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SEKTA BOGOMILOV – MESSALIANOV 

 

Keď mal sv. Gregor okolo 20 rokov, rozhodol sa po smrti svojho otca1 prijať 

mníšsky postrih. Spoločne s ním sa na to odhodlala aj celá jeho rodina, matka Kali – 

Kalista, ktorá po postrihu dostala meno Kalloni, dve sestry Epicharida a Feodotija, 

jeho dvaja mladší bratia Makarij a Feodosij a dokonca aj niektorí najvernejší sluhovia 

vstúpili do konštantinopolských monastierov. V zbožných pravoslávnych 

byzantských rodinách nebolo to v tom čase ničím nezvyčajným. 

Gregor sa rozhodol spoločne so svojimi dvoma bratmi ísť na sv. horu Athos. Po 

ceste sa zastavili na hore Papikion, ktorá sa nachádzala kdesi medzi 

Konštantinopolom a Solúnom na hranici s Frákiou a Macedoniou2. Na tejto hore sa 

od 11. stor. zakladajú rôzne monastiere, medzi ktorými je najznámejší monastier sv. 

Georgija – Juraja. Sv. Filotej poukazuje na to, že v blízkosti, t.j. v okolitých horách 

a vrchoch žili ľudia oddávna, celé pokolenia, ktoré boli nakazené herézami: 

„markionitskou, messalianskou“3.  

Iné historické pramene hovoria, že v tejto oblasti žili „pavlikiani“, ktorých 

spočiatku ikonoboreckí cisári a neskôr aj Ján Cimicchý presídľoval z Arménska do 

Frákie, čo spôsobilo nemalé problémy Alexejovi Komnénovi4. 

 Z obdobia panovania byzantského cisára Alexeja I. Komnéna sa nám zachovala 

vďaka jeho dcére Anne 1085-1148 správa o pôsobení bogomilskej sekty. Nemalú 

zmienku o tom nachádzame v preklade Ruženy Dostálovej: Anna Komnena, Paměti 

byzantské princezny, ktorú čitateľovi predkladáme. „Neskôr – počas Alexejovho 

panovania sa objavil veľký mrak heretikov. Bol to nový druh herézy, ktorú Cirkev 

zatiaľ nepoznala. Spojili sa dve veľmi zlé a ničomné učenia, známe už od dávnych 
                                                 
1 Otec prijíma mníšstvo na smrteľnej posteli. 
2 ΚΙΡΙΑΚΙΔΙΣ, Σ.: Το Παπικιον ορος. Ατιναι 1923, s. 35, 219-225. 
3 „Ak jeho, t.j. Barlaamova kniha nesie názov: „Proti messalianom“, potom to v akom zaslepení 

zmiešal všetko dokopy, svoje falošné učenia s názormi našich svätých otcov, ale následne na to 
hovorí proti nim, svedčí o tom, že v skutočnosti opustil a zanechal ich následovníkov t.j. 
pokračovateľov svätých otcov, k odkazu ktorých sa hlásilo a stále hlási athoské pravoslávne 
mníšstvo, ako aj celá Pravoslávna cirkev. (ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 267). 

4 OBOLENSKY, D.: The Bogomils. A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge 1948, s. 258-259. 
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čias. Mohli by sme povedať, že to bolo manichejská bezbožnosť, ktorú nazývame tiež 

paulikiánskou herézou a nehanebnosť messaliánov. Ide o učenie bogomilov, ktoré 

vzniklo z messaliánskej a manichejskej herézy. Zdá sa, že tajne existovali už pred 

dobou môjho otca. Bogomili sa totiž vedia tváriť veľmi cnostne. Nikdy neuvidíš 

bogomila so svetským účesom, svoju zlobu ukrývajú pod plášťom a pod kapucňou. 

Bogomil sa tvári zamračene, je zahalený až po nos, chodí zhrbený a stále si niečo 

mrmle, skrýva sa v ňom však neskrotený vlk“.  

„Povesť o bogomiloch sa už všade rozšírila. Akýsi mních Bazil veľmi obratne 

hlásal bogomilskú bezbožnosť. Má dvanásť žiakov, ktorým hovoril tiež apoštoli, 

a sprevádzali ho nejaké žiačky, ženy zlých a nedobrých mravov a s nim všade šíril 

svoju nákazu. Zlo ako oheň napadlo duše mnohých ľudí. Cisárova duša to nemohla 

zniesť, a preto pátral po tom, o aké kacírstvo ide. Dal priviesť niektorých bogomilov 

do cisárskeho paláca a všetci udávali, že Bazil je vodcom a čelným predstaviteľom 

bogomilského kacírstva. Akéhosi Diblatia dal cisár uvrhnúť do väzenia, pretože pri 

výsluchu sa nechcel k ničomu priznať. Až po mučení udal už spomenutého Bazila 

a tých, ktorých si vybral ako apoštolov. Cisár prikázal väčšiemu počtu mužov, aby 

našli Bazila. Napokon objavili a našli Bazila arciatrapu Satanáša. Podľa šiat vyzeral 

ako mních, bol to muž prísnej tváre, s riedkou bradou a vysokej postavy“. „Cisár, 

ktorý chcel svojou výrečnosťou z Bazila vylákať skryté myšlienky, pozval ho pod 

zbožnou zámienkou k sebe. Vstal zo svojho miesta a ponúkol mu miesto vedľa seba. 

Ponúkol mu celú udicu a na háčik mu pripevnil všelijaké dobroty. Predstieral, že sa 

chce stať jeho žiakom aj so svojim bratom Izákom. Tento blázon plietol dohromady 

všetko dovolené i nedovolené a nezatajil nič zo svojho skazeného učenia, 

s opovrhnutím sa vyjadroval o našej teológii, ohováral celú cirkevnú administratívu 

a naše chrámy, ach, beda, naše posvätné chrámy nazval svätyňami démonov! Malý 

význam prikladal obetovaniu Tela a Krvi nášho prvého Veľkňaza a našej prvej 

obeti...“ 

„Čo sa stalo potom? Cisár odhodil masku a strhol oponu, za ktorou sa ukrýval 

jeho tajomník, ktorý všetko zapisoval. Potom zhromaždil senát, najvyšších 
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dôstojníkov a cirkevnú synodu. Biskupský stolec, cisárskeho mesta vtedy patril 

pánovi Nikolaosovi Grammatikosovi, blaženému medzi patriarchami. Cisár dal 

prečítať bezbožné dogmy, ktoré Bazila nezvratným spôsobom usvedčovali. On ani 

nič nepopieral, naopak, prešiel k otvorenému útoku a vyhlasoval, že je ochotný 

podrobiť sa ohňu, bičovaniu a tisícorakým spôsobom smrti. Títo poblúznení 

bogomilovia sú totiž presvedčení, že vydržia bez bolesti akýkoľvek trest, pretože 

anjeli ich vraj zachránia priamo z hranice – od upálenia. Všetci zhromaždení mu 

vytýkali jeho bezbožnosť a boli medzi nimi aj jeho bývalí priatelia, ale Bazil sa 

nezmenil. Ako pravý bogomil pevne zotrval na svojom, hoci mu hrozilo upálenie 

a iné mučenia. Cisár ho dal uvrhnúť do väzenia, ale často ho predvolával a žiadal ho, 

aby sa zriekol svojej bezbožnej náuky. Bazil však požiadavkám nevyhovel.“ 

„Nemôžem mlčať o istej podivuhodnej udalosti, spojenej s týmto človekom. 

