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wiedza łączy i przebóstwia”.
R. Roques, L’Univers dionysien: structure 
hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys.
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św. Grzegorz Palamas był jej częstym 
gościem. Ten wspaniały, bizantyjski por-
tal nad wejściem do kościoła i  otwarte 
drzwi, to zaproszenie do nabywania wie-
dzy prawdziwej. Tylko ona, jak sądzili 
Pseudo-Dionizy Areopagita i  Grzegorz 
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Wstęp

Powiada się, iż theosis idzie w parze z gnosis. […] 
Niewiedza dzieli i oddala, wiedza łączy i przebóstwia. 

R. Roques1

Droga ku jasności wiedzie przez ciemność. Droga ku wiedzy zaczyna się od 
niewiedzy. Postać Grzegorza Palamasa, najwybitniejszego teologa i filozofa 
Bizancjum, którego wpływu na współczesną filozofię rosyjską oraz teologię 
prawosławną nie sposób przecenić, jest polskim odbiorcom prawie nieznana. 
Pseudo-Dionizy Areopagita, druga z postaci, którym książka jest poświęco-
na, to również sylwetka tajemnicza do tego stopnia, że po dzień dzisiejszy 
trwa spór, kim był ten wyjątkowy teolog i mistyk. Natomiast bez jego Corpus 
Areopagiticum trudno sobie wyobrazić szeroko pojętą kulturę średniowiecza, 
traktaty św. Tomasza z Akwinu, a nawet architekturę gotyku.

I wreszcie zagadnienie poznania Boga, poruszane przez obydwu myślicie-
li, można zamknąć w jednym słowie: apofatyka, oznaczającym dokładnie od-
cięcie, rozumiane jako abstrakcyjne myślenie, porzucenie pojęć, proces nega-
cji. Porządek poznawczy od ciemności ku jasności to również etapy rozwoju 
duchowego, o którym piszą Pseudo-Dionizy i Palamas, korzystając z ogrom-
nej tradycji wschodniego monastycyzmu i mistyki.

Rozpoczynamy zatem naszą opowieść jak wędrowiec u stóp góry, której 
wspaniały wierzchołek jest spowity w chmurach, niedostępny w pierwszym 
oglądzie, lecz jakże obiecujący. Rozpoczynamy od uznania naszej niewiedzy 
i pragnienia, by ciemności zostały rozjaśnione blaskiem wiedzy.

1 R. Roques, L’Univers dionysien: structure hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys, 
Paryż 1954, s. 88. Wszystkie tłumaczenia cytatów, którymi posłużono się w tej pracy, pochodzą 
od Agnieszki Świtkiewicz-Blandzi, chyba że zaznaczono inaczej.
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Filozofia i teologia Grzegorza Palamasa, najbardziej wszechstronnego myśli-
ciela czternastowiecznego Bizancjum, coraz częściej staje się przedmiotem 
studiów polskich historyków filozofii. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
wiele środowisk akademickich Europy (w tym również Polski) i Stanów Zjed-
noczonych, a także Rosji (uniwersytety w St. Petersburgu i Moskwie) wydało 
jego dzieła przetłumaczone na języki narodowe, prowadzi się również liczne 
prace badawcze nad zagadnieniami szczegółowymi. Dzięki poszerzeniu i po-
głębieniu studiów nad pismami Grzegorza Palamasa historycy filozofii śred-
niowiecznej zgodnie dostrzegają w nim autora niezwykle ciekawej doktryny, 
głęboko zakorzenionej w tradycji Kościoła wschodniego2.

Grzegorz Palamas, zwany doktorem hezychazmu3, jest twórcą syntezy 
myśli patrystycznej, wokół której, jak pisał Włodzimierz Łosski, narosło wie-
le nieporozumień, i której prawdziwa wartość przez wiele lat była niedoce-
niana4. Ostatnio jednak pogłębia się przekonanie, iż zrozumienie poglądów 
biskupa Salonik, ich teologicznej i filozoficznej podstawy, jest warunkiem do-
tarcia do sedna ortodoksji. Oparta na tradycji patrystyki greckiej meta fizyka 
światła Palamasa jest bowiem jedną z najważniejszych prób przedstawienia 
w języku filozoficznym fundamentów wschodniego chrześcijaństwa. Obecnie 
uczeni nie mają już raczej wątpliwości, iż Grzegorz Palamas jest myślicie-

