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ABSTRAKT 

 

Název: Otázka svobody a poslušnosti v díle svatého Ignáce z Loyoly 

 

 

Abstrakt: Práce se zabývá otázkou svobody a poslušnosti v díle svatého Ignáce 

z Loyoly a podává základní přehled o literárním odkazu tohoto španělského mystika. 

Metodou analýzy bylo čerpáno z jeho tří knih (Duchovní cvičení, Konstituce, Vlastní 

ţivotopis) a ze dvou dopisŧ o poslušnosti. Závěrem je, ţe poslušnost a svoboda jsou v pojetí 

Ignáce z Loyoly v podstatě slučitelnými pojmy ve smyslu vnitřní svobody podle křesťanské 

tradice. Ignácovým přínosem pro mystickou literaturu bylo to, ţe kladl dŧraz na vlastní 

zkušenosti jedince a na jeho individualitu. Nepopisoval dopodrobna své extatické záţitky, ale 

spíše mystiku všedního dne a usilovné hledání Boţí vŧle. 

 

 

 

Klíčová slova: Ignác z Loyoly, poslušnost, svoboda, Duchovní cvičení, Vlastní 

ţivotopis, Konstituce, mystická literatura. 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: The Question of Liberty and Obedience in the Work of Saint Ignatius of Loyola 

 

 

Abstract: The thesis investigates the question of liberty and obedience in the work of 

Saint Ignatius of Loyola and offers a basic survey of the literary heritage of the great Spanish 

mystic. Three of his works (Spiritual Exercises, Autobiography and Constitutions) and two 

letters dealing with obedience have been used as the sources and analyzed. In conclusion, the 

obedience and liberty in the interpretation of Saint Ignatius of Loyola are in substantial 

agreement and compatibility in the sense of inner freedom according to the Christian 

traditions. Saint Ignatius´ contribution to the mystic literature was the fact that he emphasized 

one´s own experience as the individual experience of an autonomous personality. Rather than 

to describe in detail his own ecstatic feeling he aspired to capture a day-to-day mysticism and 

his intensive pursuit of God´s will. 

 

Key words: Loyola (St. Ignatius of), obedience, liberty, Spiritual Exercises, 

Autobiography, Constitutions, mystic literature. 



 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Título: La cuestión de la libertad y la obediencia en la obra de San Ignacio de Loyola 

 

 

Descripción: El presente trabajo analiza la cuestión de la libertad y la obediencia en la 

obra de San Ignacio de Loyola y ofrece una vista general sobre la aportación literaria del 

místico español. Para el método analítico hemos usado sus tres libros (Ejercicios espirituales, 

Constituciones, Autobiografía) y sus dos cartas de la obediencia. Llegamos a la conclusión de 

que los conceptos de la obediencia y la libertad de San Ignacio de Loyola son compatibles en 

el sentido de la libertad interior según la tradición cristiana. La aportación de San Ignacio de 

Loyola a la literatura mística fue que hizo hincapié en la experiencia interior propia y la 

individualidad del hombre. No describió detalladamente sus éxtasis místicos, sino la mística 

de la vida cotidiana y la búsqueda afanosa de la voluntad de Dios. 

 

 

Palabras claves: Loyola (San Ignacio de), obediencia, libertad, Ejercicios 

espirituales, Autobiografía, Constituciones, literatura mística.  
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ÚVOD 

Svatý Ignác z Loyoly (1491-1556) je v českém prostředí v povědomí především jako 

zakladatel jezuitského řádu (Tovaryšstva Jeţíšova). Znalci křesťanské a duchovní literatury 

moţná četli jeho dvě nejznámější díla Duchovní cvičení (Ejercicios espirituales) a Vlastní 

ţivotopis (Autobiografía), která byla přeloţena do češtiny. Domníváme se však, ţe 

z literárního hlediska je Ignác z Loyoly v českých hispanistických kruzích zatím 

nedoceněným autorem. Ačkoliv se sám spisovatelem stát ani v nejmenším nechtěl, jeho práce 

poskytují osobité ztvárnění vnitřního světa a tajŧ lidské duše. 

Španělský mystik, Ignác z Loyoly, je jedním z nejvýznamnějších spirituálních autorŧ 

šestnáctého století. Vliv jeho Duchovních cvičení na mystickou literaturu je veliký, dokonce 

i přes to, ţe tato kniha nebyla dříve volně šířena, protoţe byla určena jen pro potřeby 

Tovaryšstva Jeţíšova. 

