklad“2. 

Ide vlastne o prvú otázku, ktorú si sv. Gregor kladie v úvode svojich Triád. 

Pravdepodobne ju počul od Barlaáma, pretože sa zoznámil s nejakým Barlaámovým 

dielom alebo jeho neúplnou časťou. Dá sa predpokladať, že išlo o jeho reakciu na 

obranu svätohorských mníchov – hesychastov, ktorých mníšsky život znevažoval 

kalabrijský filozof. 

Prvá Triáda je rozdelená na tri časti. Každá začína tým, že si sv. Gregor najprv 

kladie otázku a následne na ňu odpovedá. Z vyššie uvedených slov je zrejmé, že 

Barlaám príliš vyzdvihoval svetskú filozofiu a považoval lásku k múdrosti 

a poznaniu t.j. filozofiu za Boží dar. Sv. Gregor, ktorý mal na vtedajšiu dobu 

vynikajúce svetské vzdelanie, aj filozofické, získané na dvore imperátora. Ako mních 

vyzdvihoval oproti rozumovému silogizmu vnútornú duchovnú múdrosť a osobnú 

skúsenosť, ktorou sa človek nepýši a nevystatuje nad ostatných. Preto sa vo svojej 

                                                 
1 МЕЙЕНДОРФ, И.: Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. Санкт 

Петербург 1997. (Subsidia Byzantinorossica. T. 2), s. 29. 
2 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 5. 
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prvej odpovedi1 sústreďuje na otázku slovnej argumentácie, nakoľko hľadatelia 

ľudskej slávy, t.j. filozofi, pozabudli na sv. apoštola Pavla, ktorý hovorí tiež 

o telesnej, vonkajšej múdrosti a pýšiacim sa vedomostiam a telesnom ume2 ľudí tohto 

sveta. Poukazuje na to, že telesná múdrosť, pod ktorou sv. Gregor rozumel filozofiu, 

rôzne svetské, vedecké a školské poznatky, ktoré nenapomáhajú duši k tomu, aby sa 

viac podobala Bohu, a preto učí, aby sme rozlišovali pozemskú, neplodnú, 

neužitočnú a veľmi plodnú a veľmi užitočnú nebeskú, duchovnú múdrosť 

pochádzajúcu od Boha a usmerňujúcu k Bohu, ktorá tých, čo po nej túžia a chcú ju 

získať, robí z nich ľudí podobných Bohu. Človek je stvorený na Boží obraz a má sa 

usilovať o to, aby sa čo najviac podobal Bohu. Kto sa chce čo najviac podobať Bohu 

a získať poznanie pravdy, musí sa predovšetkým usilovať o to, aby zanechal hriech 

a vo svojom živote napĺňal Božie prikázania, opieral sa o všetky cnosti, dobré skutky 

a cez modlitbu a pravé nazeranie, v ruskom origináli созерцание na Boha, sa človek 

duchovne pozdvihol k Stvoriteľovi. Aj bez filozofie je možné očistiť svoju dušu od 

hlúpych návykov, vášní, nesprávnych názorov a získať Božiu múdrosť, ktorá 

premohla svet a s radosťou a navždy prijala jediného Najmúdrejšieho Boha3. 

Prot. J. Meyendorff poukazuje na Sinodik ukladajúci anatému na „tých, ktorí sa 

opierajú o helénske t.j. pohanské vedy ako o základ, a nezaoberajú sa nimi iba kvôli 

cvičeniu a prijímajú ich ľahkovážne názory.4 Gréci kompletný text „Činu 

Pravoslovia“ zachovali v pôstnej Triodi. V Rusku boli anatémy doktrinálneho obsahu 

odstránené z cirkevného používania od čias vlády cárovnej Jekateriny II. a úplne sa 

prestali čítať všetky anatémy po boľševickom prevrate r. 19175. 

Sv. Gregor zastával názor, že mníšstvo nemožno spojiť so svetskými záľubami. 

Preto hovorí, že nikomu, kto si želá, sa neprekáža zaoberať svetskou vzdelanosťou, 

pokiaľ človek nevstúpil na cestu mníšskeho spôsobu života. Keď sa stane vnútorný 

                                                 
1 V prvej časti Triád, ktorá má názov „Prečo a po akú hranicu je užitočné zaujímať sa slovnými 

a vednými disciplínami“ a je rozdelená na 23 časti. (Pozri Tamže, s. 7-38). 
2 1Kor 1, 12; Kol 2, 18; 1Kor 8, 1. 
3 Rim 1, 26-27. 
4 Τριοδιον, Αφιναι 1930, s. 148. 
5 Мейендорф И., прот.: Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение...cit. dielo, s. 29-30. 
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človek mníchom, začne sa zaoberať iba vyšším životom a povznesie sa nad celý 

materiálny svet, nad všetky ľudské vedy a všetkými svojimi silami sa upiera k Bohu. 

