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Palamas i Florenski. Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i  

literackiej1 

 

 

Metafizyka serca to koncepcja religijna par excellence. Bazuje zatem na biblijnym ujęciu 

serca. Choć o sercu można mówić w dwojaki sposób – w sensie cielesnym oraz duchowym – 

to człowiek religijny rozumie je jako centrum swej istoty, tajemnicę tajemnic2. Metafizyka 

serca rozwijana była przez Ojców Kościoła Wschodniego, a następnie przez rosyjskich 

filozofów religijnych. Ponadto teologia bizantyjska, a palamizm w szczególności, 

wypracowały pojęcia i problematykę, które stanowiły główną inspirację filozofii rosyjskiej. 

Jest zatem ze wszech miar zasadne porównywanie koncepcji Grzegorza Palamasa i Pawła 

Florenskiego. Drugi – teolog, matematyk, filozof, naukowiec i męczennik – był jedną z 

najjaskrawszych osobistości dwudziestowiecznego renesansu religijnego w Rosji. Pierwszy z 

kolei, zapisał się na kartach historii jako twórca koncepcji istoty i energii bożych oraz 

zagorzały obrońca mnichów-hezychastów. Jak podkreślają badacze, wpływ Palamasa na 

filozofię Florenskiego, jest widoczny przede wszystkim w jego rozważaniach o sercu, w 

opracowaniu roli i znaczenia serca w przeżyciach mistycznych człowieka3.  

W patrystyce greckiej metafizyka serca łączy się wprost z czternastowiecznym 

hezychazmem i modlitwą Jezusową. W szerokim ujęciu nie było to nowe zjawisko, ale 

stanowiło raczej „formę ortodoksyjnego doświadczenia duchowego, które sięga źródeł 

                                                             

1 Nieco zmieniona wersja tego artykułu została opublikowana w: J. Kroczak, Palamas i Florenski. 
Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i  literackiej, [w:] Metafizyka a literatura w 
kulturze rosyjskiej, T. Obolevitch (red.), Wydawnictwo Naukowe UPJP2, Kraków 2012. 

2 Zob. В.Н. Топоров, О сердце в ранних произведениях Достоевского, „Russian Literature”, vol. LIV 
(2003), s. 311-313. 

3 Е.В. Мочалов, Антропологические темы в философии всеединства в России ХIХ – ХХ в., Нижний 
Новгород: Нижегородский гуманитарный центр 2002, s. 206. 
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chrystianizmu”4. Jednak w ostatnich trzech dziesięcioleciach problem serca zajmował 

badaczy przede wszystkim w kontekście hezychazmu i palamizmu5. 

Z kolei w myśli rosyjskiej metafizykę serca zapoczątkował Grzegorz Skoworoda (1722–

1794)6, który powiadał, że „serce to prawdziwy człowiek”7. Problematykę tę kontynuowali 

starsi słowianofile: Iwan Kiriejewski (1806–1856) i Aleksy Chomiakow (1804–1860). 

Pierwszy przeciwstawiał zachodnią metafizykę rozumu wschodniej metafizyce serca8. 

Podobnie czynił Chomiakow, który z pozycji metafizyki serca krytykował zachodni 

racjonalizm w filozofii, teologii, kulturze i samym życiu. Serce było dla niego życiodajnym 

źródłem wiary9. Warto wspomnieć jeszcze o Jewgenim Trubieckoju (1863–1920), który pisał, 

że doświadczenie duchowe umożliwiające objawienie, człowiek zdobywa za pośrednictwem 

serca10 oraz o Włodzimierzu Sołowjowie (1853–1900), który w Sensie miłości11 poruszał 

podobne zagadnienia. Wcześniej Pamfił Jurkiewicz (1826–1874) uczynił zagadnienie serca 

głównym pojęciem filozofii12. Należy wspomnieć, że jego prace znane były Fiodorowi 

Dostojewskiemu (1821–1881)13, który uważany jest przecież za jednego z największych 

metafizyków wśród pisarzy rosyjskich14. W XX w. kontynuatorami metafizyki serca byli, 

oprócz Florenskiego, także Borys Wyszesławcew, Siemion Frank, Wasylij Rozanow oraz 

Iwan Iljin15. Wspólną myślą wszystkich przedstawicieli była ta, według której serce stanowiło 

zasadę jedności w człowieku.   

Florenski metafizyką serca zajmował się głównie w książce Filar i podpora Prawdy, 

częściowo w Ikonostasie oraz pracach z zakresu mariologii16. Z kolei u Palamasa 

                                                             

4 L. Uspenski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań: W drodze 1993, s. 184. 
5 Zob. В.Н. Топоров, О сердце в ранних произведениях Достоевского, s. 307. 
6 Г.С. Сковорода, Начальная дверь к христианскому добронравию, w: idem, Собрание Сочинений в 12 

томах, т. 1, Москва: Мысль 1973, s. 111; Разговор пяти путников об истинное счастье, w: idem, 
Собрание Сочинений в 12 томах, т. 1, s. 341. 

7 В.В. Зеньковский, История русской философии, т. 1, Paris: YMCA PRESS 1948, s. 72. 
8 Zob. М.А. Маслин, Сердца метафизика, w: idem (ред.), Русская философия. Словарь, Москва: 

ТЕРРА 1999, s. 435-436. 
9 Zob. А.С. Хомяков, Церковь одна, Москва: Государственная Публичная Историческая Библиотека 

1991, s. 24-33. 
10 Е.Н. Трубецкой, Смысл жизни, w: idem, Избранное, Москва: Канон 1995, s. 240, zob. także rozdział 6 

i 7 tej książki: „Религиозный смысл человеческой мысли” oraz „Всемирная катастрофа и всемирный 
смысл”. 

11 Zob. W. Sołowjow, Sens miłości, tłum. H. Paprocki, Kęty: Antyk 2002. 
12 Zob. П.Д. Юркевич, Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия, w: 

idem, Философские произведения, Москва: Правда 1990, s. 69-103. 
13 Н. Ашимбаева, Особенности «Сердцеведения» Достоевского, w: еadem, Достоевский. Контекст 

творчества и времени, Санкт-Петербург:Серебряный век 2005, s. 81. 
14 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty: Antyk 2004, s. 20. 
15 М.А. Маслин, Сердца метафизика, s. 435. 
16 Zob. P. Florenski, Sofijna mariologia, tłum. A. Turczyński, w: L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska 

filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w., cz. 1, Łódź: Ibidem 2001, s. 
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problematyka ta była niemal stale obecna, jednak my chcielibyśmy się skupić na 

odpowiednich fragmentach dwóch jego tekstów: W obronie świętych Hezychastów i Rozdziały 

o modlitwie i czystości serca17. Podamy ich przekłady oraz komentarz. Zatem ad rem. 

