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ČINY A ASKÉZA 

 

Samotné ruské slovo подвиг sa zvyčajne prekladá ako slávny skutok alebo 

hrdinský čin. V synonymickom slovníku nachádzame slovo „hrdinský“ definované 

ako: vyznačujúci sa odvahou konať ušľachtilé, často život ohrozujúce skutky. Možno 

takýmto skutkom bolo rozhodnutie sv. Serafíma Sarovského, keď ešte ako dieťa 

neposlúchol rady lekára, že zomrie, ak v pôste nebude jesť mäso. V kresťanskom 

a duchovnom význame toto by sme mohli snáď prekladať ako duchovný hrdinský 

čin, skutok.  

Подвижничество – ako duchovné hrdinstvo, keď sa vyjadríme jazykom 

pravoslávnej asketiky, je séria istých duchovných cvičení, založená na 

samoodriekaní, samozriekaní s cieľom zdokonaliť sa1. Ide teda o prekonanie samého 

seba, t.j. zbavenie sa nejakej zlej vlastnosti alebo vášne, čo sa z pohľadu Boha ako aj 

svätootcovskej asketiky cení najviac. 

Slovo askéza, ktoré sa udomácnilo z ruštiny a má svoj pôvod v gréčtine 

ασκισισ, nachádzame ešte u starovekých gréckych filozofov a označovalo cvičenie sa 

v cnosti, dobrých vlastnostiach, dobrých skutkoch a zvlášť v podriaďovaní svojej 

vôle. Neskôr sa tento termín bežne užíva aj v dielach sv. otcov v kresťanskom 

ponímaní. Preto tieto dva termíny „podvih a askeza“ majú u Palamu veľmi blízky 

vzťah a mohli by sme povedať, že jedno slovo je synonymom druhého a naopak. 

Prof. G.Ch. Papamichail, ktorý vo svojej knihe v gréčtine ako prvý v európskej 

literatúre systematicky podal život, aktivity a učenie Palamu, ako aj rôznorodú 

literatúru o hesychazme, poukazuje na katolícky a protestantský pohľad na askézu. 

Západní teológovia sa domnievajú, že takýto spôsob života nie je pre každého 

človeka nevyhnutný, ale je iba pre vyvolených, preto pre ľudí žijúcich vo svete je 

askéza čosi naviac – nepovinné. Protestanti zasa pozerajú na asketizmus ako na jav, 

ktorý je smiešny a bezcieľny. Oba názory sú nesprávne. Asketizmus je spoločná 

                                                 
1 ХРИСТИЯНСТВО, Т. 2. Москва 1995, s. 356. 
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kresťanská potreba, ktorá sa uskutočňuje v rozličných podmienkach mníšskeho 

a spoločenského života. 

Prof. I. I. Sokolov1 charakterizuje všeobecne používaný termín askézy – cvičenia 

v mníšskom odriekaní ako „veľmi namáhavý, surový a prísny život“, ktorý definuje 

ako určitý druh telesných a duševných obmedzení, neustále naplňovanie cnosti 

panenstva – čistoty, trpezlivosti, pokory a neustálej modlitby. Askéza je vlastne 

prostriedok na dosiahnutie vyššieho cieľa a je zároveň podmienkou pre morálne 

zdokonaľovanie sa kresťana. Askéza z pohľadu mníšstva a to pustovníckeho – 

anachoretského, alebo spoločného – konoviálneho spôsobu života v monastieroch vo 

svojej podstate znamená vzdialenie sa zo sveta z lásky k Bohu a k blížnym. To isté 

znamená askéza kresťanov, žijúcich vo svete. Je to cnostný život, slúženie ľuďom 

z lásky k blížnemu a k Bohu. Preto Palama kladie manželstvo na rovnakú úroveň 

s asketizmom a vôbec nepovažuje askézu za čosi, čo sa nedá zosúladiť so životom vo 

svete. Netreba sa iba nadmerne zaťažovať telesnými, pozemskými a svetskými 

starosťami, vďaka ktorým sa znecitlivuje srdce a um neprijíma Božie učenie2. 