Duchovní cvičení, Konstituce (Constituciones), Vlastní ţivotopis i četná Ignácova 

korespondence v sobě ukrývají metody a myšlenky tohoto křesťanského mystika, kterého 

láska k Bohu vedla k usilovnému hledání Boţí vŧle. K touze odevzdat se pokorně do sluţeb 

Boha a poslušně plnit jeho záměr. 

Poslušnost je typickým znakem řádu Tovaryšstva Jeţíšova, který Ignác z Loyoly 

zaloţil. Proč měla pro Ignáce poslušnost takovou dŧleţitost? Jakou konkrétní poslušnost měl 

Ignác na mysli? Jakým zpŧsobem učil tovaryše této ctnosti? A hlavně jakým zpŧsobem je 

slučitelná poslušnost se svobodnou vŧlí člověka, ve kterou Ignác věřil? To jsou některé 

z otázek, na které budeme hledat v této práci odpověď. 

Při hledání odpovědí budeme čerpat ze zmiňovaných Ignácových textŧ a všímat si, 

jakým zpŧsobem ztvárňuje své myšlenky v těchto dílech. Budeme se snaţit také upozornit 

na hodnotu literárního odkazu, který nám Ignác z Loyoly zanechal i přes to, ţe tvořit 

literaturu nebylo jeho primárním záměrem. Zjistíme, co mají jeho tři nejdŧleţitější knihy 

společné a v čem se jedna od druhé liší. 

Neţ začneme, chtěli bychom ještě upozornit na to, ţe Ignác z Loyoly byl věřící 

křesťan, mystik, světec. Víra a láska k Bohu se staly určující osou jeho ţivota. Proto i jeho 

pojetí poslušnosti a svobody vŧle je pojetí křesťanské a mystické. Nejdŧleţitější byl vţdy pro 

Ignáce duchovní rozměr, proto veškeré své ţivotní úsilí vztahoval „k větší slávě Boţí“
1
. 

                                                 

1
 Heslo Tovaryšstva Jeţíšova, latinsky: Ad maiorem Dei gloriam. 
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K jednotlivým kapitolám 

První kapitola, „Historický kontext Ignáce z Loyoly“ má slouţit jako základní úvod 

do křesťanské a mystické tematiky a dobové situace. Obsahuje také poměrně podrobný 

ţivotopis autora s ukázkami z jeho Vlastního ţivotopisu. 

Druhá kapitola „Literární odkaz svatého Ignáce z Loyoly“ podává celkový přehled 

o Ignácových textech a o nutné hranici jeho literárního odkazu, které si jsme vědomi. Zároveň 

v ní poukazujeme na to, čím nás autor zaujal a proč chceme jeho dílo zviditelnit. 

Třetí kapitola „Svobodná vŧle a poslušnost v renesančním myšlení“ uvádí do tematiky 

svobody a poslušnosti na počátku moderní doby, v šestnáctém století. 

Kapitoly číslo čtyři aţ sedm se zabývají analýzou otázky svobody a poslušnosti v díle 

svatého Ignáce z Loyoly. 
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1 HISTORICKÝ KONTEXT IGNÁCE Z LOYOLY 

1.1 Křesťanství 

Křesťanství je monoteické náboţenství, tzn. je zaloţené na víře v jednoho Boha. 

Hlavním nosným prvkem křesťanství je víra v Boţího Syna Jeţíše Krista, v jeho spasitelství a 

zmrtvýchvstání. Tím se křesťanství liší od judaismu (ţidovství), se kterým má společný 

pŧvodní základ zapsaný ve Starém zákoně. Křesťanství však nečerpá pouze ze Starého 

zákona, ale také z Nového zákona, který popisuje ţivot Jeţíše Krista očima jeho učedníkŧ – 

apoštolŧ. Starý a Nový zákon se souhrnně nazývá Bible nebo téţ Písmo svaté. Bible je 

základní křesťanskou knihou. Nový zákon obsahuje celkem 27 spisŧ z doby mezi lety 51-130.
2
 

V naší práci budeme nejčastěji citovat listy apoštola Pavla, kterých je celkem sedm: List 

Římanŧm, dva listy Korintským, listy Galatským a Filipským, První list Tesalonickým a list 

Filemonovi. Pavlovi je také připisováno autorství listŧ Koloským a Efezským, zde se však 

názory vědcŧ liší.  