To je jediný cieľ mnícha. Boh nezakázal zaoberať sa literárnymi dielami. Ale tiež 

nezakázal ani manželstvo, požívanie mäsa, spoločné bývanie s ženatými rodinami, 

mnohé veci, ktoré robí väčšina kresťanov a nie sú hodné odsudzovania. Avšak prísne 

sa to zakazuje mníchom kvôli ich inému, zvláštnemu spôsobu života. Palama 

zaujíma vo vzťahu k svetskej učenosti veľmi prísnu pozíciu, ktorú mala aj väčšina 

byzantských mníchov.  

Mních v súhrnom ponímaní tohto slova nie je prostý kresťan, ale je to prorok, 

ktorý svojím osobitným životom zvestuje prítomnosť Božieho Kráľovstva na zemi 

a ktoré prevyšuje všetky cennosti tohto sveta, dokonca i tie materiálne najcennejšie. 

Ako uvádza aj prot. J. Meyendorf, keď si zadáva otázku, aký vzťah k filozofii 

zaujíma sv. Gregor? Odpoveď nachádza v prvom liste sv. Gregora Barlaamovi, 

Triadach a v prvom liste Akindinovi. Idelizmus Platóna, podľa sv. Gregora Palamu 

sa nedá zasúladiť s kresťanskou koncepciou živého Boha, ktorý je úplne slobodný vo 

svojom tvoriteľskom akte. Na druhej strane tento veľký učiteľ askézy spomína na 

Platónove teologické predstavy, ktoré sú zvlášť prezentované v „Timei“, kde uvádza, 

že niektoré kozmické sily sa stávajú bohmi a celá hierarchia „démonov“ usmerňuje 

život sveta“1. Nemilosrdne sv. Gregor kritizuje aj neoplatonikov, keď hovorí, že 

„videnia ich odvracajú od pravdivých božských vecí. Rozumné svetlo, ktoré svieti 

pred ich očami neprivádza ich do večnej tmy. Démon ovládol obdivovateľov 

a pritiahol k sebe ich žiakov k veľkému poblúdeniu, pretože svoje vzory považovali 

za ľudí osvietených, a tak ich dostal do svojich sietí. Teraz démon na nich vplýva za 

pomoci diel tých, ktorí ho nasledujú a sú oklamaní krásou písomného štýlu2. 

Sv. Gregor zaujíma vzťah aj k pohanským modlám grécky δαιμονες t.j. 

demones – démoni, tak ako aj kresťania v prvých storočiach, ktorí reálne existovali 

a boli anjelmi – poslovia satanáša. Tak pomenúva aj „démona“, ktorý doprevádzal 

                                                 
1 Prvý list k Barlaámovi, GMS I. 254. s. 11-19. 
2 Tamže, s. 14-29, 
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Sokrata, a tiež „draka“, ktorý sa podľa slov Porfirija zjavil v deň, keď zomieral 

Plotin.1 Palama bez námahy nachádza u Platóna, Homéra a Hesioda ďalšie zmienky 

o démonoch2, ktoré podľa jeho mienky dokazujú ich satanskú inšpiráciu, ktorú badať 

v základe diel vyššie spomenutých autorov. Takýto vzťah zaujímali k antickým 

filozofom mnohí súčasníci sv. Gregora Palamu, zvlášť mnísi, a to nám pomáha 

pochopiť, ako sa mohol v Byzancii uchrániť duch svätootcovskej literatúry prvých 

storočí.  

Vzťah sv. Gregora k Aristotelovi bol viac umiernený než k stúpencom Platóna. 

Aristotelova logika a fyzika tvorila základ svetského vzdelania v byzantských 

školách a univerzitách. Tento program všeobecného vzdelania absolvoval v mladosti 

aj sv. Gregor a do tohto programu nebola zakomponovaná Platónova metafyzika. 

Keď však Barlaám pripisuje absolútny význam princípom Aristotelovej logiky, proti 

tomu vystupuje sv. Gregor a nepripisuje mu absolútnosť v poznaní vecí, pretože je 

len plodom ľudského rozumu a poznania overeného na základe skúsenosti, 

materiálnych zákonov3. 

