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Abstrakt:  Byzantine Culture and Scholarship. In this study we focus on some of the 

aspects of the Byzantine cultural development and scholarship, which may serve as an 

impetus for the perception and appraisal of current processes which are being formed or are 

in motion these days.The aim of this study is to bring up to date , through  a Byzantine 

prism, the Christian cultural heritage ; which is seemingly disappearing in the process of 

globalisation and emergence of secularisation tendencies in the European sphere. 

 

Škola – predpoklad vzdelania a kultúry v Byzancii 

 

Základom rozvoja každej vzdelanosti a kultúry je školstvo. Tento princíp platí aj pre 

Byzanciu.  Hneď ako sa stal Konštantínopol novým hlavným mestom ríše, začal priťahovať 

intelektuálov, rétorov, učiteľov rečníctva a filozofov. Cisár Konštantín Veľký založil 

v Konštantínopole vyššiu školu, ktorá postupne prerástla na univerzitný typ vzdelávania.  

Podľa Ruženy Dostálovej o organizácii a  stave tejto školy nám podáva pomerne spoľahlivé 

svedectvo Zákonník cisára Theodosia II. v roku 425.  V článku „O slobodných štúdiách 

mesta Ríma a Konštantínopola“ je uvedené, že uchádzači o štúdium musia pri zápise podať 

písomnú žiadosť s uvedením osobných údajov a odboru, ktorému sa chcú venovať. Táto 

skutočnosť nám svedčí o tom, že išlo o viac odborové štúdium. V danom článku sa uvádza aj 

to, že uchádzači o takýto typ štúdia sa majú správať slušne, zdržanlivo, nesmú sa venovať 

hrám a pijatike, ale majú sa správať tak, ako si to vyžaduje „dôstojnosť slobodného štúdia“. 

V inom prípade im hrozilo vylúčenie zo štúdia a vypovedanie do domovskej obce, odkiaľ 

prišli na štúdia. Teda patričný dôraz bol kladený aj na etickú normu štúdia, nielen na 

samotnú vzdelanosť. Môžeme hovoriť o širšej dimenzii vzdelávania s dôrazom na princípy 

kresťanských noriem správania.   

Študenti mohli prebývať v hlavnom meste do 20. roku svojho života. Charakteristickým 

znakom byzantského školstva bolo jeho zoštátnenie. Verejná výučba sa mohla realizovať iba 

v miestnostiach na to určených na konštantínopolskom Kapitole. Uchádzači o profesúru 

museli prejsť konkurzom a až následne boli menovaní cisárskym dekrétom. Pod hrozbou 

straty profesorských privilégií sa nesmeli zaoberať súkromnou výučbou. Status profesora bol 
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v Byzancii vysoký. Profesor zabezpečoval a garantoval odbornosť predmetu a na jeho osobu 

boli viazaní študenti.  

Za panovania cisára Theodosia II. sa táto vysoká škola v Konštantínopole stala skutočnou 

univerzitou.  

Zaujímavosťou je, že na takomto type školy sa nevyučovala teológia, napriek tomu, že 

v Byzancii boli štát a cirkev úzko prepojené. Teologické vzdelávanie bolo výlučne 

záležitosťou cirkvi. Vidíme, že v Byzancii bolo jasne vyprofilované svetské a cirkevné 

vzdelanie. To však neznamená, že cirkevný vzdelávací systém ignoroval svetský charakter 

vzdelávania, napríklad antické kultúrne dedičstvo. Teológia mala iný vzťah k tomuto 

dedičstvu, preberala iba to, čo bolo v súlade s kresťanským myslením. Toto naše tvrdenie 

podporuje tá skutočnosť, že aj teologicky vzdelaní ľudia ovládali staré antické diela.  

V počiatočnom období vo vzdelávacom procese bol využívaný tak jazyk latiny, ako aj 

gréčtiny. Latina sa používala v úradnom prostredí a gréčtina sa postupne stala jazykom 

literatúry. 