2 Zob. bibliografia oraz stan badań w języku polskim w: Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. 
Kabasilas. Palamas, tłum. B. Widła, Warszawa 2006. Autorem, który jako pierwszy prowadził 
badania nad całością dzieł Palamasa (studiował je w manuskryptach i część z nich opubli-
kował), był J. Meyendorff. Wyniki swoich badań opublikował w klasycznej obecnie pozycji 
pt. Introduction à l’étude de Gregoire Palamas, Paryż 1959. Tam również możemy znaleźć do-
kładny życiorys Palamasa (s. 45–170) oraz dokładny spis jego dzieł (Apendyks 1, s. 331–401). 
3 „Hezychasta – osoba praktykująca (ἐν ἡσυχίᾳ) wewnętrzne wyciszenie; pojęcie używane 
czasami na oznaczenie eremity lub pustelnika; stosowane zwłaszcza wobec mnichów z Góry 
Atos, którzy praktykowali nieustanną modlitwę, szczególnie modlitwę Jezusową i któ-
rzy dążyli do osiągnięcia wizji boskiego światła”; za: G. Mantzaridis, Przebóstwienie czło-
wieka, tłum. I. Czaczkowska, Lublin 1997, s. 137. Zob. T. Spidlik, Wielcy mistycy rosyjscy, 
tłum. J. Dembska, Kraków 1996, s. 115–128; M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, 
t. III, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1995, s. 144–147; tamże, bibliografia s. 221–222.
4 V. Lossky (W. Łosski), The theology of Light in the thought of St. Gregory Palamas, w: In the 
Image and Likeness of God, Londyn 1988, s. 45–69. 
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lem, dzięki któremu swój najpełniejszy wyraz znalazły modlitewna praktyka 
hezychastów oraz doktrynalny zrąb teologii Kościoła wschodniego. Jedno-
cześnie należy on do postaci niezwykle mocno związanych ze swoją epoką. 
Najważniejsze wydarzenia polityczne w XIV-wiecznym Bizancjum – walki 
dynastyczne i spory między partiami – znalazły swoje dramatyczne odbicie 
w życiu doktora hezychazmu i miały zasadniczy wpływ na rozwój jego dok-
tryny. Została ona najpełniej przedstawiona w dziele pt. Triady w obronie 
świątobliwych hezychastów5, które powstawało stopniowo, w trakcie dyskusji 
dotyczącej interpretacji myśli Pseudo-Dionizego. Wielu badaczy dorobku Pa-
lamasa uważa, iż znaczenie Triad dla teologii i filozofii bizantyńskiej można 
śmiało porównać z rolą, jaką odegrała Suma Teologiczna Tomasza z Akwinu 
w rozwoju filozofii i teologii zachodniego chrześcijaństwa.

Okoliczności powstania Triad oraz traktatów napisanych w obronie he-
zychastów związane są z dysputą, jaka rozgorzała na dworze bizantyńskiego 
cesarza Andronika III. Sama istota sporu dotycząca warunków możliwości 
poznania Boga nie była niczym nowym, jako że rozważania Ojców Kościoła 
wschodniego od początku dotyczyły sposobu, w jaki istota ludzka może do-
stąpić poznania Stworzyciela. W tradycji patrystycznej zostało mocno ugrun-
towane przekonanie, iż poznanie Boga, możliwe tylko poprzez doświadcze-
nie jednoczącej wizji (czyli pełnej komunii – σύναξις), stanowi najwyższy 
i konieczny cel życia człowieka realizowany w procesie przebóstwienia6. 
W związku z tym doktryna zbawienia jest postrzegana właśnie jako droga 
upodobnienia do Boga. Obecność tego zagadnienia, jak zauważa Włodzimierz 
Łosski, jest charakterystyczną cechą wszelkich kontrowersji dogmatycznych 
w łonie Kościoła wschodniego, „cała historia dogmatu chrześcijańskiego roz-
wija się wokół tego, co najistotniejsze dla mistyki”7. Innymi słowy, teologia 

