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Bude Ruská pravoslávna cirkev kanonizovať  

Ivana Hrozného a Grigorija Rasputina? 

 

V poslednom čase sa na ruskom „populárnom“ knižnom trhu objavila 

kniha o mučeníkovi Grigorijovi Rasputinovi1. Ide o 638 stránkovú knihu, 

v ktorej je Grigorij Rasputin opísaný ako svätec a duchovný starec. Táto kniha 

nebola vydaná s požehnaním patriarchu Alexeja II., ale ani s požehnaním 

žiadneho iného pravoslávneho biskupa či kňaza. V Rusku dnes vychádza 

obrovské množstvo dobrej duchovnej pravoslávnej literatúry, ktorú je možné 

si bežne zakúpiť. Medzi týmto množstvom sa však môžu nájsť aj pochybné 

diela, ktoré môžu neskúseného čitateľa zaviesť nesprávnym smerom. 

Nečudo, že o dva roky neskôr sa objavuje na verejnosti vestník 

vydávaný vydavateľstvom Ruskej pravoslávnej cirkvi Moskovského 

Patriarchátu, ktorý je reakciou na vyššie spomenutú knihu, kde bolo 

publikovaných viacero cirkevných, vedeckých i teologických autorít pod 

názvom: „Cár Ivan Vasiljevič, hrozný, alebo svätý?“2 Išlo o argumenty Cirkvi 

proti kanonizácii Ivana Hrozného a Grigorija Rasputina.  

Patriarcha Alexej II. vo svojom posolstve kňazom ako aj cirkevným 

radám pravoslávnych cirkevných obcí v Moskve z 15. decembra 2001 

konštatoval, že medzi národom sa začínajú objavovať „ikony“ cára Ivana 

Hrozného, ako aj smutne známeho Grigorija Rasputina. Taktiež sa im 

predčasne začínajú zostavovať tropare a akafisty. Zároveň sa vyjadril, že ide 

o akúsi skupinu ľudí – pseudohorlivcov pravoslávia a zvláštnych zástancov 

monarchie, ktorí by svojvoľne chceli kanonizovať tyranov a dobrodruhov 

a naučiť slabo veriacich ľudí, aby ich začali uctievať. Zvyčajne ide 

                                                 
1 Мученик за Христа и за царя Григорий Новый. Москва 2001.  
2 Царь Иван Васильевич Грозный или святой? Москва 2003.  
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o provokatérov a nepriateľov Cirkvi, ktorí sa usilujú skompromitovať Ruskú 

pravoslávnu cirkev a znevážiť jej morálnu autoritu. Na miestnom sneme v r. 

2000 sa hovorilo o vydavateľstvách, ktoré vydávajú „populárnu“ literatúru 

vyvolávajúcu poverčivosť, strach, pseudoapokalyptické nálady a podporujúcu 

tiež národnostné, konfesionálne a náboženské napätia. Veľakrát sa stáva, že 

takáto provokačná literatúra sa odvoláva na požehnanie od nežijúcich 

hierarchov či kňazov. Cirkev je z kanonického hľadiska kompetentná zakázať 

činnosť takýmto „cirkevným“ vydavateľstvám. Taktiež sa poukázalo na 

organizované hnutie, ktoré by chcelo dosiahnuť kanonizáciu Rasputina 

a Ivana Hrozného. Keď na vyššie uvedené praktické problémy reagovali 

známi teológovia Moskovskej duchovnej akadémie, ich odporcovia a oponenti 

ich nazvali „bohoboreckým klanom“ a synodálne a cirkevné orgány 

pomenovali „anticirkevným loby“...Nejde tu o vnútrocirkevný dialóg, ale je 

očividné, že títo ľudia chcú vniesť do Cirkvi rozkol. Chcú starcov postaviť 

proti hierarchii, ženaté duchovenstvo proti mníšstvu, svojvoľne interpretovať 

ruské cirkevné dejiny podľa potrieb súčasných ideologických a politických 

vášní. Vladimír, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, sa k tomuto vyjadril 

slovami: „...zelóti pravoslávia spôsobujú obrovské škody cirkevnej misii, 

pretože vyháňajú z Cirkvi ľudí, ktorí v nej nie sú veľmi dlho a osobné názory 

„horlivcov“ sú odlišné od oficiálneho názoru Ruskej pravoslávnej cirkvi“. 

K otázke, akú úlohu zohrali v dejinách Ruska Ivan Hrozný či Rasputin, nech 

sa vyjadria historici. V dejinách Ruska bolo veľa významných ľudí, ktorí 

zohrali dôležitú úlohu v štáte, to však neznamená, že Pravoslávna cirkev ich 

musí kanonizovať. Tí, ktorí vystupujú za kanonizáciu Ivana Hrozného 

a Grigorija Rasputina, sledujú necirkevné a pseudoduchovné ciele a chcú do 



65 

 

Cirkvi vniesť pohoršenie a rozkol. Chcú, aby ľudia prestali veriť Cirkvi, chcú 

zdiskreditovať ideu svätosti“. 