Aj v Byzancii sú kultúrnymi centrami mestá, ktoré vznikli v helénskom období: Alexandria 

v Egypte, Antiochia v Sýrii, Cézarea v Kappadokii, Gaza v Palestíne a  Atény. Všetko mestá 

so znamenitými rétorskými školami. K ním treba pridať ešte Bérytos (Bejrút) so slávnou 

právnickou fakultou. 

Súčasťou univerzity v Konštantínopole bola verejná knižnica, v ktorej bol zhromaždený 

písomný materiál, o ktorý sa nestarala cirkev, tak ako na Západe, ale štátna moc.
37

 

V byzantskom školstve bol kladený dôraz na dôkladné  všeobecné vzdelanie, ktoré bolo 

vnímané ako základ pre ďalšie odborné vzdelávanie. 

Kto si chcel v Byzancii zabezpečiť „slávnu životnú cestu“, musel nadobudnúť kvalitné 

vzdelanie. Bez toho to nebolo možné. Vzdelanie malo vysokú hodnotu. Bez vzdelania 

nebolo možné dosiahnuť kariérny postup, preto bohaté rodiny neváhali investovať do 

vzdelania a štát tak isto podporoval vzdelávanie. V súvislosti s Byzanciou môžeme hovoriť 

tzv. „vedomostnej spoločnosti“. Komunita byzantológov sa dnes zhoduje v tom, že ak by 

sme chceli porovnávať Západ bývalého rímskeho impéria s Východom je nepochybné, že 

celková úroveň vzdelania v Byzancii bola vyššia ako na Západe.
38

 Západ prechádzal 

obdobím barbarizácie, kedy iba cirkevní ľudia boli vzdelaní, pretože vedeli čítať a písať. 

Východ nepozná proces barbarizácie v takom rozsahu ako západná časť bývalého 

jednotného rímskeho impéria. V Byzancii systém hodností a kariérneho  postupu nebol 
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 Milko, Pavel: Úvod do byzantské filosofie. Praha 2009, s. 18 – 21. 
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založený na rodovom alebo zásluhovom spôsobe, ale na vzdelaní. Pritom vzdelanie nebolo 

vyhradené iba pre kňazov a mníchov, ako to vidíme vo formujúcej sa západnej európskej 

spoločnosti. V Byzancii bolo vzdelanie dostupné širším vrstvám, nebolo natoľko obmedzené 

ako na Západe. Preto boli v Byzancii aj konzumentom kultúry širšie vrstvy. 

 

Ikonoklastické spory a formovanie patristiky 

 

Východná časť rímskeho impéria síce prechádzala niekedy veľmi ťažkými etapami svojho 

vývoja, nikdy tieto procesy v zásade neohrozili jej vzdelanostnú a kultúrnu úroveň. Tak to 

bolo aj v prípade ikonoklastických sporov, ktoré trvali niekoľko storočí a silne zasiahli 

takmer všetky vrstvy byzantskej spoločnosti nevynímajúc ústrednú cisársku moc. Alexander 

Avenárius  tvrdí, že išlo o jedno z najťažších období byzantských dejín, kedy byzantská 

spoločnosť a jej základy boli silno otrasené, ale v konečnom výsledku vydržali.
39

  

Ikonoklazmus aktualizoval diskusie na tému: duch a hmota, s ktorou rezonovala idea mŕtvej 

hmoty. V jej priebehu boli otvorené ďalšie subtémy: ikona a  modla, problém úcty ikon, 

funkcia ikony, ikona a obraz, ikona a originál, ikona a tradícia. Išlo teda o tematiku, ktorá si 

vyžadovala znalosti z rôznych intelektuálnych oblastí, vrátane filozofie a teológie. Nešlo 

o jednoduchú záležitosť, ktorá by devalvovala vedomostnú byzantskú spoločnosť. Napriek 

tomu, že tieto spory sú byzantológmi hodnotené v prevažnej väčšine negatívne, pre 

objektívnosť je treba uviesť, že každá diskusia, aj tá negatívna, obohacuje vedomostnú 