Keď sa Bazil priznal k svojej bezbožnosti, cisár sa k nemu nezačal správať veľmi 

prísne, ale dal ho odviesť do domu v blízkosti cisárskeho paláca, ktorý pre neho dal 

postaviť. Bol večer, na jasnom nebi svietili hviezdy a mesiac naplňoval svetlom 

večerné šero po onom zhromaždení v paláci. Keď mních vstúpil do cely, náhle 

o polnoci začali sami od seba na celu padať kamene ako krupobitie. Tieto kamene 

nehádzala žiadna ruka, žiadny človek nekameňoval tohto diabolského opáta. 

Myslím, že to bola pomsta nahnevaných démonov Satanovej družiny, ktorí mali 

Bazilovi za zlé, že prezradil ich tajomstvá a vyvolal tak otvorene prenasledovanie ich 

bludného učenia. Istý muž menom Paraskeuiotes, ktorého úlohou bolo strážiť oného 

diabolského starca, aby nemohol s nikým hovoriť a šíriť svoje zhubné učenie, sa 

hroznými kliatbami zaprisahal, že počul hrmot padajúceho kamenia, ktoré padalo na 

zem a na strechu a videl, ako jeden kameň lieta za druhým, ale nevidel nikoho, kto 

by to hádzal. Po spŕške kameňov nastalo veľké zemetrasenie a pôda sa pohla 

a strecha domu škrípala. Paraskeuiotes zostal pokojný, pokiaľ ho nenapadlo, že ide 

o dielo démonov – ako sám tvrdil. Ale keď si všimol, že kamene padajú z neba a že 

ten kacírsky dedko je schovaný a zatvorený v dome, spojil dielo s démonmi 

a nevedel už ďalej, čo sa deje“. 
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„Toľko som chcela povedať o onom dive. Rada by som rozobrala celú 

bogomilskú herézu, bráni mi v tom však hanba – ako kedysi vravievala krásna Sapfó. 

Hoci som historička, som tiež aj žena, najváženejšia a prvorodený potomok, Alexejov 

potomok, narodená v purpurovej sále, a zároveň sa nepatrí mlčať o veciach, 

o ktorých už počulo príliš mnoho ľudí. Chcela by som podať úplný obraz 

bogomilskej herézy, ale upúšťam od toho, aby som si nepošpinila svoj jazyk. Tým, 

ktorí by sa chceli s heretickým učením bogomilov podrobne zoznámiť, odporúčam 

knihu s názvom „Dogmatická výzbroj“, ktorá bola napísaná z príkazu môjho otca. 

Vtedy pôsobil istý mních Zigabenos, ktorého dobre poznala moja babička z matkinej 

strany a všetci prislušníci duchovenstva. Bol výborným znalcom gramatiky 

a venoval sa i štúdiu rétoriky, ale dogmatiku poznal lepšie než ktokoľvek iný. Cisár 

si ho pozval k sebe a poveril ho zostavením výkladu o všetkých herézach a to 

o každej zvlášť a vyzval ho, aby ku každej kapitole pripojil argumentáciu cirkevných 

otcov, ktorí tú či onú herézu vyvrátili. Medzi herézy zahrnul aj bludárstvo 

bogomilov, ako ho podával onen bezbožný Bazil. Názov „Dogmatická výzbroj“ dal 

knihe samotný cisár a dielo je doposiaľ známe pod týmto názvom.“ 

„Ale vráťme sa k Bazilovmu pádu. Cisár prizval Bazilových žiakov a jeho 

stúpencov zo všetkých kútov zeme, zvlášť tzv. „dvanásť žiakov“ a skúmal ich 

zmýšľanie. Boli to skutočne praví Bazilovi učeníci. Zlo preniklo veľmi hlboko 

a dostalo sa aj do významných rodín a zachvátilo tiež široké vrstvy. Preto cisár náhle 

rozhodol, aby inoverci, ich predstaviteľ, ako aj jeho učeníci boli upálení. Dal 

zhromaždiť prezradených bogomilov. Niektorí z nich zotrvávali vo svojom 

bludárstve, ďalší sa ho zriekavali, rozhodne odmietali obvinenia udávačov a dávali 

najavo svoj odpor k bogomilskej heréze. Cisár nebol ochotný im hneď uveriť, ale 

našiel nový spôsob, ako spoznať pravých kresťanov, aby náhodou nebol nejaký 

kresťan považovaný za bogomila, alebo aby nejaký bogomil neunikol trestu ako 

kresťan.“ 

„Na druhý deň Alexej zasadol na cisársky stolec. Medzi prítomnými bolo aj 

mnoho členov senátu. Pred nich predviedli všetkých vyznávačov bogomilskej herézy 
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a cisár prikázal, aby prebehlo ešte raz vyšetrovanie každého z nich. Jedni z nich sa 

priznali, že sú bogomili a pevne zotrvali vo svojej heréze, ďalší to popierali a vraveli, 

že sú kresťania a odmietali obvinenia. Cisár sa na nich prísne zadíval a povedal: 

„Dnes musíme zapáliť dve „hranice“ – ohne. Pri jednej postavíme do zeme kríž 

a všetkým ponúkneme výber: Kto bude chcieť dnes zomrieť za kresťanskú vieru, 

nech vystúpi a predstúpi pred „hranicu“ s krížom. Tí, ktorí zotrvajú v bogomilskej 

heréze, budú uvrhnutí na druhú hranicu. Ak prvú skupinu tvoria skutočne ozajstní 

kresťania, je pre nich lepšie zomrieť, než aby sa dali prenasledovať ako bogomilovia 

a zaťažili by svedomie mnohých ľudí. Teraz choďte a vyberte si každý svoju stranu.“ 

„Cisár sa tváril, že týmto výrokom záležitosť s bogomilmi ukončil. Nato boli 

bogomilovia okamžite odvedení a veľa ľudí sa prišlo na nich pozrieť. 

V Tzykanisteriu boli zapálené hranice sedemkrát vyššie než zvyčajne, ako udáva 

autor hymien. Oheň sa pozdvihoval až k nebu a na jednu z oboch hraníc sa týčil kríž. 

Obvinení si mohli vybrať, na ktorú hranicu chcú vystúpiť, akoby všetci mali byť 

upálení. Muži pravej viery, vidiac nevyhnutnosť svojho osudu, šli k hranici s krížom 

a boli pripravení podstúpiť mučenícku smrť. Bezbožníci, ktorí zotrvávali vo svojom 

biednom bludárstve, zamierili k druhej hranici.  

„Nastal okamih, keď už mali byť odsúdenci uvrhnutí na hranice. Všetci 

prítomní začali nariekať pred kresťanmi, ktorí mal byť upálení, pretože nepoznali 

cisárov plán. Ale už sa tu objavil cisársky edikt, ktorý zabránil katom, aby vykonali 

svoju prácu. Cisár si totiž urobil jasnú predstavu o tom, kto je skutočne bogomil 

a s veľkou pochvalou prepustil kresťanov, ktorí boli neprávom obvinení z herezy. 

