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Kanonizacijski postopki v Cerkvi v 
preteklosti in danes
Miran Špelič

V  tem poglavju obravnavamo zgodovinski razvoj postopkov kano
nizacije v katoliški Cerkvi. Izraz »kanon«, ki je sprva pomenil pravilo, 
se je postopoma specializiral tudi na upoštevanje pravil pri potrje

vanju svetosti članov cerkvene skupnosti. Ta postopek se je v zgodovini raz
vijal. Sprva je šlo za nekakšno samoregulacijo in spontano sledenje dogajanju; 
potem imamo obdobje lokalnih kanonizacij, ko je lokalna skupnost odločala 
o primernosti češčenja neke osebe; slednjič pride, tudi zaradi zlorab, obenem 
pa zaradi novih možnosti, do centralizacije, ko se v katoliški Cerkvi vzpostavi 
osrednji organ, ki preverja in potrjuje postopke razglasitve svetništva.

Da ne bi streljali v prazno s kakim kanonom, najprej pobrskajmo po rodov
niku same besede, ki jo obravnava pričujoča publikacija. Prek latinščine (canon, 
canonis) segamo za njo v grščino (κανών), kjer pa ni izključeno sorodstvo s 
semitskim korenom »knn« in »knh«, kar da v hebrejščini »הֶנָק« (kaneh), trstika, 
merilna palica (Ezk 40,3; Raz 21,15).

V krščanstvu se izraz najprej uveljavi v zvezi s pravimi nauki in prakso. Na 
koncilih določijo pravila, ki naj bi se jih držali povsod, tako disciplinska kot 
doktrinalna in to poimenujejo kanoni. In še danes pravo, ki od znotraj regulira 
Cerkev, ni »cerkveno«, ampak je natančneje imenovano »kanonsko pravo«, 
kjer je zakonik zbirka kanonov.

Pogostejša raba izraza se istočasno uveljavlja pri Svetem pismu, ko se v 2. 
stoletju začne oblikovati kanon svetih knjig tako za judovski kakor za krščanski 
del te zbirke knjig. Tudi ta seznam postane neke vrste norma, pravilo. Zani
mivo je, da je dokončno definiran šele po krizi, ki jo povzroči Lutrovo reduci
ranje kanona v 16. stoletju. To je eden od sadov tridentinskega koncila. Samo 
mimogrede omenimo še poznoantično in srednjeveško cerkveno ustanovo – 
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»kanonike«, to je klerike, ki živijo po kanonih oziroma določilih, ki urejajo 
nekatere prvine skupnega življenja v t. i. kapitljih.

V zvezi z obravnavo teme v tej knjigi je zlasti zanimivo, da je izraz iz ome
njenega korena začel označevati postopek razglasitve za svetnika. Alternativna 
izraza bi lahko bila katalogizacija ali albumiranje, saj je šlo za vpis imena v 
katalog ali album (seznam belih). Nikakor pa ne bi bil ustrezen izraz apoteoza, 
čeprav se v ikonografiji pojavi ta motiv in to ime, vendar je zavajajoče. Seveda 
se pojavi, ko ni več živega spomina na antične poganske apoteoze, ki se jim 
je posmehoval celo filozof Seneka s svojo Apokolokintozo (Potikvitev) cesarja 
Klavdija. Že papež Benedikt XIV. (1675–1758) je pokazal na bistvene razlike; 
očitno pa je bilo to tedaj potrebno pokazati, ker je vladalo prepričanje, da gre 
za analogno dejanje.

Pri postopku kanonizacije v Cerkvi lahko ločimo nekako tri obdobja: 
obdobje samodejnih kanonizacij, obdobje lokalnih postopkov in obdobje cen
tralizacije. Slednje je navzoče le v katoliški in le do neke mere tudi v drugih 
krščanskih Cerkvah.

