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Úvodná časť 
 
Byzancia bola multikultúrnym a multietnickým impériom stredoveku. Po páde 
Západorímskej ríše sa stala krajinou, ktorej hlavným ideologickým základom 
bolo kresťanstvo. V období, keď západná Európa čelila rôznym pohybom 
barbarských kmeňov, Východorímska ríša – Byzancia bola zárukou stability. 

Byzancia bola rôznymi okolnosťami donútená riešiť zásadné otázky: vzťah 
cirkvi a štátu, vplyv antickej kultúry a jej zosúladenie s kresťanskou tradíciou, 
vplyv antického filozofického dedičstva na kresťanské teologické myslenie. 
Vďaka tejto tzv. „vynútenej“ iniciatíve kresťanský Západ už iba prevzal mnohé 
„hotové stanoviská“. 

Preto dnes už takmer nikto z bádateľov byzantských dejín nespochybňuje 
vplyv byzantského kultúrneho dedičstva na formovanie európskej kultúry. 
V tejto súvislosti je nespochybniteľná primárnosť Byzancie pred západnou 
Európou v dejinách stredoveku. 

Byzancia s rozvojom kultúry, jazyka, filozofie a umenia zaznamenala aj 
ekonomický a hospodársky rast. Ekonomická prosperita sa odrazila aj na 
stabilite armády.  

Zaujímavým javom v dejinách Byzancie bola obranná vojna, čo vyplývalo 
z jej kresťanského a ideologického základu. Byzancia sa nepripravovala a ani 
neviedla útočné vojenské ťaženia na teritórií iných štátnych útvarov. 
 
 

Byzancia – svetové impérium 
 
Byzancia bola kresťanským štátom. Silné impérium bolo zomknuté okolo 
dominujúcej stavby kresťanského umenia a architektúry, chrámu Hagia Sofia – 
Božej Múdrosti. Architektúra, umenie, mozaika, hudba, literatúra, to všetko malo 
svoj základ v kresťanstve. V Byzancii z kresťanstva všetko pramenilo a silu 
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kresťanského ducha prezentovalo, čo vnútorne posilňovalo každého veriaceho 
Byzantínca. Život spoločnosti nebol oddelený od kresťanstva a cirkvi. 

Je prirodzené, že Byzancia, tak ako ostatný kresťanský svet, zaznamenala aj 
rozvoj kláštorného života. Ten sa však svojím obsahom a náplňou podstatne líšil 
od kláštorov Západu. Jeho dominujúcim faktorom bol mysticizmus, prehlbovanie 
kresťanskej spirituality. Preto rozvoj kláštorného a pustovníckeho života bol 
spojený s celoživotnou askézou. Paradoxom je, že kláštorný život sa silne 
kumuloval v samotnom centre ríše – hlavnom meste Konštantínopol. 

Všetko nasvedčuje tomu, že Byzancia v stredoveku bola špecifickým štátnym 
útvarom. Samotné hlavné mesto Konštantínopol sa po všetkých stránkach 
vyrovnáva ostatným centrám impérií stredoveku, ba dokonca v mnohých 
aspektoch ich aj prevyšoval. Konštantínopol ako hlavné mesto spĺňal všetky 
požiadavky nielen z pohľadu umiestnenia, ale mesto vynikalo aj ako 
ekonomické, hospodárske, obchodné a samozrejme kultúrne a náboženské 
centrum. 

Samotní Byzantínci sa považovali za nositeľov idey celosvetovej ríše. Boli 
hrdí na to, že sú nositeľmi starej kultúry, pokračovatelia „starého Ríma“ 
a všade okolo nich sa nachádzajú barbarské štáty. Dokonca ich pohľad na 
územie bývalej Západorímskej ríše bol vnímaný v tomto kontexte. Z ich 
pohľadu išlo o územia ovládané barbarskými kmeňmi. 

