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5.  Warunki możliwości prawdziwego poznania 
Boga według Grzegorza Palamasa

Kategoryczne twierdzenie o niepoznawalności istoty Boga, które widzieliśmy 
w dziełach Grzegorza z Nyssy czy Jana z Damaszku1, stanowi podstawę pa-
lamickiej interpretacji myśli Areopagity. Podobnie jak u Pseudo-Dionizego, 
wynika ono w sposób oczywisty z założenia, iż stworzenie skończone nie 
może poznać nieskończoności na drodze intelektualnych dociekań, zaś Bóg 
nie może udzielić ludzkiemu umysłowi więcej mocy poznawczej, niż ten jest 
zdolny przyjąć. Innymi słowy, człowiek jako istota zmysłowa, złożona i ma-
terialna nie posiada wystarczającej dyspozycji poznawczej, by objąć umy-
słem byt pojedynczy, prosty, niematerialny. Jednocześnie Bóg, będąc źród-
łem wszystkiego, przewyższa wszelki byt w modusie swego istnienia, uchyla 
się więc od jakiegokolwiek poznania. W dialogu Theophanes, który powstał 
przed napisaniem Triad, Grzegorz wyjaśnia, iż ponadistotowa natura Boga 
nie może być ani wypowiedziana, ani pomyślana, ani widziana, jest niepo-
znawalna i niewysłowiona dla wszystkich i na zawsze2. Ten radykalny apofa-

1 Zob. Jan z Damaszku, Wykład wiary, dz. cyt., s. 28; „nieskończony jest więc Bóg i nie-
pojęty i tylko to jedno można w Nim pojąć: nieskończoność i niepojętość. Aczkolwiek mówimy 
o Bogu w formie twierdzenia, nie wyraża to Jego natury, lecz tylko przejaw natury. Nie jest 
bowiem żadnym z istniejących bytów – nie jakoby nie był, ale dlatego, iż wznosi się ponad 
wszelki byt i nawet ponad istnienie. Jeśli bowiem nasze poznanie jest takie, jakie są byty, wte-
dy to, co jest ponad poznaniem, oczywiście musi też być ponad bytem. I odwrotnie to, co jest 
ponad bytem, musi też być ponad poznaniem”.
2 Palamas, Theophanes, PG 150, 937A: „ponadistotowa natura Boga nie może być ani wy-
powiedziana, ani pomyślana, ani widziana – jest bowiem oddalona od wszystkich rzeczy 
i bardziej niż niepoznawalna, jako unoszona przez niepojęte moce duchów niebiańskich – 
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tyzm podkreśla Palamas innymi, równie często cytowanymi słowami z dzieła 
150 rozdziałów o naturze: „jeśli Bóg jest naturą, wszystko inne nie jest naturą, 
[…] nawet On nie jest, jeśli inne byty są”3.

Grzegorz Palamas jest wiernym uczniem Pseudo-Dionizego, kiedy pisze, 
iż istota Boga jest absolutnie niepoznawalna, gdy podkreśla brak słów i obra-
zów dla przedstawienia całości Jego natury. Za źródło tego stanu przyjmuje 
za autorem Corpusu boską transcendencję, która jako przyczyna sprawcza 
wszelkiego stworzenia przewyższa nie tylko byt, ale również siebie samą. Bóg 
Palamasa przekracza wszystko nieskończoną ilość razy (ἀπειράκις ἀπείρως)4, 
każde swoje imię, byt i nie-byt. Doktor hezychazmu przytacza w Tria-
dach słowa Pseudo-Dionizego, kiedy pisze o boskiej transcendencji wobec  
nie- bytu: „nie-byt przez transcendencję jest nadsubstancjalny i dlatego Bóg 
znowu go przewyższa, ponieważ jako byt nadsubstancjalny przewyższa każdą 
nadsubstancjalność” 5. 

Palamas dokładnie cytuje autora Imion Boskich, kiedy podkreśla boską 
transcendencję nie-bytu, aby wykazać, iż Pan Konieczności nie podlega 
żadnym prawom stworzenia, jest ponad wszelką afirmację i negację (οὔτε 
ἐστὶν αὐτῆς καθόλου θέσις οὔτε ἀφαιρέσις)6. Zdaniem biskupa Salonik 

