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Marianna Kudelová
Patriarcha Fótius
Obnovení kultu obrazů v březnu 843 znamenalo pro Byzanc definitivní ukončení dogmatických sporů, ale zároveň došlo k překonání velké společenské a duchovní krize. Jejím překonáním byla zahájena epocha největšího rozmachu kulturního a politického života.
Byzanci se podařilo obnovit svoji vládu nad velkou částí ztracených oblastí. V průběhu tohoto rozmachu dochází k vytváření rozmanitých  právních, společenských a jiných institucí, pro jejichž vznik byly v Byzanci tou dobou velmi příhodné podmínky. 
Co se týče oblasti kultury a tvůrčí aktivity jsou nepřehlédnutelná velká jména, jako je např.: Aretha z Kaisareie, Leon matematik a zvláště pak patriarcha Fótius, který stejně jako dříve jmenovaní usiloval o oživení klasické vzdělanosti. Kromě zmíněných učenců nesmíme opomenout kruh literátů a vzdělanců soustředěný kolem Konstantina Porfyrogenneta.
Hovoříme tedy o období prvního byzantského humanismu, který vrcholí v tzv. makedonskou renesanci, ta bývá  v literatuře označovaná za zlatý věk byzantské civilizace.
Byzantinci se snažili se svými sousedy vycházet  v pokoji a tím zajistit bezpečnost na svých hranicích, popř. se snažili rozšiřovat svůj mocenský vliv i jinými než násilnými vojenskými prostředky. Jeden z těchto nevojenských, ale velmi účinných diplomatických nástrojů byla misijní činnost.
K jejímu rozmachu došlo za vlády císaře Michaela III. a caesara Bardy. O rozmach misií se zasloužil i patriarcha Fótius. 
Po smrti patriarchy Mathodia (847) byl za jeho nástupce vybrán syn Michaela I. Rhangabe Ignatios, který byl již od svých 14 let mnichem. Ignatius nebyl nikterak světsky vzdělán, pokud budeme hovořit o jeho náboženských názorech, tak měl poměrně blízko k Studitům.
Logothet Theoktistos si Ignatia vybral za patriarchu pravděpodobně i proto, že za Methodiova patriarchátu vystupoval docela mírně a nikdy se otevřeně nepostavil do opozice, dále se od něj očekávalo, že dopomůže svářeným stranám uvnitř církve. Bohužel k naplnění očekávání nedošlo, nejenom, že Ignatios sesazoval biskupy, kteří nesouhlasili s jeho  zvolením, ale dostal se záhy i do sporů s vládnoucími kruhy, a to zvlášť poté, co byl odstraněn zmíněný logothet Theoktistos a vlády se ujal caesar Bardas.
Na základě nepodložených fám, že Bardas udržuje krvesmilný poměr s vlastní snachou, Igantios v lednu 858 (svátek Epifanie) veřejně odmítl vpustit Bardu do chrámu Boží Moudrosti. A co víc, o pár měsíců později odmítl udělit císařovně Theodoře tonsuru, když byla násilně poslána do kláštěra po neúspěšném pokusu o synovo svržení.
Bardas již nehodlal ustupovat Ignatiovým podmínkám a poslal jej do vyhnanství, před tím si ovšem obstaral prohlášní, že se Igantios vzdává úřadu dobrovolně.
Za Igantiova nástupce byl zvolen Fótius, který tou dobou vykonával úřad přednosty císařské kanceláře(protoasekretis).
Fótiova pravověrnost byla mimo pochybnost(jeho rodina byla dokonce za obrazoboreckých nepokojů v exilu, vrátila se až r.842, kdy císařovna Theodora povolala vypovězené zpět), byl však v té době pouhý laik, neměl žádné svěcení.
Pro Bardu to ovšem nebyl žádný problém, takováto situace již nastala a to v r. 784, kdy při prvním pokusu o obnovu kultu obrazů byl za patriarchu zvolen Tarasios.
Stejně jako Tarasios přijal Fótius během několika dní veškerá potřebná svěcení a na hlavní vánoční svátek tj.25. prosince 858 byl vysvěcen za patriarchu.
Právě tato událost způsobila nadlouho rozkol ve východní církvi.
Biskupové věrní Ignatiovi na svém shromáždění v chrámu sv. Ireny prohlásili Fótiovu volbu za neplatnou. Na druhou stranu Fótios na synodě konané roku 869 prohlásil Igantia a další dva biskupy za sesazené. Ignatiovi stoupenci tedy urgovali u  římského papeže.
Fótius sice svoje zvolení papeži oznámil, stejně tak učinil v případě východních patriarchů. V žádném případě však v tomto aktu neviděl žádost o schválení.