Avšak paralelne s týmito kladmi sa v Byzancii v priebehu dejín objavuje aj 
nepochopiteľná „nízkosť“ ľudského konania, ktorá často bola v úplnom 
protiklade s kresťanskými zásadami. Nenávisť mnohokrát prerástla do 
neprekonateľného štádia. Preto nenávisťou sú poznamenané mnohé dejinné 
udalosti Byzancie. Z uvedeného dôvodu mnohí historici sa zhodujú v tvrdení, že 
Byzancia nesie v sebe aj všetky negatívne črty veľkého impéria. Dvor cisára sa 
stal priestorom zákulisných intríg, avšak na druhej strane medzi panovníkmi sa 
našli aj takí, ktorí premenili cisársky dvor na kláštor alebo akademickú pôdu 
a vtedy namiesto intríg tu vládol pokoj a poriadok. 

Východorímska ríša – Byzancia sa vyznačovala ešte jednou zásadnou črtou, 
a to, že v priebehu mnohých storočí bola centrom dogmatických a vieroučných 
sporov. Všetky zásadné dogmatické otázky boli riešené na kresťanskom 
Východe. Centrom sporov bola Byzancia a Konštantínopol. Preto 
o Byzantíncoch sa hovorilo, že si svoju vieru vytrpeli a iba vďaka tomu 
zachovali dogmatické pravdy. 

Byzantínec bol ten, ktorý teologizoval, čo u nich vyvolávalo silnú vernosť 
a neochvejnosť pri zachovaní evanjeliových právd. Odstúpenie od dogmatických 
právd Byzantínci považovali za zradu nielen samotného kresťanstva, ale aj 
záujmov byzantského štátu. 
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V období stredoveku nebolo krajiny, v ktorej by obyvatelia boli silnejšie 
„pripútaní“ ku kresťanskej viere, ako to bolo v Byzancii. Byzantínec nebol 
pevne spätý s týmto hmotným svetom, ale jeho záujem smeroval 
k metafyzickému svetu. 

Tu je aj vysvetlenie na to, prečo Byzancia nekládla hlavný dôraz na 
pozemské usporiadanie cirkvi. V tejto súvislosti niektorí ruskí bádatelia 
byzantinizmu uvádzajú, že v Byzancii nebol priestor a ani ochota ku vzniku 
„Vatikánu“, ako sa to zrealizovalo na kresťanskom Západe. Byzantínci vedeli 
zniesť fyzický útlak panovníka, ale nevedeli mu odpustiť odstúpenie od noriem 
viery.  

V súvislosti s Byzanciou západní historici prezentujú vzťah štátnej 
a cirkevnej moci ako cézaropapizmus. Avšak už ruský byzantológ prof. Sokolov, 
ktorý študoval túto problematiku, prišiel k záveru, že o cézaropapizme, alebo 
pápežstve v súvislosti so stredovekou Byzanciou nemôžeme hovoriť. Zásahy do 
cirkevných záležitosti, ktorých sa dopustili cisári Lev III., Lev VI. alebo Michal 
VIII. Palaiologos, veriaci ľud tvrdo odsudzoval a nesúhlasil s nimi. Snahu 
Michala VIII. o zblíženie s Rímom ľud neprijal a samotného cisára zavrhol. 
Podľa prof. Sokolova neprimerané zásahy niektorých cisárov do cirkevného 
života ešte neznamenalo, že v Byzancii cisár stál na čele cirkvi.1 