5 Grzegorz Palamas, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶν ἡσυχαζόντων (Triady w obronie świątobliwych hezycha-
stów), PG 150, 1101–1118; wydanie krytyczne i tłum. francuskie J. Meyendorff, Grégoire Pa-
lamas. Défense des saints hésychastes. Introduction, texte critique, traduction et notes, Louvain 
1959. 
6 Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. M. Szczaniecka, Warszawa 
1989, s. 5–18.
7 Tenże, tamże, s. 7–8: „I tak, Kościół walczy z gnostykami, by bronić samej idei przebóstwie-
nia jako celu powszechnego (-) Przeciwko arianom ogłasza dogmat o współistotnej Trójcy, 
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obraca się wokół problematyki absolutnej transcendencji Boga jako źródła 
wszystkiego istnienia, przy jednoczesnym objawianiu się Trójcy swemu stwo-
rzeniu (bytom zarówno noetycznym, jak i cielesnym) przez wzgląd na miłość 
do niego, dzięki której może ono powrócić do swego Stwórcy w jednoczą-
cym poznaniu. W tym antynomicznym (transcendencja – obecność w świecie) 
pojmowaniu Boga pojawia się całe spektrum zagadnień rozważanych przez 
Ojców Kapadockich, Pseudo-Dionizego, Maksyma Wyznawcę oraz tradycję 
monastyczną począwszy od Ewagriusza Pontyjskiego. Celowo wymieniam tu 
teologów, którzy chcieli ukazać, jak niepartycypowalna istota staje się party-
cypowalna poprzez swe przejawy, aktualizujące moce, jak jednocześnie pozo-
staje niepodzielna i podzielna, następnie w jaki sposób owe energie znajdują 
hipostatyczne ukonstytuowania w trzech Osobach Trójcy, lecz nie są kolejny-
mi jej osobami. Rozważam, w jaki sposób – z jednej strony – bosko-ludzka 
osoba Chrystusa stanowi warunek możliwości przemieniającego ludzką natu-
rę poznania istoty Boga poprzez energie, a z drugiej strony – jak człowiek, byt 
psycho-fizyczny, jest zdolny do doświadczenia Istoty Najwyższej, widzenia 
Jej dzięki przebóstwiającej energii, przy czym jednocześnie pozostaje Ona 
poza wszelkim uczestnictwem. Rozważania te osiągnęły punkt kulminacyjny 
właśnie w XIV-wiecznym Bizancjum, kiedy myśl monastyczna była już cał-
kowicie ukształtowana, bazowała na tradycji całych pokoleń mnichów, świę-
tych starców i ascetów. Zrozumienie i poparcie dla doświadczenia mistycz-
nego, które już pod koniec XIII w. zdominowało religijne życie cesarstwa 
wschodniego, zderzyło się z oporem wywodzącym się z paidei – pewnego 
bagażu intelektualnego posiadanego przez wykształcone warstwy społeczeń-
stwa. Bizantyńczycy, uważając się za Rzymian, a Konstantynopol uznając za 

ponieważ właśnie Słowo Logos otwiera nam drogę do zjednoczenia z Bóstwem; jeśli zaś Słowo 
Wcielone nie ma tej samej istoty, co Ojciec […], nasze przebóstwienie jest niemożliwe. Kościół 
potępia nestorianizm, aby obalić przegrodę, za pomocą której w samym Chrystusie usiłowano 
oddzielić człowieka od Boga. Występuje przeciwko apolinaryzmowi i monofizytyzmowi, aby 
wykazać, że skoro pełnia prawdziwej natury ludzkiej została przyjęta przez Słowo, to cała na-
sza natura powinna wejść w zjednoczenie z Bogiem. Zwalcza monoteletów, gdyż w przypadku 
nieistnienia jedności dwóch woli, Boskiej i ludzkiej, nie sposób byłoby osiągnąć przebóstwie-
nie. Kościół odnosi zwycięstwo w walce o ikony, potwierdzając możliwość wyrażania w mate-
rii rzeczywistości Boskich jako symbolu i rękojmi naszego uświęcenia”.
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drugi Rzym, niewątpliwie byli spadkobiercami greckiej kultury antycznej8. 
Według L. Bréhiera Cesarstwo Bizantyńskie należy rozumieć jako organiczną 
całość zhellenizowanego i schrystianizowanego Imperium Romanum. W Bi-
zancjum uczony dostrzega trzy podstawowe elementy cywilizacji europejskiej 
składające się na jedną całość: hellenizm, prawo rzymskie i chrześcijaństwo, 
tak więc społeczeństwo bizantyńskie było spadkobiercą społeczeństwa anty-
cznego9. To dziedzictwo, bogate, a zarazem krępujące, znalazło swoje odbicie 
w każdej dziedzinie życia, w języku, literaturze, sztuce i oczywiście w filozo-
fii. Ojcowie Kapadoccy, Pseudo-Dionizy Areopagita, Maksym Wyznawca czy 
Jan z Damaszku włożyli wiele wysiłku, by greckie pojęcia przystosować do 
wykładania prawdy chrześcijańskiej, by móc używać ich w sposób wyklucza-
jący herezję. Jak zauważa B. Tatakis we wstępie do Filozofii bizantyńskiej, Oj-
cowie Kościoła próbowali w sposób systematyczny i konsekwentny wyrazić 
nową wiarę przez asymilowanie greckich treści, niewchodzących w konflikt 
z prawdami wiary. Dlatego, jak pisze grecki uczony, „możemy uważać ich za 
prawdziwych mistrzów, którzy uporali się z ciężarem autorytetu tradycji”10. 
A jednak do dziś porusza się problem ich uzależnienia od myśli Platona czy 
Plotyna jako czynnika stojącego w sprzeczności z ortodoksją11. Podczas gdy 
w zakresie teologii herezje mające swe źródło w myśli greckiej (np. poglądy 
Ariusza, Eunomiusza, Orygenesa) zostały potępione, w innych dziedzinach 
uczeni bizantyńscy byli wiernymi uczniami i naśladowcami antycznych mi-
strzów. Nie ma w tym nic sprzecznego, jak podkreśla M. Wesoły: 

