
The Journal of Culture / vol. 7 / No. 1 / 2018 •  35

KlÍČOVÁ SlOVA:
Rasputin, Simanovič, memoáry, osobnost, 
šamanismus

KEywORDS:
Rasputin, Simanovich, memoirs, personality, 
shamanism

Literaturaš která zpracovává ruského vizionáře a spo-
lustrůjce carského osudu Grigorije Jeimoviče Rasputina 
(1871–1916)š je neobyčejně bohatá a rozporuplnáš téma 
samo je nejen strhující. Po více ne  století od jeho smrti 
a po vyprchání dobových politických nálad je i psycholo-
gicky nesmírně zajímavá. 

Náhoda mi přivedla do rukou válečné vydání vzpomí-
nek Rasputinova sekretáře Árona Samuiloviče Simano-
viče (1872–1944)š vydané tehdy pod poněkud zvukoma-
lebným německým názvem Der Zar, der Zauberer und  
die Juden (1943)š originál vy el rusky v Rize roku 1928 
pod názvem Rasputin i jevreji. Za protektorátu vy la  
i v českyš toto vydáníš představující jen překlad německé  
verzeš jsem ale v ruce neměl. Kniha nese jasné stopy di-
vokého propagandistického vyu ití v nacistickém re i-
mu s podrobnými komentáři protestantského teologa 
a psychologa nábo enství Wernera Gruehna (1887–1961)š  
pobaltského Němce a zavilého nacistyš který po válce  
nesměl dále předná et na vysoké kole. Na knize by se 
dala velmi dobře studovat extrémní ideologická zá ť 
proti lidem jiné etnicity či věrovyznání – problém sice 
dnes není tak vyhrocený jako v nacistické éřeš ale celo-
světově porůznu vystrkuje rů ky stále. Je poučné zejmé-
na vidětš jak Gruehn vykládá stejnou činnost na obou 
stranách naprosto různě – zatímco Němec se v boho-
slu bě zcela niterně propojuje s Bo stvím a participuje  
na němš id jen mechanicky odříkává tradiční rituál 
s pověrečnou snahou zajistit si materiální převahu (dnes 
bývá takto zvykem smý let o zvířatech – bobr jen in-
stinktivně vr í dřeva na stavbu své hrázeš zatímco lidský  
zedník uvědoměle na základě svého rozumu klade cihly  
do řad). Jinou interpretační potí  měl Gruehn s Rusy 
(uměl dobře rusky a byl odborníkem na pravoslavnou 
církev): na jedné straně jim připisoval „praindogermán- 

skou“ původnost a prostotuš tedy cosi pro nacisty á-
doucíhoš na druhé straně „primitivní pověrečnost a ko-
rupční zdegenerovanost“š typickou pro tehdej ího 
úhlavního válečného nepřítele. V tomto článku bych se 
v ak chtěl věnovat zejména psychologickým aspektům 
„fenoménu Rasputin“š v knize plasticky a zřejmě velmi 
věrně vylíčeným.

Je s podivemš e tak pozoruhodný mu  jako Simanovič 
nemá (na rozdíl třeba od Rasputinovy dcery Marji) vůbec  
wikipedické stránky v ádném západním jazyceš ač jeho 
kniha vy la i ve dvou německých a rovně  panělskéš 
francouzské a anglické jazykové mutaci (poslední v roce 
2013). Ruské wikipedické stránky máš ale pouze rudi-
mentární a značně odsuzující pro nelichotivé líčení car-
ského dvora (Nikolaj II. byl mo ná subjektivně hodný 
člověk a zcela určitě mučedník bol evického násilíš stát-
ník zásadněj ího formátu ov em ne a za svůj zánik vděčí  
carská moc do značné míry právě jemu). Simanovičova  
pozice byla v silně antisemitském carském Rusku velice  
ojedinělá a prominentní: byl dvorním klenotníkem car-
ské rodiny a jejího ir ího okolí a v některých otázkáchš 
zejména inančně obchodníchš snad i jejím důvěrníkem 
(nelze se nepousmát při jeho líčení carevnyš která byla 
převelice etrná a ráda kupovala různé produkty pod ce-
nou a na splátky). Dodejmeš e idé byli tehdy v Rusku 
vystaveni ne nějaké subtilní ikaněš ale tvrdé diskrimina-
ci na podkladě zákonných předpisů a pogromy nejbrutál-
něj ího typu patřily k bě ným jevům. Není vcelku divuš 
e se Simanovič podle svých mo ností sna il postavení  