Sv. Gregor sa kladne vyjadril o svetských vedomostiach slovami: „V svetskej 

múdrosti je veľa užitočného, ale aj nebezpečného ako v mede, ktorý je zmiešaný 

s otravou. Každý, kto si berie z tejto zmesi čerpá nielen med, ale aj smrteľný jed. Ak 

si pozorne všímaš, spozoruješ, že väčšina strašných heréz má svoj počiatok tam, kde 

ho nachádzajú aj naši ikonognosti – spoznávatelia Božieho obrazu, ktorí vravia, že 

človek získava Boží obraz cez poznanie a vďaka vedomostiam sa v ňom duša 

premení na božskú“4. 

„Vo vonkajšej múdrosti treba najprv na začiatku zabiť hada, t.j. zničiť v nej – 

múdrosti a vďaka nej rodiacu sa namyslenosť – a aké je to ťažké! Veď sa vraví, že 

                                                 
1 Pozri Жизнь Плотина. 
2 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 26-28, 121 
3 Мейендорф И., прот.: Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение...cit. dielo, s. 182-184 
4 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 32. 
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filozofická namyslenosť nie je príbuzná pokore, ktorú tak či onak zničí - t.j. 

namyslenosť zničí pokoru“.1 

„Je úplne jasné, že nie vedomosti zo svetských vied napomáhajú k spaseniu 

a očisteniu duše, ktorá túži po vedomostiach a poznaní. Tak sa pripodobňujeme 

Božiemu obrazu? Preto sa tým budem zaoberať až do konca. Ak sa niekto rozhodne 

k tomu, že sa navráti a bude dodržiavať Mojžišove prikázania, mysliac si, že cez nich 

sa očistí, vtedy mu v tom Christos nepomáha, hoci všetky tieto zákony boli dané 

nepochybne od Boha. Ale štúdium vonkajších t.j. svetských vied, danému človeku 

tiež nepomôže. Tým viac, ak sa niekto znova obráti k zavrhnutej vonkajšej filozofii 

mudrcov, ktorí dúfali, že si prostredníctvom nej t.j. filozofie očistia dušu. Christos im 

však v tom nijako nenapomáha. 

Všetko toto, brat, povedz tým, ktorí sa viac než treba chvália vonkajšou 

múdrosťou. A okrem toho, ukáž im na nižšie uvedených príkladoch, ako nevšímavo 

a márnivo sa k nej – filozofii správali svätí otcovia, zvlášť tí, ktorí ju poznali z vlastnej 

skúsenosti.  

Sv. Gregor odvolávajúc sa v Triadach na svätých otcov ako autority 

a následovníkov svätých apoštolov zdôrazňuje, že treba načúvať hlasu Christovej 

Cirkvi a nie hlasu, ktorý znie zo sveta. Sv. Gregor Nisský2 hovorí: Takýto zákon platí 

pre duchovné ovce, t.j. veriacich. Nebyť závislý na žiadnom vzore, ktorý prichádza 

z vonku t.j. nie z Cirkvi, ako o tom hovorí aj Christos, aby sme nepočúvali cudzí 

hlas3. 

Sv. Gregor Nisský4 vo svojom liste k Evpatrijovi hovorí: „Tvoje starosti kvôli 

vonkajšej múdrosti nám dosvedčujú, že sa vôbec nestaráš o Božiu náuku...“ 

Sv. Dionýz Veľký – Areopagita vo svojej druhej knihe1 hovorí: „Božie Písmo nás 

učí, že podobať sa Bohu a zjednotiť sa s ním môžeme len prostredníctvom lásky, 

ktorú prejavujeme tým, že si vážime prikázania a snažíme sa ich sväto plniť2.  

                                                 
1 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 33. 
2 НИССКИЙ, Г.: О устроении человека, 35: PG 44, 2400.  
3 Jn 10, 15. 
4 НИССКИЙ, Г.: О устроении человека, 11: PG 46, 1041 C. 
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Sv. Ján Zlatoústy3 učí: „To čo nemohli vonkajší mudrci nikdy uvidieť ani len vo 

sne, to prostí rybári nám predkladajú a to veľmi presvedčivo. „Zanechali zem“ 

a hovorili všetko iba o nebeskom, priniesli nám iný život, inú existenciu, inú slobodu, 

iné slúženie a iný svet. Všetko všeobecné zamenili nie ako Platón alebo Zenon, alebo 

nejakí iní tvorcovia zákonov, pretože všetci takíto nám jasne ukázali, že ich duše boli 