Samoregulacija

Zapisi iz 2. stol. že pričajo o češčenju mučencev. Nevtralni izraz martys, (priča 
i.e. nekega dogodka, lahko tudi na sodišču) je v krščanskem kontekstu dobil 
pomen mučenca, ki v času preganjanja z življenjem in smrtjo izpričuje svojo 
vero v Boga. V dvofazni eshatologiji zgodnje teologije je bil mučencem že 
zagotovljen vstop v slavo, medtem ko se ostalim obeta prej še dolgo obdobje 
življenja v nekakšnem senčnem podzemlju. Posmrtni ostanki mučencev so bili 
že od najzgodnejših časov deležni posebnega češčenja. Na t. i. rojstne dneve 
(dies natalis) mučencev – tako so poimenovali njihov smrtni dan, ker je bil 
to dan rojstva za nebesa – so se kristjani zbirali na njihovih grobovih in tam 
obhajali evharistijo. Morda smemo tukaj kot vezni člen razumeti sv. Ignacija 
Antiohijskega, ki v Pismu Rimljanom piše, da se počuti kot božja pšenica, ki 
naj jo zobje zveri zmeljejo, da bo čist kruh za Kristusa (Pismo Rimljanom, 4). 
Svoje mučeništvo, kateremu se bliža, vidi kot nekakšno dopolnitev evhari
stične daritve. Tako se tudi mučeništvo svetih pričevalcev nekako nadaljuje v 
evharistični daritvi na njihovih grobovih. Literarni dokaz je Passio Polycarpi, 
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arheološki dokaz pa pred pol stoletja odkriti grob sv. Petra (Guarducci, 1960). 
Temu se pridružuje Tertulijanov rek: »Semen est sanguis martyrum« (Apo-
logetik, 50). Relikvije mučenca so dokaz resnosti vere in obenem magnet za 
nove privržence. V prvih stoletjih je podoba idealnega kristjana mučenec. Ta 
postane za lokalno skupnost tudi nekakšna referenčna točka in avtoriteta ter 
zagotovilo pristnosti skupnosti.

Krajevna pristojnost

Po konstantinskem preobratu pa zasledimo premik. Ker so preganjanja pone
hala in ni več novih mučencev, se najprej odkriva stare, pozabljene, zamol
čane. Pol stoletja po Dioklecijanovem preganjanju – analogija z dogajanjem 
pri nas – se ljudje naenkrat spomnijo, kje so pokopali žrtve režimskega div
janja. Tu pa potrebujemo dodatni dokaz, da gre za resnično pristne relikvije. 
V postopek vstopi čudež. Ko sv. Ambrozij Milanski odkrije grob mučencev 
Gervazija in Protazija (med katerima je zdaj tudi sam pokopan), spregleda neki 
vsem znani slep človek, ki je bil celo državni uradnik (Avguštin, Izpovedi, 9, 
7). Podobno se godi v severni Afriki, ko se širi kult prvega mučenca sv. Šte
fana. Prej zelo skeptični Avguštin natanko popisuje vse čudeže, ki se godijo 
ob češčenju Štefanovih relikvij (Avguštin, O Božjem mestu, 22, 8). Navdušenje 
nad slavo mučencev pri shizmatičnih severnoafriških donatistih privede celo 
do deviacije prostovoljnih »mučeništev« in skoraj terorističnih akcij cirkumce
lionov (Tiley 1996, xvi).

Naslednja figura, ki se zaradi spremenjenih razmer prebije do kanoniza
cije, je menih. In tu nemajhno vlogo pri postopku odigra književnost. Skoraj 
paradigmatičen primer ponudi aleksandrijski patriarh Atanazij z Žitjem sv. 
Antona, ki v hipu ponese poznavanje te svetniške osebnosti do meja cesarstva. 
Za marsi koga sporno osebnost tako poglavar krajevne Cerkve integrira v cer
kveno celoto kot močno referenčno točko. Analogno se zgodi na zahodu, ko 
sicer manj viden avtor Sulpicij Sever napiše nič manj odmevno Življenje sv. 
Martina. Za svetništvo torej ni več potrebno mučeništvo, pač pa pričevanje 
(martyria) življenja, kar dokazuje hagiografski curriculum vitae z obveznim 
zaključkom o čudežih, ki so se zgodili na priprošnjo svetnika za časa njegovega 
življenja in tudi po smrti. Vse to je moral potrditi tudi krajevni voditelj Cerkve, 
škof. Če je bil v prvi fazi odločilen vox populi, je zdaj pomemben calamus hagio-
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graphi. Prav od slednjega je bilo odvisno, kako daleč bo prodrlo češčenje. Za ta 
tip svetnikov se je uveljavil tehnični izraz confessor.1