svých souvěrců rozmanitými intervencemi zlep itš pokud  
to jen lo. Osobní intervence dvorských oblíbenců a také 
neobyčejná korupce patřily k zcela nedílným součástem 
tehdej í politické ka dodennosti a kniha je líčí tak plas-
tickyš a  čtenáře místy jímá závrať. Simanovič byl mo ná  
v některých rysech dobrodruh a drsný podnikatel bez 
skrupulí (ve dvorských kruzích tehdej í doby jich neměl 
příli  mnoho nikdo)š na ka dý pád v ak byl bystrým po-
zorovatelem a jeho líčení tvoří velezajímavý dokument 
o povaze doby i Rasputina samotnéhoš jeho  znal asi tak 
dobřeš jako nikdo druhý – byl zhruba deset let jeho osob-
ním sekretářem a pověřencem pro správu inančních  
věcí.

Svého „ éfa“ Simanovič ctil a svým způsobem i milo-
valš byť si byl dobře vědom jeho povahových zvlá tností 
(není tak úplně jasnéš kdo komu vlastně éfovalš v někte-
rých popisovaných situacích Simanovič Rasputina i do-
sti drsně „seřval“ – jednalo se spí e o jakousi symbiózu). 
Na knihu nelze klást po adavky přísného historického 
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dokumentu a v popisech četných politických 
pletich se pestře prolíná vlastní pozorování  
s klevetami odposlechnutými ve dvorském 
prostředí. Pokud by byla pravdivá jen polovina 
líčených intrikš korupčních afér a slu eb i pro-
tislu eb (a to nepochybně je)š jest se spí e co 
divitš e ří e vydr ela tak dlouho. Na knize je 
jistě trochu patrná i autorova autostylizaceš 
ale neprovází tento aspekt ve kerou memoá-
rovou literaturu? Jen pár dal ích údajů ze Si-
manovičova ivota: narodil se a vyrostl v Kyje-
věš kde se i prvněš byť jen letmoš s Rasputinem 
setkal. Po Rasputinově zavra dění měl je tě  
nějakou dobu vliv u dvora (mů eme-li věřit  
jeho líčeníš pomocí lístků se jmény zanecha-
nými Rasputinem je tě pomáhal etablovat 
Golicynovu vládní garnituru)š po svr ení cari-
smu byl za prozatímní vlády vyslýchán a věz-
něnš jen s obětováním vět iny majetku a kle-
notů se mu podařilo nakonec vyváznoutš je tě 
nějakou dobu bloudil po občanskou válkou 
zmítaném Rusku. Posléze uprchl do Německaš  
poté pobýval krátce v žmericeš a nakonec  
ve Franciiš kde byl po jejím obsazení nacisty 
internovánš deportován do žuschwitzu a za-
vra děn. Rozhodně je třeba odmítnout Grueh- 

novy domněnky o tomš e byl „pologramot- 

ný“ – mo ná neměl vy í formální vzděláníš  
ale jeho postavení dvorního dodavatele i Ras-
putinova sekretáře něco podobného zcela 
vylučovalo.

Mnohem známěj í postavou je Rasputin 
sám: narodil se v roce 1871 ve vsi Pokrovskoje 
na břehu řeky Tury na západní Sibiřiš nejbli -
ím vět ím městem zde byl Tobolsk. Vlastně 