niepoznawalna i niewysłowiona dla wszystkich i na zawsze. Nie ma żadnego imienia w tym 
życiu, ani w życiu przyszłym, by ją nazwać, ani słowa znalezionego w duszy i wypowiedzia-
nego językiem, ani zbliżenia za pomocą zmysłów, czy umysłu, ani obrazu, ani niczego, co by 
dało swemu przedmiotowi jakiekolwiek inne poznanie niż doskonałą niepoznawalność, którą 
się wyznaje, odrzuca wszystko, co jest i co może być nazwane. Nikt nie może jej nazwać istotą 
albo naturą w sposób własny, jeśli rzeczywiście szuka prawdy, która jest ponad wszelką praw-
dą”. Cyt. za: W. Łosski, Teologia mistyczna, dz. cyt., s. 33; zob. G. Kapriev, Systemelemente 
des philosophisch-theologischen Denkens in Byzanz. Zum Dialog «Theophanes» des Gregorios 
Palamas, „Recherches de Théologie et Philosophie médiévales” 64/2 (1997), s. 263–290.
3 Palamas, Capita physica 150, PG 150, 1176B.
4 Palamas, Triades, III, 3, 14.
5 Tenże, tamże, III, 3, 14: ὑπερούσιόν ἐστι τὸ καθ’ ὑπεροχὴν μὴ ὄν, ὑπὲρ τοῦτο ὁ Θεός ἐστιν, 
ὑπερουσίως ἔχων τὸ ὑπερούσιον; zob. Pseudo-Dionizy, DN, II, 10, 648C: οὑσία ταῖς ὅλαις 
οὐσίαις ἀχρά ἐπιβατεύουσα καὶ ὑπερουσίως ἁπασης οὑσίας ἐξῃρημένη; tłum. M. Dzielska, 
dz. cyt., s. 68: „przenika wszystkie substancje, ale jako byt nadsubstancjalny wznosi się ponad 
każdą substancją”.
6 Palamas, Triades, III, 2, 14: „jak odpowiesz temu (Barlaamie), kto stwierdza, iż boska trans-
cendencja jest ponad wszelką afirmację i wszelką negację? Czyż nie jest On ponad nie-byt 
w swej transcendencji?” Τί δὲ ὁ εἰπὼν πάσης θέσεως καὶ ἀφαιρέσεως ἐπέκεινα ἐιναι τὴν τοῦ 



5. Warunki możliwości prawdziwego poznania Boga według Grzegorza Palamasa

– 133 –

absolutna transcendencja istoty boskości wymyka się wszelkiemu dyskur-
sowi: „ta istota przekracza wszelkie twierdzenie i przeczenie” (ἐπεὶ κατ’ 
αὐτὴν πάσης ὑπέρκειται θέσεώς τε καὶ ἀφαιρέσεως)7, przewyższa samego 
Boga, a nawet Boską Zwierzchność, tzn. zasadę wszelkiej boskości (ὑπὲρ 
θεαρχίαν, τουτέστιν ὑπὲρ ἀρχὴν θεότητος, ὑπάρχει ὁ Θεός)8. Doktor he-
zychazmu, za Areopagitą, określa bowiem Boga jako tego, „który w pona-
distotowy sposób jest ponad istotowy w sobie samym” – αὐτοϋπερουσίως 
ὑπερούσιον9. Ukazanie natury Boga jako przewyższającej wiedzę i niewie-
dzę jest dla Palamasa argumentem, by rozważyć przyczyny, dla których teo-
logia katafatyczna, symboliczna, a nawet apofatyczna stanowią niedoskona-
ły instrument poznania. Powodem tego stanu rzeczy jest ich przynależność 
do świata stworzonego, tzn. oparcie na wiedzy nabytej i racjonalnym dys-
kursie. J. Meyendorff, komentując to zjawisko, przytacza celne stwierdzenie 
Jules’a Lebretona, iż „wszystkie te spekulacje nie prowadzą nas jednak poza 
naturalną teologię”10. Tymczasem zamiarem Palamasa jest wyjście poza za-
mknięty krąg naturalnego, cząstkowego poznania i ukazanie możliwości 
istotowego poznania Boga przez człowieka, rozumianego jako złożenie du-
szy i ciała. Doktor hezychazmu czyni to w dwojaki sposób. Z jednej strony 
określa epistemologiczne granice teologii, z drugiej zaś ukazuje możliwość 
dotarcia do ukrytej boskości przez kontemplację. Nie należy przy tym zapo-
minać, iż również Pseudo-Dionizy często podkreśla najdoskonalszy sposób 
poznania, jakim jest teologia mistyczna. Ale jednocześnie traktuje osiąg-
nięcie „boskich ciemności” jako bardzo wyjątkowe doświadczenie, zare-
zerwowane wyłącznie dla wybranych i wtajemniczonych. W palamickiej 
interpretacji Pseudo-Dionizego mistyczne doznanie w dużym stopniu traci 

