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KRESŤANSKÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOS Ť V NIEKTORÝCH 
VÝCHODNÝCH MIESTNYCH CIRKVÁCH V OBDOBÍ STREDOVEKU 

 
Pavol Kochan 

 

Do obdobia stredoveku sa filantropická činnosť Cirkvi na Východe a Západe 

Rímskej ríše1 prakticky nelíšila alebo len čiastočne v niektorých praktických 

otázkach, na ktoré mala vplyv predovšetkým klíma prostredia a spoločnosti, v ktorej 

Cirkev pôsobila. Cirkevná archeológia, respektíve cirkevné umenie nám odhaľuje 

skutočnosť, že sociálna starostlivosť Cirkvi na Západe bola budovaná na siedmych 

pilieroch, skutkoch milosrdenstva.2 V tomto prostredí vidíme zrod rádov, ktoré sa 

zvlášť špecializovali na filantropickú činnosť, podobne ako to vidíme v systéme 

dnešných hospicových zariadení, a osobitne sa tu objavujú aj nasledovníci Vincenta 

de Paula3. Kalvín a Luther prízvukovali sociálnu zodpovednosť diakonov. Na 

Východe sa sociálna úloha diakonskej služby vytráca a špecializované rády zamerané 

na filantropickú činnosť sa na rozdiel od Západného kresťanstva neobjavujú. 

Byzantský systém partnerstva Cirkvi a štátu v otázke sociálnej starostlivosti,4 ktorá sa 

rozvíjala s rozširovaním monastierov, bol vzorom pre ďalšie oblasti života občanov, 

v ktorých sa Cirkev angažovala. S nástupom islamu v Egypte a na Blízkom východe 

                                                 
1 Rozumej Byzantskej ríše. 
2 Porovnaj Mt 25, 34-46. 
3 Vincent de Paul žil na prelome 16. a 17. storočia vo Francúzsku. V dvadsiatich rokoch 17. storočia 
začal organizovať charitatívne bratstvá, ktoré sa skladali väčšinou z dobrovoľníkov na jednotlivých 
farnostiach. Na základe úspechov na farnostiach v roku 1625 založil „Misijnú kongregáciu“, ktorej 
hlavným zameraním bola ľudová misia v krajine. Najvýznamnejšou sa však stala Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky založená v roku 1633, ktorá nebola uzavretá za múrmi kláštorov, ale prichádzala 
do domov ľudí hlavne menej majetného obyvateľstva. Po jeho smrti (1660) ho v roku 1737 pápež 
Lev XIII. vyhlásil za svätého a od roku 1885 za patróna charitatívnych diel a spolkov. Pozri 
<http://www.alfa-studio.sk/vincent/vincent.htm>  
4 O filantropickej činnosti v ranom stredoveku píše tiež KUZMYK, V.: Význam filantropie podľa 
svätého Gregora Teológa. In: Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer: zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v 
Prešove [on-line]. Prešovská univerzita v Prešove, 2009  [cit. 2010-01-20], s. 34-38. Dostupné na 
internete: <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html> 
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po 7. – 8. storočí a neskôr s pádom Konštantínopolu a s rozšírením Otomanskej ríše 

na juhovýchode Európy v 15. storočí sa však historický rozvoj cirkevného života 

vrátane sociálnej starostlivosti prerušil. 

 

1. Sociálna úloha Cirkvi v období po rozpade Byzancie 

Zrod Otomanskej ríše a jej následná expanzia územia hlavne v juhovýchodnej 

časti Európy a na Blízkom východe postavili Cirkev do pozície, ktorá z jednej strany 

znemožňovala dovtedy vykonávanú prax v sociálnej sfére, na druhej strane však 

otvorila kresťanom iné možnosti realizácie sociálnej starostlivosti. Otomanskí Turci 

síce zachovali vnútornú administratívu a niektoré základné práva kresťanov, avšak 

úplne vylúčili Cirkev zohrávať akúkoľvek úlohu v spoločnosti a jej živote. Jednotlivé 

miestne cirkvi sa zamerali predovšetkým na vlastnú pastvu, aby zachovali vlastnú 

vnútornú štruktúru a funkčnosť celého cirkevného spoločenstva. Napriek 

obmedzenosti vnútri ríše kresťania sa mohli angažovať v sociálnej sfére za hranicami. 