Archimandrita Veretnikov, špecialista – historik na túto epochu, sa 

viac venuje otázke o cárovi Ivanovi Hroznom a na otázku, aký vzťah mal tento 

cár k Cirkvi, odpovedá nasledovne: „Za jeho panovania nebolo známe, kde 

boli pochovaní metropoliti, ktorí stali na čele Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

Pripomínam, že jediný metropolita, ktorý zomrel prirodzenou smrťou, bol 

metropolita Makarij. Všetci ostatní metropoliti buď zanechávali svoje katedry, 

alebo boli zosadení. O akej svätosti môžeme hovoriť v tom čase? Ctihodný 

Kornelij, pskovskopečerský divotvorca, bol usmrtený na príkaz Ivana 

Hrozného a bol Pravoslávnou cirkvou kanonizovaný. Môže azda Cirkev 

kanonizovať za svätého aj vraha vyššie spomenutého bohabojného Kornelija?“ 

Významný súčasný ruský teológ a kanonista protojerej Vladislav 

Cypin1 nazýva vyššie spomenutú ideu kanonizácie dvoch historicky známych 

„osobností“ anticirkevnou provokáciou. Niektorí ľudia v Rusku si myslia, že 

Pravoslávna cirkev je slúžkou v rukách politiky. Usilujú sa o to ľudia, ktorí 

chcú v dnešnom Rusku nanovo obnoviť monarchiu. Ide o extravagantnú 

myšlienku „kanonizovať“ samotnú monarchiu, t.j. najlepšiu a najviac Bohom 

požehnanú vládu, ktorá kedy existovala na svete. Ako poukazuje vyššie 

uvedený teológ, práve na zasadnutí synodálnej komisie pre kanonizáciu 

svätých sa ukázali kontakty imperátora Nikolaja II. a jeho manželky 

s Rasputinom ako najväčší problém, ktorý sťažoval ich kanonizáciu. Cárovná 

mohla považovať Rasputina za nábožného človeka s istými darmi a možno ho 

považovala za starca, ale kde je napísané, že cárovná ako človek sa nemohla 

zmýliť? To, že sa cárovná zmýlila, nemohlo byť prekážkou k tomu, aby bola 

                                                 
1 Православная энциклопедия, cit. dielo, s. 80. 
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kanonizovaná. Mučenícka krv je veľmi cenná a zmýva mnohé hriechy i omyly. 

Ak však dnes niekto prichádza s iniciatívou kanonizovať Rasputina a chcel by 

ho vniesť do zoznamov svätcov, ide o zámernú a zlú iniciatívu. Ak uvedomelý 

nábožný človek číta zápisník samotného Rasputina, na prvý pohľad to vyzerá 

tak, akoby sa zoznamoval s bohabojným pravoslávnym človekom1. Avšak 

tieto zápisky nesú v sebe pečať akejsi „svojvoľnej zbožnosti“. Obraz jeho 

„starčestva“ sa veľmi odlišuje od známeho a všetkými uznávaného 

optynského starčestva. V jeho zápiskoch nachádzame kritické poznámky voči 

duchovenstvu a taktiež ľahší a trpený vzťah k hriechu ako k javu, bez ktorého 

nie je možná spása. V duchu preslovútnej národnej múdrosti o tom, že „ak 

nezhrešíš, nemôžeš ani činiť pokánie“ sa horlivci Rasputinovej kanonizácie 

dobíjajú toho, aby Cirkev z tohto uhla pohľadu odobrila hriech. V každom 

prípade obraz „starca Rasputina“ je veľmi vzdialený tomu, čo sa v Cirkvi 

tradične považuje za sväté. Ak v médiách vystupujú kňazi a vyjadrujú iný 

postoj k danej téme ako patriarcha Alexej II., ide o hrubé porušenie cirkevnej 

disciplíny a takýchto duchovných čakajú disciplinárne postihy.  

Známy profesor Moskovskej duchovnej akadémie diakon Andrej 

Kurajev v článku „Grigorij Rasputin ako znamenie ruskej reformácie“ hovorí: 

„V Európe sa uskutočnila reformácia pred 500 rokmi. U nás v Rusku sa trochu 

oneskorila. Čakala na to, kým štát oslabne. Reformácia je laické hnutie. Je to povstanie 

laikov proti cirkevnej hierarchii, a prianie laických aktivistov „riadiť“ Cirkev a podľa 

svojich predstáv vysvetľovať Písmo.“2  

Treba dávať pozor na takéto frázy, ako „národ je ochranca 

pravoslávia“. Treba dávať veľký pozor, aby sa z toho národa následne nestal 

                                                 
1 Treba povedať, že Rasputin nekonal iba zlo a hriechy a že nachádzame v duchovnej 

literatúre aj pozitívne svedectva o jeho osobe. (БЭТТС, Р. – МАРЧЕНКО, В.: Духовник 