inšpirované zlým duchom, akýmsi krutým démonom, ktorý je nepriateľský našej 

prirodzenosti. Títo rybári s vierou „filozofujú“ o Bohu a to také veci, na ktoré nikto 

z nich nemohol ani len pomyslieť. Preto filozofovanie oných filozofov spravodlivo 

zaniklo a upadlo do zabudnutia. Veď všetko toto ich učenie bolo inšpirované 

démonmi. Preto všetko zmizlo a nevšímame si to ako najposlednejšiu pavučinu, 

lepšie povedané, ako čosi žartovné, neúčinné, ktoré v sebe skrýva veľký mrak 

a neužitočnosť. Naša kresťanská filozofia nie je taká“. 

Sv. Gregor Palama4 cituje sv. Gregora Teológa, ktorý učí: „Najvyššia múdrosť je 

život, ktorý si zasluhuje pochvalu a to život očistený Bohom, Ním – Najčistejším 

a Najsvetlejším, ktorý od nás očakáva iba jedinú obeť očistenia. Najvyššia múdrosť je 

opovrhovať múdrosťou, ktorá vychádza zo slovných úsudkov, slovných zvratov, 

dvojzmyselných a nepotrebných protikladov. Ja osobne vychvaľujem tú múdrosť, 

a som po nej neustále smädný, ktorou rybári zlapali do svojich evanjelských sietí celý 

svet a premohli svojím dokonalým a priamym slovom upadajúcu do zabudnutia 

svetskú múdrosť“ 

 Ďalej sv. Gregor Palama cituje sv. Cyrila Alexandrijského a poukazuje: 

„Zástancovia tejto svetskej, démonickej a duševnej múdrosti sa vďaka nej pýšia 

a rozpaľujú menej vzdelaných a robia ich synmi geheny, obraňujú lož a zakrývajú 

klamstvo hladkosťou svojho jazyka a mnohých vedú touto cestou poblúdenia...“5 

                                                                                                                                                         
1 АЕРОПАГИТА, Д.: О церковной иерархии, PG 3, 392 A. 
2 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 36. 
3 ЗЛАТОУСТ, И.: Беседы на Евангелие от Матфея. 1,4-5, Москва 1901, s.17-19. 
4 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 37. 
5 Tamže, s. 37. 
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Barlaám ako predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi, ktorá sa v r. 1054 oddelila od 

cirkvi Pravoslávnej, hlásal síce názory, ktoré boli do určitej miery „cirkevné“, ale 

predsa to boli názory odtrhnutej sestry cirkvi nezdravo ovplyvnené v podaní 

Barlaáma filozofiou. 

Barlaám zastával názor, že k poznaniu Boha nie je potrebné vnútorné osvietenie 

a vnútorná premena, ale že je to dielo bezprostredného odovzdania vyššieho 

poznania tým, ktorí sa snažia plniť Božiu vôľu. Videnie Boha1 považoval za prijatie 

Boha v mysli, ale nie za reálne prijatie – dotknutie a zjednotenie ľudskej a Božej 

prirodzenosti. Týmto názorom sa filozof Barlaám odlišoval od názorov byzantských 

teológov, ktorí neuznávali logiku a silogizmy za všemocné a najlepšie prostriedky 

poznania príčin všetkého existujúceho a odporúčali sa opierať o autoritu cirkevnej 

tradície a svätootcovských diel. Cirkevnú Tradíciu a patristické diela považovali za 

jedinú a nádejnú cestu k poznaniu všetkého a odporúčali, aby neprekračoval 

teologické hranice vyznačené svätými otcami. 

Takže v sporoch medzi sv. Gregorom a Barlaámom došlo k stretu dvoch 

odlišných názorov na poznávanie Boha. Bol to na jednej strane pohľad východný, 

pravoslávny, mystický a svätootcovský a na druhej strane pohľad západný, 

katolícky, filozofický a racionalistický. 