úroveň spoločnosti. Počas ikonoklastických sporov byzantská spoločnosť vypracovala silnú 

argumentáciu, ktorá znamenala víťazstvo ikonodulie nad ikonoklazmom. Tak isto 

ikonoklazmus pozitívnym smerom posunul teologické myslenie pri vypracovaní 

christologickej a soteriologickej doktríny kresťanstva. V tomto procese je dôležitý prínos 

diela sv. Jána z Damasku.
40

 

Víťazstvom nad ikonoborectvom sa zavŕšila prvá etapa a možno konštatovať, že 

fundamentálna, tzv.  patristické myslenie, ktoré sa tak stalo normatívom nasledujúcich 

storočí pre rozvoj byzantskej kultúry a vzdelávania. Byzantínci si vážili patristický odkaz, 

ktorý sa stal smerníkom pre formovanie ich osobnej spirituality a kultúry. Spiritualita ich cez 

materiálny svet privádzala k Absolútnu. Pre toto smerovanie je charakteristický proces 

sublimácie – postupného rastu. Počas neho boli rozpracovávané globálne otázky duchovnej 

kultúry ako význam znaku, symbolu, ideálu človeka podľa Krista, zmysel ľudskej existencie, 
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 Avenarius, Alexander: Byzantský ikonoklazmus 726-843. Bratislava 1998, s. 28-29. 
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 Damašský, Jan: O pravé víře. Olomouc 1994. 
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kvality života, hodnotový systém, medziľudské vzťahy. Všetky tieto otázky mali jediný cieľ 

– posunúť človeka bližšie k Absolútnu.  

Toto patristické smerovanie sa sformovalo a vyprofilovalo v Byzancii v polovici IX. storočia 

a v ďalších obdobiach sa vo svojom základe nemenilo. Pod vplyvom rôznych historických 

zmien sa v určitej miere modifikovalo, ale v zásade sa nikdy nezmenilo. 

 

Byzancia a antické kultúrne dedičstvo 

 

Byzantínci prejavovali veľký záujem o antickú kultúru. Zvlášť toto konštatovanie platí pre 

prvé obdobie jestvovania Byzancie (IV. až VII. storočie).  Avšak v období VII. až IX. 

storočia je zaznamenaný úpadok tohto záujmu.  Druhá polovica IX. storočia je opäť 

obdobím záujmu o kultúrnu tradíciu antiky. Dochádza k preberaniu antických kultúrnych 

prvkov pre potreby kresťanstva. Kresťanstvo preberá mnohé elementy antického kultúrneho 

dedičstva, ktorému dáva nový zmysel, vyhovujúci novej kresťanskej ideológie. Tak došlo 

k určitému zosúladeniu antických kultúrnych prvkov s potrebami kresťanskej Byzancie. 

V druhej polovici IX. storočia sa v intelektuálnej oblasti byzantskej spoločnosti začína 

formovať smerovanie orientujúce sa na grécko – rímsku pohanskú antiku. V oblasti kultúry 

sa obnovujú motívy antickej mytológie, avšak nie v kultovom a náboženskom význame, ale 

výlučne ako javy umeleckého a estetického poriadku. V byzantskej spoločnosti vzrastá 

záujem  ku všetkým oblastiam antickej kultúry. V literárnych dielach sa objavujú parafrázy 

a napodobeniny antických autorov. Mnohé antické koncepcie a princípy sa udomácňujú 

v umeleckých dielach byzantských autorov predovšetkým svetského typu. Niekedy antické 

motívy nájdeme aj v teologických prácach. Toto tzv. pro antické  smerovanie v byzantskom 

kultúrnom prostredí od druhej polovice IX. storočia zaujíma pevné miesto a jestvuje až do 

samotného zániku impéria. Pri tomto záujme o antiku Byzantíncom nešlo o revitalizáciu 

antického dedičstva v úplnosti, ale iba o hľadanie možného premostenia tohto kultúrneho 

dedičstva s novým kresťanským smerovaním. V danom prípade nešlo o preberanie 

pohanskej spirituality, ktorú Byzantínci považovali za lživú. Išlo im skôr o preberanie 

termínov niektorých antických filozofov, najmä Aristotela a Platóna a o preberanie prvkov 

architektúry, stavebníctva a ďalších kultúrnych prvkov, ale bez ich vnútorného obsahu. 