Ostatných uväznil, ale oddelene „apoštolov“ a Bazila. Niektorých bogomilov si 

predvolával každý deň a sám ich učil a vyzýval, aby sa vzdali svojho ničomného 

bludárstva. K iným zasa denne posielal cirkevných hodnostárov s príkazom, aby ich 

učili pravej viere a nabádali ich, aby zanechali bogomilskú herézu. Niektorí z nich sa 

polepšili a boli z väzenia prepustení a iní zomreli vo väzení a zostali v poblúdení, po 

celú dobu im bol poskytovaný dostatok jedla a oblečenia“. 
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„Zatvrdilého hereziarchu Bazila odsúdili všetci k upáleniu. Rovnakého názoru 

bol aj cisár, ktorý veľa rozprával s Bazilom a presvedčil sa, že je to nebezpečný 

človek, ktorý sa tvrdošijne drží svojho bludu. Preto dal v hypodrome postaviť veľkú 

hranicu. Vykopali hlbokú jamu a uložili do nej hromadu stromov, takže to všetko 

vyzeralo ako hora. Akonáhle bol hranica zapálená, začal sa dav pomaly 

zhromažďovať na schodoch arény hypodromu a očakával, čo sa bude diať. Oproti 

hranici bol vztýčený kríž a bezbožníkovi bol daný ešte výber. Zľakne sa ohňa, ak 

zmení svoje zmýšľanie, ak pristúpi ku krížu, bude pozbavený trestu smrti 

a oslobodený...“ 

„Bola tam aj skupina heretikov, ktorí videli svojho vodcu Bazila. Ten sa 

navonok tváril ľahostajne k trestu i hrozbám, a keď bol ešte ďaleko od ohňa, robil si 

z neho posmech a vymýšľal si rôzne divy. Tvrdil, že nejakí anjeli ho vytrhnú zo 

stredu ohňa a ticho si spieval onen Dávidov verš: „Tebe sa nič takého nestane, na 

vlastné oči to uvidíš“. Keď sa zástup rozostúpil, otvoril sa im hrozný pohľad, ktorý 

predstavovala hranica a zdalo sa, že hrdina stráca pred ohňom odvahu a pokoj. Už 

z diaľky pocítil páľavu ohňa a videl aj zdvíhajúci sa a praskajúci plameň, z ktorého 

vyletovali iskry do výšky kamenného obelisku, stojaceho uprostred hypodromu. 

Bazil neustále odvracal zrak, bil sa rukami a tlieskal po stehnách ako zmyslov 

zbavený...“ 

„Zatiaľ čo Bazil rozprával o všelijakých zázrakoch a chválil sa, že ho všetci 

uvidia uprostred ohňa živého a zdravého, zobrali mu plášť a povedali: „Uvidíme, či 

sa oheň nedotkne tvojich šiat“ a hodili plášť do ohňa. Bazil bol natoľko v zajatí 

klamného démona, že vykríkol: „Vidíte, ako sa môj plášť vznáša vo vzduchu?“ Ale 

kati sa presvedčili, „siahli si na okraj a spoznali látku“. Chytili Bazila a oblečeného 

a obutého ho hodili do ohňa. Zúrivý plameň pohltil bezbožníka a vôbec nebolo cítiť 

zápach spaľujúceho sa tela, iba uprostred plameňov sa objavil tenučký kúdol dymu. 

Aj živly sa stavajú proti bezbožníkovi a ušetria pravdupovediac iba ľudí 

bohabojných. Tak kedysi oheň poslušne ustúpil pred bohabojnými mladíkmi 

v Babylone a obklopil ich ako akási zlatá stena. Ale tentokrát sa plameň ponáhľal, 
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aby sa chváliaceho bezbožníka Bazila zmocnil skôr, než ho kati hodili do ohňa. 

Prítomný dav si prial a naliehal, aby boli upálení aj ďalší prívrženci Bazilovho 

zhubného učenia. Cisár to však nedovolil a nariadil, aby ich zavreli na chodbách 

veľkého paláca. Potom sa diváci rozišli. Neskôr boli bezbožníci uväznení ešte lepšie 

a po dlhoročnom živorení vo väzniciach so svojím bludárstvom aj zomreli“1 . 

Bogomili prichádzali do monastiera za sv. Gregorom, aby diskutovali 

o teologických problémoch. Následne na to išiel on aj so svojimi rodnými bratmi na 

ich horu, kde v rozhovoroch pokračovali. 

Úspešná argumentácia sv. Gregora privádzala heretikov k zúrivosti, a preto sa 

ho pokúšali otráviť. Ich vodca a niekoľkí bogomili odišli do Konštantinopolu 

a zmierili sa s Pravoslávnou cirkvou2. 

A. I. Sidorov, docent Moskovskej duchovnej akadémie, sa kriticky vyjadruje 

k názorom V.V. Bibichina – V.V. Venjaminova, ktorý vo svojich Triadach poukazuje 

na to, že sa Palama síce kriticky vyjadroval k ich vlastným asketickým pravidlám, 

odsudzoval heretické voľnomyšlienkárstvo bogomilov, ale za to ho priťahoval ich 

„entuziazmus viery, sústredená modlitba, prísnosť pravidiel“3, čo nepotvrdil 

žiadnými výrokmi – tvrdeniami sv. Gregora. Pritom nešlo o sympatie sv. Gregora 

k bogomilom, ale iba o snahu priviesť do Cirkvi tie vrstvy obyvateľstva, u ktorých sa 

prevažne hlásalo toto heretické učenie4.  

 Stará heréza messaliánstva v Byzancii v tom čase – v 14. stor. označovala za 

bogomilov tých5, ktorí očakávali, že úporná a húževnatá modlitba im sama osebe 

                                                 
1 DOSTÁLOVÁ, R.: Anna Komnena. Paměti byzantské princezny. Odeon 1996, s. 476-484. 
2 МЕЙЕНДОРФ И., прот.: Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение...cit. dielo, s. 34.  
3 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s.349. 
4 Tamže s. 67. 
5 V. Losský poukazuje na byzantských autorov, ktorí vo svojich dielach spomínali messaliánov 

i bogomilov, ale vo svojej podstate vlastne rovnako poblúdili. Oba tieto „duchovné“ prúdy spoločne 
tvrdili, že s pomocou modlitby je možné dosiahnuť určité materiálne videnie Božej podstaty. Sv. Ján 
Damasský v 17. kapitole v „Knihe o herézach“ P.G. T. 94 poukazuje na messaliánov, ktorí si mysleli, 
že je možné vidieť hypostázu Sv. Ducha so všetkým Jeho vlastnosťami. (ЛОССКИЙ, В.: Богословие 
света в учении св. Григория Паламы, s. 59 – 60 In: ЖМП, Н 3-4., Москва 1968). 
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zabezpečí Božiu blahodať1. Kvôli tejto individuálne – osobnej modlitbe odmietali 

modlitby spoločné, t.j. cirkevné bohoslužby, dogmy a ikony. Zároveň učili, že človek 

môže vidieť samotnú Božiu podstatu. Toto tvrdenie je však v rozpore s liturgickým 

textom 9. piesne irmosu kánona, 6. hlas: „Бога человеком невозможно видити на 

негоже не смиют чины ангелстии взирати2“. Palama poukazuje na Mojžiša, ktorý 

mal možnosť vidieť Boha vo svojej sláve a to na hore Sinaj, ale nikde sv. Gregor 

netvrdí, že tento prorok videl podstatu Boha.  