se příjmením jmenoval Novychš jméno Raspu-
tin byla spí e rodinná přezdívka ve smyslu  
„zpustlík“š „zpiťar“. Vedl rolnické hospodář-
ství a věnoval se i povoznictvíš měl man elku  
Praskovju a několik dětíš rodina ani podnikání  
jej v ak neudr ely na místě. Od dětství se zají-
mal o nábo enství a mystiku a nebýt náhlých  
kontaktů s carskou rodinouš skončil by asi jako  
lokální heretikš nábo enský hloubal a extatik  
(jako chlapec prý uhodlš kdo ukradl jednomu 
chudému mu ikovi jediného koněš co  velmi 
zlep ilo jeho reputaci). Několik měsíců pobý-
val v roce 1898 jako laik v pravoslavném klá -
teře ve Verchoturjiš kde diskutoval s mnichy 
a popy zčásti sektářských směrůš kteří tam 
byli vlastně z trestu (mnichem Rasputin nikdy  
nabylš ač se to často uvádí). Mnoho cestoval 
či se spí e jako poutník pě ky toulal po celé 
Rusiš nav těvoval známé klá tery a při el do 
blízkého kontaktu se v emi vrstvami a národy 
tehdej í neobyčejně pestré ří eš dvakrát dopu-
toval i do Jeruzaléma. V nábo enských otáz-
kách prý se navzdory své negramotnosti jen 
z odposlechnutých fragmentů dobře oriento-

val a byl schopen údajně diskutovat i s teolo-
gy z profese.

kolu vůbec nenav těvoval a mluvil pouze  
ruskyš a to samozřejmě ne spisovněš ale svým 
rodným sibiřským dialektem (jak -tak  psát 
se naučil a  za své petrohradské kariéry)š cizí 
jazyky neznal ádné a jiné zeměš ne  vý e ře-
čenoš nikdy nespatřil. Nicméně to byl člověk 
zcela neobyčejné inteligenceš v ní  se proplé-
tala selská mazanost s obrovskou znalostí lidí 
a sociální zdatností takového stupněš jaká se 
vidí jednou za sto let. Verzí o tomš jak se do-
stal k carskému dvoruš je několikš Simanovič  
uvádíš e jej na nábo enské pouti v Kyjevě po-
tkaly arcikně ny žnastazija a Milicaš dcery 
černohorského kní ete Nikoly I. (pravoslav-
ných panovnických dvorů a tudí  i potenciál- 

ních nevěst pro příslu níky carské rodiny bylo 
velmi málo)š cestující v přestrojení. Rasputin  
je svým vystupováním zcela nadchl a kdy  
prohlásilš e by uměl vyléčit i hemoilická  
krvácení následníka trůnu žlexeje (jeho ne-
moc byla zatím bedlivě tajena)š rozhodly se 
jej pozvat do Petrohradu. Tam se s ním Si-
manovič se el v salonech kně ny Orbeliani 
a vlivné dvorní dámy žnny Vyrubovy (ta pak 
dlouho ila ve Finsku a zanechala rovně  me-
moáry) a stal se na deset let jeho tajemníkem 
a souputníkem.

Simanovič velmi plasticky popisuje Raspu-
tinovu osobnost a zvyky takš jak je z bezpro-
střední blízkosti znal. Oboje bylo mírně ře-
čeno nev ední. V echny prameny popisují 
(a některé dobové fotograie do značné míry 
i zobrazují) fascinujícíš doslova uhrančivýš 
upřený a poněkud nepřítomný pohled jeho e-
dých očí a rovně  jeho neobyčejnýš strhujícíš 
hluboký a zároveň uklidňující hlasš kterým si 
podmaňoval své okolí. Simanovič líčíš e údaj-
ně silou své osobnosti zabránil dvěma poku-
sům o atentátš v jednom případě atentátníci 
odhodili zbraně a začali jej prosit o odpu těníš  
v druhém prý vrahš dokonce Rasputinův po-
tenciální zeťš obrátil zbraň proti sobě a po-
střelil se. I Rasputinova řeč prý byla zvlá tníš 
vyjadřoval se často v krátkýchš přerývanýchš 
tajuplně znějících větáchš některá slova po-
strádala obvyklý význam a působila spí  jako 
zaklínadlo či zvukový ornament. Některé jeho 
rysy a počiny lze označit jako dětinské v obo-
jím smyslu slovaš od přímosti i my lenkové  
neotřelosti a  k podivným magickým labo-
racímš například s vínem (chtěl-li svůj osud 
s někým propléstš nechával jej pít ze své skle-
niceš a naopak a pak zbytky promíchal a dal 
dané osobě vypítš jak Simanovič opakovaně 
poznamenává).