Barlaám ako predstaviteľ rímskokatolíckeho mníšstva bol veľmi znepokojený 

názormi, spôsobom života, modlitebnou metódou pravoslávneho mníšstva, ktoré na 

západe nemal možnosť vidieť. Od prostého atosského mnícha sa dozvedel, že mnísi 

prostredníctvom zvláštneho spôsobu asketickej prípravy dosahujú stav, vďaka 

ktorému môžu na „vlastné oči vidieť Božské svetlo a tiež Božiu prirodzenosť“. Tento 

nie najlepšie podaný názor bol akýmsi vrcholom, prečo sa Barlaám priveľmi horlivo 

postavil proti atosským hesychastom a stal sa zarytým nepriateľom celého 

byzantského mníšstva, ktoré podľa neho je na ceste vedúcej k záhube a nie 

k spaseniu. Barlaám však rozprával na Svätej hore Athos o vážnych duchovných 

a teologických otázkach s príliš prostým, jednoduchým a teologicky nevzdelaným 
                                                 
1 V ruštine созерцание.  
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mníchom, ktorého Kantakuzin nazval „почти дикое животное“ t.j. takmer divokým 

zvieraťom1. Preto mlčanlivých, neustále sa modliacich pravoslávnych mníchov 

pomenoval klamármi, messaliánmi, omfalopsychami – pupkoumami a celkovo sa 

postavil proti mníšskej teórii a praxi, ktorú uvidel na svätej hore Athos. Tieto útoky 

neostali iba v slovnej podobe, ale aj v písomnej podobe, v ktorých dokazoval, že 

Božie svetlo, ktoré zasvietilo aj na hore Tábor, bolo hmotné v ruštine вещественное 

a porušiteľné, dočasné. Okrem toho obviňoval mníchov, že považujú Sväté Písmo za 

neužitočné, vedu za škodlivú, a že si myslia, že Božiu podstatu môžu vidieť 

telesnými očami za pomoci istých umelých spôsobov. 

V druhej otázke, ktorú si sv. Gregor2 zadáva hovorí: „Títo ľudia hovoria, že 

robíme zle, keď sa usilujeme, privádzať um do svojho vnútra. Preto sa vysmievajú 

z niektorých mníchov a odsudzujú ich za to, že prikazujú začínajúcim mníchom 

pozerať na samých seba a za pomoci dýchania vovádzať vlastný um do seba. Oni 

o nás posmešne hovoria, že učíme a to, že blahodať Božia vchádza do tela 

prostredníctvom nozdier, nosa. Túto kritiku nachádzame v 4 a 5 liste Kalabrijského 

Barlaáma k hesychastovi Ignatijovi3. Preto sa v druhej odpovedi – v druhej časti 

Triady I, ktorá má názov „O tom, že snažiaci sa v hesychii vníma samého seba a je 

užitočné zdržiavať svoj um vnútri tela“. Preto v druhej časti Triady4 zdôrazňuje, že 

telá sú vlastne chrámy, v ktorých žije, t.j. v nás žije Svätý Duch5. Heretici nazývajú 

telo zlom, ale my zlom nazývame iba to, keď um sa zaoberá telesnými myšlienkami, 

pretože telo samo o sebe nie je zlom. Telo je vlastne nástrojom, prostredníctvom 

ktorého sa prejavuje duša. Existujú dva názory teológov na to, ktorý z vnútorných 

orgánov myslí. Jední zastávajú názor, že myslenie sa odohráva v mozgu ako 

v nejakej akropole6 a iní zasa tvrdia, že týmto orgánom je srdce7. Sv. Makarij Veľký1 

                                                 
1 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s.353. 
2 Tamže s. 39-40. 
3 Schiro 315,323. 
4 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 41-54. 
5 1Kor 6, 19; Hebr 3, 6; 2Kor 6, 16. 
6 Evargios z Pontu učí o modlitbe rozumu. 
7 Mt 15,11. 
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tiež tvrdí, že všetky myšlienky duše vznikajú v srdci, preto keď blahodať ovládne 

všetkými časťami srdca, panuje nad všetkými myšlienkami a tiež aj telesnými 

orgánmi. Preto treba skúmať, či v najhlavnejšom orgáne, t.j. srdci, na blahodatnom 

oltári sú blahodaťou vyryté zákony. Preto je nutné zatvárať um v tele, t.j. udržiavať 

um v srdci. Kráľovstvo Božie je vnútri vás2. Rozmýšľať telesne a získavať telesné 

pohľady je to najhoršie helénske oklamanie, prameň všetkého najhoršieho učenia, 

démonský objav, veda privádzajúca k nerozumnosti. Pod jediným slovom „um“ sa 

rozumie tiež duch alebo rozum vo všeobecnosti a jeho pôsobenie v nás. Ak 

použijeme prirovnanie, ktoré sv. Gregor Palama chápe pod jediným slovom „slnko“, 

ktoré znamená tiež nebeské teleso, ale aj teplo, ktoré nás zohrieva. 