 

1. Metafizyka serca – wprowadzenie 

Duchowość Kościoła prawosławnego charakteryzuje postawa kontemplacyjna, co wzmaga 

jeszcze symbolizm liturgii oraz kult ikon18. „Rosyjska myśl prawosławna kładła szczególny 

nacisk na dbałość o sferę ducha, której ośrodkiem jest serce”19. Florenski pisał, że  

 

świat duchowy, niewidzialny, nie znajduje się gdzieś daleko od nas, lecz nas otacza (...) 

Jednakże bądź to z braku przyzwyczajenia, bądź z niedoskonałości oczu duszy owego 

światłonośnego królestwa nie dostrzegamy, częstokroć nawet nie podejrzewamy jego 

istnienia i tylko sercem niewyraźnie odczuwamy ogólny charakter przepływających wokół 

nas prądów duchowych20.  

 

Zatem najcenniejsze, co może posiadać człowiek, to czyste serce, które kieruje jego życiem. 

W ascetycznej tradycji Kościoła prawosławnego serce stanowi centrum istoty ludzkiej, jest 

„źródłem czynnych zdolności, rozumu i woli, punktem, z którego pochodzi i do którego 

zbiega się całe życie duchowe”21. Celem ascetów jest zamknięcie serca na grzech, czyli 

απάθεια a]pa;yeia oraz równoczesna troska o jego stałą dyspozycję22. Cel ten zakłada 

nieustanną walkę o zachowanie czystości serca23, czyli straży serca, φυλακή καρδίας, która 

oznacza nieprzerwane czuwanie nad sercem i kontrolę serca, aby demony nie miały doń 

dostępu. Na strzeżeniu serca polega cały wysiłek ascety24. Serce jest bowiem ośrodkiem, 

                                                                                                                                                                                              

99-106; idem, Filar i podpora Prawdy. Próba prawosławnej teodycei w dwunastu listach, tłum. J. Chmielewski, 
Warszawa: Wydawnictwo KR 2009, s. 257-309; idem, Ziemska droga Matki Bożej. Kazanie na zaśnięcie 
Dziewicy Bogurodzicy Maryi, tłum. H. Paprocki, w: H. Paprocki (red.), Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, cz. 
I, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1991, s. 206-223. 

17 Zob. Gregorii Palamæ, De oratione et puritate cordis, w: Patrologiæ cursus completus. Series Græca 
(dalej skrót PG) 150, col. 1117D-1122B; idem, De Hesychastis, PG 150, col. 1101B-1116B.  

18 Por. E. Behr-Sigel, Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, tłum. A. Kocot, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2008, s. 83. 

19 J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle 
prawosławia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, s. 157. 

20 P. Florenski, Ikonostas, w: idem, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa: Pax 1981, s. 81. 
21 J.-Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kraków: Znak 1996, s. 

138. 
22 T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, 

Kraków: Bratni Zew 2005, s. 434. 
23 Por. ibidem, s. 433. 
24 Por. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum. J. Naumowicz, Kraków: Wydawnictwo M 1998, s. 327. 
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„który promieniuje i przenika całego człowieka, lecz sam zostaje ukryty w tajemniczej głębi”. 

Św. Piotr mówił o ukrytym człowieku serca – ο κρυπτὸς τη̃ς άνθρωπος – przez co chciał 

powiedzieć, że jaźń ludzka znajduje się w ukrytej głębokości serca25 (l P 3,4). 

Pojęcie serca było wykorzystywane w Biblii na oznaczenie centrum psychofizycznego 

życia człowieka. W sercu mieszczą się wszystkie siły witalne człowieka. W Piśmie Świętym 

serce rzadko występuje w dosłownym znaczeniu gdyż, jak podaje Michail Maslin, 

Hebrajczycy nie byli w pełni świadomi jego funkcji. Jednak zdawano sobie sprawę z 

ważności tego organu26. Według Żydów jest to centrum myśli, gdyż obejmuje wszystkie 

zdolności ducha ludzkiego. Serce oznacza istotę, jądro osoby ludzkiej, duchowe centrum 

całego człowieka (Ps 27,8), oznacza właściwego, istotnego człowieka (Prz 4,23)27. Jezus 

określany jest jako łagodny i pokornego serca (Mt 11, 29). I to jest właśnie ten biblijny 

fundament, na którym wyrośnie hezychazm i modlitwa umysłu. Uważa się, że św. Makary 

Egipcjanin28 był pierwszym nauczycielem czystej modlitwy, czyli ustawicznego powtarzania 

krótkiej formuły, której istotnym elementem jest imię Boga – Jezusa Chrystusa. Wraz ze 

swym uczniem Ewargiuszem Pontyjskim29 zdefiniowali wszystkie istotne elementy, 

pojawiające się w późniejszej duchowej tradycji monastycyzmu chrześcijańskiego Wschodu. 

Św. Makary utożsamił Ewargiański umysł tj. νου̃ς z sercem30. W ten sposób modlitwa 

umysłu stała się na Wschodzie modlitwą serca, osobistą modlitwą skierowaną bezpośrednio 

do wcielonego słowa, w której zasadnicze znaczenie ma nieprzerwane wspominanie Imienia 

Jezusowego31. Modlitwa nieustanna – „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” 

– wyrosła z tajemniczego polecenia Jezusa zawartego w Ewangelii: zawsze należy się modlić 

i nigdy nie ustawać (Łk 18,1). Powtórzył to św. Paweł, w stwierdzeniu: „nieustannie się 

módlcie” (1 Tes 5,17). Modlitwa Jezusowa, nazywana jest w literaturze ascetycznej i 

                                                             

25 Zob. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa: Pax 1964, s. 74-76; Zob. także P. 
Florenski, Filar i Podpora prawdy, s. 280. 

26 Zob. M. Maslin, Heart, trans. by K. Anderson, w: M. Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 5, 
New York: Macmillan 1993, s. 236-237. 

27 Por. W.R.F. Browning, Słownik Biblijny, tłum. J. Sławik, Warszawa: FAKTOR 2009, s. 463. 
28 Makary Egipcjanin urodził się ok. 300 r. w małej wiosce w Górnym Egipcie. Mając trzydzieści lat usunął 

się na Pustynię Sketyjską. Miał dar prorokowania i uzdrawiania. Przypisywano mu autorstwo Homilii 
Duchowych, ale autorem ich jest raczej Pesudo-Makary, kaznodzieja z przełomu IV i V w. Zob. C.V. 
Manzanares, Pisarze wczesno-chrześcijańscy I–VII w., tłum. E. Burska, Warszawa: Verbium 2001, s. 129. Zob. 
także Księga Starców (Gerontikon), tłum. M. Borkowska, Kraków: Znak 1983. 