Zejména intenzivně působil Rasputin na 
enyš které fascinoval a v mnoha případech 

i nekontrolovaně sexuálně přitahoval. Fasci-
noval ale i mnoho mu ůš byť mezi jeho nepřá-
teli (Rasputin nenechával lhostejným nikoho) 
výrazně převládali – nepřítelkyně enského  
pohlaví téměř neměl. Okolnostš e Rasputin 
byl i vyhlá ený nemravaš nikterak nebyla na 
kodu jeho presti i bytosti rozmlouvající se 

zásvětím – archaická mysl celou věc takto vidí 
od pradávnaš starořecké hagios znamenalo 
„svatý“ i „ohavný“ zároveň. Pokud světec mo-
derního západního typu nekouříš nepiješ neko-
puluje atd.š jen zřídka bývá význačný i něčím 
jiným (básník Skácel výsti ně pí eš e zmizí-li  
v ichni jeho čertiš opustí jej i v ichni andělé). 
Zcela podle tradice amanů archaických kultur  
(nezapomínejme ani na amanismus sibiřskýš 
byť roz ířený jen u neruských etnik) se Ras- 

putin uvádělš zejména ře il-li nějaký problém 
či se viděl nucen odrá et nějakou zá tiplnou 
atakuš do stavu vytr eníš ne ov em mucho-
můrkovým či ayahuaskovým odvaremš ale  
obrovskými mno stvími alkoholu. Oproti bě -
ně roz ířeným představám nepil vůbec vodkuš 
ale pouze vínoš zejména madeirské a portské. 
Vět inou během spánku v noci pak docházel  
k náhleduš jak celou krizi vyře itš a působil 
pak prý ráno jako vyměněný. V doběš kdy u  
uměl trochu psátš si při takovýchto příle itos-
tech dával pod pol tář lístek se zaznamena-
ným přánímš v dřívěj ích dobách prý svá přání 
vyřezal do dřevěné hole a tu rovně  kladl pod 
pol tář. Údajně dokázal správně předpovědět 
řadu budoucích událostíš například zavra dění  
premiéra Stolypina v Kyjevě (správně o etřené  
nevědomí je pro ka déhoš nejen pro dvorské  
vizionářeš lep í ne  příslovečný poplu ní dvůr 
a umo ňuje z různých podvědomě zachyce-
ných náznaků anticipovat věciš které jiným 
zcela ujdou).

Neméně fascinující byly Rasputinovy 
schopnosti psychosomaticky léčit (někdy po-
u íval i různé byliny). Neomezenou důvěru  
cara i carevny si získal zejména tímš e se mu  
v dy povedlo podstatně zlep it stav careviče  
žlexeješ který často z drobných ranek či 
z nosu hrozil vykrvácet a hysterická nálada  
celého dvora kolem něj mu jistě nepřidávala.  
Rasputin jej v dy bez problémů uklidnil  
a krvácivá ataka pře la (to se stalo poprvé 
v roce 1905) – v pozděj ích dobách k tomuto  
účelu stačil i telefonický rozhovorš ba i tele-
gramš který careviči přečetli. Radikální vylé-
čení zděděné hemoilie se mu samozřejmě  
nepodařiloš byl ale neskonale úspě něj í ne  
v této věci zcela bezmocná medicína jeho 
doby. Rovně  uměl sugestivně potlačovat ca-
rův sklon k nadměrné konzumaci alkoholuš  
úspěch v ak prý trval jen dva a  tři týdny 
a pak se celá procedura musela opakovat – car 
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údajně v dy smlouvalš aby „suchá“ perioda 
byla co mo ná krátká. Simanoviče samotného  
podobně zcela vyléčil z jeho gamblerství  
(Simanovič vlastnil několik kasin a jednalo se 
u něj o cosi jako chorobu z povoláníš asi jako 
kdy  začne enkýř pít)š problém prý se v ak 
vrátil ihnedš jak byl Rasputin zabit. I Sima-
novičova syna údajně vyléčil z jakéhosi ochr-
nutí spojeného s třesem končetin. Simanovič 
sám o Rasputinových mimořádných schop-
nostech neměl ani stín pochybš byť vědělš kde 
mají své hranice. Stopu pochybností o vlast-
ních schopnostech i vlastním vy ím poslání 
neměl ani Rasputin sámš je otázkaš zda v jeho 
případě vůbec mluvit o „podvodníkovi“ – tím 
je v typickém případě tenš kdo vědomě a zá-
měrně podvádí jiné. Rasputin spí e bezohled-
ně mocensky i jinak kořistil ze svého spole-
čenského úspěchu (domníval seš e carské 
rodiněš které si převelice vá ilš skutečně věrně 
slou í) a viděl v tom „příjemný vedlej í úči-
nek“ svého poslání.