V tomto prístupe sa mení pohľad na antické kultúrne dedičstvo. V druhej polovici IX. 

storočia sa antika pre Byzantíncov už nejaví ako ideový nepriateľ, ako to bolo za cisára 

Justiniána. Antika je teraz definitívne na odchode, ale vo vedomí Byzantíncov zostáva ako 
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vysoko rozvojový stupeň kultúry a vzdelávania, preto tu dochádza k zbieraniu diel antických 

autorov, ochrane pamiatok kultúry a k preberaniu edukačných disciplín do škôl. Antický 

vzdelávací systém sa stal súčasťou byzantského školstva. To, že byzantským vzdelancom 

IX.  a neskorších storočí nebola cudzia znalosť diel antických autorov svedčí publikačná 

tvorba patriarchu Fótia, Michaila Psellosa, Jana Italosa a mnohých ďalších. V tomto 

kontexte zvlášť vyniká dielo patriarchu Fótia, konkrétne jeho práca, ktorá vyšla pod názvom 

Bibliotheca, ktorá obsahuje výroky i priame citáty antických filozofov a učencov. 

S mnohými vyjadreniami antických autorov sa môžeme zoznámiť iba vďaka tomuto dielu.
41

 

Obdobia osobitnej aktivizácie tzv. pro antického smerovania v byzantskej kultúre väčšina 

bádateľov pomenovala termínom „renesancia“. V dôsledku toho aj v dnešnej odbornej 

byzantologickej literatúre stretávame informácie o macedónskej, komnenovskej 

a paleologovskej renesancii. Niektorí bádatelia používajú namiesto termínu „renesancia“ 

pojem „klasicizmus“, „humanizmus“ alebo „predhumanizmus“ v snahe odlíšiť tieto 

byzantské kultúrne  procesy od západného humanizmu a renesancie.  

Je potrebne uviesť, že renesančné procesy v Byzancii boli diametrálne odlišné od západnej 

renesancie, pretože tu nešlo o mechanické a vonkajšie kopírovanie antických originálov, ale 

o  prepojenie antických diel s  kresťanským myslením a  spiritualitou. Tieto snahy sú zjavné 

už pri macedónskej renesancii, počas ktorej sa prejavovala snaha o zjednotenie antickej 

materiálnosti s kresťanskou dematerializáciou a tak dosiahnuť klasický ideál krásy, posunutý 

však do duchovnej roviny. Kresťanstvo vždy videlo a aj dnes akcentuje, že ideál ľudskej 

krásy musíme hľadať a nachádzať vo „vnútri človeka“. Prepojenie antiky s predstavami 

kresťanskej spirituality boli docielené v ikonografii. Ikona, ktorá sa stala jedným z 

charakteristických prvkov byzantského materiálneho umenia,  vyjadrovala vnútornú podstatu 

kresťanskej spirituality. 

 

Antické kultúrne dedičstvo a byzantský monasticizmus 

 

Snaha súladu antiky a kresťanstva nebola prijímaná všetkými vrstvami byzantskej 

spoločnosti. Proti nej sa aktivizovalo kláštorné prostredie. V Byzancii mníšstvo vystupuje 

ako silný element spoločnosti a nachádza svojich ochrancov hlavne u athoských mníchov. 