29 Ewargiusz z Pontu żył w latach 345–399. Jest uważany za jednego z najznamienitszych Ojców Pustyni. 
Jest także autorem wielu pism ascetycznych np. O praktyce ascetycznej. Zob. Ewagriusz z Pontu, Pisma 
ascetyczne, tłum. K. Bielawski et al., t. I, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 1998. 

30 Zob. PG 34, col. 589B. 
31 Por. J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Leśniewski, Lublin: 

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2005, s. 31. 
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mistycznej także modlitwą serca. Serce jest bowiem, według tradycji wschodniej, głównym 

organem człowieka – ześrodkowaniem ducha i materii, jego struktury fizycznej i psychicznej 

oraz konstrukcji duchowej. Dlatego modlitwie powinny towarzyszyć czujność i skupienie 

serca (Mt 26,41). Jednym z najważniejszych teoretyków modlitwy umysłu był Palamas, 

któremu teraz poświęćmy nieco miejsca. 

 

2. Grzegorz Palamas i duchowość hezychastyczna 

Palamas był wykształconym mnichem, ale nie aspirował do miana wielkiego myśliciela, 

dlatego też jego pisma nie tworzą spójnego systemu teologicznego, a zawierają jedynie 

rozbudowany wykład mistyki prawosławnej, przedstawionej w postaci odpowiedzi na zarzuty 

antyhezychastów32. Chcielibyśmy zaprezentować tekst, który stanowi fragment traktatu W 

obronie świętych Hezychastów (Υπὲρ τω̃ν ιερω̃ς ησυχαζόντων, 1338) Jest on częścią większej 

całości zwanej Triadami. Nazwa Triady po raz pierwszy została użyta w Encomium Palamæ33 

Filoteusza Kokkinosa34. Warto dodać, że właśnie z tego dzieła biograficznego pochodzi 

większość informacji na temat życia i doktryny Palamasa. Triady składają się z trzech części, 

a każda część zawiera trzy traktaty. Całość dzieła jest odzwierciedleniem kontrowersji zwanej 

hezychastyczną, która zrodziła się w pierwszej połowie XIV wieku w Bizancjum. 

Kontrowersja ta była sporem o wartość i miejsce hezychazmu w chrześcijaństwie wschodnim. 

Kościół Wschodni nazywa hezychastami mnichów, którzy w pokoju i ciszy tj. e]n h[suci;aj, 

wiodąc życie ascetyczne, zajmowali się kontemplacją, aby osiągnąć osobistą świętość i być w 

stałym zjednoczeniu z Bogiem. Hezychasta to człowiek milczący i oddający się modlitwie35. 

O takich formach dążenia do świętości mówi czterdziesty pierwszy kanon36 piąto-szóstego 

Soboru in Trullo37. Palamas w swym dziele chciał uzasadnić i usprawiedliwić mnichów, 

którzy praktykowali tę metodę modlitwy. Hezychazm nierozerwalnie związany jest z 

modlitwą Jezusową. Ścisły związek obu tych mistycznych fenomenów najlepiej zobrazuje 

                                                             

32 Zob. A. Torrance, Precedents for Palamas’ Essence-Energies Th eology in the Cappadocian Fathers, 
„Vigiliae Christianae”  63 (2009), s. 48. 

33 Zob. PG 151, col. 551-656. 
34 Filoteusz Kokkinos (1300–1379) został patriarchą Tesaloniki po śmierci Palamasa, był też jego uczniem, 

przyjacielem i autorem biografii. 
35 Zob. I. Hausherr, L’hésymasme. Etude de spiritualité, “Orientalia Christiana Periodica”, vol. XXII (1956), 

s. 5-40;  P. Andès, Hésychasme, in: Dictionnaire de Spiritualité, ed. A. Rayez, Ch. Baumgartner, t. VII, Paris: 
Beauchesne 1969, s. 381-399. 

36 „(...) I tylko wówczas będą oni mogli dać doskonałe świadectwo tego, że bynajmniej nie dla czczej chwały 
lecz dla najprawdziwszej szczęśliwości dążą oni do cnoty milczenia”. Zob. A. Znosko, Kanony Kościoła 
Prawosławnego, Hajnówka: Bratczyk 2000, s. 86. 
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fakt, że miały one wspólnych twórców, rozwijały się zatem paralelnie i wzajemnie 

uzupełniały. Razem prowadziły do jednego celu – przebóstwienia, którego początek miał 

mieć miejsce w sercu człowieka. Od XIV w. modlitwa Jezusowa otrzymała nazwę modlitwy 

hezychastycznej38. Bizantyjscy hezychaści nadali modlitwie tej formę żarliwego aktu 

połączonego z rytmem oddechu39. W późnym okresie bizantyjskim pojawiła się tendencja, 

aby dwie części modlitwy łączyć z wdechem i wydechem. Pierwszą część: „Panie Jezu 

Chryste, Synu Boży” wymawiać podczas wdechu, drugą zaś: „zmiłuj się nade mną 

grzesznym” w czasie wydechu40. Modlitwa Jezusowa, w takiej postaci – zsynchronizowana z 

powolnym i głębokim oddychaniem – zyskała uprzywilejowane miejsce na Górze Athos. 

Dodatkowy element tej techniki podaje znacznie późniejsze, rosyjskie pismo anonimowego 

autora z XIX w. Szczere opowieści pielgrzyma. Zaleca ono, by powtarzanie modlitwy było 

złączone nie tylko z rytmem oddychania, ale i z biciem serca41. Każde kolejne słowo 

modlitwy odnosi się do uderzenia serca. Praktyki tej nie znano jeszcze w Filokalii42. Ludzie 

świeccy zapoznali się z modlitwą Jezusową właśnie dzięki Opowieściom pielgrzyma, które 

wydane zostały w Kazaniu w 1870 r. Współcześnie kwestia modlitwy Jezusowej znana jest 

pod nazwą imiesławia (имяславие). Historia imiesławia w XX w. rozpoczyna się w 1907 r. 

wraz z pojawieniem się książki anonimowego autora (najprawdopodobniej mnicha Hilariona) 

pt. W górach Kaukazu43. W książce tej, oprócz opisu życia pustelników, została wyłożona 

tradycyjna nauka prawosławna o modlitwie Jezusowej, przy czym swoiście podkreślano, że 

poza imieniem Jezusa nie ma żadnego zbawienia, ani dla mnicha, ani dla człowieka 

światowego (мирянин, κοσμικός). W XX w. przedstawicielami imiesławia, oprócz 

Florenskiego44 byli: Sergiusz Bułgakow45 i Aleksy Łosiew46. 

                                                                                                                                                                                              

37 Sobór Powszechny in Trullo został zwołany w 691 r. przez Justyniana II. Nazywany jest także Concilium 
Quinisextum (Soborem piąto-szóstym), ponieważ miał uzupełniać postanowienia Soborów: 
Konstantynopolitańskiego II i Konstantynopolitańskiego III.  