V byzantských dejinách sú však prípady, kedy predstavitelia cirkevnej 
hierarchie sa snažili zasahovať do kompetencie svetskej moci. V Byzancii cirkev 
uskutočňovala korunováciu cisára, pri slávnostnej inaugurácii ho pomazala 
svätým myrom a dokonca mu umožňovala priamo sa zúčastňovať v liturgickom 
živote. Cirkev tak uznávala cisársku moc a prezentovala ju ako službu pre dobro 
všetkým. Tento princíp vzťahu cirkevnej a svetskej moci sa však často narúšal 
predstaviteľmi cirkvi, ktorí si prisvojovali viac práv pri rozhodovaní 
v spoločenských otázkach, ako im prislúchalo. Počínajúc najvyšším 
predstaviteľom byzantskej cirkvi patriarchom cez metropolitov, biskupov, 
kňazov a mníchov, všetci zneužívali svoje postavenie v spoločnosti a nešťastne 
zasahovali do spoločenského života krajiny. Cirkevná hierarchia obsadzovala 
miesta ministrov, rôznych svetských úradníkov centrálnej i oblastnej správy. 
Dokonca niektorí vystupovali ako vedúci predstavitelia politických strán, 
obsadzovali miesta v diplomatických službách ako vyslanci cisára alebo 
sprostredkovatelia medzi súperiacimi stranami. 

                                                 
1 POROVNAJ: Sokolov, I.: O vizantinizme v cerkovno – istoričeskom otnošenii. Christijanskoje 
čtenije, Moskva 1903, diel CCXVI, s. 745-747. 
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Takéto prípady neboli v súlade so zásadami byzantskej cirkvi a preto boli 
často verejne kritizované.2 

Silne kresťansky založení ľudia svoj nesúhlas s podobnými praktikami dávali 
najavo aj takým spôsobom, že na protest odchádzali do kláštora a mnohí 
praktizovali pustovnícky život. Niekedy odchádzali do kláštora aj celé rodiny. 
Najčastejšie na horu Athos, potom Olymp, Meteory alebo do Studitskej Lavry. 

Na území Byzancie sa kláštory začali budovať ešte pred vybudovaním 
Konštantínopola. Už roku 240 jestvoval kláštor zasvätený sv. Evfimii. Za vlády 
Konštantína Veľkého a jeho matky Heleny bolo vybudovaných niekoľko 
kláštorov: sv. Mokia, sv. Miny, sv. martýra Diomida, sv. archanjela Michaila 
a i.). Takže roku 337 bolo už v samotnom hlavnom meste ríše Konstantinopole 
15 kláštorov.3 

Počas vlády panovníčky Theodosie Veľkej bol postavený známy kláštor tzv. 
Akimitov – ‚nespiacich‘. Kláštor bol medzi Byzantíncami veľmi obľúbený, 
pretože kedykoľvek ho navštívili vždy v ňom znela bohoslužba, tak počas dňa, 
ako aj noci, neprestajne. 

Za imperátora Leva Veľkého (457 – 474) bol vybudovaný ďalší významný 
kláštor priamo v hlavnom meste – Studitská Lavra alebo kláštor Studios, ktorý sa 
stal „svedomím“ morálneho života v Konstantinopole. Mnísi tohto kláštora sa 
nebáli verejne kritizovať poklesky cisárskeho dvora i samotného cisára. Preto 
často dochádzalo k napätiu medzi štátnou a cirkevnou mocou. Kláštor si však 
postupne vydobyl silnú autoritu nielen v hlavnom meste, ale aj v celej ríši. 

Počet kláštorov neustále sa zvyšoval. Roku 518 v Konstantinopole bolo už 54 
kláštorov. Za zlatý vek budovania kláštorov je v Byzancii považované obdobie 
vlády imperátora Justiniána. Vtedy boli vybudované kláštory Chora, sv. 
Lavrentia, sv. apoštola Petra a Pavla, sv. Sergeja a mnohé ďalšie. V polovici 6. 
storočia už bolo v hlavnom meste 80 kláštorov. 

Špecifikom kláštornej štruktúry Byzancie bolo, že niektoré kláštory mali 
výlučne národný charakter. V dejinách Byzancie tak môžeme zaznamenať 
kláštory sýrske, rímske a arménske. Okrem nich jestvovali aj kláštory cisárske, 
patriaršie a biskupské. Osobitosťou boli tzv. „stavropigiálne“ kláštory, ktoré boli 
kláštormi inej miestnej cirkvi na kanonickom území byzantskej cirkvi. 
 