Konstantinopolští patriarchové, stejně jako ostatní východní patriarchové uznávali princip „pentarchie“(právo pěti patriarchů suverénně rozhodovat ve svých oblastech, přičemž římskému papeži byl uznáván jako nástupci sv. Petra jen čestný primát, nikoli vyšší pravomoc nad ostatními biskupy).
Mikuláš I.(858-867) vyslal r.861 do Konstantinopole svoje legáty, aby tlumočili jeho rozhořčení nad tím, že byl řádně uznaný patriarcha sesazen , a že na jeho místo nastoupil laik bez předchozího svěcení. Legáti měli zvolení Fótia prohlásit za neplatné a konečné rozhodnutí vyhradit římské kurii.
Fótiovi se ale podařilo lagáty přesvědčit, aby uznali rozhodnutí, na kterých se usnesli účastníci jím svolané synody o pravoplatnosti Ignatiovy abdikace a aby souhlasili s jeho zvolením za patriarchu. Ačkoli tak legáti učinili, Mikuláš tyto dohody neuznal a na synodě svolané roku 863 do Lateránu Fótia exkomunikoval a za řádného patriarchu uznal Ignatia.
V pozadí tohoto sporu je prý také Mikulášova snaha o získání jižní Itálie a Sicílie, nárokoval si také Illyrikum. Papež si podmiňoval případnou ochotu  uznat Fótia za patriarchu právě tímto. Oba požadavky však Fótios rozhodně odmítl, a to prý byla jedna z hlavních příčin papežova neústupného postoje vůči němu. Mezi oběma církvemi ale existovaly i rozdíly v církevní praxi a rozpory v některých dogmatických otázkách. Nejznámější je spor  o tzv. filioque.  

Byzantské církevní misie
Kníže Rastislav se snažil pro svůj stát získat biskupa, jež by vybudoval na Velké Moravě samostatnou církevní organizaci, která by byla nezávislá na franském episkopátu, ale byla by podřízena přímo papeži. Papež tuto žádost odmítl, a tak podal Rastislav obdobnou žádost na území Byzantské říše konstantinopolskému patriarchovi.
Vyhovět Rastislavově žádosti v plném rozsahu samozřejmě nešlo. Patriarcha se rozhodl poslat na Moravu zkušené misionáře a diplomaty, kteří měli zjistit jaké jsou na Moravě podmínky.
Fótiem byli vybráni Konstantin a Metoděj, kteří měli misijní zkušenosti díky působení u Chazarů sídlících v jihoruských stepích.
Pokud vezmeme výsledek cyrilometodějské mise do důsledku, dá se říci, že pro Byzanc skončila neúspěchem.
Samostatné biskupství sice na Moravě zřízeno bylo,ale spadalo pod římskou kurii, Metoděj sice stanul v čele moravské církve, ale jako papežský legát.
Trochu jinak tomu bylo v případě Bulharska.
Bulharský chán Boris(852-889) udržoval s Byzancí dobré vztahy, ale byl velmi opatrný na to, aby se bulharsko nedostalo příliš pod byzantský vliv. Hledal oporu i na Západě, konkrétně u krále Ludvíka Němce. Tomu prý přislíbil, že se nechá pokřtít od západních misionářů.
Události roku 863, kdy Bulharsko zasáhl hladomor, jeho obyvatelstvo podnikalo malé loupeživé výpady kvůli potravinám, kdy Boris před byzantským vojskem kapituloval, přispěly k tomu, že se Boris nechal pokřtít z rukou byzantských duchovních. Kmotrem byl sám Michael III.
I Boris čekal, že Fótius pošle do Bulharska biskupy, a že se jeho  země stane v církevní organizaci samostatnou. Nestalo se tak a zklamaný Boris roku 865 ze své země byzantské duchovenstvo vyhnal a obrátil se se  svými žádostmi na papeže Mikuláše I. Ani on však nebyl ochoten poslat do Bulharska vlastního arcibiskupa, a tak se Boris obrací opět do Byzance.
Očekávání se Borisovi splnilo až v roce 870, kdy Ignatios vyšel jeho žádosti vstříc a jmenoval pro Bulharsko arcibiskupa a několik biskupů. Tomu ovšem předcházela vražda caesara Bardy v dubnu 866, kterou zorganizoval a osobně učinil Basileos, tehdy důvěrník císaře Michaela
 III. Stejný osud čekal i jmenovaného císaře, který byl zavražděn 23.9.867. Basileos, od r. 866 Michaelův spolucísař, se r.867 stává samovládcem.