Sektanti messaliáni-bogomilovia praktizovali neustálu modlitbu „Otče náš“ 

a uznávali iba túto jedinú modlitbu, ktorú apoštolom zanechal náš Spasiteľ. Ostatné 

modlitby odmietali rovnako ako aj cirkevnú disciplínu a vieroučné a dogmatické 

pravdy, preto boli odsúdení na jednom zo snemov. Pravoslávni hesychasti a atosskí 

mnísi na rozdiel od nich praktizovali neustálu modlitbu3 Isusovu, t.j. modlitbu: 

„Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho“ avšak neodmietali cirkevné 

bohoslužby. Vidíme to aj na príklade Palamu, ktorý žil v jednom skýte 

                                                 
1 Palama vo svojom Svätohorskom tomose hovorí: „Ten, kto chce bez blahodate Svätého Ducha 

dosiahnuť dokonalé zjednotenie s Bohom, na základe vzájomného súladu a lásky a nie 
nadprirodzeným a nevysloviteľným žiarením a pôsobením Božej energie, ktorú neviditeľne vidia tí, 
ktorí sa stali toho dôstojní... – taký vpadol do messaliánskeho poblúdenie, pretože ľudskú 
prirodzenosť bude v každom prípade zbožťovať Boh. (Kompletný preklad Svätohorského tomosu 
z gréčtiny do ruštiny B. A. Neľubova nachádzame v plnom znení ПИГОЛЬ, П.: Григорий Синаит и 
его духовные преемники. Москва 1999, s. 182 – 189. Migne Patrologia graeca. T. 150. Col. 1225-1236). 

Svätohorský Tomos napísal Palama na obranu hesychastov proti tým, ktorí nemajú duchovné 
skúsenosti, neveria a nepodriaďujú sa svätým, odvrhujú neopísateľné, tajomné pôsobenie energie 
Ducha, ktoré sa prejavujú v žijúcich duchovným životom a prejavujú sa skutkami a nie slovami. 
Tento dokument slávnostne odsudzuje Barlaámove názory a myšlienky, hoci jeho meno sa v diele 
ani raz nespomína. Zverejnenie tohto diela malo za následok, že Barlaám a jeho stúpenci nesmeli 
pristupovať k svätým tajinám na základe rozhodnutia miestneho Jeriského atoského biskupa 
a takéto vyjadrenie mníchov bolo vlastne akýmsi oficiálnym názorom Cirkvi. Svätohorský tomos bol 
podpísaný najvýznamnejšou osobnosťou Sv. Hory, staručkým prótom Izákom, ktorý stál na čele 
tejto mníšskej republiky od r. 1316-1335. Zúčastnil sa aj na sneme v Konštantínopole r. 1341-42, kde 
sa postavil na stranu Palamu, kde bol aj čítaný tento horeuvedný dokument. Prót Izák počas svojho 
pôsobenia bol podpísaný pod mnohými celonárodnými dokumentami a vyjadreniam sv. Hory. 
Ďalej dokument podpísali jeromonach Veľkej Lavry Filotej, budúci patriarcha, najvýznamnejší žiaci 
sv. Gregora Sinajského a to: Izaiáš, Marek, Kalist, ktorí v tom čase žili v Sinajitovom skýte – Magule. 
Na originálnom rukopise sa spolu s gréckymi podpismi igumenov Lavry, Vatopédu, Esfigmenu, 
Kutlumuša nachádza aj gruzínsky podpis Iverského igumena Antonija a slovanský podpis srbského 
igumena Chilandaru. Hesychasta z Karei podpísal tento dokument v sýrštine. 

2 Великий Зборник. Владомирова 1931, s. 99. 
3 1Tes 5, 17. 
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pravdepodobne neďaleko od Tesaloník, kde 5 dní v týždni žil prísne asketicky a to 

celý čas vo svojej kelii, kde nikoho neprijímal. Ale v sobotu a nedeľu sa zúčastnil na 

sv. liturgii a po skončení bohoslužieb bol v osobnom kontakte s bratmi mníchmi, kde 

sa spoločne stretávali, duchovne povzbudzovali a rozjímali o ceste spasenia1. 

Podobná prax je aj dnes v mnohých pravoslávnych monastieroch. Napr. 

v Trojicko-Sergejovej Lavre, ktorej zakladateľom je ctihodný Sergej Radonežský, kde 

mnísi majú svoje modlitebné pravidlá, ktorých súčasťou je aj tzv. пятисотница, kde 

sa modlia Isusovu modlitbu. Okrem svojho individuálneho mníšskeho pravidla sa 

mnísi zúčastňujú aj na riadnom cirkevnom živote, na spoločných bohoslužbách 

v chráme a s poslušnosťou vykonávajú každú pridelenú prácu tzv. послушание. 

Samotné ruské slovo пятисотница znamená vlastne modlitby, ktoré sa modlia 500 

krát. Poriadok a delenie modlitieb je následovné:  

Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho – 100 X 

Presvjataja Vladyčice moja Bohorodice, svjatymi Tvojimi i vseseľnymi 

moľbami...“2 

Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho – 100 X 

Presvjataja Vladyčice moja Bohorodice, svjatymi Tvojimi i vseseľnymi 

moľbami... 

Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho – 100 X 

 Presvjataja Vladyčice moja Bohorodice, svjatymi Tvojimi i vseseľnymi 

moľbami... 

Presvjataja Vladyčice mojá Bohorodice, moli Boha o mne hrišnem – 100 X 

Presvjataja Vladyčice moja Bohorodice, svjatymi Tvojimi i vseseľnymi 

moľbami... 

Svjatyj anhele Božij, chraniteľu moj, moli Boha o mne hrišnem – 50 X 

Svjatyj uhodniče Božij, Alexandre Nevskij (meno svojho svätého) moli Boha 

o mne hrišnem 50 X. 

                                                 
1 Афонский Патерик, s. 296. 
2 МОЛИТВОСЛОВ. Москва 1980, s. 10. 
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Barlaamova kritika Isusovej modlitby bola neopodstatnená a spočívala 

v tvrdení, že ide o zavádzanie bogomilských zvykov do života Cirkvi a tiež, že 

v Isusovej modlitbe z jej obsahu nie je dosť jasné, že Christos je Boh.  

Tieto názory predniesol Barlaám 10. júna 1341 na sneme v chráme sv. Sofie 

v Konštantínopole. Snem bol verejný, trval celý deň a okrem cisára Andronika III., 

ktorý bol predsedom snemu, bolo tu prítomných množstvo senátorov, biskupov, 

archimandritov a igumenov. Ako prvý dostal príležitosť vystúpiť žalujúci 

a obviňujúci Barlaám, ktorý podal oficiálnu žalobu na Palamu. Keď sa dotkol 

zakázanej témy sporu o energiách, patriarcha prikázal prečítať uznesenia dávnych 

snemov, ktoré dávali blahodarný dar učenia vierouky iba biskupom. Následne na to 

bolo umožnené obhajovať sa sv. Gregorovi. Po tom bol prehodnotený Barlaámov 

traktát „Κατα μεσσαλιον“ a to systémom, že po niekoľkých úryvkoch privádzali 

mnísi citáty zo sv. otcov a tiež bol prečítaný aj Svätohorský tómos a to najmä tie 

miesta, ktoré hovoria o rozlišovaní Božej podstaty a energie, čím vyvrátili obvinenia 

z dvojbožstva sv. Gregora.  