38 Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej, oprac. Gabriel Krańczuk, Hajnówka: Bratczyk 1995, s. 119.  
39 Ibidem, s. 113; J. Tofiluk, Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości, „Elpis” 6 (19) 2002, s. 83. 
40 Filokalia. Teksty o modlitwie serca, s. 39-40. 
41 Zob. Opowieści pielgrzyma, tłum. A. Wojnowski, Poznań: W drodze 1999, s. 36-37. 
42 Filokali;a – miłość tego co piękne i dobre. Mianem Filokalii nazywamy zbiór pism ascetycznych Ojców 

Kościoła Wschodniego dotyczących modlitwy serca. Jest jeszcze druga Filokalia, ułożona w IV w. przez 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, która zawiera wyciąg z pism Orygenesa.  

43 Zob. Еп. Иларион (Алфеев). Священная тайна церкви. Введение в историю и проблематику 
имяславских споров, т. 1, Санкт-Петербург: Алетейа 2002, s. 291-341. 

44 Zob. П. Флоренский, Имеславие как философская предпосылка, w: idem, Сочинения в четырех 
томах, т. 3 (1), Москва: Мысль 1999, s. 252-287; Об имени Божием, w: idem, Сочинения в четырех 
томах, т. 3 (1), s. 352-362; idem, Отрывок письма, написанного П.А. Флоренским по просьбе о. 
Архимандрита Давида в ответ на писмо Афонских имяславцев с Кавказа, w: idem, Сочинения в четырех 
томах, т. 3 (1), s. 362-363; idem, Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia ludów, tłum. T. Obolevitch, w: 
idem, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma, Warszawa: IFiS PAN 2009, s. 101-128. 
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Ważnym momentem w kształtowaniu się metafizyki serca Palamasa była tzw. 

kontrowersja hezychastyczna. Mianem kontrowersji hezychastycznej określa się spór między 

atoskim mnichem Palamasem a kalabryjskim teologiem Barlaamem. Początkowo dotyczył on 

doktryny poznania Boga przez człowieka oraz istoty teologii. Palamas uważał, że człowiek 

może bezpośrednio poznać Boga i właśnie to, według niego, miało stanowić cel oraz 

kryterium teologii. Jego doktryna zakładała, że prawdziwy mistyk może w końcu ujrzeć 

Boga, ale nie w jego istocie, lecz w jego energii, czyli może ujrzeć jego przedwieczne światło. 

Z kolei Barlaam podkreślał całkowitą niepoznawalność Boga. Krytykował w związku z tym 

metody modlitwy mnichów-hezychastów, które w ich mniemaniu miały prowadzić do 

przebóstwienia. Barlaam widział w tym formę mesaliańskiego materializmu47, dlatego 

oskarżył Palamasa o mesalianizm, gdyż ten przyjmował całkowitą realność θέωσις. 

Kalabryjczyk atakował też całą duchowość hezychastyczną, której Palamas był głównym 

propagatorem. Hezychazm w swej czternastowiecznej formie zakładał tzw. 

psychosomatyczną metodę kontemplacji. Metoda ta pozwalała na udział ciała w modlitwie, co 

wynikało z samych podstaw filozofii hezychastów. Barlaam nazywał mnichów obraźliwie 

ομφαλοψύχοι tj. ci, którzy umieszczają duszę w pępku48. Takie określenie irytowało 

mnichów i nie pozwalało im milczeć. Byli bowiem przekonani o słuszności praktyki 

psychosomatycznej, która była udziałem całego człowieka w modlitwie. Właśnie dlatego 

rozwinęli oni tzw. modlitwę ciała. Podczas modlitwy należało siedzieć na stołeczku wysokim 

na dwadzieścia centymetrów, głowę i ramiona mieć opuszczone, a oczy skierowane w stronę 

serca. Rytm oddechu powinien być zharmonizowany z rytmem modlitwy. Należało zachować 

wewnętrzną dyscyplinę, która polegała na skierowaniu myśli w granice serca49. Przy tym 

niezbędny był przewodnik duchowy. Palamas zauważył, wbrew nauce platońskiej, obcej 

także tradycji prawosławnej, że ciało jest dobre. Serce było dla niego najgłębszą częścią ciała 

ludzkiego i jego głównym umysłowym organem50. 

                                                                                                                                                                                              

45 С.Н. Булгаков, Философия Имени, Санкт-Петербург: Наука 1999. 
46 А.Ф. Лосев, Имяславие, w: idem, Имя, Санкт-Петербург: Алетейя 1997, s. 7-17; idem, 11 тезисов о 

софии, церкви, имени, w: dem, Имя, s. 23. 
47J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 62-63. 
48 PG 150, col. 1116A. 
49 Metropolita Sawa (Hrycuniak), Modlitwa Jezusowa, w: K. Lesniewski (red.), Prawosławie. Światło ze 

Wschodu, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmińska 2009, s. 470-471. 
50 PG 150, col. 1108A. 



 
 

8

Warto dodać, że w średniowiecznym Bizancjum za sprawą Nicefora Hezychasty51 pojawia 

się rozróżnienie na mistykę intelektualną i mistykę serca. Pierwsza ufundowana została na 

antropologicznym dualizmie neoplatoników, a druga bardziej zbliżona jest do Biblii i nieco 

do stoicyzmu. Palamas i hezychaści sytuowali się w mistyce serca. Uważali oni serce za 

ośrodek całego duchowego i cielesnego życia człowieka. I to nie była żadna metafora, 

bowiem serce było biblijnym terminem, który, wspominany już Makary Wielki, wykorzystał 

dla oznaczenia głównego organu życia52. Jak pisał John Meyendorff to właśnie do serca 

powinien „zejść” umysł i tym sposobem ustanowić w człowieku wewnętrzną harmonię, 

zniszczoną przez grzech53. Oddajmy głos doktorowi hezychastycznemu: 

 

Zatem w duszy istnieje wiele zdolności i dzięki naszej naturze jest jednym z organów ciała i 

żyje rodząc się z ciała. Jakie organy wykorzystują zdolności duszy? Ten organ nazywamy 

umysłem. Nikt bowiem nigdy nie przypuszczał, że umysł mieszka w paznokciach, rzęsach lub 

nozdrzach, albo wargach. Znajduje się przecież wewnątrz nas, wszyscy się z tym zgodzimy. 