Centralizacija

Več kot očitno je, da se je opisani postopek – če upoštevamo človeške sla
bosti – kar ponujal za zlorabe, ki so ogrožale sam institut kanonizacije (ki 
še nima tega imena) in celo svetništva, seveda le dolgoročno (reakcija prote
stantske reforme). Zato lahko od 9. do 12. stoletja spremljamo nov postopen 
premik. K potrditvi krajevnega škofa so začeli dodajati še potrditev rimskega, 
potem pa je počasi potrditev krajevnega postala tako rekoč odvečna in je bil 
le še papež tisti, ki je razglašal svetnike. To je dokončno določil papež Alek
sander III. leta 1173 zaradi nekaterih prehitrih krajevnih kanonizacij. Inocenc 
III. pa je to leta 1200 potrdil še z bulo. Pri postopku je bilo potrebno natančno 
preveriti življenje kandidata in čudeže na njegovo priprošnjo, vse pa potrditi s 
pričevanji pod prisego.

Eden prvih takih svetnikov je sv. Frančišek Asiški, ki mu je papež Inocenc 
III. potrdil vodilo, naslednik Honorij IV. pa ga je dve leti po smrti že leta 1228 
razglasil za svetnika v Assisiju in ob tem Tomažu Čelanskemu naročil uradno 
hagiografijo. Ohranjeno je tudi besedilo kanonizacijskega postopka za sv. 
Klaro Asiško.

Postopek se je v stoletjih razvijal. Velika novost je povzdignjenje postopka 
na raven rimske kurije in njene kongregacije za obredje v 16. stoletju, kar je 
očitno sad protestantske krize. Svojo vrhunsko dodelavo pa je kanonizacijski 
postopek dosegel pri kanonistu Lambertiniju, ki je postal papež Benedikt 
XIV. Določila dela De Servorum Dei beatifιcatione et de Beatorum canonizatione 
v petih zvezkih (1734–1738) so bila vključena v prvi kodeks kanonskega prava 
1917 in bila merodajna do drugega vatikanskega koncila in njegovih reform. 
Postopek je postal dvostopenjski in še zdaleč ni bil preprost. Zahtevnejša je 

1 Nekoč se je zanj uporabljal slovenski izraz »spoznavalec«, ki pa pomensko sploh ni 
ustrezen. Danes se uveljavlja izraz »pričevalec«, čeprav je bila ta kategorija svetnikov 
po drugem vatikanskem koncilu tako rekoč ukinjena in jo je nadomestilo poimeno
vanje »sveti možje« in »svete žene«.
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bila prva stopnja beatifikacije, ki se je zaključila z brevejem (breve), dovoljenjem 
lokalnega češčenja, kanonisti pa je niso prištevali med nezmotno učiteljstvo. 
Šele druga stopnja je bila kanonizacija. Pogoj zanjo sta bila še dva čudeža po 
beatifikaciji, rezultat pa je bila slovesnejši dokument, bula, ki ne le dovoljuje, 
ampak zapoveduje češčenje v vsej Cerkvi. Postopek je vključeval delo rimskega 
postulatorja in krajevnega vicepostulatorja. Potrebno je bilo narediti informa
tivni postopek, se prepričati o sluhu svetosti in o nečeščenju, pregledati vse 
kandidatove spise z vidika pravovernosti, opraviti vrsto zaslišanj, pripraviti t. 
i. positio in slednjič vse gradivo poslati v Rim na Kongregacijo za obrede, ki je 
bila pristojna za kanonizacije. Po razpravah je bil postopek predložen papežu 
v potrditev in podpis dokumenta. Razglasitev je potekala v baziliki sv. Petra.

Pokoncilska reforma

Reforma kanonskega prava po drugem vatikanskem koncilu je ohranila vse
binske prvine starih postopkov, a jih je olajšala v postopkovnem vidiku. 
Postopek se lahko, razen s spregledom, začne šele pet let po smrti kandidata. 
Potem krajevni škof zaprosi sveti sedež za dovoljenje za postopek, ki ga podeli 
Kongregacija za nauk vere.