Monasticizmus, ktorý má svoj pôvod v Egypte, ponúkal inú formu kresťanského ideálu ako 
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intelektuálna vrstva spoločnosti.
42

 Mnísi mali iný pohľad na zmysel života, presadzovali 

kontemplatívny spôsob založený na prísnej askéze. Počínajúc X. storočím sa preto 

v Byzancii rozvíja a postupne aj intenzívnym spôsobom prehlbuje ako ideál, kresťanský 

život založený na modlitbe a askéze.  Z tohto dôvodu sa na mníšstvo byzantská spoločnosť 

pozerala ako na vyššie štádium kresťanského života. Kláštorný život u obyčajných veriacich 

Byzantíncov vzbudzoval  obdiv a  rešpekt. Byzancia bola známa množstvom rôznorodých 

kláštorov. Kláštorný život bol veľmi rozvinutý po celej krajine. Kláštory mali širšie poslanie 

než výlučne náboženské. Boli centrami sociálnej, kultúrnej, edukačnej a zdravotníckej 

činnosti. V mnohých prípadoch boli jedinými inštitúciami tohto druhu v širokom okolí.
43

 

V X. až XV. storočí sa vzťah medzi proantickým a asketickým smerovaním vyvíja na 

kompromisných princípoch. Existovali však aj krajné riešenia. V celom sa však v byzantskej 

spoločnosti prejavujú spomínané dva prúdy, ktoré významne ovplyvňovali rozvoj kultúry 

a vzdelanosti v danom období. Mnohé myšlienky a tendencie čisto antickej povahy prenikali 

do cirkevnej oblasti. V XI. storočí vzdelaný byzantský askéta Filip Monotrop píše skromnú 

prácu pod názvom Dioptra kresťanských skutkov, ktorá je štrukturovaná formou dialógu 

medzi Dušou a Telom. Vo vzťahu Duši a Tela priorizuje Telo, ktoré ničí ľahkovážnu Dušu. 

Duša  síce vládne Telu, ale je závislá na Tele. Vidíme teda, že autor je ovplyvnený antickou 

náukou, konkrétne učením Aristotela, Hypokrata, Galena a iných antických autorov.
44

 

V XI. storočí Byzantínci komunikujú o viditeľnej kráse. Táto tematika súvisela aj 

s kresťanskou ideou stvorenia kozmu. Stvorený svet bol kresťanstvom prezentovaný ako 

viditeľný výsledok dokonalej činnosti Stvoriteľa, preto išlo o ideál absolútnej krásy. Čo je 

dokonalé, je aj krásne. Dokonalosť je krása. Absolútna Dokonalosť nemôže tvoriť 

nedokonalé veci. Konštantín Manasia v XII. storočí, autor  Kroniky, veršovaného diela, 

práve v tomto zmysle prezentuje svet a jednotlivé veci a javy. Konštantín prichádza 

k záveru, že niektoré tvory sú dané na úžitok a prežitie človeka a iné na obdiv a lahodnosť 

ľudskému oku. 

Byzantský básnik Ioannis Geometer vníma sakrálnu architektúru ako snahu o symboliku 

kozmu. Samotný chrám ako sakrálny objekt je symbolom ideálneho kozmu na čele 

s Kristom, ideálnym človekom. 
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 V kresťanstve  Duša a Telo sú vnímané v kristologickom kontexte. Ich význam a dôležitosť sú vyvážené a 
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Nikolaos Mesaritis
45

 vníma kresťanský chrám ako celostný produkt architektúry 

a ikonografického umenia a je vybudovaný podľa prísnych zákonitostí krásy. Chrám je síce 

dielom ľudských rúk, avšak je tvorený podľa konkrétnych zákonitostí, počínajúc výberom 

materiálov na samotnú stavbu, cez ikonografické práce, až po samotné zavŕšenie celého 

stavebného diela. Preto sa dodnes aj súčasná civilizácia kochá krásou sakrálnych objektov.
46

 