Nawet jeśli nie zgodzimy się, w jaki sposób dusza korzysta z naszego wnętrza. Niektórzy 

jakoby lokują go na akropolu, tj. w głowie, niektórzy w najbardziej centralnej części serca, w 

tej części, która została oczyszczona z naturalnego życia i służy jako podpora dla niego. A my 

wiemy, że ani umysł nie istnieje wewnątrz nas jako naczynie, bowiem jest niecielesny, ani nie 

jest na zewnątrz nas, ale połączony jest z nami w sercu jako w organie. Wiemy to dokładnie, 

ponieważ nie jesteśmy nauczani przez człowieka, ale przez twórcę człowieka, który mówi w 

Ewangelii w taki sposób: „Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust 

wychodzi, to go czyni nieczystym” (Mt 15,11) dodając: „z serca bowiem pochodzą myśli” 

(Mt 15,19). Makary Wielki mówi to samo: „Serce rządzi całym ludzkim organizmem i kiedy 

łaska zawładnie prawami serca, ono włada wszystkimi myślami i członkami człowieka. 

Dlatego umysł i wszystkie myśli duszy są tam umiejscowione [tj. w sercu]”54. A zatem nasze 

serce jest skarbcem rozumu i głównym umysłowym organem ciała. Jeśli usiłujemy dokładnie 

zbadać i przeanalizować naszą inteligencję, jak inaczej moglibyśmy to zrobić, jeśli nie przez 

ponowne zebranie rozproszonego przez zmysły umysłu do wnętrza samego uświęconego 

                                                             

51 Nazywany był także Niceforem Pustelnikiem. Był jednym z pierwszych światków praktykowania 
Modlitwy Jezusowej połączonej z techniką oddychania. Najważniejszym jego pismem są Mowy o czujności i 
straży serca, pełna niezwykłego pożytku. Zob. PG 147, col. 945-996; Filokalia. Teksty o modlitwie serca, s. 228. 

52 Por. И. Мейендорф, Жизнь и труды святителя Григория Паламы, пер. Г.Н. Начинкинa, Санкт-
Петербург: Византинороссика 1997, s. 206. 

53 Ibidem, s. 207. 
54 Pseudo-Makary Egipski, Homilie Duchowe XV, PG 34, col. 589B – tłumaczenie własne. Zob. także 

tłumaczenie w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, s. 308: „serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem 
łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie 
znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. 
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serca, skarbca myśli. Dlatego Makary, po tym co powiedzieliśmy, trafnie mówi55: „Tam zatem 

należy patrzeć, czy rzeczywiście łaska zapisała prawa duchowe”. Gdzie więc? W rządzącym 

organie, na tronie łaski, gdzie umysł i wszystkie myśli duszy znajdują się – w sercu 

oczywiście. Widzisz więc, jak konieczne jest dla tych – którzy wybrali życie w ciszy [w 

hezychii] i ich uwaga skierowana jest na nich samych – aby wprowadzić i zamknąć umysł w 

ciele, w szczególności w obrębie najbardziej wewnętrznego miejsca w ciele, który nazywamy 

sercem56.  

 

Powyższy fragment jest częścią odpowiedzi, jaką Palamas udzielił anonimowemu 

mnichowi-hezychaście. Mnich w swym zapytaniu (col. 1101B-1104A) wyraził zatroskanie o 

ortodoksyjność hezychazmu, a w szczególności o prawowierność doktryny, która mówi, że 

poprzez oddychanie należy skupić uwagę na samym sobie i w ten sposób umysł posłać do 

swego wnętrza. Wewnątrz człowieka bowiem jest miejsce dla umysłu, a nie poza nim. 

Antyhezychaści wyśmiewali mnichów, że ci oddychanie uważają za drogę prowadzącą do 

osiągnięcia Bożej łaski (col. 1104A). Zarzut ten jest oczywiście nieprawdą, bowiem 

oddychanie jest środkiem ułatwiającym, nie osiągnięcie łaski, a jedynie skupienie umysłu. 

Wszystkie te wątpliwości wyraża mnich w swym zapytaniu i prosi Palamasa, aby rozwiązał je 

i umocnił go w obranej drodze hezychastycznego rozwoju.  

Według Palamasa, w ciele znajduje się prawo grzechu (Rz 7,23), należy je usunąć i 

ustanowić prawo umysłu. Wtedy dopiero ciało będzie mogło stać się strażnikiem umysłu. Jest 

to możliwe tylko za sprawą miłości. Dzięki niej ciało oczyszcza siebie samo, a grzeszne 

pożądania stają się bodźcem do cnoty (col. 1105A). W naszym sercu nastaje światło i chwała 

Boga. Dusza jest jednym z organów ciała i żyje rodząc się z ciała (col. 1105B). Natomiast 

wszystkie zdolności duszy wykorzystuje inny organ zwany umysłem (col. 1105B). Umysł 

także jest jednym z organów, który znajduje się wewnątrz ciała. Można go lokować w 

najbardziej centralnej części serca, albo w głowie. W istocie umysł skoncentrowany jest w 

sercu, w pozycji pewnej nadrzędności, określa dokładnie każdą z możliwości duszy57. 

Niedorzecznością jest mniemanie by umysł mieszkał w paznokciach, rzęsach, nozdrzach albo 

wargach (col. 1105C). Umysł istnieje w nas jako naczynie ponieważ jest niecielesny. Palamas 

jest przekonany o nadrzędności serca, tak bowiem poucza go Pismo Święte (Mt 15,19) i tak 

                                                             

55 Nieprzetłumaczalna gra słów: φερωνύμως Μακάριος – makarios znaczy szczęśliwy, natomiast feronymos 
oznacza szczęśliwie lub trafnie nazwany. 

56 De Hesychastis, PG 150, col. 1105B–1108A. Wszędzie tam, gdzie nie zaznaczyłam inaczej, podaję 
przekład własny.  
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mówili święci Ojcowie, np. Makary Wielki (PG 34, col. 589B). Makary Wielki był wielkim 

autorytetem dla Palamasa, powoływał się na niego kilkakrotnie i zawsze przyznaje mu rację. 

Serce jest skarbcem rozumu i głównym umysłowym organem ciała (col. 1105D). W sercu 

łaska zapisała prawa duchowe i tam należy patrzeć swym duchowym wzrokiem. Dlatego 

umysł należy zamknąć w ciele, w najbardziej wewnętrznym jego miejscu, czyli w sercu (col. 

1108A). Cały człowiek przebywa w Duchu Świętym, zarówno umysł, jak i ciało.  