Známa je udalosť z polovice 17. storočia, kedy antiochijský patriarcha Makarios 

navštívil Gruzínsko, ktoré nebolo plne pod správou Otomanskej ríše. Makarios sa 

pokúšal o rozvoj sociálnej práce v Cirkvi v takých aspektoch, aké nemohol rozvinúť 

v Sýrii. Obzvlášť bol zainteresovaný v otázke obchodu s otrokmi. Išlo o veľmi citlivú 

otázku, na ktorú Cirkev v celej svojej histórii jednoznačne odpovedala 

antropologickými a christologickými myšlienkami.1 Makarios vykúpil mnoho 

kresťanov a tiež vylúčil jedného biskupa kvôli obchodu s vlastnými ľuďmi. Čím viac 

sa Otomanská ríša rozširovala, tým viac sa pravoslávna Cirkev na Balkáne a Blízkom 

východe uzatvárala do seba a z tejto uzavretosti začala vystupovať až v 19. a 20. 

storočí.2 Výnimkou bola Ruská pravoslávna cirkev, kde sa uchovala historická 

náväznosť sociálnej služby Cirkvi, pričom tento aspekt vytvoril nové obrazy a formy. 

                                                 
1 Viac pozri ŠAK, Š.: Antropologická obnova spoločnosti. In: Cesta obnovy človeka v súčasnej 
pluralitnej spoločnosti. Gorlice 2009, s. 122-131. 
2 Pozri Белопопский, А. Православная диакония (online). [cit. 2009-03-14]. Dostupné na 
internete: <http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Borovoy_ru.htm> 
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V 16. storočí dochádza k stretu dvoch pohľadov na sociálnu úlohu Cirkvi. Zatiaľ 

čo svätý Sergej Radonežský hovoril o mystickej a sociálnej úlohe Cirkvi a jej 

dôležitosť v politickej pozícii a odpovedi na vonkajšie podnety a nebezpečenstvá, 

jeho nasledovníci sa v tomto smere rozdelili. Z jednej strany to bol prepodobný 

(ctihodný) Níl Sorský a jemu blízki ľudia, ktorí boli zásadne proti tomu, aby sa 

monastiere (kláštory) zaoberali spravovaním majetkov, pretože hlavnou úlohou 

mnícha je pomáhať iným príkladom, chudobou a modlitbou a dobročinnosť je 

záležitosťou svetských kresťanov. Na druhej strane tu bol prepodobný Jozef (Iosif) 

Volocký, ktorý prízvukoval, že ak mnísi majú pomáhať chorým a chudobným 

efektívne, potrebujú na to aj určité majetkové zázemie. Tieto myšlienky sa prejavili aj 

v samotnom konaní prepodobného Jozefa a mníchov okolo neho, keď v čase veľkého 

hladomoru denne vydávali stravu pre viac než 70 tisíc ľudí. Konečným záverom tohto 

sporu bol pohľad na úzky vzťah Cirkvi so štátom, kedy by mohla pri vzájomnom 

dialógu Cirkev s podporou štátu rozvíjať celkovú sociálnu politiku v spoločnosti.1 Je 

to jasný obraz vzťahu Cirkvi a štátu v Rímskej (byzantskej) ríši a jeho 

pokračovateľom bola práve slobodná Cirkev v Rusku. Samozrejme aj tu nachádzame 

niektoré historické momenty, ktoré neboli vždy priaznivé. Bolo to napríklad obdobie 

vlády ruského cára Petra Veľkého, ktorý sa snažil oslabiť úlohu Cirkvi v sociálnej 

práci a tiež obdobie vlády Kataríny II. Veľkej, ktorá počas panovania znížila počet 

monastierov a mníchov na polovicu, čím bola oslabená aj sociálna stabilita hlavne 

v oblastiach, kde sa štát veľmi neangažoval, pretože jedným filantropickým 

a kultúrnym centrom spravidla bol monastier. V 19. storočí sociálna služba nadobúda 

nový obraz s novými prejavmi. 