Biskup Alexej3 poukazuje na to, že asketická teológia je veda, ktorá pojednáva 

o vyššom kresťanskom živote a kresťanskej dokonalosti. Je to celok – teória a prax 

kresťanstva, alebo inými slovami povedané vnútorný duchovný život vo svojom 

praktickom vonkajšom prejave zbožnosti a bohabojnosti v zmysle kresťanských 

zásad. Askétmi sú vlastne všetci nasledovatelia Christa, ktorí s Ním žijú v jednote. 

Preto aj arcibiskup Vasilij Krivošein4 píše o asketickom a teologickom učení Palamu 

a hneď prvá kapitola má názov: Asketicko-gnozeologický základ učenia sv. Gregora, 

čím poukazuje na neoddeliteľnú súčasť „cvičenia sa v dokonalosti“ – askézy 

a teológie a zároveň poznávanie Boha prostredníctvom osobnej skúsenosti. Palama 

vníma človeka ako psychosomatickú bytosť, preto telo, ale aj duša majú pracovať na 

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

cit. dielo, s. 8-9 
2 СОКОЛОВ, И., cit. dielo, s. 81. 
3 ДОРОДНИЦЫН, A.: Полное собрание сочинений, Т. 1. Саратов 1913, s. 206. 
4 КРИВОШЕИН, В., cit. dielo, s. 114-199. 
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svojom zdokonaľovaní. Palama sa pritom odvoláva na sv. Antona Veľkého, 

považovaného za zakladateľa mníšstva, ktorý učí, že Sv. Duch neustále nabáda ľudí 

k tomu, aby namáhali svoje telá i duše a rovnako ich posvätili a stali sa tak 

dôstojnými života večného. Telo treba namáhať pôstom, prácou, častým bdením 

a dušu zasa duchovnými cvičeniami a to pozornou službou všetkým a poslušnosťou.  

Sv. Efrém Sýrsky poukazuje na to, že pozemský život je časom vymedzený na 

skúšky a duchovné hrdinské činy. Rovnako aj sv. Bazil Veľký, keď vysvetľuje slová, 

že Božie kráľovstvo sa získava násilím Mt 11, 12, pod slovom násilie chápe „telesné 

i duševné namáhanie“, t.j. namáhanie sa v konaní dobrých skutkov, pôstoch, 

bdeniach, poslušnosti, spievaní žalmov, plači, manuálnej práci a znášaní 

akéhokoľvek utrpenia1. 

Modlitba je dôležitou aktivitou pri hľadaní Boha. Vo Sv. Písme sa jasne 

modlitba delí na vonkajšiu a vnútornú. Sv. otcovia zväčša rozlišujú tri druhy 

modlitby: 1. slovná modlitba, 2. umná modlitba a 3. srdečná modlitba. O prvej sa 

zvykne hovoriť, že to takmer nie je modlitba. Druhú označujú ako modlitbu 

nedokonalých a až tretiu uznávajú za ozajstnú modlitbu2. Tieto prvé dva typy 

modlitieb treba chápať ako modlitbu začiatočníkov, mechanickú – nesústredenú, po 

ktorej nasleduje modlitba v ume, t.j. už sústredená, ale ešte vždy bez zapojenia srdca 

do rozhovoru s Bohom. Ovládanie a výchova tela nespočíva v jeho umŕtvovaní, ale 

v čo najlepšom prispôsobení sa a slúžení duši a umu.3 

Duchovný život je urputný zápas o Kráľovstvo nebeské a v tomto zápase raz 

víťazí v človeku jedno a raz druhé4. Apoštol Pavol používa termín starý a nový 

človek a u Palamu sa stretávame s pojmom vonkajší a vnútorný človek. Palama 

hovorí, že pracovať treba nad svojím vnútorným človekom, pretože Božie kráľovstvo 

                                                 
1 ЗАРИН, С.: Аскетизм по православно - християнскому учению. Москва 1996, s. 657- 658. 
2 МАРК, Е.: Развитие русской духовной жизни по основе исихазма, Юбилейный зборник в память 1000 

- летия крещения Руси 988-1988. Джорданвиль 1988, s. 362.  
3 КEPН, К., cit. dielo, s. 53. 
4 Tamže, s. 77  
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je v našom vnútri. Duša má sklony k protikladom, t.j. k dobru, ale aj k zlu1. Palama 

radí zvlášť pozorne sledovať telo, pretože prostredníctvom neho sme viac napádaní 

zlými duchami2. 