„A hľa, otec poblúdenia, ktorý sa vždy usiloval odvrátiť človeka z cesty 

smerujúcej k Bohu a usmerniť ho na cestu poblúdenia si teraz našiel ľudí – 

pomocníkov, ktorí presvedčujú všetkých, píšu knihy a radia, že ten, kto sa s radosťou 

rozhodol pre život v neustálej modlitbe mníšsky, má svoj um zdržiavať mimo tela. 

Títo ľudia neuznávajú názory sv. Jána Lestvičnika, ktorý stavia svoj slovný rebrík 

vedúci do neba a radí: „Hesychasta je ten, ktorý sa usiluje uzavrieť v svojom tele 

netelesné t.j. um“3. 

Zvlášť potrebné je učiť začínajúcich mníchov, pozerať sa do samých seba 

a prostredníctvom dýchania uvádzať vlastný um do seba. Preto žiadny rozumný 

človek neporadí mníchovi nejaký iný spôsob sústrediť svoj um v sebe, pokiaľ ešte 

nevie pozerať na samého seba, niektorí radia pozorne sledovať vdych a výdych 

a zadržiavať dýchanie, dýchať pomaly. O tom sa hovorí v diele „O spôsobe posvätnej 

modlitby a pozornosti k sebe“, za autora ktorého bol považovaný sv. Simeon Nový 

Bohoslov. Pozorovať um, pomaly dýchať a dosiahnuť s Bohom stav vyššieho 

priblíženia, vycvičiť um, aby neblúdil, ale bol triezvy a pozorný. 

                                                                                                                                                         
1 Besedy 15, 20:PG 24,586 B. 
2 Lk 17, 21. 
3 ЛЕСТВИЧНИК, И.: Лествица. 27: PG 88, 1097 B. 
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Všetci, ktorí majú duchovnú skúsenosť, sa iba smejú ľuďom, ktorí sa neopierajú 

o svoju vlastnú skúsenosť a vymýšľajú akési protikladné pravidlá. Veď v takýchto 

prípadoch učiteľom nie je rozum alebo námaha, ktorá je overená skúsenosťou, 

pretože tá prináša užitočný plod. Prázdne a neužitočné sú názory všemožných ľudí, 

ktorí obviňujú a prinášajú spory.  

Prorok Eliáš bol tým, ktorý dokonale videl Boha. Vďaka jeho modlitbe po 

mnohých rokoch padal dážď, pretože sklonil hlavu ku kolenám, urobil veľký poklon 

a takýmto spôsobom voviedol um do samého seba1. A ľudia, ktorých si môj brat 

počúval, sú postihnutí farizejskou chorobou a nechcú udržiavať a očisťovať vnútro 

svojej čaše, t.j. svojho srdca. Neopierajú sa o svätootcovskú tradíciu, ale snažia sa 

zaujať pozíciu nových učiteľov zákona. Veď oni odmietajú aj telesnú formu 

colníkovej modlitby, ktorý bol Bohom ospravedlnený, a tých, ktorí sa usilujú takto sa 

modliť, znechucujú a nabádajú, aby sa takýmto spôsobom nemodlili. Pretože tak 

hovoril aj samotný Christos v Evanjeliu: „Colník ani oči nechcel pozdvihnúť 

k nebu“2. K tejto vonkajšej forme sa usilujú tí, ktorí pri modlitbe usmerňujú svoj 

pohľad na samého seba.  

Ľudia ich prezývajú omfalopsychami a ich jasným cieľom sú klebety 

a obvinenie, pretože kto z týchto, ktorí sa modlili, povedal, že duša sa nachádza 

v pupku? Preto sa odhalili ich klebetné útoky a zámery. Tiež vyšlo najavo to, že 

očierňujú tých, ktorí sú cnostní, ale blúdiacich nenapravujú. Píšu nie kvôli hesychii 

a pravde, ale kvôli prázdnorečneniu. Nie kvôli povzbudeniu v triezvosti-bdelosti, ale 

preto, aby od pozornosti odvliekli. Podľa všetkého tieto slová sv. Gregora sú 

namierené proti Barlaamovi a jeho stúpencom3. Duchovná triezvosť-bdelosť je 

prijateľná, ak vedie i k umŕtveniu vášní, ale ak pripravuje dušu o múdrosť a naplňuje 

ju mudrovaním, treba hľadať inakší spôsob zdržanlivosti. 