Utożsamienie umysłu z sercem jest znamienne dla teologii Palamasa, dlatego warto 

przywołać jeszcze jeden fragment z jego Rozdziałów o modlitwie i czystości serca (Περί 

προσευχη̃ς καὶ καθαρότητος καρδίας 1333) Ten krótki traktat ascetyczny powstał na 

początku działalności pisarskiej Palamasa. Teolog powiada: 

 

Umysł nazywa się działalnością umysłu, zawierającą się w rozumowaniu i myślach. Umysł 

jest także tą działającą siłą, która w Piśmie zwana jest sercem. Zaraz po nim, ze wszystkich sił 

będących w nas, myślącą jest dusza. Działanie umysłu oczyszcza i poskramia się łatwo w 

ćwiczeniach modlitwy, a najbardziej w myśleniu o jednym [tj. o Bogu]. Dusza zaś, która jest 

sprawcą tego, nie oczyści się, jeśli równocześnie z nią nie oczyszczą się wszystkie inne jej 

siły. Jest ona bowiem jednością, mającą wiele sił. Staje się cała nieczysta, zawsze wtedy gdy 

do jakiejkolwiek z jej sił wkrada się zło, ponieważ wszystkie siły istnieją z nią we wspólnocie. 

Skoro każda z sił przejawia różne działania to dzięki gorliwości czasami jakaś z tych sił 

zostaje oczyszczona przez czasowe działanie. Jednak z tego nie wynika, że ta siła staje się 

czysta. Istnieje bowiem we wspólnocie z innymi, zatem być może jest bardziej nieczysta niż 

czysta. W ten sposób, w czasie gorliwej modlitwy działanie umysłu staje się czystym i świeci 

miarowo, albo światłem rozumienia, albo rozumnym światłem. Jeśliby przez to uważała siebie 

za oczyszczoną, oszukując się wprowadza się w błąd i to właśnie błędne pojęcie otwiera drzwi 

szeroko [temu, który zawsze próbuje kusić]. Jeśli wiedząc o własnej nieczystości serca, umysł 

nie wywyższy się, a pozostanie skromny to przy pomocy działania duszy, jaśniej ujrzy 

nieczystość innych sił. Umysł robiąc postępy w pokorze, ćwicząc się w smutku – 

równocześnie odnajduje lekarstwa dla każdej siły duchowej. Oczyszcza działaniami – 

działającą część, poznaniem – myślącą część, modlitwą – poznającą część i przez to osiąga 

prawdziwą, trwałą czystość serca i rozumu, która nie staje się nikim nigdy, jeśli nie przez 

doskonałość w działaniu i nieprzerwanym niszczeniem [grzechów], obserwacją i modlitwą w 

tej obserwacji58. 

 

                                                                                                                                                                                              

57 Zob. G.I. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji 
prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1997, s. 90. 
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Według Palamasa najcenniejszym darem Boga udzielonym człowiekowi jest umysł. 

Należy pamiętać, aby nie utożsamiać umysłu z rozumem. Palamas z całą stanowczością 

odróżniał umysł od rozumu. Umysł w jego pojęciu to ośrodek bezpośredniego poznania 

podstawowych zasad bytu, a przede wszystkim zasad moralnego postępowania, rozum 

natomiast to narzędzie dyskursu, czyli rozumowań. Rozum niekiedy wspomaga umysł, ale 

sam bez umysłu jest bezradny. Umysł nie jest idealny i często błądzi. Błądząc skupia się na 

sprawach doczesnych. Gdy umysł natomiast koncentruje się na sobie samym i na wyższym 

umyśle tj. umyśle Boga, to wtedy centrum tej koncentracji znajduje się w sercu59. Ksiądz 

Józef Naumowicz pisał, że „νου̃ς oznacza podwójną zdolność ludzką: myślenie o świecie i 

kontemplacyjne poznanie Boga. W przeciwieństwie do intelektu i rozumu nie określa 

poznania dyskursywnego, ale przejęcie prawdy bożej w sposób intuicyjny, dzięki oświeceniu 

łaski”60. 

Niekiedy uważa się, że Palamas był poprzednikiem Błażeja Pascala. Pascal mówiąc, że 

Boga poznajemy sercem, był bliski wschodniej koncepcji poznania Boga. Podobnie jak 

Palamas, w sercu widział nie tylko siedlisko emocji lecz także emocje związane z intuicją, 

którą odróżniał od rozumu – dyskursywnego61. Pascal dzięki swej logice serca tj. 

„porządkowi serca” (orde du coeur) znalazł wyjście z dramatycznej sytuacji zwątpienia we 

wszystko. To w sercu i w wierze dopatrywał się źródła poznania, a nie, jak to było w 

przypadku Kartezjusza, w rozumie. Jednak bardziej zasadną analogią do koncepcji serca 

autora Triad będzie metafizyka serca Florenskiego. 

 

3. Paweł Florenski i mistyka serca 

W rosyjskiej kulturze serce to symbol, do którego od dawna sięgali pisarze, poeci, 

filozofowie i teologowie. Jak wspomnieliśmy na samym początku myślicielem, który 

problematykę serca uczynił główną kwestią w swej filozofii był Pamfił Jurkiewicz. Historyk 

                                                                                                                                                                                              

58 Gregorii Palamæ, De oratione et puritate cordis, PG 150, col. 1120C-1121A. 
59 A. Siemianowski, Tomizm a palamizm. Wokół kontrowersji doktrynalnych chrześcijańskiego Wschodu i 

Zachodu w średniowieczu, Poznań: PWT 1998, s. 42. 
60 Filokalia. Teksty o modlitwie serca, s. 327. 
61 B. Tatakis, La philosophie byzantine, Paris: Presse Universitaire de France 1959, s. 273. W Myślach 

Pascala czytamy (277): „serce ma swoje racje, których rozum nie zna: widzimy to w tysiącu rzeczy. Twierdzę, 
że serce kocha z natury swojej powszechną istotę i też z natury swojej kocha samo siebie, wedle tego, ku czemu 
się zwróci (...)”. Dalej (278): „Boga czuje serce nie rozum. Oto co jest wiara. Bóg dotykalny dla serca, nie dla 
rozumu (282) znamy prawdę nie tylko rozumem, ale i sercem; w ten sposób znamy pierwsze zasady i na próżno 
rozumowanie, które nie ma w tym udziału, sili się je zwalczyć”. Zob. B. Pascal, Myśli, przeł. T. Zeleński (Boy), 
Warszawa: Pax 1989, s. 245. 
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filozofii rosyjskiej Waslij Zienkowski wysoko cenił Jurkiewicza jako filozofa62, a 