V tomto období sa začínajú objavovať pravoslávne bratstvá a sesterstvá, ktorých 

hlavnými prejavmi v spoločnosti bola hlavne filantropická angažovanosť. Bola to 

hlavne reakcia na prienik a činnosť západného prozelitizmu v západných oblastiach 
                                                 
1 Pozri ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ, В.И. Учение древней Церкви о собственности и милостыне 
(online). Киев 1910. [cit. 2009-09-10]. Dostupné na internete: < http://www.mepar.ru/library/ 
vedomosti/28/101/>. A tiež Белопопский, А. Православная диакония (online). [cit. 2009-03-14]. 
Dostupné na internete: <http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Borovoy_ru.htm> 
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cárskeho Ruska. 19. storočie je známe ako zlatý vek bratstiev, zakladali sa nové 

bratstvá a tiež sesterstvá, ktoré v istom zmysle boli pokračovaním niekdajšej služby 

diakonís v Cirkvi. Vďaka tomuto rozmachu koncom 19. storočia sa každá farnosť vo 

vtedajšom hlavnom meste Ruska, v Sankt-Peterburgu, zaoberala filantropickou 

činnosťou.1 Hádam najznámejšie z nich bolo „Spoločenstvo Alexandra Nevského“, 

ktoré tvorilo 75 tisíc členov, vlastnilo školy, zriaďovalo a spravovalo filantropické 

organizácie, domovy pre siroty, zdravotnícke zariadenia, vývarovne, ale osobitne sa 

zaoberalo problémom alkoholizmu. 

Ďalším veľmi zaujímavým spoločenstvom s filantropickým zameraním bolo 

„Sesterstvo Marty-Márie“ založené svätou mučenicou Alžbetou (Jelisavetou), ruskou 

kňažnou. Vzhľadom k jej pôvodu z čisto luteránskeho prostredia nie je problémom 

pochopiť, že dokázala vytvoriť organizovaný stav diakonís, ktoré sa zaoberali 

predovšetkým starostlivosťou o chudobných. Najväčší vplyv na vznik tohto sesterstva 

mala násilná smrť jej manžela, ruského kniežaťa Sergeja Alexandroviča v roku 1905. 

Po tejto tragickej udalosti zanechala postavenie a s ním spojený život v spoločnosti 

a v roku 1909 zriadila prvé sesterstvo na juhu Moskvy.2 Bolo to spoločenstvo, ktoré 

tvorili ženy z rôznych vrstiev spoločnosti a ich hlavnou náplňou bola služba Bohu 

a blížnemu. Bolo to filantropické a liturgické centrum chudobných štvrtí Moskvy. 

Malo chrám s nemocnicou a ubytovňou pre chudobných a nezamestnaných, ďalej 

domov pre siroty, nedeľnú školu3 s knižnicou. Denne tu žijúce sestry odchádzali za 

chorými do okolitých štvrtí Moskvy. V nemocnici bola poskytovaná bezplatná 

lekárska starostlivosť a ročne  bolo ošetrených okolo 11 tisíc pacientov, lieky boli 

taktiež vydávané bezplatne alebo s nízkym doplatkom a vývarovňa vydávala 300 

obedov denne. V roku 1914 žilo a pôsobilo v tomto spoločenstve takmer sto mníšok 

pod štyridsať rokov. Tragický sled politicko-spoločenských udalostí v roku 1917 mal 
                                                 
1 Pozri tiež štúdiu KUZMYK, V. Sociálne myslenie a služba Ruskej pravoslávnej cirkvi v období 
XII. -XIX. storočia. In: Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2009, roč.  XXXV 
(20), s. 206-212. 
2 Pozri Белопопский, А. Православная диакония (online). [cit. 2009-03-14]. Dostupné na 
internete: <http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Borovoy_ru.htm> 
3 Zaujímavou je aj štúdia o katechetických školách, ktoré rozvinuli svoju prácu 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 69 

za následok aj to, že o rok neskôr bola kňažná Alžbeta uväznená a o ďalší rok 

umučená boľševikmi spolu s ďalšími členmi cárskej rodiny. Priestory sesterstva boli 

zmenené na archív a sestry odvedené do vyhnanstva. Za zmienku snáď stojí aj 

skutočnosť, že miestny snem v rokoch 1917-1918 sa zaoberal otázkou obnovy stavu 

diakonís, ale boľševizmus nasledujúcich desaťročí tieto zámery zastavil.1 

V otázke sociálnej služby v spoločnosti Cirkev vždy predkladala jasné stanovisko 

bez ohľadu na politické, kultúrne alebo iné zmeny v spoločnosti, pretože jej 

prítomnosť ako aj jej činnosť vychádzajú vždy z triadologicko-christologického 

a teda aj antropologického bodu ako bohoľudského živého a vždy jednotného 

organizmu.2  
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