Nezastupiteľné miesto v byzantskom kultúrnom dedičstve má ikonografia so svojim 

vyprofilovaným  byzantským štýlom, ktorý sa neskoršie udomácnil v Grécku, na Balkáne, 

Gruzínsku, Rusku a na určitom stupni aj na našom území.
47

 Typickým dielom je ikonografia 

v chráme sv. Apoštolov v Konštantínopole.
48

 Ikona je svedectvom toho, že v kresťanstve 

centrálne dominuje človek ako objekt Božieho záujmu. Súčasne ikona je zobrazením takého 

človeka, ktorý prešiel katarzou, procesom premenenia a  spásy. Z tohto dôvodu je 

kompozícia ikony statická, nakoľko tento stav je večný a nemenný. Ikona je vo svojej 

kompozícii stála, lebo je nadčasová, nezobrazuje dočasnú a vonkajšiu krásu človeka, ale 

vnútornú a večnú. V ikonografii sú dôležité farby, ktoré  musia harmonizovať a lahodiť 

ľudskému oku, pretože v harmónii je krása.
49

 

 

Podiel byzantského asketizmu na formovaní kultúry 

 

V  X. a  XI. storočí sa v  základe formoval byzantský asketizmus. Jeho hlavným 

predstaviteľom bol Simeon Nový Teológ (949 – 1022), podľa ktorého ideálom duchovnej 

krásy bola večná blaženosť. Z toho odvodzoval aj nosné princípy pre pozemský život ako 

zrieknutie sa pozemského blaha. Askézu považoval za vyšší stupeň ľudskej existencie 

a martyrium bol vrcholom kresťanského svedectva podľa Krista. Askéta bol považovaný za 

takého kresťana, ktorý viedol autentický kresťanský spôsob života. Podľa Simeona je 

základným princípom ľudskej krásy duchovné bohatstvo človeka, preto za začiatok 

asketizmu považoval pokoru. Askétom nemohol byť ten, kto nepestoval pokoru. Dôležitým 
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prvkom askézy bola katharza – očistenie a modlitba. Výsledkom katharzy a modlitby bola 

blahovonná aróma relíkvií svätcov, t.j. tých, ktorí prešli kontemplatívnym procesom a 

skutočnou katharzou. Simeon za dôležité považoval aj to, aby sa človek naučil vnímať 

duchovný rozmer materiálneho sveta. Pre Simeona bolo dôležitá schopnosť človeka vnímať 

„vyššie božské svetlo“, čo človeka privádzalo k Absolútnu, k  Bohu. Súčasne tento proces 

vnútorne obohacoval človeka, čím človek nadobúdal pravdivú, nefalošnú krásu. Pravdivá 

krása podľa Simeona vychádza z vnútra človeka. 

Byzantský asketizmus výrazne obohatil Gregor Palama v XIV. storočí, kedy sformuloval 

ďalšie princípy asketizmu. Pritom vychádzal z praxe asketického života athoských mníchov 

hesychastov. Opäť aktualizoval dôležitosť modlitby, ale vo vyššom štádiu jej realizácie. Učil 

o  tzv. neprestajnej modlitbe spojenej s dýchaním a nasmerovaním na vnútro človeka, tzv. 

vnútorným stíšením. Touto modlitebnou metódou mohol človek dosiahnuť dokonalosť 

a vnútornú krásu, ktorú Tvorca „predurčil“ človeku. Podľa Palamu rozvíjanie vnútorného 

sveta človeka je centrálnym záujmom byzantského asketizmu, pretože iba tento spôsob môže 

priviesť  ľudského  jedinca k pocitu šťastia a blaženosti. 