Włodzimierz Sołowjow nazywał go swym nauczycielem. Jurkiewicz traktował serce jako 

podstawową kategorię ontologiczno-antropologiczną, wyznaczającą całe duchowe życie 

człowieka i decydującą o poznaniu Boga i wartości moralnych63. W swej głównej pracy na 

temat serca: Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия, 

pisał, że „ten, kto z należytą uwagą czyta Słowo Boże, ten łatwo może zauważyć, że we 

wszystkich świętych księgach i u wszystkich natchnionych pisarzy serce człowiecze 

rozpatruje się jako ośrodek duchowego życia człowieka, jako najistotniejszy organ i skupisko 

wszystkich sił ruchowych, wolitywnych, uczuciowych i myśli człowieka ze wszystkimi ich 

stronami i odcieniami”64. W pierwszej części swej pracy analizuje biblijne pojęcie serca oraz 

syntetyzuje nauki Ojców Kościoła na tę kwestię. Stwierdza, że serce jest ośrodkiem 

moralnego życia człowieka65. Serce łączy w sobie wszelkie siły ciała i służy organom życia 

duchowego tj. duszy66. Serce może wyrażać i wykryć takie duchowe stany, które są na tyle 

delikatne, że nie poddają się rozumowi67. Jurkiewicz poprzez swe pisma próbował bronić roli 

serca i „kształtowania się człowieka wewnętrznego” przed naukowymi próbami 

interpretowania go ze strony biologii, medycyny czy chemii oraz postrzegania człowieka jako 

złożonego procesu chemicznego. Jak wiadomo czasy życia Jurkiewicza to okres triumfu 

pozytywizmu i materializmu68. 

Przechodząc teraz to omówienia oryginalnej metafizyki serca Florenskiego, warto zacząć 

od tego, że jest on jednym z głównych przedstawicieli tego nurtu w filozofii rosyjskiej. Jego 

koncepcja bazuje na koncepcjach Ojców Kościoła i koncepcji Jurkiewicza. Jednak podszedł 

on do tego problemu z bardziej ogólnej perspektywy. Metafizyka serca dopełnia się u 

Florenskiego metafizyką światła – światła duszy człowieka bogobojnego, jako wyższego typu 

osobowości. Symbolem światła jest dla Florenskiego prawosławna świątynia jako serce 

religijnego życia wierzących69.  

Główną pracą, w której rozwijał metafizykę serca, był Filar i Podpora Prawdy (Столп и 

утверждение Истины, 1914). Florenski zaczyna od omówienia fenomenu ciała. Pisał, że 

                                                             

62 Zob. В.В. Зеньковский, История русской философии, s. 319. 
63 T. Obolevitch, Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej, w: T. Obolevitch, W. Kowalski (red.), 

Rosyjska metafizyka religijna, Tarnów: Biblos 2009, s. 48. 
64 П.Д. Юркевич, Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия, s. 69. 
65 Ibidem, s. 71. 
66 Ibidem, s. 73-74. 
67 Ibidem, s. 85. 
68 Zob. J. Kapuścik, Sens życia..., s. 158. 
69 Zob. М.А. Маслин, Сердца метафизика, s. 436. 
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ciało nie jest substancją ludzkiego organizmu, rozumianą jak materia fizyków, lecz jego 

formą, ale nie formą konturów zewnętrznych, lecz jego strukturą. Etymologia ciała wskazuje 

na jego powiązania z koncepcją całości. Ciało jest pewną całością, czymś indywidualnym i 

wyjątkowym70. Warto w tym miejscu podkreślić, ze ciało i cielesność to dwie różne rzeczy, 

ciało nie jest złe, to cielesność jest zła. Człowiek, przez swoje ciało, związany jest z całą 

materią świata, a związek ten jest tak ścisły, że  

 

los człowieka i los całego stworzenia pozostają nierozdzielne. Dlatego właśnie człowiek 

swoim upadkiem pociągnął do upadku całe stworzenie”71 – pisał Florenski.  

 

Jednak ciało jest potrzebne, bowiem w tradycji wschodniej człowiek to integralne połączenie 

duszy i ciała. Nie ma tutaj mowy o dualizmie. 

Florenski dzielił człowieka na trzy części: brzuch piersi i głowę. Każdą z tych części 

człowiek może rozwinąć to tego stopnia, że może stać się mistykiem odpowiedniego organu. 

Prawidłowy rozwój trzech organów, pod kierownictwem tego, z którym „nade wszystko 

związana jest osoba ludzka”, tzn. piersi, stanowi właściwą mistykę. Rozwój każdej innej 

mistyki, czy to brzucha, czy głowy narusza harmonię w człowieku. Bowiem  

 

każda inna mistyka powiększa, z konieczności także i bez tego zachwianą równowagę 

życiową, i ostatecznie wypacza naturę grzesznego człowieka, a zatem wyłącznie mistyka 

ludzkiego środka, mistyka, która w pierwszym rzędzie czyni człowieka zdolnym do przyjęcia 

łaski i odżywia jego wnętrze, wyłącznie taka mistyka naprawia osobę i daje jej stopniowy 

wzrost (…). Mistyka cerkiewna jest naturalnie mistyką piersi, a za centralną część piersi od 

niepamiętnych czasów uważano serce. Jeśli zaś pierś jest ośrodkiem ciała, to serce jest 

ośrodkiem piersi. I to właśnie serce od zawsze przykuwało uwagę mistyki cerkiewnej, 

powiada Florenski72.  

 

Serce jest ośrodkiem życia psychicznego i duchowego człowieka, i tak w sercu powstają i 

rodzą się decyzje człowieka dotyczące takiego lub innego postępowania, w nim mają 

początek liczne zamiary i pragnienia. To ono jest siedliskiem woli i jej aktów (Prz 23,26; Flp 

1,7). Serce jest siedliskiem wszystkich poznawczych funkcji duszy (Prz 16,1). Dostrzec coś w 

                                                             

70 Por. P. Florenski, Filar i podpora Prawdy, s. 214. 
71 Ibidem, s. 219-220. 
72 Ibidem, s. 215. 
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sercu oznacza zrozumieć (Pwt 8,5)73. W ogóle wszyscy ludzie myślą w swych sercach, 

ponieważ słowo jest manifestacją albo wyrazem myśli, także ono wypływa z serca (Hi 1,5). 

Serce jest ośrodkiem rozmaitych duchowych uczuć, pragnień, namiętności. Serce doświadcza 

wszystkich stopni radości, od beztroski do zachwytu i radości w obliczu Boga (Dz 2,46-47) 

wszystkich stopni boleści, od nastroju przygnębienia  do druzgocącego nieszczęścia, kiedy 

człowiek jęczy z bólu serdecznego (Iz 65,14)74. Ponadto serce jest ośrodkiem życia 

moralnego człowieka. Serce skupia w sobie wszystkie moralne stany człowieka, od 

najwyższej mistycznej miłości do Boga (Ps 73,26), do pychy, która ubóstwiając siebie uważa 

swe serce za serce Boga (Ez 28,2). Ponadto serce jest źródłem wszystkiego, co dobre i złe w 

słowach, myślach i uczynkach człowieka, jest dobrym lub złym skarbem człowieka (Łk 6,45). 