 

                                                 
2 SKABALANOVI Č, N., A.: Vizantijskoje gosudarstvo i cerkov’ v XI. veke. Sankt-Peterburg 1884, 
s. 361. 
3 Konstantinopolis bol slávnostne posvätený roku 330 čo svedčí o tom, že v priebehu krátkeho 
časového úseku, pretože od posvätenia uplynulo iba 7 rokov, v hlavnom meste bolo činných už 15 
kláštorov. 
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Ikonografia – špecifickum byzantského kresťanského umenia 
 
Počiatky ikonografie kresťanstvo umiestňuje do dôb pôsobenia sv. apoštolov. 
Podľa kresťanskej tradície prvým ikonografom bol sv. apoštol Lukáš, autor 
ikony Panny Márie. V kresťanskom prostredí sa traduje existencia tzv. 
„nerukotvornej ikony Ježiša Krista“. Sú to tradične uznávané fakty, ktoré nie sú 
potvrdené konkrétnymi historickými svedectvami. Kresťania však považujú tieto 
hypotetické tvrdenia za historicky verné skutočnosti. 

Chceme však povedať iba toľko, že ikona nie je plodom byzantského umenia, 
ale kresťanského vôbec. Je prejavom božskej inšpirácie a modlitebnej 
kontemplácie veriaceho kresťana. Preto ikona sa objavila a stabilne ukotvila 
v cirkvi. Každá mystická aktivita človeka prináša svoj výsledok v materiálnom 
produkte. Tak je to aj s ikonou, ktorá je produktom kresťanskej spirituality. Od 
matérie je však veľmi blízko k modlárstvu, čo spôsobilo problém aj v prostredí 
byzantskej cirkvi. A nakoľko cirkev v Byzancii bola veľmi úzko spätá 
s cisárskou mocou, vznikajúce konflikty destabilizovali nielen náboženskú, ale 
aj politickú a spoločenskú situáciu v krajine. Nie je našim cieľom uvádzať 
teologické alebo spoločensko-politické príčiny, ktoré vyvolali ikonoklasistické 
spory v Byzancii, ale chceme sa zamerať cez prizmu ikonoklazmu na otázku 
kresťanskej tolerancie a intolerancie, ktorá je témou tejto konferencie. 
 
 

Ikonoklazmus a otázka kresťanskej tolerancie a intolerancie v Byzancii 
 
Podľa svedectiev z dejín Byzancie ikonoklastické spory trvali niekoľko storočí 
a zasiahli všetky vrstvy obyvateľstva, nevynímajúc cisársku moc. Prof. 
Avenarius vidí počiatky ikonoklazmu v christologických sporoch, v ktorých išlo 
o formulovanie božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Ježiša Krista. 
Ikonoklazmus je vo svojej podstate pokračovaním christologických sporov, 4 
ktoré v predchádzajúcom období silne rezonovali v byzantskej spoločnosti.5 

Príčiny niektorí byzantologovia vidia v širších súvislostiach historického 
vývinu byzantskej spoločnosti. Poukazujú na to, že je potrebné registrovať 

                                                 
4 AVENARIUS, A., Byzantský ikonoklazmus 726-843. Bratislava 1998, s.28-29. 
5 V christologických sporoch sa angažovali dve teologické školy, alexandrijská a antiochijská. 
V konečnom výsledku zvíťazila teologická koncepcia Alexandrie. V dôsledku christologických 
sporov došlo v kresťanskom svete aj k prvej schizme. Lokálne cirkvi, ktoré boli ovplyvnené 
teológiou Antiochie neprijali výsledky IV. Ekumenického koncilu v Chalcedone roku 451 a dnes 
tieto kresťanské cirkvi poznáme pod názvom Predchalcedonské alebo Orientálne orthodoxné 
cirkvi. Ide o cirkvi sýrsku, arménsku, etiópsku, malabarskú v Indii. 
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odlišnosť kultúrneho vývinu východných provincii, ktoré boli ovplyvnené 
helenistickou, orientalizovanou kultúrou. Daný vývin aktualizoval prílišný 
mysticizmus s rezervovaným stanoviskom k hmotnému svetu. Na tomto princípe 
vznikla v Byzancii štandardná dualistická sekta paulikiáni, ktorá hmotu vnímala 
v sekundárnej rovine v porovnaní s duchovným svetom. Ikonoklazmus 
aktualizoval diskusie na tému duch a hmota, s ktorou rezonovala idea mŕtvej 
hmoty. V priebehu diskusie boli otvorené ďalšie témy: ikona a modla, problém 
úcty ikon, funkcia ikony, ikona a obraz, ikona a originál, ikona a tradícia. 