Dodnes Palamovo dielo nebolo náležite preštudované a docenené pre rozvoj duchovného 

rozmeru kresťanskej civilizácie. Jeho základné dielo Triady,
50

 ktoré rieši vzťah svetskej 

a duchovnej múdrosti, je objavované iba v poslednom období v súvislosti s krízovým 

vývojom západnej kultúry a hľadaním  možnej perspektívy kultúrneho smerovania 

postmodernej doby.
51

 Krízu vývoja ľudskej civilizácie Palama vidí v tom, že tzv. svetská, 

vonkajšia múdrosť sa postavila proti Božej múdrosti a stala sa hlúposťou.
52

  Svetská 

múdrosť nevedie človeka k duchovnej čistote a dokonalosti. Výška intelektu negarantuje 

človeku etickú ľudskosť a morálnu kvalitu.
53

  Uvažujúc v tomto aspekte Palama priorizuje 

Božiu múdrosť, ktorá jediná môže priviesť človeka k dokonalej kvalite vo všetkých 

oblastiach ľudského života, vrátane duchovného rozvoja a morálnej čistoty. V tom vidí 

cestu, ktorá človeka vedie k pravdivému poznaniu.
54

  Mnohí túto Palamovu opatrnosť 
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k svetskej múdrosti komentujú ako zásadný konflikt medzi intelektuálnym vzdelaním 

a byzantskou mníšskou komunitou v XIV. storočí, čo sa ukazuje ako neopodstatnené 

tvrdenie. Gregor Palama v danom prípade upozorňuje, že intelektuálny rozvoj človeka 

nemožno stotožniť s rozvíjaním a zdokonaľovaním ľudského ducha.
55

 Ide o dva odlišné 

„svety“ ľudskej existencie, ktoré majú byť vyvážené a vzájomne prepojené. Vtedy sa človek 

dopracuje ku kvalite života v oboch aspektoch. Palama priorizuje duchovný rozmer človeka, 

ktorý je garanciou jeho morálnej kvality. Intelektuálny rozvoj človeka nemôže zabezpečiť 

jeho etickú kvalitu, preto zvyšovaním intelektu sa súčasne nezvyšuje morálna kvalita 

človeka. Z tohto dôvodu nie je možné intelektom nahradiť duchovný rozvoj človeka. Rozvoj 

intelektu nie je automatizovaným rozvojom aj ľudskej spirituality. Sú to dve odlišné 

skutočnosti, ktoré nie je možné nahrádzať alebo zamieňať.  Hlavným poslaním byzantského 

monasticizmu nebol rozvoj intelektuálneho rámca človeka, ale rozvoj ľudskej spirituality na 

kresťanských princípoch ako bola modlitba a askéza. Dodnes vo východnom orthodoxnom 

kresťanstve dominuje kontemplatívny duch kláštornej spirituality, čo vytvára značne silnú 

bariéru voči prenikaniu konzumného životného štýlu do geografického priestoru východného 

kresťanstva. Mníšstvo je v súčasnosti aj tým komponentom, ktorý bráni prenikaniu 

sekularizácie na Východ. V  Byzancii bolo kresťanstvo garantom ľudskosti. Snažilo sa 

pranierovať všetky nedostatky spoločnosti, ktoré potierali ľudskú dôstojnosť. 

 

Záver 

 

Na záver je potrebné uviesť, že v oblasti spirituálneho rozvoja človeka kresťanský Východ 

dodnes čerpá z hodnôt byzantského kultúrneho dedičstva. Významnú úlohu v tomto procese 

zohráva liturgická tradícia, ktorá povznáša a obohacuje duchovný rozmer človeka. Netreba 

zabúdať na to, že liturgická tradícia je vo východnom kresťanskom priestore byzantská. Veď 

liturgia Bazila Veľkého z Kappadokie a tak isto aj liturgia Jána Chryzostoma 

(Zlatoústeho),
56

 ktoré boli nimi zapísané v  IV. storočí v Byzancii, nám aj dnes sprítomňujú, 

a súčasne aj neustále aktualizujú hodnoty byzantského kultúrneho dedičstva v našom 

regióne.  Vďaka tejto skutočnosti aj súčasná generácia má možnosť skúsiť a dotknúť sa 

kultúrnych a duchovných hodnôt Byzancie. 
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