Mnoho papíru bylo popsáno o jeho zcela ne-
obyčejném sexuálním apetitu i výkonnosti  
a rovně  Simanovič celou věc líčí značně po-
drobně. Sexuální pletky s Rasputinem patřily 
takříkajíc k dobovému koloritu dam vy í pet-
rohradské společnosti a Rasputin se za vstříc-
nost tohoto typu odvděčoval tímš e díky svým 
konexím přímo v carské rodině dosazoval je-
jich man elyš bratry a v některých případech 
i syny na prominentní místa. Tato jeho „ těd-
rost“ spojená s naprostou nekompetencí pro 
výběr kandidátůš o jejich  schopnostech a také 
povinnostech na novém slu ebním postu ne-
měl ani mlhavé představyš představovala jeho 
nejzhoubněj í vliv na chod carského státuš 
který těmito počiny téměř paralyzoval. Později 
bylo velmi obtí né rozli itš které z dam přivádí 
extatické nad ení nad vizionářem a které tou-
ha po protekci pro své blízké – důvody se často 
proplétaly. Při příli  veliké ochotě prý Raspu-
tin některé ze svých ctitelek odmítal a s mo-
ralizujícím napomenutím je poslal domůš nej-
víc naopak tou il po těchš které musel pracně 
„dobývat“. Vysokým aristokratkám někdy ce-
lou věc prezentoval takš e oddání se prostému 
mu iku je „naučí pokoře“ (urá ení aristokratůš 
kteří k němu s rozmanitými ádostmi houfně 
proudiliš a dávání ostentativní přednosti oso-
bám „z lidu“ pro raketově úspě ného venkova-
na představovalo značné a často realizované  
potě ení).

Svou mu ickou image si Rasputin bedlivě  
pěstovalš byť zřejmě nebyl tak zpocený 
a umouněnýš jak se někdy líčí (kdy  se dámy 
z vysokých kruhů třely o jeho holínky a líbaly  
ješ někdy prý je natíral schválně asfaltem).  
Ostentativně si zachovával v echny manýry  

venkovanaš například jedl rukamaš ač třeba 
telefonuš tehdy vrcholné technické novinkyš 
u íval rád a hojně (carským man elům ka dé 
ráno v deset hodin pravidelně volávalš osobní  
náv těvy v dosti vzdáleném Carském Sele si 
rezervoval jen pro naléhavěj í zále itosti). 
Stal se ov em v jistých aspektech mu ikem 
„salonním“š se saiánovými holínkamiš hed-
vábnou ruba kou a bobřím ko ichem a čap-
kou. Na rozdíl od pečlivě učesané a naolejova-
né „pě inky“ na hlavěš jí  si zakrýval i jakousi 
podko ní bouliš mu divoce rozje ený vous zů-
stal a  do konce kariéry. Rasputin údajně vů-
bec nejedl maso z teplokrevných zvířat ani 
cukroví a koláčeš jen rybyš různé varianty rus-
kého chleba a s obzvlá tní chutí brambory 
a ovoce. Krom opilosti „rituální“ také velmi 
často vyrá el na divoké tahy po nočních pod-
nicích a jeho fyzická kondice a odolnostš stej-
ně jako vá nivostš s jakou tančilš současníky 
zcela fascinovala a  okovala. Odolnost proje-
voval na v ech rovinách: po atentátu pomate-
né útočnice Gusevyš která muš snad z návodu 
jeho církevních nepřátelš vedených mnichem 
Iliodoremš probodla a nařízla přesně den po 
sarajevského atentátu v jeho rodné sibiřské 
vísce břicho (právě přebíral telegram o této 
události)š se zcela nečekaně brzy vzpamatovalš  
poté co pře il desetihodinový transport na 
selském vozíku do tyumenské nemocnice 
a následnou operaci. I před poslednímš literár-
ně často zpracovávaným a konečně úspě ným  
atentátemš který organizoval kní e Felix Jusu-
pov a jeho přáteléš spořádal údajně několik 
gramů cyankáli ve víně bez vět ích následků 
(tento detail Simanovič nezmiňuje) a potéš co 
byl zastřelen mnoha ranami z revolveruš se  
je tě vzpamatoval a pokou el se prchnout 
(podle Simanoviče dokonce je tě podruhé 
o ivl po vsunutí pod led na Něvěš je tě se vy-
krábal venš ale poté zmrzl).