                                                 
1 1Kr 18, 42. 
2 Lk 18, 13. 
3 Против Игнатия: Schiro.318, s. 76-77.  
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Veď si čítal Životopis sv. Simeona Nového Teológa, ktorý Boha preslávil tým, 

že celý život konal nadprirodzené znamenia, zázraky, takže nikto by sa neprehrešil 

voči pravde, ak by jeho diela nazval rukopismi blahodate. Poznáš aj svätého človeka 

Nikifora, ktorý prežil mnohé roky ako pustovník v hesychii a potom sa usadil na 

najpustejšom mieste Svätej hory. Zanechal nám pritom skúsenosť duchovnej 

triezvosti, bdelosti z diel svätých otcov. Toto neveľké dielo mnícha – hesychastu 

a vyznávača Nikifora má názov „O ochrane srdca“. Záver tvorí, krátke poučenie 

s kratučkým traktátom „Spôsob svätej modlitby a vnímanie samého seba“. Tento 

traktát sa pripisuje Simeonovi Novému Teológovi, ale je možné, že ho mohol napísať 

mních Nikifor. Tento dokument slúži ako hlavný a možno aj jediný dôkaz o 

„telesných“ spôsoboch modlitby, ktoré sa praktizovali na sv. hore Atos. Feolipt bol 

teológom a zároveň žiakom hesychastu Nikifora. Bol odvážnym protivníkom 

Lyonskej únie 1274. Za to si svoje vytrpel od cisára Michala VIII. Zároveň bol prvým 

učiteľom mníšskeho života sv. Gregora Palamu1. 

Ty vieš, že všetci oni2 Nil, Eliáš, ďalší Atanáz a tiež možno Seliot a Gabriel boli 

mníchmi monastierov na hore sv. Auxentia v blízkosti Konštantinopola a všetci ich 

predchodcovia aj tí, ktorí ich nasledujú, odobrujú túto tradíciu a radia nám držať sa 

jej. Pretože sa objavili noví učitelia hesychie, ktorí nevideli ani len tieň hesychie a tí 

poučujú nie z vlastnej skúsenosti, ale veľkými rečami. Skúšajú všetko odvrhnúť, 

skaziť a ponížiť práve túto tradíciu, a preto všetkým počúvajúcim to vôbec neprináša 

úžitok. S niektorými z týchto horeuvedených svätých mužov sme sa osobne stretli 

a počúvali ich poučenia. Azda nebudeme opovrhovať tými, ktorí majú skúsenosť 

a sú bohatí v blahodati a budeme si vážiť tých, čo učia z namyslenosti vášnivo 

vyhľadávajú slovné hádky? Nie, takto to nebude. A ty sa takýchto ľudí stráň 

a povedz si podobne ako Dávid: „Благослови душе моя, Господа, и вся 

                                                 
1 Pozri Pochválne slovo, Filoteja PG 151, 561 konštantínopolského patriarchu, ktorý pôsobil na tomto 

najvyššom cirkevnom poste dve obdobia a to v rokoch 1289-1293 a 1303-1309. (ВЕНИАМИНОВ, В.: 
Трияды, cit. dielo, s. 53). 

2 Atanáz tiež protivník Lyonskej únie a títo najslávnejší hierarchovia byzantskej Cirkvi koncom XIII. 
a začiatkom XIV.  
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внутренная моя святое имя Его“. Oddávaj sa do rúk otcov a počúvaj ako oni radia, 

vždy uvádzať svoj um dnu, do seba“.1 

Preto sa atosskí mnísi znepokojili týmito útokmi Barlaáma a obrátili sa na sv. 

Gregora Palamu ako jedného z najvýznamnejších a zároveň aj najvzdelanejších 

askétov s prosbou, aby sa porozprával s filozofom a presvedčil ho, aby prestal 

slovne, ale aj písomne útočiť a ponižovať atosské, ale týmto aj celé byzantské 

pravoslávne mníšstvo. Z vyššie uvedených názorov sv. otcov, na ktoré poukazoval 

Palama ako aj jeho vlastných skúseností a názorov, je zrejmé, že Barlaám v podstate 

nepochopil duchovné smerovanie pravoslávneho mníšstva, svätohorských 

hesychastov, ich modlitebné metódy a prax. Pre západných teológov a mníchov je 

nepochopiteľný zdržanlivý postoj pravoslávneho mníšstva k svetským 

a filozofickým poznatkom. Ako vidíme na príklade sv. Gregora Palamu v prípade 

jeho samotného, i keď mal vynikajúce svetské a filozofické vzdelanie, nebolo mu to 

na škodu, aby sa vybral cestou k pochopeniu vyšších a duchovných právd. Tieto 

ozajstné najvyššie pravdy čerpajú mnísi, ale aj radoví kresťania z Božieho zjavenia, 

ktoré je nám dané vo Svätom Písme a v Svätej Tradícii. 