царской семьи, архиеп. Феофaн Полтавский, Новый Затворник. Москва 2010, s. 62 - 72). 
2 КУРАЕВ, А.: Григорий Распутин как знамя русской реформации, Москва 2003, s. 35. 
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„demokrat – reformátor“. On sám seba a svojich priateľov stotožnil 

s „cirkevným národom“ a na tomto základe sám seba považuje za „sudcu 

celého sveta“. V liturgických textoch zasvätených sv. Filipovi Moskovskému je 

v kánone utrene nepriamo nazvaný „novým faraónom“ a „novým 

Herodesom“ Ivan Hrozný. Svätý ctihodný Kornilij, igumen Pskovo-

Pečerského monastiera, nazval vo svojich letopisoch pomazaného Božieho 

cára Ivana Hrozného antichristom. 

Veľkú zásluhu na oslávení cárskych mučeníkov mal protojerej Georgij 

Mitrofanov zo Sankt-Peterburgu. Je to najlepší špecialista na cirkevné dejiny 

začiatku 20. storočia. Ako člen synodálnej komisie pre kanonizáciu svätých sa 

mal zaoberať všetkými problematickými témami, ktoré boli proti kanonizácii 

cárskych mučeníkov, ako napríklad krvavá nedeľa, Rasputin... Preto pracoval 

v archívoch a patrične sa ku všetkému vyjadril. Z tohto dôvodu môžeme 

pochopiť a aj prepáčiť vzťah imperátora a najmä cárovnej k Rasputinovi, od 

ktorého závisel život ich syna. Avšak existuje veľmi veľa svedectiev, ktoré 

svedčia o temnej stránke, ktorá sa nachádzala v hĺbke tejto osobnosti. 

V marci 1999, hovorí diakon Andrej, som sa stretol v Štokholme 

s barónkou Ľudmilou Ľandezin-Trubeckou. Tá spomínala, ako tesne pred 

októbrovou revolúciou otec presťahoval celú rodinu z Petrohradu na chatu 

pod Vyborg. Toto územie pripadlo Fínsku, takže sa všetci ocitli v bezpečí. Po 

určitom čase začal túto rodinu pravidelne navštevovať pán Vojejkov – človek, 

ktorý patril medzi úzky kruh ľudí blízkych cárskej rodine. Dospievajúce dcéry 

barónky sa vzácneho hosťa vypytovali na život v cárskom dvore a samozrejme 

aj na Rasputina. Pán Vojejkov potvrdil, že Rasputin disponoval darom liečenia 

a neraz zachraňoval život následníka trónu. Problémom bolo to, že Rasputin 

bol niekedy natoľko opitý, že nebolo možné ho priviesť na dvor a pritom 
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súrne potrebovali jeho pomoc. Preto mu dali do rúk telefón, a keď rozprával 

s cárovičom, krvácanie sa zastavilo... Nakoľko, ako udáva otec diakon Andrej, 

nepoznám pravoslávnych svätcov, ktorí by opití konali zázraky, nemôžem 

uznať Rasputina za svätého. Zdá sa mi, že Rasputin bol jednoducho liečiteľom 

– ezoterikom, akým bol Kašpirovský na začiatku 20. storočia. Alexander 

Dvorkin v článku „Cár Ivan Hrozný a súčasné sektantsvo“, ktorý pred 15 

rokmi obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému: „Teokratické pohľady 

Ivana Hrozného“, okrem iného povedal: „V Rusku sa objavujú skupiny, ktoré 

si žiadajú aj kanonizáciu Stalina. Vraj sa skúma jeho život, pretože údajne išlo 

o tajného pravoslávneho vyznávača“. Každý deň sa objavujú nové mýty. 

Príčinou vzniku takýchto nezmyslov je nízka duchovná a kultúrna úroveň 

ľudí, ktorí sa zjednotili s Cirkvou a tiež masový vstup neofytov. Keďže títo 

ľudia nie sú pripravení, slepo prijímajú všetko od ľudí v chráme, ktorí sa iba 

prednedávnom stali kresťanmi a rovnako niekedy nevedia rozoznať pravdu 

od lži. Nerozumná horlivosť niektorých členov prináša Cirkvi škodu. Tento 

skromný príspevok som si dovolil napísať našim čitateľom z dôvodu, aby naša 

teologická a kresťanská verejnosť vedela o situácii, ktorá sa odohráva v Ruskej 

pravoslávnej cirkvi. Christova Cirkev bola v dejinách vždy vystavená určitým 

politickým či svetským tlakom, a tak tomu bude aj v treťom tisícročí. Vo svete 

je veľa osobností, ktorých si bežní ľudia vážia a považujú ich za „svätých“. 

Avšak skutoční svätí sú iba tí, ktorí žili bohabojne a ľudomilne na zemi, 

a ktorých životy po ich smrti riadne preskúma svätá Christova Cirkev 

a následne ich kanonizuje za svätých.  

 