Θεοῦ ὑπεροχήν; Ἄρ’ οὐχ ὑπὲρ τὸ καθ’ ὑπεροχὴν μὴ ὀν. Por. Pseudo-Dionizy, TM 5, 1048AB: 
ούδὲ τι τῶν οὐκ ὄντων, οὐδὲ τι τῶν ὄντων ἐστίν […] οὔτε ἐστὶν αὐτῆς καθόλου θέσις οὔτε 
ἀφαίρεσις.
 7 Palamas, Triades, III, 2, 11.
 8 Tenże, tamże, III, 1, 29.
 9 Tenże, tamże, III, 1, 23; zob. Pseudo-Dionizy, DN, V, 2, 816C: Οὐ γὰρ ἐκφράσι τὴν 
αὐτοϋπερούσιον άγαθότητα καὶ οὐσίαν καὶ ζωὴν καὶ σοφίαν τῆς αὐτοϋπερουσίου θεότητος 
έπαγγέλλεται τὴς ὑπὲρ πᾶσαν άγαθότητα καὶ θεότητα καὶ οὐσίαν.
10 J. Lebreton, Tu Solus Sanctus, Paryż 1948, s. 115, cyt. za J. Meyendorff, Christ in Eastern 
Christian Thought, dz. cyt., s. 99–100.
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swój ekskluzywny charakter dzięki podkreśleniu, iż fundamentem prawdzi-
wego poznania nie jest apofatyka, ale Trójca i jej energie, w których Bóg 
objawia stworzeniu swoją istotę, jednocześnie pozostając niejawny. Grze-
gorz wyraźnie pisze, iż apofatyka jest zamknięciem umysłu w kręgu natur 
stworzonych i chociaż ukazuje ogromny dystans, jaki dzieli je od stwórcy, 
nie powoduje jednak przybliżenia ku Niemu. Uważa, że pomimo swego nie-
wyrażalnego charakteru sama negacja nie wystarcza, by umysł wzniósł się 
ponad rzeczy zmysłowe. Wyraża opinię, iż światło teologii negatywnej nie 
jest niczym więcej niż rodzajem wiedzy i racjonalnego dyskursu, podczas 
gdy światło zawarte w kontemplacji posiada obiektywne istnienie11. Dowo-
dzi, iż wznoszenie się drogą negacji jest tylko zrozumieniem, jak bardzo 
wszystkie rzeczy są różne od Boga; powoduje zaledwie wyobrażenie sobie 
pozbawionego form stanu kontemplacji lub osiągnięcia pełni zjednoczenia 
przez umysł w czasie kontemplacji, nie jest jednak w najmniejszym stop-
niu tą pełnią12. Autor Triad zastanawia się, w jaki sposób możemy osiągnąć 
zjednoczenie z Bogiem, który przez swą transcendencję pozostaje nieskoń-
czenie daleko od bytów stworzonych13. Konkluduje, iż na pewno nie po-
przez teologię apofatyczną, ponieważ podążając drogą negacji, nie musimy 
przekraczać samych siebie, a przecież nawet umysły anielskie, by dostąpić 
boskiej wizji, muszą wyjść poza swój intelekt. Natomiast umysł, który po-
rusza się w kręgu teologii apofatycznej, myśli „zaledwie” o tym, co jest 
różne od Boga, a nie o tym, co go transcenduje. Grzegorz podkreśla również 
ograniczenia teologii negatywnej płynące z ponadistotowej natury Boga, 
kiedy rozważa znaczenie terminu „niewiedza” (ἄγνοια) w odniesieniu do 
istoty boskości. Pisze, że skoro Bóg jest ponad wszelką wiedzą i pozna-
niem intelektualnym, zjednoczenie z Nim nie może być ani inteligibilne, ani 
określone mianem wiedzy, nawet metaforycznie. Mając na względzie boską 
transcendencję, przysługuje tej unii raczej określenie „niewiedza” niż wie-

11 Palamas, Triades, II, 3, 35.
12 Tenże, tamże, I, 3, 19: Ἀλλ’ οὐχ, ὅτι ἄφθεγκτα, δι’ ἀποφάσεως μόνης επιτεύξεται ὁ νοῦς τῶν 
ὑπὲρ νοῦν. καὶ ἡ τοιαύτη γὰρ ἄνοδος, νόησίς τίς ἐστι τῶν ἀπεμφαιόντων τῷ Θεῷ καὶ εἰκόνα 
μὲν φέρει τῆς ἀνειδέου ἐκείνης θεωρίας καὶ τῆς κατὰ νοῦν θεωρητιῆς ἀποπληρώσεως, ἀλλ’ οὐκ 
αύτή ἐστιν ἐκείνη.
13 Zob. tenże, tamże, II, 3, 35.
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dza, a nawet „ponad-niewiedza”. Jakimkolwiek wyrażeniem byśmy okre-
ślili zjednoczenie mistyczne, pisze Palamas, czy jako „zjednoczenie”, „wi-
zja”, „percepcja”, „wiedza”, „intelektualność”, czy „iluminacja”, i tak żadne 
z tych określeń nie byłoby właściwe14. Używając słów doktora hezychazmu, 
można powiedzieć, iż mnisi wiedzą, że boska istota przewyższa również 
fakt, iż jest nieosiągalna dla zmysłów, ponieważ Istniejący jest nie tylko po-
nad wszystkim istniejącym, ale i Ponad-Bogiem. Doskonałość Tego, który 
przekracza wszystkie rzeczy, jest nie tylko ponad wszystkim orzekaniem, 
ale i poza negacją: przekracza wszelką doskonałość, jakiej można dosięgnąć 
umysłem15. Jednocześnie, stwierdza Palamas, nie jest ortodoksyjny ten, kto 
nie podąża drogą negacji, i jak podkreśla w tekście, on sam dobrze pojmuje 
sedno owej teologii. Zauważa dalej, że Pseudo-Dionizy mówi nam, iż unia 
z boskim światłem jest nieopisywalna i niepojmowalna nawet przez tych, 
którzy jej doświadczyli16. Palamas zgadza się w pełni z autorem Teologii mi-
stycznej, kiedy dowodzi, iż zadaniem apofatyki jest porzucenie konstrukcji 
intelektu, aby dosięgnąć istotę przewyższającą swoją własną boskość, swój 
byt i nie-byt. Poprzez zawieszenie wszelkiej wiedzy pojęciowej odsłania 
się możliwość dotarcia w regiony, których istnienia poszukujący człowiek 
nawet nie przeczuwał. Dla doktora hezychazmu apofatyka może być zatem 
wyłącznie rozważana w perspektywie doświadczenia mistycznego, gdyż 
tylko wtedy przestaje być negacją możliwości bezpośredniego poznania 
Boga, wręcz ujawnia swój aspekt pozytywny. I o ile przytoczony fragment 
w swej warstwie językowej jest bardzo zbieżny z fragmentami dzieł Teolo-
gia mistyczna czy Imiona Boskie, to w swym podstawowym znaczeniu pod-
kreśla przede wszystkim ograniczoność apofatyki na korzyść doświadczenia 
mistycznego, co ma wynikać z samej natury Boga: „[Ludzki umysł widzi 