Rasputinš ač původem čistokrevný Rus 
a rozhodně svým krajanům přátelsky naklo-
něnýš měl velkou slabost pro příslu níky té-
měř v ech men in carské ří e: pro idyš ruské  
Němceš Gruzínyš žrményš Cikány i dal í a dě-
lal leccos pro jejich podporu. Zejména ruských  

idůš jejich  postavení bylo nejprekérněj íš se 
často u cara zastávalš někdy i na Simanovičův 
podnět. Prosadit jejich zrovnoprávnění se mu 
ale přes značnou námahu nepodařiloš podob-
něš jako zabránit vstupu Ruska do první svě-
tové války. Zcela správně tu ilš e tento ne-
ťastný krok povede k pádu carské moci (také 

jeho pádu vlastnímu) a následnému eskalová-
ní nejrůzněj ích běd. Údajně jen ta okolnostš 
e byl v kritické době po sibiřském atentátu  

v nemocniciš zcela neschopný transportuš 
a jím odeslané telegramy neměly na cara zda-

leka takový vliv jako osobní audienceš způso-
bilaš e Rusko bylo do války zata eno (je fas-
cinujícíš e oba atentátyš pro rozpoutání války 
zřejmě klíčovéš proběhly téměř současně). Po-
tom se alespoň sna il pohnout cara k sepa-
rátnímu míru s ústředními mocnostmiš tak e 
byl pova ován mnohými za německého agen-
taš zřejmě nedůvodně. Rasputin nebyl samo-
zřejmě ádný demokrat nového typuš ale snil 
o velké rolnické ří i pod carským vedením 
a Stolypinovy reformy se mu zdály oním pra-
vým opatřením. Proto jej velmi mrzeloš e car 
přes jeho varování Stolypinaš který mu nebyl  
po chutiš zřejmě obětoval – Rasputinš jak u  
poznamenánoš nějak tu il blí ící se atentát  
i následující proti idovský pogrom v Kyjevě  
(atentátník Bogrov byl mladý idovský revo-
lucionářš zároveň ale i agent carské policie 
a byl podezřele brzy obě en – celá věc je po-
dnes velmi nejasná).

Čím Rasputin cara a jeho enu tak fascino-
val? Nejen svými psychosomatickými léčivý-
mi účinkyš ale také přirozenou vitalitou a i-
votní opravdovostíš čímsiš co se v jejich okolí 
téměř nevyskytovalo. Měli ho za „jediného 
upřímného člověka“ ve svém okolí a konzul-
tovali jej o radu ve v ech osobních i státních  
zále itostech. Tyto rady Rasputin ochotně 
udílelš často i ve věcechš o nich  neměl ani 
stín ponětí – tamš kde si vůbec nevěděl radyš 
někdy krátce konzultoval Simanoviče. Nejen 
caroviš ale i různým jiným suplikantům velmi  
ochotně plnil v echna jejich přáníš co  mu 
kontakt se samotným zdrojem moci velmi 
ulehčoval (ka dý den po poledni udílel hro-
madné audience a jeho důmš vedený jeho ne-
teřemi a dceramiš se po vět inu dne hem il 
obdivovateli a zejména obdivovatelkami). Po-
cit moci a autority mu byl nad majetek – ač 
dostával velké peně ní i věcné daryš vbrzku je  
rozdal či prohýřilš hromadění penězš s nimi   
neuměl příli  zacházetš nepatřilo do jeho prio- 