Na rozdiel od východných západné byzantské provincie sa vyvíjali na 
dedičstve klasickej antiky, čo ich viedlo k značnej racionalizácii kresťanského 
učenia. 

Prílišná úcta k ikonám, ktorá sa prejavila hlavne v mníšskom prostredí, 
v ľudových vrstvách u niektorých ľudí vyvolávala podozrenie 
z modloslužobníctva. Ikonoklazmus v Byzancii sa prejavil v niekoľkých fázach, 
avšak za vrchol a kulmináciu považujeme obdobie vlády cisára Konštantína V., 
hanlivo nazývaného Kopronymos. Konštantín V. bol jedným z hlavných 
teoretikov ikonoklazmu. Jeho spis predstavuje prvú ucelenú ikonoklastickú 
koncepciu. Problémom bolo, že samotní cisári boli nositeľmi ikonoklastických 
myšlienok v byzantskej cirkvi i spoločnosti. Po smrti Konštantína V. (775) sa 
zmenila v Byzantskej ríši spoločensko-politická situácia. Za vlády jeho nástupcu 
Leona IV. a cisárovny Eirené bolo zastavené prenasledovanie mníchov, čo 
nesporne prispelo ku konsolidácii pomerov v ríši. Avšak po nastúpení na trón 
Leona VI. sa opäť bol aktivizovali ikonoklasti a roku 815 sa uskutočnil 
ikonoklastický koncil, ktorý znamenal destabilizáciu ríše. 

Z toho je jasne vidieť, že intolerancia bola prejavovaná stúpencami 
ikonoklazmu. Prenasledovaní boli ikonoduli, uctievači ikon. 

Dochádza nielen k odstraňovaniu ikon z chrámov a verejných budov, ale aj 
k fyzickému prenasledovaniu mníchov a celých kláštorov. Mnísi boli 
popravovaní, a preto mnohí z nich utiekli do Itálie alebo do islamom ovládaných 
území Sýrie a Palestíny. Kláštory boli prestavované na iné, najmä vojenské 
účely. 

Stúpenci ikonodulie pevne stali na svojej pozícii úcty k ikonám. V tom sa 
prejavila ich intolerancia, avšak z ich strany nedochádzalo k fyzickému 
prenasledovaniu stúpencov ikonoklazmu. Spor viedli v rovine teoretickej 
diskusie, v ktorej dominovali teologické argumenty podložené biblickým 
faktami s odvolávaním sa na tradíciu cirkvi. 
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Záver 
 
Diskusia sa neskončila ani po koncile v Konštantínopole roku 843, ktorý 
definitívne skoncoval s ikonoklazmom. Po tomto koncile intolerancia voči 
ikonoklastom pokračovala v psychologickej rovine. Stúpencov ikonoklazmu 
označovali za nositeľov pohanských tradícií, čo v kresťanskej spoločnosti 
znamenalo vysunutie človeka mimo spoločnosti. Uctievači ikon nemohli ustúpiť 
zo svojich pozícií, nakoľko tento spor sa vo svojej podstate týkal obsahu ich 
viery. V kresťanstve všeobecne platí, že oblasti viery niet kompromisu. Z tejto 
zásady pramenila myšlienková a psychologická intolerancia ikonodulov voči 
ikonoklastom v Byzancii. Celý spor vnímali v tom zmysle, že ak by nestali 
pevne na svojej pozícii, bola by ohrozená identita ich viery. V tom Byzantínci 
nemohli zľaviť a prejaviť v podobe tolerancie svoju typickú veľkorysosť a 
ústretovosť. 