14 Zob. tenże, tamże, II, 3,33: καθ’ ὑπεροχὴν γὰρ καὶ ἄγνοιὰ ἐστι δηλονότι καὶ ὑπὲρ ἄγνοιαν. 
… καὶ ἣν ἂν ἐπονυμίαν ἔιποι τις αὐτῆς, εἴθ’ ἕνωσίν, εἴθ’ ὅρασιν, εἴτ’ αἴσθησιν, εἴτε γνῶσιν, εἴτε 
νόησιν, εἴτ’ ἔλλαμψιν, ἣ κυρίως ταῦτ’ οὐκ ἔστιν, ἣ μόνη κυρίως ταῦτα πρόσεστιν αὐτῇ.
15 Tenże, tamże, II, 3, 8: ἐκεῖνοι δὲ καὶ ὑπὲρ τὸ πάσαις αἰσθήσεσιν ἀνέπαφον τὴν ούσίαν 
τοῦ Θεοῦ γινώσκουσιν, ἐπεὶ μὴ μόνον Θεὸς ἐστιν ὑπὲρ τὰ ὄντα ὤν, ἀλλὰ καὶ ὑπέρθεος, καὶ 
μὴ μόνον ὑπὲρ πᾶσαν θέσιν ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀφαίρεσιν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ πάντων 
ἐπέκεινα καὶ πᾶσαν ὑπεροχὴν ὁπωσοῦν ἐπὶ νοῦν γινομένην ὑπερβέβηκεν.
16 Zob. Pseudo-Dionizy, DN, I, 5, 593 BC.



5. Warunki możliwości prawdziwego poznania Boga według Grzegorza Palamasa

– 136 –

Boga] nie poprzez negację, ale w sposób przekraczający negację. Ponieważ 
Bóg przewyższa nie tylko wiedzę, ale i niewiedzę”17. 

Droga negacji Pseudo-Dionizego widziana jest więc jako wstęp do praw-
dziwego poznania; śmierć zmysłów i zawieszenie działania intelektu nie jest 
kresem, ale początkiem epistemologii. Według doktora hezychazmu teologia 
ma z założenia prowadzić ku poznaniu Istoty Najwyższej, jednak, co ważne, 
nie przez poszukiwanie pozytywnej czy negatywnej wiedzy o Bogu i świecie, 
ale przez osobiste doświadczenie szukającego. Palamas przestrzega:

Nie pozwólcie nikomu przypuszczać, że ci wielcy mężowie [Pseudo-Dionizy 
i Maksym Wyznawca] mają tutaj na myśli wznoszenie się ku Bogu drogą abs-
trakcji i negacji [ἀφαίρεσις καὶ ἀπόφασις]. Chociaż ta ostatnia leży w mocy 
każdego, kto jej pragnie, jednak nie zmienia duszy tak, by osiągnęła anielską 
do skonałość. Chociaż uwalnia umysł od innych bytów, sama z siebie nie powo-
duje zjednoczenia z rzeczami transcendentnymi18.