Caesar Barda, kterého nechal Basileos zavraždit, se těšil veliké popularitě zejména u inteligence, jejímž předním členem byl právě patriarcha Fótius, proto není divu, že hned první den po převratu Basileos Fótia zbavuje funkce patriarchy a posílá ho do vyhnanství. Dne 3.listopadu 867 je na post patriarchy opět dosazen Ignatios. Od Basilea to byl tah, od kterého očekával usmíření Konstantinopole s Římem a rovněž počítal s podporou radikálů, kteří stáli na straně Ignatia.
R.869 byl do Konstantinopole svolán koncil, který měl odsoudit Fótiovo zvolení a dodatečně potvrdit Ignatia jako jediného pravoplatného patriarchu. Jednání skončilo kompromisy a koncil nepřiznal papeži právo rozhodovat o vnitřních záležitostech byzantské církve. Pak přichází ona záležitost s biskupy a arcibiskupy pro Bulharsko.
Mikulášův nástupce Hadrián II.(867-872) se snažil prosadit nároky římské kurie na zmiňované Bulharsko a další oblasti Illyrika, Jan VIII. dokonce hrozil Ignatiovi exkomunikací, ten ovšem r. 877 umírá.
Basileos po neúspěšném pokusu odstranit spory s Římem a nyní si již jist svojí pozicí v zemi, povolává r.875 z vyhnanství Fótia. Fótius se stává učitelem a vychovatelem Basileových dětí a po Ignatiově smrti se ocitá opět na trůně konstantinopolských patriarchů.
Papež Jan VIII. Se tou dobou nacházel ve svízelné situaci, kdy byly římské državy ohrožovány Araby a nutně potřeboval byzantskou pomoc. Fótius vystupoval rovněž mírněji a tak se stalo, že r.879/880 byl na 8. ekumenickém koncilu rehabilitován.
Po smrti císaře Basilea se na byzantský trůn dostává jeho syn Leon VI., který otcův způsob vlády neuznával a vzhledem k tomu, že Fótius pro Leona představoval reprezentanta předchozího režimu, tak jej sesadil. Na Fótiovo místo se dostává nejmladší Leonův bratr Stefan(dosazen r.886). Fótius je opět poslán do vyhnanství a r.891 umírá. Kanonizace se dočkal r.1012. Dodnes je pravoslavnou církví vnímán jako jedna z jejích největších osobností.
Fótiova působnost nezasáhla pouze do oblasti politiky, byl rovněž učenec, filosof, který shromáždil ve své době velké množství poznatků. Zhodnotil jak církevní tak filosofické spisy a zasloužil se o rozvoj vzdělanosti v Byzanci. Mezi jeho nejznámější díla patří:
Bibliothéké, Apanagogé (významné především pro vědu o starověku)
	komentáře k Bibli, theologické polemiky, o církevním právu, dopisy, básně – (Migne PG 101-104).


a) Bibliotéka 
–	výpisky + obsahy 279 knih, z toho 99 světských autorů (31 historiků, z nichž 20 je jinak neznámých). Z filosofie pouze Ainesidémos a novoplatonik Hieroklés.
Významné jsou také informace o dějinách staré křesťanské literatury – Eirenaios, Hippolytos, Řehoř z Nyssy, Eusebios z Kaisareje.
Výpisky jsou uspořádány podle různých hledisek. Někdy uvádí pouze titul několik málo poznámek, většinou ale podává údaje o rozsahu a obsahu a delší doslovné výtahy. Celkově je spolehlivý. Podává také literární a stylistickou kritiku – jde tedy o určitý druh literárních dějin.
Mýribiblion = nesmírné množství knih. U děl charakterizuje také autory a podává životopisné údaje. Vynechává básníky a prozaiky klasického období. Např. pro hellénistické historiky je jediným pramenem našeho poznání.

b) Lexikon – toto slovo se vyskytuje až u Fótia, předtím lexeis.
Stal se jedním ze základních pramenů pozdější řecké lexikografie.
 Lexeón synagógé. Teprve 1959 byl objeven kompletní rukopis. Měl sloužit k ulehčení četby.
– zde jsou zlomky, především k sofistovi Antifónovi.

S jeho jménem je spojena obnova klasických studií, která velmi napomohla dochování starověké literatury.  Fótios pátral po rukopisech s antickými texty a dával je přepisovat.
Filioque: teologická formule zabývající se vztahem Otce(boha) a Syna(Ježíše).Západní církev tvrdí, podstata Boha a Krista je tatáž, duch svatý je jak v Bohu tak v Synu. Naproti tomu východní církev chápe Ježíše jako podstaty lidské nikoli božské, dá se říci, že Kristus je vnímán „pouze“ jako Boží syn.
Otázka filioque přispěla do značné míry ke schizmatu a to jak k malému tak  k definitivnímu (velkému) schizmatu mezi církvemi.
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