Víťazstvo ikonodulie však prinieslo Byzancii pokoj a skoncovanie fyzického 
prenasledovania.  
 
 
Belejkanič, Imrich 
 

Tolerancia és intolerancia Bizáncban a képrombolás idıszakában 
 

A tanulmány elsı részében, hogy a képrombolás jelensége értelmezhetı 
legyen, a bizánci rendszer legfıbb sajátosságai vannak röviden összefoglalva. 
Az elemzésben nagy hangsúlyt kap Bizánc keresztény jellege (a mővészeteknek 
a szoros kapcsolata a kereszténységgel); a „római örökség”, az, hogy a bizánciak 
büszkék voltak arra, hogy egy „világállam lakói”, s egy régi kultúra 
továbbörökítıi. Bizánc több évszázadon át dogmatikai és teológiai viták 
színhelye volt, s azok közvetlenül hatottak a bizánciak gondolkodására. Ilyen 
kontextusban vizsgálja a tanulmány az ikonok tiszteletét is. 

A képrombolás okát néhány bizantológus a történelmi fejlıdés szélesebb 
összefüggésében láttatja. İk úgy tartják, hogy a keleti területeket sokkal 
mélyebben érintette a hellén orientális kultúra, s ez vezetett a túlzó 
miszticizmushoz. Ezzel szemben nyugaton továbbvitték az antik örökségét, és 
ennél fogva nagyobb racionalitással tekintettek a keresztény tanításra is. 
Bizáncban a túlzó ikontisztelet leginkább a kolostori életre és népi rétegekre volt 
jellemzı. A képrombolás több fázisban jelentkezet, csúcspontját V. Konstantin 
alatt érte el. İ volt a képrombolás egyik legnagyobb teoretikusa is.  
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Nemcsak az ikonokat távolították el a templomokból és nyilvános helyekrıl, 
hanem gyakran még a szerzeteseket is bántalmazták, megölték. Sokan közülük 
Itáliába vagy az iszlám által felügyelt (Szíria, Palesztina) területekre menekültek. 
Az ikonok tisztelıit azonban, bár az intolerancia leginkább ıket érte, nem tudták 
megrendíteni. İk inkább teoretikus vitákban igyekezték meggyızni a másik 
oldalt.  

A viták, még a 843-ban tartott konstantinápolyi zsinat után sem értek véget, 
annak ellenére, hogy az kimondta a képrombolás befejezését. Az ikontisztelıket 
továbbra is pogány szokások hordozóinak tartották, ami valójában 
a társadalomból való kirekesztésüket jelentette. Ennek ellenére nem hátráltak 
meg. Általános igazság, hogy a hit terén nincsenek kompromisszumok. Ilyen 
alapból táplálkozott a képrombolók intoleranciája; ugyanúgy ık is 
a meghátrálást hitük elhagyásának tekintették volna.  
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Tolerance and Intolerance in Byzantium in the period of image breaking 
 
The study offers a presentation of the characteristics and the Christian nature of 
the Byzantine culture followed by the analysis of the phenomenon of image 
breaking. It argues that the worship or rejection of icons can be associated with 
the deep theological and dogmatic thinking of the Byzantines. During the image-
breaking movement not only the icons were removed from churches and public 
spaces, but often monks were also insulted or killed. Many of them fled to Italy 
or territories under Islam supervision (Syria, Palestine). Those worshipping 
icons, although they were the primary targets of intolerance, could not be 
shaken. They rather tried to convince the other side of their own truth in 
theoretical debates. It is a general truth that there are no compromises in faith. 
This was the source of the intolerance of image breakers.   
 