Sam proces negacji nie wystarcza, by przekształcić świadomość pozna-
jącego, musi mu towarzyszyć łaska, przestrzeganie przykazań i praktyka 
duchowa. Grzegorz wyjaśnia, iż kontemplacja nie jest po prostu abstrakcją 
i negacją, ale jest zjednoczeniem i przebóstwieniem, które staje się w sposób 
mistyczny i niewypowiedziany, poprzez łaskę Boga, jest czymś, co przekra-
cza abstrakcję19. Palamas mocno akcentuje konieczność zaistnienia boskiej 
energii i aktywnego działania samego podmiotu poznającego, by osiągnąć 
prawdziwe poznanie. Wydaje się, iż autor Triad czyni to świadomie, gdyż 
położenie akcentu na wątek praktyki duchowej i konieczności łaski broni oby-
dwu myślicieli przed oskarżeniem o mesalianizm. W przypadku autora Cor-
pusu dodatkowo oczyszcza go z podejrzeń o neoplatońską teurgię, w której 
mocno podkreśla się element bierności wtajemniczanych i aspekt pewnego 

17 Palamas, Triades, I, 3, 4; zob. Pseudo-Dionizy, TM 1, 1, 997B; tenże, DN, I, 4, 592B; tenże, 
tamże, I, 5, 593B; tenże, tamże, II, 4, 640D. 
18 Palamas, Triades, I, 3, 18.
19 Tenże, tamże, I, 3, 17: Οὔκουν ἀφαίρεσις καὶ ἀπόφασις μόνη έστὶν ἡ θεωρία, ἀλλ’ ἕνωσις 
καὶ ἐκθέωσις, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν πάντων τῶν κάτωθεν τυπούντων τὸν νοῦν, μυστικῶς καὶ 
ἀποῤῥήτως χάριτι γινομένη τοῦ Θεοῦ, μᾶλλον δὲ μετὰ τῆν ἀπόπαυσιν ἥ καὶ μεῖζὸν ἐστι τῆς 
άφαιρέσεως.
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automatyzmu działań. Z tej przyczyny, zdaniem Palamasa, Pseudo-Dionizy 
wskazuje na szczególny rodzaj modlitwy umysłu, który ma moc jednoczącą20. 
Modlitwa przecież wymaga aktywnej świadomości poznającego, a poprze-
dzający ją moment łaski wyklucza zarzuty o herezję mesalianów. To właś-
nie ma na myśli doktor hezychazmu, kiedy pisze, iż kontemplacja jest darem 
i zjednoczeniem, czyli czymś, co jest człowiekowi dane, i co wymaga jego 
współdziałania21. Grzegorz Palamas czerpie z myśli Areopagity bezwzględ-
ne przekonanie o boskiej transcendencji, a jednocześnie w swej interpretacji 
uzupełnia dionizjańską koncepcję jednoczącej kontemplacji o zasadnicze ele-
menty. Tę ostatnią postrzega mianowicie jako następstwo poznawania drogą 
negacji, koniecznie wzbogacone o działanie łaski i aktywne współdziałanie 
człowieka z Bogiem (synergia). Istotna różnica palamickiej interpretacji wo-
bec wersji Barlaama spowodowana jest odmiennym rozumieniem relacji bo-
skiej transcendencji wobec samej natury Boga, opisanej kategoriami imion 
różnicujących. Dla Pseudo-Dionizego relacja przyczynowości i transcenden-
cji jest osią epistemologiczną systemu, podczas gdy Palamas dodatkowo ak-
centuje jednoczesne istnienie jedności i wielości w Bogu, które dla autora 
Triad jest warunkiem możliwości prawdziwego poznania. Interpretacja, jakiej 
dokonuje Palamas w odniesieniu do rozważanego u Pseudo-Dionizego wątku, 
jest oparta na ukrytym założeniu, iż imię „trój-jedyny Bóg” nie jest przez nic 
transcendowane. Ukryte dlatego, iż wprawdzie Palamas przyznaje, że boska 
istota przewyższa zasadę wszelkiej boskości, ale nigdzie wprost nie napisze, 
jak uczynił to Pseudo-Dionizy, iż stoi również ponad Trójcą. Kiedy Palamas 
mówi o Bogu, zawsze ma na myśli Trójcę. W Tomie hagioretycznym, potwier-
dzającym ortodoksję jego poglądów, przyznaje: „poza boskością w Trzech 
Osobach niczemu nie nadaję imienia boskości, ani Istocie, ani Osobie”22.