 

 8 Zob. S. Runciman, Ostatni renesans bizantyński, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1973.
 9 L. Bréhier, Le développement des études d’histoire byzantine du XVIIe au XXe siècle, „Revue 
d’Auvergne” 1, Clermont-Ferrand, 1901, s. 1–35; słowa te przytoczył B. Tatakis we wstępie 
do swej Filozofii bizantyńskiej (tłum. S. Tokariew, Kraków 2012, s. 11–12), której w całości 
przyświeca ten sam duch: „Mam nadzieję pokazać, że bizantyńska filozofia jest jedną z form – 
chrześcijańską – greckiej myśli, rozumu i ducha”.
10 Tenże, tamże, s. 13.
11 Zob. K. Leśniewski, Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges’a 
Florowsky’ego, Lublin 1995, s. 146–173. Jest to ciekawe studium dotyczące hellenizacji 
chrześcijańskiej teologii. 



Wstęp

– 12 –

Przyjęło się bowiem rozróżnienie wiedzy zewnętrznej, którą była świecka 
nauka helleńska, od wiedzy wewnętrznej, niewyrażalnego misterium wiary 
objawionej i teologii apofatycznej12. 

Powtarzana rokrocznie anatema Synodikonu jasno wytyczała granice, 
poza które zainteresowanie „wiedzą świecką” wyjść nie mogło: 

Na tych, którzy zgłębiają nauki helleńskie i krzewią je nie jedynie gwoli kształ-
cenia, lecz podążają za tymi czczymi poglądami i zawierzają im jako prawdzi-
wym, i w ten sposób podtrzymują je jako coś pewnego […] – anatema!13.

Czternastowieczny Konstantynopol, Nikea, Saloniki oraz Mistra były więc 
miastami, gdzie studiowano nauki Platona i Arystotelesa. Od tych filozofów 
uczono się logiki, sztuki analizy i syntezy. Z tego względu w dworskim i koś-
cielnym środowisku przesiąkniętym hellenizmem coraz mocniej nabrzmiewał 
problem antycznej spuścizny wobec wschodniej ortodoksji i ich wzajemnego 
stosunku. Wątpliwości pojawiły się zarówno w kręgach duchownych, gdzie 
wiele wyższych funkcji kościelnych pełnili ludzie studiujący filozofię grecką, 
jak i w dobrze wykształconych i obeznanych ze spuścizną antyku sferach 
arystokratycznych. Miejscem skupiającym obydwa środowiska, gdzie jed-
nocześnie starannie dbano o prawowierny wykład tradycji patrystycznej, był 
dwór cesarski i prowadzona tam szkoła filozoficzna. W 1330 r. pochodzący 
z Kalabrii uczony mnich Barlaam został oficjalnie mianowany kierownikiem 
katedry filozofii na cesarskim uniwersytecie. Stanowisko to dzięki uznaniu, 
jakie zyskał poprzez swą znajomość matematyki, astronomii i logiki, zostało 
mu powierzone przez Jana Kantakuzena, pełniącego funkcję marszałka dworu 
(megadomestikosa) za panowania cesarza Andronika III. Kalabryjski myśli-
ciel podczas swoich wykładów zajął się przede wszystkim dziełami Pseudo-
-Dionizego, dlatego też Jan Kantakuzen oficjalnie wyznaczył Barlaama do 
wyłożenia i interpretacji myśli Areopagity dotyczącej zagadnienia poznania 