Ko se postopek začne, dobi kandidat naziv »Božji služabnik« (servus Dei). 
Škofijsko sodišče izpelje informativni postopek (pregled spisov in pričevanj), 
ki se zaključi, če škof potrdi odlok o junaških krepostih. Vse dokumente (acta) 
se pošlje na Kongregacijo za zadeve svetnikov. Tam dobi zadevo v roke poroče
valec, ki mora iz gradiva pripraviti positio. To dobi v pregled teološka komisija, 
ki jo pregleda in o njej glasuje. Naslednje glasovanje opravijo člani kongrega
cije (škofje in kardinali). Če je izid pozitiven, se postopek nadaljuje, sicer lahko 
ugasne. Papežu pošljejo predlog, naj potrdi junaške kreposti. Njegova odlo
čitev je brezprizivna. Kandidat s tem dobi naziv »častitljivi« (venerabilis). Sledi 
predložitev čudeža, ki ga preiščeta tako teološka kot tudi znanstvena komisija. 
Po njunem glasovanju se odloča še kongregacija in pošlje rezultat papežu v 
dokončno potrditev. Ta korak se lahko opusti pri mučencih, saj je mučeništvo 
sámo razumljeno kot čudež. Ko papež potrdi čudež, je odprta pot k beatifika
ciji. V obredu, ki ga vodi papež ali njegov delegat, se kandidatu podeli naziv 
»blaženi« (beatus) in je s tem dovoljeno njegovo češčenje, a zgolj na krajevni 
(ali v nekem redu) in osebni ravni.
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Na škofijski ravni se tedaj začne postopek za dokaz drugega čudeža. Ko je ta 
potrjen na kongregaciji in ga potrdi še papež, je možna kanonizacija, ki podeli 
naziv svetnika (sanctus) in je omogočeno češčenje v vsej Cerkvi. Ob tej priliki 
je lahko vpisan v splošni bogoslužni koledar, pripravi pa se tudi bogoslužna 
besedila, mašni obrazec in molitveno bogoslužje.

Najodmevnejši postopki v zadnjem času so bili beatifikacija Matere Tereze 
iz Kalkute, beatifikacija in kanonizacija sv. Janeza Pavla II., ki se je začela že 
takoj ob njegovi smrti (vox populi: »Santo subito!«) in je njegov naslednik 
Benedikt XVI. dal spregled od obveznega petletnega čakanja. Odmevni pa sta 
bili tudi kanonizaciji p. Pija iz Pietrelcine in ustanovitelja prelature Opus Dei 
Jožefmarija Escriva de Balaguerja.

Samo še zanimivost: naš jezik za svetnike uporablja poslovenjene različice 
imena, kadarkoli je za to dana možnost. Tako nam ne pride na misel, da bi imeli 
med svetniki Jeana Vianneya. Za nas je to vedno sv. Janez Vianney. Nekateri bi 
slovenili celo priimek. Imamo pa kar nekaj težav, če smo se koga navadili poi
menovati z izvirno obliko, ko še ni bil svetnik, in nam potem bl. Janez Henrik 
Newman ali bl. Karel de Foucauld ne gresta najbolje z jezika.

Svojevrsten primer kanonizacije v Cerkvi zadnjih časov pa so morda tudi 
običajni pogrebni govori, čeprav obrednik opozarja, naj se pri samem bogo
služju ne bi poudarjalo pokojnikovih vrlin. Verjetno se zaradi momenta tolažbe 
v teh govorih izraža trdno upanje v odrešeno stanje pokojnega.

Sklep

Postopek kanonizacije je za Cerkev eden od izrazov petrinske oblasti zave
zovanja in razvezovanja na zemlji in v nebesih (Mt 16,19). Zemeljski odlok 
namreč pojasnjuje, da je neka oseba zagotovo v Božji navzočnosti in kot taka 
vredna posnemanja, češčenja in sposobna priprošnje, skratka, da ima status 
svetnika. Gre tudi za izraz iz veroizpovedi: communio sanctorum, torej vere v 
občestvo, ki sega prek zgodovinskih časovnih omejitev.

Zelo zanimivo pa je, da Cerkev ni nikoli izdelala zrcalne podobe tega 
postopka, ki jo lahko vidimo pri njenem sicer zelo pobožnem članu in celo 
frančiškanskem tretjeredniku Danteju Alighieriju v njegovi Božanski komediji, 
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ko brez pridržkov ne le literarno kanonizira vrsto sodobnikov, ampak jih nič 
manj tudi ne pošlje v pekel med pogubljene. Čeprav so imeli različni mistiki 
mnogo videnj pekla in naj bi celo prepoznavali osebe, ki tam trpijo, pa Cerkev 
niti za Juda Iškarijota ni dala uradne izjave, da bi bil pogubljen.
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