Keď Barlaám videl, že členovia snemu nie sú naklonení jeho názorom, že 

Táborské svetlo je tvárne – stvorené, poradil sa s veľkým domestikom – 

Kantakuzinom a ten mu navrhol, aby verejne priznal, že nemá pravdu. Filozof 

súhlasil a Palama mu rád prepáčil tieto obvinenia. Snem sa ukončil a Cirkev sa tešila 

z víťazstva a znovuzískaného pokoja, ale nie nadlho. Hneď na druhý deň nečakane 

ochorel imperátor a 15. júna zomrel. Barlaám podporovaný svojimi žiakmi začal 

opätovne útočiť, ale nakoniec opustil impérium a bol prijatý v Avignone – 

renesančnej Itálii, kde mal väčšie šance jeho filozofický humanizmus. Tu dostal 

príležitosť vyučovať grécky jazyk samotného Petrarku a nakoniec bol vysvätený 

pápežom na biskupa.  

Palama, ako aj atoskí pravoslávni mnísi, boli obvinení1 

Barlaámom1Kalabrijským z mesaliánstva, proti čomu „hneď na začiatku vystupoval 

                                                 
1 Akindin v jednom zo svojich listov obviňuje filozofa Barlaáma z toho, že nechce počúvať jeho rady 

a že napadol obyčaje oddávna prijaté mníšskou tradíciou a to Isusovu modlitbu, dýchanie, polohu 
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sv. Filotej vo svojom „Pochvalnom Slove“, kde zdôrazňoval boj s touto sektou a nie 

prijatie ich nesprávnych názorov. 

Už ctihodného Makária Veľkého obviňovali z mesaliánstva – mníšskej 

charizmatickej herézy, pretože zdôrazňoval poznávanie Boha v osobne skúsenosti 

a nie intelektuálne. Pritom však ctihodný Makarij neodmietal sv. tajiny2. 

Keď sa na daný fakt pozrieme z historického hľadiska, vtedy môžeme v tom 

uvidieť príklad osobného kontaktu bogomilov a pravoslávnych mníchov, hoci v tom 

čase snáď pri prvom stretnutí s nimi Palama ešte pravdepodobne nebol mníchom. 

Treba však zdôrazniť, že pritom išlo iba o zoznámenie sa s učením tejto sekty, aby ich 

neskôr Palama odvrátil od duchovného poblúdenia. Meyendorff poukazuje na to, že 

pri prvom stretnutí s bogomilmi na hore Papikion Palama riešil otázky o modlitbe 

a tiež o uctievaní kríža. Neskôr sa s messaliánskou herézou mohol stretnúť aj na hore 

Atos, kde sa skrývali títo sektanti vďaka prenasledovaniu byzantských cisárov 

a bulharských kráľov3. Konštantinopolský patriarcha Kalist, poukazujúc na 

byzantské bogomilstvo v 14. stor., hovorí, že vzniklo v Tesalonikách vďaka istej 

„pravoslávnej“ mníške tzv. Irine a neskôr táto heréza prenikla prostredníctvom 

„záujemcov o mníšstvo“, alebo samotnými „mníchmi“ až na horu Atos. Sú známe aj 

mená atoských heretikov, ktorí boli oficiálne odsúdení Tomosom – a to Jozef Kritský, 

Georgij Larisskij, Mojžiš Umelec, David, Jób4, Izák. Nikifor Grigora vo svojom diele 

„História“ obviňuje vodcov hesychazmu napr. Palamu a iných, že sú tajnými 

                                                                                                                                                         
tela a význam srdca pri modlitbe. Je úplne nemožné získať si pozornosť Cirkvi a je nesprávne vidieť 
v týchto spôsoboch asketiky messaliánstvo. (МЕЙЕНДОРФ, И.: Жизнь и труды святителя 
Григория Паламы: Введение...cit. dielo, s. 57). „Tí, ktorí tvrdia o ľuďoch hovoriacich, že um sa 
nachádza v srdci i v mozgu, sú messaliáni. Je to zlostný útok na svätých, pretože sv. Atanáz Veľký 
hovorí, že v mozgu sa nachádza rozumná časť duše a sv. Makarij, ktorý nie je o nič mení, pripisuje 
srdcu pôsobenie umu.“ (ПИГОЛЬ, П., cit. dielo, s.185-186). 

1 „Či si azda nebudeme všímať bohatých v skúsenosti a v blahodati a budeme si vážiť iných, ktorí sa 
pustili učiť kvôli namyslenosti a sú vášniví v slovných sporoch?“ (Мейендорф И., прот.: Жизнь и 
труды святителя Григория Паламы: Введение...cit. dielo, s. 327). 

2 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 54. 
3 СЫРКУ, П., cit. dielo, s. 87. 
4 S menom istého mnícha Jóba sa stretávame aj v spore s Palamom, ktorý riešil otázky ohľadne 

modlenia sa Isusovej modlitby. Palama zastával názor, že sa ju môžu modliť tak pravoslávni mnísi, 
ako aj radoví veriaci. Mních Jób tvrdil, že modlitba Isusova je iba výsadou pre mníchov. Boh 
prostredníctvom anjela zjavil Jóbovi, že pravdu má Palama. 
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bogomilmi. Poniektorí autori poukazujú na blízku paralelu medzi duchovným 

učením sv. Gregora Sinajského a bogomilstvom1, ale tieto názory sú neopodstatnené. 

V 14. stor., v čase, keď na Atose nastáva atmosféra „honby na mesaliánov“, sa stávajú 

slová bogomil a mesalián niekedy iba zámienkou na odstránenie určitých ľudí. Takto 

to bolo v prípade próta sv. Hory Nifonta, ktorý bol obvinený srbskými mníchmi. Išlo 

o nevydarený pokus srbského kráľa Štefana Dušana dostať na čelné miesto sv. Hory 

svojho človeka.  

Barlaám ako teoretik a filozof nemal žiadne duchovné skúsenosti s Isusovou 

modlitbou, pretože mníšstvo neprijal, i keď mu to Palama sám navrhoval. 

Meyendorf správne poukazuje, že bogomilstvo a hesychazmus, ktoré sa šírili na 

Balkáne v rovnakom sociálnom prostredí, mohli mať a aj mali vo svojej asketike 

„určité spoločné“ črty, ktoré spájali oba prúdy. Navzájom si však boli protikladné 

a to najmä vo vzťahu k tradičnej dogmatike Cirkvi, ktorú pravoslávni hesychasti 

verne zachovávali. Jedna zo spoločných čŕt, ktorá „spájala“ bogomilov s mníšstvom 

oboch Cirkví a to nielen gréckej, t.j. pravoslávnej, ale aj latinskej, bol prísny 

asketizmus. 