Na otázku, prečo vlastne sa máme namáhať a konať duchovné skutky, Palama 

odpovedá: 1/Preto, lebo človek bol odsúdený Bohom kvôli vine spáchanej 

prarodičmi, i keď za to mohol predovšetkým človek svojou neposlušnosťou, 2/kvôli 

večnému pokoju od námahy snáď fyzickej pravdepodobne vo večnosti, 3/ preto, že 

Boh napomáha k cnosti vrúcne konajúcim duchovné hrdinské skutky3.  

Pôda, na ktorej sa nepracuje, neprináša žiadne plody. Rovnako je to aj s dušou, 

ktorá bez duchovných skutkov nezískava pre seba nič, za čo by sa zapáčila Bohu, ani 

nič, za čo by si „zaslúžila“ spasenie. 

„Začiatkom nášho napodobňovania – подражания, nasledovania Christa je 

krst, obraz Isusovho položenia do hrobu a vzkriesenia. Stred – je cnostný život 

a snaha žiť podľa evanjeliových prikázaní. Koniec – je víťazstvo nad vášňami 

prostredníctvom duchovných hrdinských skutkov“4. Asketizmus a morálne 

zdokonaľovanie sa, to nie je iba nerobenie čohosi zlého a hriešneho, ale aktívne 

tvorenie čohosi dobrého, vďaka daru, ktorým nás Boh obdaril.  

Archimandrita Kiprián Kern delí učenie Palamu o hrdinských duchovných 

skutkoch na tri časti5. 

V prvej časti zdôrazňuje „pamätanie na smrť“, kde vysvetľuje, že existuje smrť 

prvá – duchovná, keď sa duša vzďaľuje v pozemskom živote od Boha, za ktorou 

nasleduje na konci pozemského života a vo večnosti smrť druhá – definitívna. Ak sa 

budeme báť a vyhýbať smrti duchovnej, nebudeme sa potom obávať smrti telesnej, 

                                                 
1 Первое путешествие в афонские монастыри и скиты епископа Порфирия (Успенского) в 1845 году. 

Часть I. Киев 1877, s. 253. 
2 ДОРОДНИЦЫН A.: Византийские церковные мистики 14-го века., cit. dielo, s. 42.  
3 СТРЕЛЬБИЦКИЙ, М.: Святый Григорий Палама, митрополит Солунский. Поборник православного 

учения о Фаворском свете и о действиях Божиих. Киев 1860. 
4 КEPН, К., cit. dielo, s. 414. 
5 Tamže, s. 414-416. 
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po ktorej nasleduje skutočný život s Bohom. Smrť tela „sú len dvere“, ktorými sa 

dostáva duša do večnosti.  

V druhej časti poukazuje na plač, ktorý v pozemskom živote má veľký význam, 

najmä ak má súvis s videním vlastných hriechov, pokáním a skrúšenosťou. Ide 

o spasiteľný smútok v srdci veriaceho človeka, ktorého trápia vlastné hriechy. 

Skrúšenosť nad vlastnými hriechmi nazýva Palama tiež „duchovným medom“.  

V tretej časti zdôrazňuje, že uvedomenie si vlastnej hriešnosti a svojej 

nedôstojnosti pred Bohom privádza k pokore. Chudobní duchom podľa Evanjelia to 

nie sú ľudia, ktorí trpia iba materiálnym nedostatkom, ale sú to ľudia predovšetkým 

pokorní, pretože vidia veľké množstvo vlastných hriechov. Môže to byť aj človek, 

ktorý sa úplne vzdal všetkého a je absolútne po materiálnej stránke chudobný, 

žobrák, ale môže to robiť kvôli ľudskej sláve a vtedy nie je chudobný duchom. 

 

 

 