20 Tenże, tamże, II, 3, 35.
21 Palamas, Triades, I, 3, 18; zob. Pseudo-Dionizy, Ep., V, 1073 A.
22 Palamas, Tomos hagioreticos, PG 150, cd. 725B (por. Obrona szczegółowa, tłum. I. Zogas-
-Osadnik, w: Palamas, Bułhakow, Łosiew, Warszawa 2010, s. 163): „Czyż przypadkiem nie sły-
szał on [Barlaam] na własne uszy, jak złożyliśmy własnymi ustami dobre wyznanie, które ojco-
wie Soboru nazwali symbolem pobożności, jako wystarczający dowód, że czcimy jednego Boga 
i uznajemy jedno bóstwo w trzech doskonałych hipostazach?”.
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Problematyka jedności i wielości, która stała u podstaw greckiej filozofii, 
znalazła swoją kontynuację w filozofii chrześcijańskiej, w postaci rozważań 
dotyczących natury trójosobowego Boga. Ten niełatwy temat dostarczył wielu 
trudności takim myślicielom jak Orygenes, Filon, czy Klemens Aleksandryj-
ski. Pseudo-Dionizy, a tym bardziej Grzegorz Palamas, rozważając zagad-
nienie Trójcy, mogli już w pełni korzystać z terminologii ustalonej w dobie 
Ojców Kapadockich. Ojcowie IV w., wieku „trynitarnego”, dokonali ogrom-
nego wysiłku, by wyjść poza pojęcia myśli hellenistycznej23, bowiem pozo-
stanie w ich kręgu groziło z jednej strony herezją sabeliańską lub ariańską24, 
z drugiej pogańskim wielobóstwem. Przyjęcie formuły o „współistotności” 
(homoousios)25 Ojca i Syna zażegnało to niebezpieczeństwo, a od czasu so-
boru nicejskiego Trójca Święta była rozumiana jako antynomiczna jedność 
monady i triady, tożsamość jednej natury i trzech hipostaz, jak określił to Jan 
z Damaszku w swym Wykładzie wiary prawdziwej26. Przy jedności substancji 
różnica między osobami Trójcy jest widoczna poprzez ich wzajemną rela-
cję. „Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią we wszystkim jedno – z wyjątkiem 
niezrodzoności, zrodzoności i pochodzenia”27, jak pisze autor cytowanego 
traktatu. Należy rozumieć to poprzez przyjętą za tradycją Ojców Greckich 

23 Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna, dz. cyt., s. 39–59. Zob. Bazyli Wielki, List 8, 2: „Trze-
ba wyznawać, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch, jak uczy pismo święte i ci, którzy je 
wznioślej zrozumieli. A tym, którzy nam zarzucają trzech bogów, odpowie się, że wyznajemy 
jednego Boga nie liczbą, ale naturą”, tłum. Sz. Pieszczoch, dz. cyt., s. 108.
24 Zob. C.V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy, dz. cyt., Ariusz, s. 20, Sabeliusz, 
s. 110.
25 Formuła przyjęta przez sobór nicejski w 325 r., która głosiła, iż Syn Boży jest zrodzony 
przez Ojca, nie zaś stworzony, jak głosili arianie, a zatem jest równy co do istoty (współistot-
ny). Stwierdzenie to zostało zredagowane w formie Credo. Zob. C.V. Manzanares, Pisarze 
wczesnochrześcijańscy, dz. cyt., s. 141. 
26 Jan z Damaszku, Wykład wiary, dz. cyt., s. 48: „Osoby jednoczą się bowiem, jak powie-
dzieliśmy, nie stapiając się ze sobą, lecz przebywając w sobie wzajemnie. I pozostają też we 
wzajemnym przenikaniu się poza wszelkim stopniem czy zmieszaniem. Nie znajdują się więc 
także na zewnątrz (Ojca-Przyczyny), czyli jakoby odcięte (od Niego) w samej istocie, jak to 
głosił Ariusz. Niepodzielnie – jeśli wolno rzecz tak streścić – istnieje Boska natura w oddziel-
nych (Osobach) niby jedno wspólne światło trzech słońc, które się ze sobą przenikają i świecą 
razem”.
27 Tenże, tamże, s. 44.
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formułą, według której niezrodzony Bóg rodzi Syna, odeń również pochodzi 
Duch Święty, działający poprzez Syna (Filioque)28. Zauważmy, iż stosunek 
między trzema hipostazami jednej istoty nie jest relacją wzajemnej zależno-
ści. Chrystus i Duch to dwie odrębne osoby pochodzące od jednego Ojca, któ-
re są jednocześnie nierozłączne w działaniu objawiającym Jego obecność29. 
Doktor hezychazmu rozumie dogmat o sposobie istnienia trójjedynego Boga 
w duchu rozważań Ojców Kapadockich, wyrażonym przez Jana z Damaszku 
w Wykładzie wiary. Przyjmuje więc antynomię, która głosi, iż w jednej nie-
podzielnej boskiej istocie znajdują się trzy równorzędne osoby-hipostazy. Ich 
istnienie nie powoduje jednak żadnego podziału w Bogu, pozostaje On nie-
złożoną jednią przenikniętą energiami. Palamas w dziele 150 pięćdziesiąt roz-
działów o naturze wyraża to wprost, pisząc: „Trzy elementy przynależą Bogu: 
istota, energia i triada boskich hipostaz”30. Inaczej mówiąc, Bóg w rozumieniu 
Palamasa jest transcendentny, a zarazem obecny w swym stworzeniu, przez swe 
energie poznawalny, a jednocześnie – jako przewyższający wszystko – niepo-
znawalny. W Obronie szczegółowej deklaruje:

Rzeczywiście, Bóg jest nie-jednością – z powodu swej wyższości, jest On 
bowiem ponad jednością i określa tą jedność. Jest również nie-jednością, 
ponieważ jest podzielony – jeden Bóg dzieli się na trzy doskonałe hiposta-