V rokoch 1339-1340 ešte existovala možnosť zmierenia na základe opravy listov 

– názorov Kalabrijca Barlaáma2. Barlaám nedbal na rady Akindina byť zmierlivejší 

a brať ohľad na snahu Palamu a zmieriť sa. Barlaám naopak, napísal traktát „Proti 

messalianom“. V tomto diele napadol Palamu, nazývajúc ho po mene a obvinil ho 

z Teodorovej herézy3, ktorý bol kňazom Vlachernského1 chrámu a odsúdený bol 

okolo r. 1085 za Alexeja Komnena. 

                                                 
1 РАДЧЕНКОВ, К.: Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким 

завоеванием. Киев 1896, s. 89 – 98. 
2 „Teraz, otec, jasne vidím, že tí, ktorí obviňujú hesychastov, nielen nechápu, čo je dobré, ale nemajú 

ani životné skúsenosti a sú tiež úplne hluchí k učeniu sv. otcov.“ (ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. 
dielo, s. 55). 

3 „Meno žiadneho svätého nehovorí, ale vystavuje do popredia istého Teodora z Trapezuntu, vodcu 
vlachernitov, ktorý bol obvinený z messaliánskych hriechov.“ Feodor – kňaz vlachernského chrámu 
v Konštantinopole bol odsúdený pri Alexejovi Komnenovi. (ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, 
s. 272-273). 
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Touto problematikou sa zaoberá Palama v Triádach2 a následne na ňu reaguje 

v tretej odpovedi3, ktorá má názov: „O svetle Božom osvietení, posvätnom 

blaženstve a dokonalosti v Christu“. 

„Teraz, otec, veľmi jasne vidím, že tí, ktorí obviňujú hesychastov, nielenže 

nechápu to, čo je výsledkom dobrých skutkov, ale nemajú ani žiadnu životnú 

skúsenosť a tiež vôbec nenačúvajú učeniu sv. otcov. Tak, ako hovorí apoštol, márnivo 

sa pýšia a so svojím telesným umom sa snažia preniknúť k tomu, čo nevideli Kol 2, 

18. Odklonili sa od priamej cesty a zjavne ohovárajú tých, ktorí sa modlia a vo 

všetkom im protirečia. Dokonca protirečia aj sebe. Začínajú hovoriť o osvietení, ale 

zároveň ho odmietajú, akoby každé osvietenie zmyslov bolo klamstvom. Následne 

na to však tvrdia, že Božie osvietenie sa prijíma cez naše zmysly. Starozákonné 

osvietenie u židov a prorokov nazývajú symbolickým osvietením - rus. озарением. 

Tak bolo až do príchodu Christa, kde sa stretávame nepochybne s osvietením - rus. 

просвищением zmyslov – táborským svetlom Premenenia Spasiteľa, svetlom pri 

zostúpení Sv. Ducha a každým svetlom tohto druhu. Za nadprirodzené osvietenie 

považujú iba poznanie, a preto ho stavajú na najvyššie miesto, vyššie než svetlo, 

a pre nich je poznanie cieľom každého созерцания, obdivovania Boha. 110  

Píšu, že im ich duchovní vodcovia prikázali zahodiť celé Sv. Písmo ako 

nepotrebné a zaoberať sa iba modlitbou a prostredníctvom nej vyháňať zlých 

duchov..., zmyslovo rozpaľovať samých seba, skákať, vychutnávať, uspokojovať sa, 

                                                                                                                                                         
1 „Keď sa on – Barlaám rozhodol viesť vojnu proti svätým, ktorí sa od prvých storočí preslávili a začal 

vystupovať aj proti nám, ktorí sme sľúbili, že im – sv. otcom ostaneme verní, tak prečo nás teraz 
prezýva takými menami ako messaliáni a vlacherniti?“ (Tamže, s. 267). 

„Ale Barlaám považuje všetko toto za prázdne a považuje to za messaliánske učenie. Všetko toto 
spolu pripisuje vodcovi messaliánov Vlachernitovi a vyhlasuje každého za bezbožného 
a bohapustého, kto pomenuváva večným, čokoľvek okrem Božej podstaty a unáhlene tohto 
vlachernita obdaruváva videním večnej Božej slávy. Nebol azda trapezuntským vlachernitom aj 
samotný sv. Gregor Bohoslov, ktorý povedal, že anjeli „duchovne pozorujú a obdivujú Božiu 
slávu?“... Čo chceš človeče, pripisuješ to messaliánom a protirečíš takým veľkým svätým? 
Messaliánov vyhlasuješ za pravoslávnych, alebo pravoslávnych za messaliánov a za bezbožných 
a bohoprázdnych. Veď z tvojich slov vychádza raz to, raz ono...“ (Tamže, s. 307). 

2 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s.55-56.  
3 Tamže, s. 57-115.  
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nečakajúc na obrátenie duše a obdivovať v takomto stave viditeľné, zmyslové svetlá, 

ktoré považujú za príznak Božích svetiel...1 

Bogomilovia sa definujú ako sekta, vyznávači dualistickej vierouky2, ktorí 

vznikli v Bulharsku a neskôr sa rozšírili, a postupne aj zanikali, v okolitých štátoch 

Balkánskeho poloostrova a aj za jeho hranice – Makedónia, Bosna, Srbsko, Dalmácia, 

Chorvatsko, Maďarsko, severné Taliansko, južné Francúzsko, Čechy, Kijevská Rus. 

Pomenovanie dostali podľa svojho „duchovného“ zakladateľa Bogomila, žijúceho 

pravdepodobne okolo 10. storočia. Teoretické korene tejto sekty nachádzame 

v polokresťanských mystických učeniach gnosticizmu a manichejizmu, ktoré boli 

prepracované v 3. stor. Pavlom Samosatským. Toto učenie bolo obnovené 

organizovanou skupinou pavlikiánov v 7. storočí v Komangenách na Eufrate. Mnoho 

prívržencov si našli medzi Grékmi a Arménmi. Pavlikiánstvo sa „udomácnilo“ 

v samotnej Byzancii a taktiež v Bulharsku, ako aj v južnej Itálii prevažne medzi 

prostým ľudom. Ďalšie korene bogomilstva, ako cudzieho teoretického prameňa na 

báze egyptského gnosticizmu, badáme v messaliánstve, alebo eutychiánstve, ktoré 

v 10. stor. bolo veľmi rozšírené v byzantských monastieroch.  

Teória a prax bogomilov sa menili v závislosti od miesta a času. Preto je 

niekedy veľmi ťažké jasne definovať ich učenie, ktoré sa postupne menilo a vyvíjalo.  