12 M. Wesoły, Posłowie, w: B. Tatakis, Filozofia bizantyńska, dz. cyt., s. 297.
13 Anatema siódma zastosowana wobec Jana Italosa, Synodikon, ed. J. Gouillard, „Centre de 
Recherche d`histoire et civilisation de Byzance, Travaux et mémoires” 2, Paryż 1967, s. 56. 
Tłumaczenie za B. Tatakis, Filozofia bizantyńska, dz. cyt., s. 285.
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Boga14. Barlaam, opisując myśl dionizjańską bardziej w duchu nominalizmu 
niż patrystycznej antynomii, doszedł do następujących wniosków: 1. Bóg 
jest absolutnie niepoznawalny i pozostaje całkowicie trascendentny wobec 
ludzkich władz poznawczych, zarówno umysłowych, jak i zmysłowych. 
2. Człowiek nie jest w stanie przekroczyć uwarunkowań płynących ze swej 
stworzonej natury. 3. Jedyna wiedza o Bogu, jaką możemy posiąść, wynika 
z poznania bytów stworzonych, a przez to jest cząstkowa i niepełna. 4. Boga 
poznajemy wyłącznie w sposób dla nas możliwy, to znaczy poprzez stworzo-
ne symbole i analogie ułożone w określonej hierarchii15. Barlaam twierdził, 
że wnioski te Pseudo-Dionizy wywiódł z lektury filozofii greckiej, a w Teolo-
gii mistycznej użył nawet wyrażeń, które znalazł w pismach pitagorejczyków, 
Panaitiosa z Rodos, Brotinosa, Filolaosa, Charmidasa i innych16. W konse-
kwencji Kalabryjczyk uważał, iż widzenie światła-energii przez mnichów he-
zychastów z Atos nie ma żadnego waloru epistemologicznego, gdyż jest to 
jeden z wielu stworzonych boskich przejawów, przez co poznanie pozostaje 
w kręgu wiedzy naturalnej. Zdaniem Barlaama mnisi byli niewykształconymi 
ignorantami, zaś ich pozbawione boskiego ugruntowania wizje – złudzenia-
mi. Jego atak zarówno na teorię, jak i praktykę hezychii zapoczątkował burz-
liwą dyskusję, która w swej istocie dotyczyła problemu możliwości poznania 
Boga. Kolejne riposty Palamasa konsekwentnie koncentrowały się wokół róż-
nych aspektów tego zagadnienia. I tak, pierwsza z trzech części Triad rozwa-
ża w głównej mierze możliwości poznania Boga poprzez nabywanie wiedzy 
w procesie świeckiej edukacji. Oponent Palamasa, jak wspomniałam, uważał, 
iż wiedza o Bogu jest osiągana pośrednio przez znajomość stworzeń. Barlaam 
swoje stanowisko oparł na dosłownej interpretacji dzieł Pseudo- Dionizego 
Hierarchia niebiańska i Imiona Boskie. Jego zdaniem teologia negatywna 

14 Zob. Nikefor Gregoras, Nicephori Gregorae Byzantina Historia, wyd. L. Schopen, I. Bekker, 
Bonn 1829–1855, XIX, rozdz. 1, s. 923; Por. G. Kapriev, Philosophie in Byzanz, Würzburg 
2005, s. 253–261.
15 Zob. Barlaam, traktaty niewydane, cyt. za wydaniem J. Meyendorffa, Un mauvais théolo-
gien de l`unité au XIVe siècle: Barlaam le Calabrais, Mélanges Lambert Beauduin, Cheveto-
gne–Paryż, 1955, s. 47–64.
16 Zob. Barlaam, Epistula ad Palamas II, Barlaam Calabro. Epistole greche. I primordi episo-
dici e dottrinari delle lotte esicaste, ed. G. Schiro, Testi, 1, Palermo 1954, s. 298–299.
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w ujęciu Pseudo-Dionizego służy wyłącznie podkreśleniu ograniczeń ludz-
kiego umysłu w odniesieniu do poznania natury Boga. Sednem apofatyki jest 
przecież twierdzenie, iż nasz umysł jako stworzony i podległy zmianom nie 
może poznać istoty swego źródła. Tworzy on zatem pojęcia negatywne doty-
czące przedmiotu poznania, tzn. potrafi jedynie określić, czym Bóg nie jest. 
Poznanie to, jako cząstkowe i niepewne, powinno posiłkować się nabywanym 
poprzez zmysły obrazem świata. Kosmos bowiem stworzony przez Boga uka-
zuje ślady Jego obecności pod postacią symboli, przez hierarchie i analogie 
prowadzi do swego Stworzyciela. Wedle Barlaama prawdziwa wiedza dostęp-
na człowiekowi odnosząca się do Bytu najwyższego jest wiedzą symboliczną, 
a przez to relatywną. Pełnej iluminacji, tzn. poznania istoty bytu boskiego, 
może stworzenie rozumne dostąpić po śmierci ciała, osiągając nowy stan 
umysłu przeniknięty boskimi energiami. Zdaniem kalabryjskiego filozofa sy-
stem Pseudo-Dionizego wyklucza bezpośrednią wizję boskiej istoty, jest ona 
absolutnie niedostępna, a jeżeli nastąpi jakiekolwiek przekroczenie obłoku 
niewiedzy, to dopiero po wyzbyciu się śmiertelnej powłoki ciała. 