28 Tenże, tamże, s. 42–45: „Wszystko razem, co ma Syn i Duch, mają to od Ojca, nawet sam 
byt. I jeśli coś nie jest Ojcem, to nie jest też Synem ani Duchem. I jeśli nie ma czego Ojciec, to 
tego nie ma również Syn ani Duch. I dzięki Ojcu, czyli dzięki temu, że jest Ojcem, jest i Syn, 
i Duch. I dzięki również Ojcu ma Syn wszystko, co ma, i tak samo Duch – to znaczy dzięki 
temu, że ma to Ojciec… Ilekroć więc uwagę swoją zwrócimy na Boską naturę, na Pierwszą 
Przyczynę i jednowładztwo (monarchia)… przedstawi się nam jedność. Ilekroć zaś weźmiemy 
pod uwagę hipostazy, w których ona istnieje lub, mówiąc ściślej, którymi jest, i co wzięło byt 
od Pierwszej Przyczyny… czyli jeśli weźmiemy pod uwagę Osoby Syna i Ducha Świętego – 
wtedy stwierdzimy, że to Trzem [Osobom] należy się adoracja”.
29 Tenże, tamże, s. 46: „Trzeba zaś wiedzieć, że o Ojcu nie mówimy, iż jest z kogoś, tylko jest 
Ojcem Syna. O Synu znów nie mówimy, że jest Przyczyną ani też Ojcem, mówimy natomiast, 
że jest z Ojca i że jest Synem Ojca. O Duchu mówimy, że jest z Ojca i nazywamy Go Duchem 
Ojca”.
30 Palamas, Capita physica, theologica, moralia et practica 150, PG 150, 1173 (cap. 75); 
tłum. za J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, dz. cyt., s. 239; Zob. B. Krivocheine, Asketi-
czeskoje i bogoslawskoje uczenije sw. Grigorija Palamy, dz. cyt., s. 99–154; J. Meyendorff, 
Introduction à l’étude de Gregoire Palamas, dz. cyt., s. 279–310.
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zy; Ojciec, Syn i Duch Święty są różnorodnymi Osobami jednej boskości, 
niedopuszczającej jakiejkolwiek wzajemnej zamiany czy wspólnotowości. 
Wreszcie, jest rozróżniony ze względu na pełne i niezmienne człowieczeń-
stwo Jezusa. A więc, jeden Bóg, czczony w trzech hipostazach i jednej isto-
cie, niepodzielnie i całkowicie dzieli się także na różne energie31.

W rozważaniach Grzegorza Palamasa takie rozumienie Trójcy konstytuuje 
drogę prawdziwego poznania. Pierwszą przyczyną i ostatecznym celem tej wę-
drówki jest Trójjedyny Bóg widziany jako istotowa całość. Nie można jednak 
inaczej dojść do Ojca niż poprzez Syna, nie można też rozważać tajemnic Syna, 
nie pozostając pod wpływem łaski Ducha. To jego działania (łaska) otwierają 
człowieka na niestworzone światło, energię Jezusa. Przez uczestnictwo w po-
znawalnej, niestworzonej energii Syna (objawionej pod postacią światła – φῶς) 
poznajemy prawdziwą naturę Boga, osiągamy pełnię kontemplacji, podczas 
gdy boska istota wspólna trzem osobom pozostaje niejawna i nieobjawialna. 
Przytoczymy tu kolejny passus, który dobrze zobrazuje delikatne przesunięcie 
akcentów, dzięki któremu Palamas z pozycji dionizjańskiej katafatyki i apofa-
tyki przechodzi na stanowisko, w którym druga osoba Trójcy jest fundamentem 
teologii. Doktor hezychazmu określa bowiem bosko-ludzką osobę Chrystusa 
jako przyczynę możliwości powrotu człowieka do Boga, a jednocześnie traktuje 
wcielenie Logosu jako fakt transcendujący wszelkie dostępne człowiekowi po-
znanie. W analizowanym fragmencie, gdy bizantyński teolog mówi o zasadzie 
przebóstwienia, ma na myśli boską naturę, która jako przyczyna sprawcza po-
zostaje poza wszelkim poznaniem. Kiedy z kolei porusza motyw uczestnictwa 
w boskiej naturze dzięki przebóstwieniu, rozumie przez to energię Jezusa, spo-
sób objawienia prawdziwej wiedzy stworzeniu.

Zasada przebóstwienia, boskość z natury, od której jako od niepodzielnej Za-
sady wywodzi się przebóstwienie przebóstwionych […] jest sama w sobie 
niedostępna dla wszelkiej zmysłowej i umysłowej percepcji, dla wszystkich 
bytów niecielesnych lub cielesnych. […] Tylko więc „przez uobecnienie Pełni 
Pomazańca” otrzymali energię identyczną z przebóstwiającą i posiadłszy ją na 
wieczność, objawiają ją poprzez siebie32.