Ich učenie sa dostávalo do veľkého konfliktu s Cirkvou i štátom, a preto si 

vytvárali tajné organizácie, „spoločenstvá“, ktorých členmi sa stávali iba poniektorí, 

„dokonalí“. Odmietali všetky cirkevné sviatosti, okrem tzv. svojho „duchovného 

krstu“, ktorým prijímali nového člena do svojej organizácie. Veľa a dlho sa modlili, 

ale uznávali iba výlučne modlitbu „Otče náš“, ktorú sa modlili nielen cez deň, ale aj 

v noci, ale nie v chrámoch, ktoré nazývali „príbytkami Satanáša“ a „miestami 

prázdnorečnenia“, ale kdekoľvek ako pútnici a „pustovníci“. Neuznávali ikony, 

ostatky svätých, v ktorých videli „modly“. Istú podobnosť vidíme aj v učení Svedkov 

Jehovových. Krížom opovrhovali ako znakom viditeľného víťazstva Satanáša nad 

                                                 
1 ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 56. 
2 ХРИСТИЯНСТВО, Т. 1. Москва 1993, s. 269- 274. 
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Slovom. Bogomilovia sa nepriateľsky správali k štátu, vláde a odmietali samotnú 

podstatu štátnosti ako aj jej fyzických predstaviteľov, ktorých považovali za 

služobníkov zlého Satanáša. Odmietali vojnu a násilie. Neuznávali súdy a odmietali 

prísahu.  

Zo Sv. Písma čítali iba Nový Zákon1 pravdepodobne aj Žaltár. Knihy Starého 

Zákona odmietali čítať ako dedičstvo kráľovstva Satanáša.  

Pravdepodobne sa veľa zaoberali aj nekánonickou, novozákonnou, apokryfnou 

literatúrou, ktorá značne formovala ich predstavy, výklad o Sv. Písme a následne na 

to aj ich názory na človeka, svet, dobro a zlo, Boha a Satanáša a iné.2  

Manželstvo a pohlavný život bol dovolený prevažne pre radových členov 

bogomilov. Avšak zakázaný bol pre „dokonalých“, ktorí manželstvo odmietali, 

pretože Satan „pohlavne obcoval s Evou, keď mal podobu hada a následne na to sa 

objavil na svete zlý Kain a jeho sestra Kalomena. Práve z tohto uhla pohľadu 

bogomilov vznikol krutý a zlý vzťah k deťom, ktoré nazývali „diabolčatá“. Je 

zaujímavé, že už v 14. storočí bulharskí bogomilovia pohlavný styk označovali za 

akúsi dovolenú „metódu v boji s telom“. Negatívne sa stávali k všetkému 

materiálnemu, ako aj k svoju telu3, ktoré považovali za počiatok zla, od počiatku ako 

zlému prameňu hriecha a záhuby. Stravu používali s mierou, prevažne rastlinnej 

povahy. Nepožívalo sa mäso ani víno. Bogomilovia chodili oblečení podľa všetkého 

ako mnísi, oblečenie bolo tmavé a podľa možnosti zakrývalo aj tvár. Snáď to mohla 

byť nejaká riasa s kapucňou, ktorú je možné vidieť v súčastnosti u mníchov 

arménskej cirkvi.  

Tiež tvrdili, že Syn Slovo sa usídlil v útrobách Panny cez ucho a tak sa narodil.  
                                                 
1 „A hľa, oni píšu, že im ich duchovní vodcovia prikázali zahodiť celé Sv. Písmo ako nepotrebné 

a zaoberať sa iba modlitbou.“ (ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s.56). 
2 СОКОЛОВ, М.: Материалы и заметки по старинной славянской литературе 1-3. Санкт Петербург 

1888-99. РАДЧЕНКО, К.: Етюды по богомильству в юбилейном зборнике Т Флоринского. Санкт 
Петербург 1904 – tamže s. 271). 

3 „Je nevyhnutné poznamenať, že Palama bol rozhodným odporcom názoru, že telo ako také je zlým 
počiatkom a prameňom hriechu v človeku. Takýto pohľad sa mu javil ako ohováranie Boha, 
Stvoriteľa tela a manichejsko-dualistickým neprijatím matérie pre pravoslávnych je telo „chrám Sv. 
Ducha“ a „príbytkom Božím.“ (КРИВОШЕИН, В.: Аскетическое и богословское учение св. Григория 
Паламу. Нижный Новгород 1996, s.121-123).  
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Základné pramene, z ktorých sa dozvedáme o učení bogomilov, sú napísané 

kritikmi tejto sekty a ich učenia. Najznámejšími autormi sú vlastne presbyter Kozma, 

bulharský spisovateľ 10. stor. a dielo „Slová proti heretikom“1 . V 11. stor. byzantský 

autor Evfimij Zigaben venuje svoj 27. titul pod názvom „Epistoli“ kritike 

bogomilstva.2  

Ak porovnáme tento výrok s názorom Barlaáma, ktorý obviňoval hesychastov 

v učení, že Sv. Duch sa do modliaceho askétu dostáva prostredníctvom nosa, čiže pri 

nádychu, vidíme v tom určitú vonkajšiu zhodu. A to v slovách „cez ucha a cez nos“ 

t.j. cez telesné orgány. V prípade Barlaáma však išlo o omyl, ku ktorému došlo vďaka 

tomu, že o modlitbe Isusovej a o pomocnej metóde dychu a výdychu3 rozprával na 

hore Atos s príliš prostým mníchom. Biskup Alexej Dorodnicyn poukazuje na to, že 

išlo o veľmi prostého a staručkého mnícha Simeona z Xeropotámskeho monastiera4.  

Metóda dýchania pri „umeleckej“5 modlitbe mala iba pomocný, druhoradý 

význam. Avšak aj u tak známeho autora, akým je F. I. Uspenský v diele, ktoré vyšlo 

po jeho smrti6, sa objavuje neprijateľný názor, že išlo o „fakírsku prax z Indie, ktorá 

sa rýchlo rozšírila medzi mníchmi, ale zároveň získala aj mnoho odporcov a zároveň 

bola príčinou ich posmeškov.7 

 Je možné, že tento mních mohol aj nesprávne chápať a vysvetliť určité 

pomocné metódy v modlitbe Isusovej, napr. dýchanie a podľa neho začal Barlaám 

posudzovať všetkých atoských mníchov, ktorých začal posmešne nazývať 

                                                 
1 Pozri posledné vydanie OLDP - ПОПРУЖЕНКО, М.: Слова против еретиков. Санкт Петербург 

1907. 
2 Text vydaný a preskúmaný prof. Popruženkom, Konštantinopolským archeologickým inštitútom, 

1897 – porovnaj P. A. Lavrov: „K otázke o Sinodiku cára Borisa.“ Санкт Петербург 1899. 
3 Vydanie ruského prekladu Triad v r. 1995 jedného z najhlavnejších diel sv. Gregora Palamu je dielom 

V. V. Bibichina, ktorý použil pseudonym V. Venjaminov.  
4 ДОРОДНИЦЫН, A., cit.dielo, s. 10. 
5Termín художественной – umeleckej modlitby Isusovej v zmysle sústredenej modlitby rozumu 

a srdca, ktorú môžeme považovať za „ozajstné duchovné umenie“ – nerušený rozhovor s Bohom, 
spomína aj Vasilij Krivošein. (Pozri КРИВОШЕИН, В., cit. dielo, s. 98). 

6 УСПЕНСКИЙ, Ф. И.: История византийской империи, cit. dielo, s. 20. 
7 КEPН, К., cit. dielo, s. 24. 
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ομφαλοπσιχαμι, v ruštine пупозрители1 - t.j. pozerači na pupky a zároveň na dušu. 