Z taką właśnie interpretacją Pseudo-Dionizego, popartą licznymi cytatami 
z jego pism, przyszło zmierzyć się Palamasowi. Ze względu na ramy tematycz-
ne niniejszej pracy pominę dyskutowane obecnie wśród naukowców zagad-
nienie właściwego bądź niewłaściwego rozumienia myśli Pseudo- Dionizego 
przez Barlaama. Podkreślę jedynie, że doskonałym wprowadzeniem w to 
zagadnienie są prace uznanego tłumacza i badacza Roberta Sinkewicza, 
np. The Doctrine of the Knowledge of God in the Early Writings of Barlaam 
the Calabrian (1982), Reinharda Flogausa Palamas and Barlaam Revisited: 
A Reassessment of East and West in the Hesychast Controversy of 14th Cen-
tury Byzantium (1998) oraz najnowsze studium Håkana Gunnarssona, Mysti-
cal Realism in the Early Theology of Gregory Palamas (2002)17. Natomiast 
wydaje mi się sprawą pierwszorzędnej wagi zaznaczenie roli, jaką Barlaam 

17 R. Sinkiewicz, The Doctrine of the Knowledge of God in the Early Writings of Barlaam the 
Calabrian, „Mediaeval Study” 44, Toronto 1982, s. 181–242; R. Flogaus, Palamas and Bar-
laam Revisited: Reassessment of East and West in the Hesychast Controversy of 14th Century 
Byzantium, „St. Vladimir’s Theological Quaterly” 1998, vol. 42, 1, s. 1–32; H. Gunnarson, 
Mystical Realism in the Early Theology of Gregory Palamas, Göteborg 2002. Zob. G. Kapriev, 
Pholosophie in Byzanz, dz. cyt., s. 250–308; G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, tłum. pod 
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odegrał w palamickim odczytaniu Areopagityków. Zauważmy bowiem, iż 
zamiarem Grzegorza nie była reinterpretacja niekwestionowanego autoryte-
tu patrystycznego czy jakakolwiek korekta, ale dyskusja z Barlaamem i chęć 
znalezienia doktrynalnych podstaw w obronie współbraci – mnichów z Atos, 
wyśmiewanych i pogardliwie nazwanych przez Barlaama omfalopsichici 
(ci, którzy umieszczają duszę w pępku), ze względu na jeden ze szczegółów 
praktyki modlitewnej. Zdaniem Kalabryjczyka to właśnie „modlitwa serca”, 
tj. długotrwale i bez przerwy powtarzana formuła „Panie Jezu Chryste, zmiłuj 
się nad nami”, swoista „mantra”, powodowała stan wewnętrznego wyciszenia 
(hezychii), uzdalniający do widzenia i przeżywania boskiego światła, wizji, 
jakiej doświadczyli apostołowie na górze Tabor podczas Przemienienia Chry-
stusa18. Barlaam celowo bardzo uprościł i strywializował ten proces, przed-
stawiając wielowiekową praktykę modlitewną jako czynność wyłącznie au-
tomatyczną, która bez konieczności wewnętrznej przemiany ma doprowadzić 
do widzenia Boga. Stojąc na gruncie teologii apofatycznej Pseudo-Dionizego, 
uznał on takie przekonanie za wysoce szkodliwe, natomiast owe wizje za ob-
jawy choroby umysłowej. Mnichom z Atos, wedle takiej interpretacji, groziło 
posądzenie o głoszenie poglądu heretyckiego, jakoby można było dostąpić 
iluminacji umysłu poprzez określoną praktykę modlitewną, nie tylko igno-
rując wiedzę o bytach stworzonych, ale również odrzucając porządek sakra-
mentów i pośrednictwo kapłanów. W takim ujęciu nauka hezychastów byłaby 
więc fałszem i doktrynalnym błędem, znanym jako potępiona przez Alekse-
go I Komnena nauka bogomiłów19. Wobec tak daleko idących konsekwencji 