31 Palamas, Obrona szczegółowa 3, tłum. I. Zogas-Osadnik, dz. cyt., s. 130.
32 Palamas, Triades, III, 1, 33.



5. Warunki możliwości prawdziwego poznania Boga według Grzegorza Palamasa

– 141 –

Zauważmy, iż wedle Areopagity poprzez działania Trójcy (imiona róż-
nicujące, energie) boskość daje się poznać, będąc jednocześnie niedostępną, 
ponieważ transcenduje Trójcę. Natomiast zdaniem doktora hezychazmu po-
znajemy boskość, kiedy uczestniczymy w Trójcy, w objawionych przez nią 
energiach, a jednocześnie pozostaje ona poza zasięgiem wszelkiego dyskursu, 
gdyż jej podstawą jest istota boskości. W dialogu Theophanes pada kluczowe 
dla naszych rozważań stwierdzenie doktora hezychazmu: 

natura boska winna być uważana jednocześnie za nieudzielną i w pewnym 
sensie udzielną; dochodzimy do uczestnictwa w boskiej naturze, a jednocześ-
nie pozostaje ona całkowicie niedostępna. Trzeba, abyśmy uznali obie rzeczy 
jednocześnie i abyśmy zachowali ich antynomię jako kryterium pobożności33.

Samo bycie jednocześnie wielością i jednością jest nie tylko najwyższą 
z możliwych transcendencji, ale przede wszystkim jądrem wiary chrześci-
jańskiej, dogmatem, poza który Palamas wyjść nie chce. To założenie spra-
wia, iż dla doktora hezychazmu jedyną podstawą i warunkiem możliwości 
poznania niedostępnego Boga jest Trójca. Palamas zdaje się dopowiadać to, 
co Areopagita w sposób zawoalowany wyraża, gdy mówi, iż przyczyną imion 
różnicujących, czyli objawień, jest Dobro, zaś owe rozróżnienia to działania 
(teurgie) Jezusa, by zbawić ludzi. Umieszczając Dobro w perspektywie Trój-
cy i podkreślając dionizjański wątek miłości, Grzegorz postrzega Dobro jako 
osobowego Boga, który umarł na krzyżu, by zbawić ludzkość. Tym sposo-
bem Trójca staje się świadectwem niepojętej dobroci Bożej, która zgadza się 
być dostępna i dokonuje tego przez swoje uniżenie i miłość do ludzi, poprzez 
wcielenie Chrystusa i łaskę Ducha34. 

Dlatego według wielkiego Dionizego, „jeżeli boskie rozróżnienie jest do-
brym wychodzeniem i skoro boskie zjednoczenie poprzez dobro czyni siebie 
wielością i pomnaża się, to bezgraniczne udzielanie darów substancjalności, 
życia, mądrości są w boskim rozróżnieniu zjednoczone”, natomiast rozróż-
nione jest to, co w tym dobrym wychodzeniu dotyczy człowieczeństwa te-

33 Tenże, Theophanes, PG 150, 932D, za: W. Łosski, Teologia mistyczna, dz. cyt., s. 61.
34 Zob. Palamas, Triades, I, 3, 10.
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urgii Jezusa, ponieważ, ani Ojciec, ani Duch żadną miarą w tym nie uczest-
niczyli, chyba że przyjmiemy, iż współdziałali Oni z Jego przepełnionymi 
dobrem i miłością do ludzi intencjami i w całej […] teurgii, którą spełnił On 
(Słowa Boga)35.

Palamas dokonał, można by rzec, potrzebnego mu „ukierunkowania” dio-
nizjańskiego systemu poprzez proste przesunięcie akcentu: żadna z teologii, 
nawet apofatyczna, nie umożliwia człowiekowi poznania prawdziwej istoty 
Boga, którą może osiągnąć wyłącznie dzięki jednoczącej i różnicującej zasa-
dzie, czyli Trójcy. Ona jest kresem poznania, a wychodząc poprzez swe dzia-
łania (energie) do każdej istoty ludzkiej, sprawia, że doświadczenie mistyczne 
jest możliwe dzięki łasce i współdziałaniu (synergii). Gwarancją i zasadą tego 
stanu jest wcielenie Chrystusa, jego bosko-ludzka niezmieszana natura, prze-
niknięta boskimi, udzielalnymi ludziom energiami. Zatem podstawą niepo-
znawalności i jednoczesnej poznawalności natury Boga będzie dla Palamasa 
nie transcendencja i przyczynowość, ale Trójca. W tym właśnie duchu doktor 
hezychazmu tłumaczy myśl Areopagity, starając się wykazać, iż jest ona dlań 
początkiem i końcem wszelkiej teologii, pozytywnej, symbolicznej, negatyw-
nej i mistycznej.

35 Palamas, Obrona szczegółowa, tłum. I. Zogas-Osadnik, dz. cyt., s. 131–132; por. Pseudo-
-Dionizy, DN, II, 5–6.