Preto sv. Gregor v období v priebehu rokov 1338-1341 napísal deväť slov proti 

Barlaámovi a rozdelil ich na tri triády. Išlo o reakciu na to, čo napísal Barlaám 

v svojom diele „Proti messaliánom“. Diela, ktoré napísal Barlaám proti hesychastom, 

boli spálené na základe príkazu patriarchu v r. 1341. Niektoré Barlaámové listy sa 

však predsa zachovali a boli vydané na západe2.  

Na prvom sneme v Carihrade r. 1341 sa tento spor neukončil, ale okruh 

problémov sa rozšíril na otázky týkajúce sa Božej podstaty, Božských energií, 

Táborského svetla. Z toho dôvodu boli zvolané ďalšie carihradské snemy r. 1347, 

1351, 1352 a 1368. Na týchto snemoch bolo učenie Palamu a jeho stúpencov nazvané 

učením Cirkvi a Barlaám a jeho stúpenci boli z cirkvi vylúčení – anatémizovaní.  

                                                 
1 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 54. 
2 Nepr. Barlaam Calabro. Epistole greche. I primodri episodici a dottrinari delle lotte esicaste. Studio 

introduttivo e testi a cura di Gieuseppe Schiro, Palermo 1954. 
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Na sneme r. 1352 ako výsledok všetkých predchádzajúcich uznesení snemov 

1341-1352 zaznelo šesť anatém, ktoré sa verejne prečítali na Nedeľu Pravoslávia: 

1/Anatéma tým, ktorí prijímajú Božie – Táborské svetlo pri Spasiteľovom 

premenení za akýsi obraz, tvar, symbol či prízrak, alebo za samotnú Božiu súcnosť-

podstatu a tiež tým, čo nevyznávajú, že toto Božské svetlo nie je ani podstatou 

Božou. Je to vlastne nestvorená fyzická blahodať, osvietenie a energia, vždy 

vychádzajúca zo samotnej Božej podstaty. 

2/Anatéma tým, ktorí prijímajú názor, že Boh nemá žiadnu fyzickú energiu, ale 

že ju má iba jedine podstata Božia a že niet nijakého rozdielu medzi Božou podstatou 

a energiou, kto nechce pripustiť, že zjednotenie Božej podstaty a energie nie je 

zlievajúce sa, prekrývajúce sa, t.j. jedno a to isté, tým aj odlišnosť je nemeniteľná. 

3/Anatéma tým, ktorí prijímajú, že akákoľvek fyzická možnosť a Božia energia 

sú stvorené. 

4/Anatéma tým, ktorí hovoria, že ak dopustíme odlišnosť medzi Božou 

podstatou a energiou, to znamená, že si myslíme, že Boh je vo svojej podstate zložitý. 

5/Anatéma tým, ktorí si myslia, že iba jedine Božej podstate je vlastné meno 

Boh a nie energiám. 

6/Anatéma tým, ktorí prijímajú, že Božia podstata môže byť dostupná ľuďom 

a tiež tým, ktorí nechcú pripustiť, že prijať Boha môžeme prostredníctvom blahodate 

a Božích energií. 

7/Večná pamiatka Solúnskemu metropolitovi Gregorovi Palamovi, ktorý 

odvrhol heretikov Barlaáma a Akindina, ktorí sa odvážili pomenovať fyzickú - 

prirodzenú a neoddeliteľnú energiu možnosťou Božstva a tiež všetky fyzické - 

prirodzené vlastnosti Sv. Trojice stvorenými a taktiež vnášali učenie o Platónových 

ideách a helenských mýtoch. 

Je treba zdôrazniť, že pohľad Palamu na filozofiu a vedu bol pohľadom mnícha. 

Pre každého mnícha, ktorý sa oddáva celý Bohu, je najvyššou filozofiou – cesta 

k Bohu, t.j. zdokonaľovanie sa a najväčšie autority, o ktoré sa opiera a čerpá z nich, je 

Sv. Písmo a Sv. Tradícia. To je v ponímaní pravoslávneho mnícha ozajstná najvyššia 
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„veda a filozofia“, ktorá pomáha postupne sa pozdvihovať po stupienkoch 

zdokonaľovania sa vyššie a bližšie k Bohu.  

 

 

 

 