red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1968, s. 230–231, wraz z przypisem 158 zawierającym 
wykaz literatury. Zob. B. Tatakis, Filozofia bizantyńska, dz. cyt., s. 213–229.
18 Zob. ks. A. Jasiewicz, Główne elementy modlitwy Jezusowej, „Seminare” 26 (2009), s. 297–
–303; modlitwa serca zwana też modlitwą Jezusową, przedstawiana również jako forma chrześ-
cijańskiej medytacji, doczekała się wielu opracowań tłumaczonych na język polski: J. Serr, 
O. Clément, Modlitwa serca, tłum. R. Szmydki, Lublin 1993; J. Leloup, Hezychazm – zapo-
mniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kraków 1996; J. Lafrance, Modlitwa serca, 
tłum. K. Jucha, Kraków 1997.
19 Bogomili – sekta założona w Bułgarii przez popa Bogomiła w X w. Jej doktryna oparta była 
na manichejskiej wierze w dwa pierwiastki – Dobro i Zło rządzące światem. Świat traktowała 
jako wytwór Szatana. Wyznawcy Bogomiła odrzucali hierarchię kościelną i sakramenty, uwa-
żając, iż Boga można poznać wprost, bez pośrednictwa kapłanów. Sekta szybko rozpowszech-
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barlaamickiej interpretacji Pseudo-Dionizego jest oczywistym, iż głównym 
celem Palamasa, silnie związanego ze wspólnotą z Atos, było podważenie 
wniosków swego oponenta. Doktor hezychazmu ostrze argumentacji skie-
rował zatem przeciwko Barlaamowi i niejako za pomocą kontrargumentów 
został zmuszony do przedstawienia, jego zdaniem, właściwego rozumienia 
myśli Pseudo-Dionizego, tj. realizacji zamiaru, jakiego w ogóle by się nie 
podjął bez zaistnienia kontrowersji. 

W przedstawionej książce próbuję odpowiedzieć na zasadnicze pytanie 
o sposób rozumienia i asymilacji przez Palamasa tradycji Pseudo-Dionizego, 
nie tylko w Triadach, gdzie jest najczęściej cytowany, ale również w innych 
traktatach przytaczanych ze względu na ich doniosłą merytoryczną zawartość: 
Obrona szczegółowa (Apologia dieksodikotera), Tom hagioretyczny (Tomos 
hagioreticos) oraz 150 rozdziałów przyrodniczych, moralnych, praktycznych 
(Capita physica, theologica, moralia et practica CL).

Po wielu latach studiów rozpoczętych od rozważania tradycji monastycz-
nej wyrażonej w Apoftegmatach Ojców Pustyni i szeroko rozumianej teo-
logii bizantyńskiej (komparatystyczne prace dotyczące Pseudo-Dionizego, 
Teodora Studyty, Jana z Damaszku, Maksyma Wyznawcy), a zakończonych 
na doktrynie Grzegorza Palamasa zauważyłam, że metoda przyjęta przez 
większość historyków filozofii nie pozwoli na otrzymanie zadowalających 
rezultatów przy analizie wpływu myśli Psuedo-Dionizego na dzieła Palama-
sa. Dotychczasowy sposób prowadzonych badań ma bowiem tendencję do 
poruszania się w ściśle określonej problematyce, dotyczącej związku myśli 
doktora hezychazmu z patrystyczną spuścizną. Dokonuje się tego poprzez 
cytowanie i porównywanie kontekstu stosowanej przezeń terminologii, jed-
nak już na wstępie milcząco zakłada się kontradyktoryczność lub zgodność 
pism Palamasa z badanym wątkiem szczegółowym. Przy takim ujęciu zagad-
nienia spory, zwłaszcza te dotyczące obecności i znaczenia myśli Areopagi-
ty w dziełach biskupa Salonik, stają się trudne do rozstrzygnięcia. Wydaje 
mi się, że stosowane dotąd rozwiązania polegające na analizowaniu jaw-