Ako udáva V. Venjaminov2, Barlaám sa veľmi rýchlo zoznámil s akýmisi neznámymi 

hesychastami a veľmi rýchlo si osvojil názor, že modlitebné spojenie s Bohom 

dosahujú hesychasti skoro mechanicky3 prostredníctvom „umeleckých spôsobov“ 

zohnutého, skloneného tela, zadržaním dýchania, sústredeného pozerania na 

samého seba a nekonečného opakovania modlitby Isusovej.  

G. A. Ostrogorský4 hovorí, že išlo o užitočné, ale čisto vonkajšie momenty, ktoré 

mali napomáhať sústredeniu – dýchanie, poloha tela, pričom hrali druhoradú úlohu. 

Psychosomatický spôsob Isusovej modlitby, ktorý nazýval bojovo naladený Barlaám 

„omfalopsychijou“ bol len jedným z dôvodov na spor, ktorý rýchlo ustúpil do 

pozadia. „Nešlo o mechanický spôsob priviesť sa do extázy a videnia ako to chápal 

Barlaám a ako si to mysleli aj ďalší naivní záujemci. 

Videnie svetla sa chápalo iba ako výnimočné vyliatie blahodate pre prijatie, 

ktorej predchádzala príprava cestou vnútorného očistenia, prísnej askézy a neustálej 

modlitby. Kritika Isusovej modlitby ako akéhosi cudzieho „bogomilského zvyku“ 

vneseného do Cirkvi neobstojí, nakoľko túto krátku modlitbu nachádzame 

v asketických dielach sv. otcov od počiatku.  

Na Západe sa vďaka Barlaámovi pod termínom „hesychasta“ chápal ako obraz 

nevzdelaného byzantského mnícha, ktorý sa oddal akémusi podozrivému spôsobu 

modlitby a toto slovo sa tiež nahradzovalo výsmešným „пуподушник“, alebo 

„pozerač na dušu, ktorá sa nachádza v pupku.  

                                                 
1 „Ľudia, ktorí ich t.j. hesychastov prezývajú omfalopsychami, robia to úmyselne s cieľom ohovárať 

a obviňovať, pretože kto a kedy z týchto modliacich sa ľudí tvrdil, že duša sa nachádza v pupku? Sú 
to útoky klebetných ľudí, ktorí poškvrňujú cnostných ľudí a nenaprávajú poblúdilých. Píšu nie kvôli 
hesychii a pravde, ale kvôli prázdnorečneniu...“ (ВЕНИАМИНОВ, В.: Трияды, cit. dielo, s. 49). 

2 Tamže, s. 352. 
3 Na nesprávny názor ohľadne Isusovej modlitby hesychastov poukazuje aj arcibiskup Vasilij 

Krivošein vo svojom diele, v ktorom píše, že aj poniektorí novodobí autori ako M. Jugie, O. Žjuži, 
Hauscherr hovoria o Isusovej modlitbe ako o „ľahkej ceste k spaseniu a prianí vyhnúť sa konaniu 
dobrých skutkov a tzv. „príliš lacno a mechanicky“ chcú dosiahnúť túto čistotu, ale s veľmi veľkými 
prekážkami. (КРИВОШЕИН, В., cit. dielo, s. 129-130). 

4 ОСТРОГОРСКИЙ, Г.: Афонские исихасты а их противники. Београд 1931, s. 349-370. 
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Vo svojej podstate sa však s termínom hesychia stretávame už v 4. stor., kde 

toto slovo označovalo stav pokoja, vnútorného mlčania, vďaka ktorému mních 

víťazil nad vášňami a následne na to prechádzal až k videniu Boha. Sv. Gregor 

Nysský toto slovo používal v súvislosti so vzorom – mystikom Mojžišom zo Starého 

Zákona: Na štyridsať rokov sa vzdialil od ľudí, aby v samote uvidel Neviditeľného 

a prebýval v nerušenosti a pokoji“. 

Tendenčne skreslený pohľad na hesychastov nachádzame tiež v románe 

Jaroslava Haška1, kde sa mníšsky život hodnotil z pohľadu štátnej ideológie ako čosi 

pre spoločnosť negatívne. Na mníchov sa pozeralo ako na ľudí, ktorí nie sú užitoční 

spoločnosti, pretože nepracujú a nezaraďujú sa do normálneho života ako ostatní.  

Ak nachádzame v novodobých dielach tvrdenia, že hesychasti a palamiti tvoria 

sektu, ktorá vznikla v 11. stor., je to názor zvlášť západných historikov a teológov, 

ktorí zdôrazňujú „oddelenie východnej cirkvi od západnej“, historicky však vieme, 

že západ sa oddelil od východu, čo malo za následok zrod „ďalších siekt“. Katolícki 

teológovia charakterizujú, ako udáva prot. G. Florovský, tohto veľkého obráncu 

Pravoslávia neprijateľným termínom „Novátor“, ale v skutočnosti bol „exegétom 

svätootcovskej Tradície a duchovnej skúsenosti Pravoslávnej cirkvi“. Pretože 

Pravoslávna cirkev nie je iba Cirkvou „apoštolskou“, ale aj „svätootcovskou“. Preto 

„svedectvá otcov“ sú „svedectvami starobylosti“, ale aj „svedectvami Pravdy“. Preto 

„svätootcovská epocha“ , to nie je iba minulosť, ale aj neustála aktuálna prítomnosť. 

Veľmi výstižne charakterizuje V. Losský tieto „každodenné“ zlostné a časté útoky 

stúpencov Barlaáma a ďalších protivníkov Palamu, ktorí prebývajú v intelektuálnom 

poblúdení a sú namyslení, duchovní analfabeti, ktorí si trúfajú vyjadriť unáhlene svoj 

                                                 
1 HAŠEK, J.: Osudy dobrého vojaka Švejka za světové války. Praha 1954, s. 699, 758. „Kuchař Jurajda se 

opět vrátil seshora a první jeho pohled padl na zničeného Balouna, který seděl zarmouceně 
a zničeně na lavici u kamen a díval se se strašným zoufalstvím na své vyhublé břicho. „Ty bys patřil 
medzi sektu hesychastu“, s lítosti řekl učený kuchař Jurajda, „ti také hleděli celé dny na svůj pupek, 
až se jim zdálo, že jim kolem pupku zasvítila svatozář. Pak se domnívali, že dospěli třetího stupně 
dokonalosti“. Vydavateľove poznámky k textu J. Haška: Sekta hesychastov – skupina náboženských 
horlivcov zo 14. stor. medzi mníchmi na hore Athos. Táto časť mníchov z nedostatku lepšieho 
zamestnania si vymyslela, že uzrie Božie svetlo vtedy, keď sa so sklonenou hlavou sústredene 
zahľadí na svoj pupok. 
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nespravodlivý súd nad duchovnými svetlami Pravoslávia. Žiaľ, nesprávne názory na 

solúnskeho biskupa si osvojili aj niektorí pravoslávni teológovia, historici alebo 

prekladatelia. Napr. S. V. Bulgakov1 vo svojej knihe prezentuje hesychastov ako 

„heretikov a rozkoľníkov“.  

 

 

 

 

                                                 
1 БУЛГАКОВ, С.: Настольная книга священноцерковно служителей. Москва 1993, s. 1622. 