rit. Jeho úspěch v tomš jak manipuloval s ce-
lým carským dvorem i státním aparátemš mu 
posléze zjednával početné nepřáteleš zčásti 
ze závistiš zčásti z upřímné snahy zbavit Rus 
temné amanské postavy neprůhledně mí-
chající úděly jiných i ří e jako celku. Závislost  
carské rodiny na Rasputinovi se podobala 
vztahu jiných k tvrdým drogám – heroin je je-
jich největ í a v zásadě jednou ivotní rados-
tí i tímš co pod nimi podřezává větev (nejrůz-
něj í kolísání carské přízně i Rasputinův boj 
s církevní hierarchií v pozděj ích letech líčí 
Simanovič jen letmo).

Pozoruhodný byl i Rasputinův testamentš 
který nechal sepsat krátce před svým zavra -
děním (Rasputin o svých nepřátelích a jejich 
záměrech dobře vědělš ale mnoho si z nich ne-
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dělalš klidně el i do zjevného nebezpečíš ne-
schopný opustit místo svého pohádkového  
vzestupu). V testamentu carovi prorokuješ e  
zabijí-li ho rolníciš bude car i jeho potomci  
je tě dlouho a poklidně vládnoutš zabijí-li jej  
v ak carovi příbuzní a aristokratiš dynastie se 
zhroutíš carská rodiny do dvou let zahyne a do  
pětadvaceti let bude po ruské lechtě veta. 
Nastala druhá alternativa. Rasputin té  cara 
i carevnu často zval na náv těvu k sobě domů 
do Pokrovskéhoš ti to sice vágně přislibovališ  
ale nikdy neučinili v tomto směru jakýkoli 
krok. Kdy  pak byli vezeni v roce 1917 do vy-
hnanství na Sibiřš vedla cesta z Tobolska do 
Jekatěrinburku právě přes Pokrovskoje a ko-
lem Rasputinova domu. Hlídkaš která tam byla 

nucena z jakéhosi jiného důvodu zastavitš 
v ak carské rodině nedovolila setkat se s jeho 
příbuznými.

V době jeho petrohradského pobytu s ním 
ily v městě dcery Marja (vlastně Matrjona) 

a Varja (Varvara)š naopak jeho enaš syn Dimi-
trij a starý otec ili dále na Sibiři a jen občas  
ho nav těvovali (i Rasputin sám jezdil ka dé  
léto alespoň krátce do rodné vsi). Jeho ena 
Praskovja prý sná ela jeho neustálé milostné  
avantýry s naprostým klidem a slovy: „V ak má  
dost pro nás pro v echny!“ Marja (1898–1977)š  
Rasputinovi povahou údajně nejpodobněj íš 
po dvou krátkých man elstvích zdárně opusti-
la Ruskoš vedla pak dobrodru ný ivot s cirku-
sem a vydala několik knihš v nich  svého  

otce bezvýhradně hájila. I Varja dostala údaj-
ně v roce 1923 povolení vystěhovat se z Rus-
kaš ale snad protoš e se pokou ela vyvézt zá-
pisky o posledních měsících carské rodiny 
v Jekatěrinburkuš byla popravena či zahynula 
ve vězení. Sto let je jistě dlouhá doba a věcná 
fakta jsou dnes nezřetelněj í ne  kdy předtímš 
ale fenomén Rasputinš svého času charakte-
rizovaný pro svou rozporuplnost a pojmovou 
neuchopitelnost na imi prostředky jako „sva-
tý čert“š nepřestáváš aspoň z psychologického  
hlediskaš fascinovat podnes. Simanovičova 
kniha by si pak zaslou ila jako zajímavé do-
bové svědectví nový český překlad s historic-
kým komentářemš který by ji dne nímu čtená-
ři přiblí il.
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