niła się w Bułgarii i Macedonii, wkrótce przeniknęła do Serbii, Italii i płd. Francji. Zob. G. Os-
trogorski, Dzieje Bizancjum, dz. cyt., s. 230–231, wraz z przypisem 158 zawierającym wykaz 
literatury.
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nych bądź niejawnych zależności doktryny autora Corpusu od neoplatoni-
zmu, a następnie ukazywanie, jak dalece ulega lub nie ulega wpływom owej 
myśli Palamas, sprawia, iż badane zagadnienie budzi tylko coraz większe 
kontrowersje, które jednak nie prowadzą do rozwiązania problemu. Dlatego 
zastosowana metoda jest odmienna od dotychczas prezentowanych. Roz-
ważam mianowicie problemy teologiczne i filozoficzne związane ze szcze-
gółowymi zagadnieniami, umieszczając je w kontekście tradycji, w jakiej 
porusza się autor, a także polemiki, w wyniku której zagadnienia owe po-
wstały i zostały doprecyzowane, a w końcu we właściwym im historycznym 
środowisku. Taką właśnie metodykę postulował Stefan Swieżawski, kiedy 
w Rozmyślaniu o wyborze w filozofii pisał, by zagadnienia filozofii i teologii 
średniowiecznej rozpatrywać od wewnątrz, tzn. ze średniowiecznego, nie 
zaś współczesnego punktu widzenia20. Zamiast wyłącznie badać zgodność 
myśli Grzegorza Palamasa z dorobkiem jego poprzedników, w tym przy-
padku poprzez odnoszenie, niejako nakładanie jego dzieł na teksty Pseudo-
-Dionizego, podjęłam próbę analizy spornych zagadnień i terminów w ich 
naturalnym otoczeniu: osobowym, teologicznym i historycznym. Innymi 
słowy, zamiarem przedstawionej pracy było przede wszystkim przebadanie, 
w oparciu o teksty źródłowe, intencji obydwu myślicieli, sprawdzenie, czy 
w podstawowych założeniach doktrynalnych byli zgodni. Kolejnym etapem 
rozważań była próba odczytania Areopagityków oczami biskupa Salonik, 
przyjmując przy tym możliwie najbardziej bezstronne stanowisko. Stara-
łam się jednocześnie ustalić, czy wedle Palamasa korekta pewnych wąt-
ków w myśli Pseudo-Dionizego jest potrzebna, czy w ogóle owa korekta 
ma miejsce, a jeśli tak, to na czym polega, i ostatecznie, czy jest to zabieg 
świadomy, czy też wynikająca z polemiki konieczność wykazania doktry-
nalnych podstaw praktyk hezychastów. Natomiast w znaczeniu szerszym 
z przestudiowanych dzieł Grzegorza wyłania się również inna jego inten-
cja, a mianowicie chęć przedstawienia mistycznych doświadczeń współbra-
ci przy użyciu systematycznego języka teologii, zaczerpniętego z bogatej 

20 S. Swieżawski, Rozmyślania o wyborze w filozofii, w: tenże, Dobro i tajemnica, Warszawa 
1995, s. 20–23. Zob. A. Świtkiewicz-Blandzi, Metoda badawcza i wątki ekumeniczne, w: S. Swie-
żawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000, s. 916–920. 
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spuścizny Ojców Kapadockich, Maksyma Wyznawcy, Pseudo-Dionizego, 
Jana z Damaszku, Makarego Egipskiego, Ewagriusza Pontyjskiego. Z tego 
względu celem jest również ukazanie myśli doktora hezychazmu jako synte-
zy wielkiego dziedzictwa Kościoła wschodniego, myśli zainspirowanej wie-
loma składnikami tradycji, co jednocześnie narzuca konieczność ogólnego 
spojrzenia na quantum zagadnień stanowiących inspirację dla Grzegorza. 
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„Powiada się, iż theosis idzie w  parze 
z  gnosis. […] Niewiedza dzieli i  oddala, 
wiedza łączy i przebóstwia”.
R. Roques, L’Univers dionysien: structure 
hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys.

Świątynia Mądrości Bożej (Hagia So-
phia) w  Salonikach, która powstała 
w VIII wieku, była świadkiem opisywa-
nych w niniejszej książce wydarzeń, zaś 
św. Grzegorz Palamas był jej częstym 
gościem. Ten wspaniały, bizantyjski por-
tal nad wejściem do kościoła i  otwarte 
drzwi, to zaproszenie do nabywania wie-
dzy prawdziwej. Tylko ona, jak sądzili 
Pseudo-Dionizy Areopagita i  Grzegorz 
Pala mas, łączy ludzi poprzez wyzwolenie 
ich z doksy, czyli trwania w świecie po-
zornych prawd i miałkich wartości.

Ta obszerna i tematycznie nader złożona rozprawa jest efektem niebywałej pasji 
badawczej oraz świadectwem dobrej znajomości rzadkich i trudnych tekstów teo-
logicznych i filozoficznych z późnego antyku i Bizancjum.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Wesołego, Kierownika Pracowni Badań nad Filozofią 
Antyczną i Bizantyjską, Instytut Filozofii, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Zaproponowana przez autorkę metoda badań, sięgająca metodologii S.  Swie-
żawskiego, a  postulująca pierwotne odczytanie danej myśli w  kontekście tra-
dycji, z  której dany autor wyrasta, sprawia, że A. Świtkiewicz-Blandzi docho-
dzi do znaczących i  oryginalnych wniosków. Opowiada się bardziej po stronie 
P.  Scazzoso niż J.  Meyendorffa, gdy pisze w  zakończeniu: „w  ten oto sposób  
Palamas w perspektywie doświadczanej i przeżywanej wiary dokonał egzegezy  
Areopagityków odpowiadającej duchowej tradycji Ojców greckich, przedstawia-
jąc jednocześnie spójną syntezę myśli bizantyjskiej”.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Agnieszki Kijewskiej, Kierownika Katedry Historii Filozofii 
Starożytnej i Średniowiecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
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