Człowiek powinien oddać Bogu swoje serce, ażeby stać Mu się wiernym w myślach, słowach 

i uczynkach (Prz 23,26)75. Celem życia ascety jest oczywiście czystość, ale rozumiana jako 

czystość serca (Ps 51,12). Oczyszczenie serca sprawia, że zaczynamy obcować z Bogiem, a 

obcowanie z Bogiem naprawia i porządkuje całą osobę ascety76. Serce jest ogniskiem naszego 

życia duchowego, a uduchowienie oznacza uczynić swe serce czystym. W językach 

indoeuropejskich słowa, wyrażające pojęcie serca, samym swoim rdzeniem wykazują na 

pojęcie centrum, środka77. Serce niekiedy przyjmuje znaczenie: wnętrze, łono, środek czy też 

środek wewnętrzny78. Oczyszczone serce otwiera wzrok na górny świat i w ten sposób 

kształtuje całego człowieka. Według słów Florenskiego, „oczyszczony sercem człowiek 

zrozumie, że każdy byt – to ciągłe negowanie, jedno wielkie «Nie», a przede wszystkim «Nie-

Ja»”79. Zlikwidować to zerwanie między ja i nie-ja można dzięki miłości, która jest 

substancjalnym aktem, przejściowym od podmiotu do przedmiotu i mającym swoje oparcie w 

przedmiocie. Właśnie wtedy uświęcona zostaje dusza i ciało80. Omówiony powyżej rozdział o 

ciele, umyśle i sercu przygotowuje rozdział o Sofii – „w jaki sposób stworzenie myślane jest 

samo w sobie, albo w jaki sposób myśli samo siebie, albo czym jest dla samego siebie”81. 

                                                             

73 Ibidem, s. 419. 
74 Ibidem, s. 420. 
75 Zob. ibidem, s. 422. 
76 Zob. ibidem, s. 219. 
77 Ibidem, s. 217. 
78 Ibidem, s. 218. 
79 Por. Г.Ф. Гараева, Павел Александрович Флоренский, Краснодар 2007, s. 35. 
80 P. Florenski, Filar i podpora prawdy, op. cit., s. 236. 
81 Ibidem, s. 255. 
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Sofia była tym tajemniczym istnieniem, które umożliwiało człowiekowi dostrzeżenie w swym 

wnętrzu Boga82. 

Inne pole, na którym analizowane było serce, stanowi mariologia. Bowiem cała wielkość i 

bogactwo Maryi kryje się w czystości jej serca, a czystość serca to bytowa przejrzystość. 

Jeden z rosyjskich sofiologów, Bułgakow powiadał wręcz, że wcielenie Chrystusa 

realizowało się nie w jednej osobie, lecz w dwóch, w Chrystusie i w Maryi Pannie83. A 

widzenie w Matce Boskiej jak gdyby hipostazy Ducha Świętego nie przeczy temu, że w jej 

kulcie mamy eksterioryzację kultu natury Chrystusa. To Maryja jako pierwsza i w całej pełni 

zrealizowała otrzymany dar od Boga. Możliwe to było dzięki czystości jej serca, w którym 

kryło się bogactwo i wielkość84. Zdaniem P. Florenskiego Maryja była najbardziej sofianiczną 

istotą, ponieważ jawiła się najczystszą i najbardziej dziewiczą, a więc w pełni przejrzystą 

istotą. Maryja otrzymała odwieczny odblask życia trynitarnego. Przyjęła akt miłości Ojca, 

który osobiście oddał się w swym Synu85. Matka Boża była pięknem stworzonym, chwałą 

świata i ozdobą całego stworzenia86.  

 

4. Podsumowanie 

W omówionej powyżej koncepcje metafizyki serca dobrze lokuje się twórczość 

wspomnianego już Dostojewskiego. Pisarz ten nie był akademickim filozofem, uważał się 

raczej za artystę niż za filozofa, bowiem w jego odczuciu filozofia nie była nauką. Nie ufał 

rozumowi, uważał, że serce i wiara były lepszymi pośrednikami poznania. Problematyka 

serca, w różnych kontekstach pojawia się prawie we wszystkich jego utworach. Powstało też 

na ten temat kilka prac87. Cały Dostojewski jest w istocie rozwinięciem podstawowego tematu 

Pascala „wielkość i marność człowieka” – wyrażone z taką siłą w znamiennym wierszu 

Gawriły Dierżawina (1743–1816): „Ja władca, ja niewolnik, ja robak, ja bóg”. W sercu 

człowieka Bóg z diabłem toczy walkę, parafrazując słowa Dostojewskiego88. Jego utwory z 

                                                             

82 Por. Z. Kijas, Maryja w tajemnicy wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła Florenskiego, 
„Salvatoris Mater” 2 (2000), s. 147. 

83 J. Klinger, Zarys prawosławnej mariologii, w: idem, O istocie prawosławia. Wybór pism, Warszawa: Pax 
1983, s. 225. 

84 Z. Kijas, Maryja w tajemnicy wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła Florenskiego, s. 148. 
85 V. Sio OCD, Wziąć Maryję do siebie, Kraków: Wydawnictwo M 1993, s. 21. 
86 Więcej na ten temat: J. Meyendorff, Wisdom-Sophia: Contrasting approaches to a complex theme, 

„Dumbarton Oaks Papers”, vol. 41, (1987), s. 398-400. 
87 В.Н. Топоров, О сердце в ранних произведениях Достоевского; Н. Ашимбаева, Особенности 

«Сердцеведения» Достоевского. 
88 Б.П. Вышеславцев, Вечное в pусской философии, w: idem, Кризис индустриальной культуры, 

Москва: Астрель 2006, s. 618. 
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lat 1860–1870 w rozumieniu serca i jego znaczenia w obrębie duchowo-moralnego życia 

człowieka wskazują na bliskość z biblijną koncepcją w interpretacji Jurkiewicza. Pozytywną 

postacią, u której ujawnia się pokora i czystość serca, tj. смирение89 była bohaterka z utworu 

Łagodna. Natomiast postacią negatywną, w sercu którego panowała martwota i pustka był 

Stawrogin z Biesów. 

Z powyższych analiz wynika, że problematyka serca, a zwłaszcza jej główna postać tj. 

metafizyka serca obecna jest w całej prawosławnej kulturze rosyjskiej. Stanowi ona 

koncepcję na poły filozoficzną, teologiczną jak i mistyczną, prawosławie bowiem jest 

teologią mistyczną par excellence według słów Włodzimierza Łosskiego90. Dla rosyjskich 

teologów, filozofów i pisarzy religijnych serce jest czynnikiem integralności człowieka.  

                                                             

89 Sz. Romańczuk, Cichość serca (кротость), w: A. de Lazari (red.), Idee w Rosji, t. 2, Łódź: Ibidem 1999, 
s. 208. 

90  W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. I. Brzeska, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 8. 