Podle Nového zákona Jeţíš Kristus přinesl osvobození od hříchŧ svým utrpením na 

kříţi všem lidem, kteří v něj uvěří. Apoštolové se snaţili po jeho smrti šířit křesťanskou víru 

a zavést přísnější etické normy chování nenásilným přesvědčováním o pravé svobodě 

v křesťanském zpŧsobu ţivota a „v Kristu“. Církev, která tímto vznikla, je věřícími chápána 

jako nadpřirozená a duchovní veličina.
3
 Apoštol Pavel velmi často ve svých listech popisoval 

společenství věřících v Kristovu spásu jako tělo, „ve kterém je Kristus hlavou a věřící jsou 

údy“
4
. 

V ţidovsko-křesťanském pojetí je svět místo, kde spolu zápasí dvě síly o lidské duše. 

Tyto dvě síly představuje Bŧh a ďábel, přičemţ Bůh je pravým tvŧrcem světa (Stvořitelem) i 

tvŧrcem duší (Otcem). Ďábel (nebo téţ Lucifer, Satan, či Antikrist) je padlý anděl, sluţebník 

Boţí, který se vzepřel Bohu, stal se jeho protivníkem. Bŧh znamená pro křesťany nejvyšší 

dobro a lásku, Lucifer je ztělesněním zla a nenávisti. Protoţe byl Lucifer stvořen Bohem, 

povaţuje křesťanské náboţenství za převaţující sílu Boha a říká, ţe ďábel bude nakonec 

přemoţen. Tím se křesťanství brání dualistické představě světa jako zápasu dvou 

vyrovnaných sil dobra a zla. 

                                                 
2
 PAWLOWSKY, Peter. Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Přeloţil Jan Sokol. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 

14. 
3
 FRANZEN, August. Malé dějiny církve. Přeloţil Bedřich Smékal. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2006, s. 19. 
4
 Ibid. 
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Pro získání detailnějšího pohledu na křesťanství doporučujeme citovanou knihu 

Augusta Franzena Malé dějiny církve. Tento velmi stručný přehled má pouze nastínit 

křesťanskou tematiku tak, aby bylo moţné naší práci porozumět. 

1.2 Mystika 

1.2.1 Základní pojmy mystiky 

Slovo mystika pochází z řečtiny (mystikos) a znamená učení, které se snaţí o přímý 

kontakt s Bohem nebo s boţským.
5
 Je to nauka zabývající se studiem duchovních zkušeností 

při hledání takového spojení. Podle Evelyn Underhill mystika představuje „základní 

náboţenskou zkušenost člověka“
6
. Sainz Rodríguez vnímá mystiku v rámci nadpřirozených 

vztahŧ, kdy Bŧh pozvedá lidskou duši nad hranice běţných přírodních zákonitostí.
7
 

Mystický kontakt je náboţenská praxe, přímé setkání s Bohem, bohy nebo s boţským 

zbavené všech rušivých elementŧ zaloţené na osobní zkušenosti. Člověk, který takové setkání 

s Bohem zaţívá, se nazývá mystik. Svou vlastní zkušeností se mystik liší od mystického 

filosofa, který o poznatcích získaných touto zkušeností pouze přemýšlí.
8
 Mnoho mystikŧ je 

zároveň mystickými filosofy, ale ne kaţdý mystický filosof je zároveň mystik.  

Mystikové se často uchylují do samoty, aby mohli ničím nerušeni spojení s boţským 

navázat. Prostředky, které k navázání kontaktu obvykle pouţívají, jsou: kontemplace 

(soustředěné přemýšlení, ponoření v sebe, pozorování), introverze (obrácení se do nitra), 

modlitba (rozmluva nebo prosba k bohu, mŧţe být vnitřní nebo vnější), meditace 

(prohloubení soustředění s dosaţením změněného stavu vědomí, v některých náboţenstvích 

znamená meditace rozumové přemítání nebo druh modlitby), nazírání (pohled na určitou věc 

a přemítání o ní), rozjímání (zahrnuje nejen intelektuální aktivitu, ale celou bytost s jejími 

pocity), atd. 

Mystická zkušenost mŧţe mít za dŧsledek osvícení, získání nového náhledu či 

souvislostí, ve kterých je vnímán svět jako celek. Konečným cílem mystika je trvalé spojení 

s Bohem nebo s boţským. Mystickou zkušeností mŧţe být slyšení hlasŧ, vidění obrazŧ nebo 

symbolŧ, pocit lásky, vnitřní klid, ale také extáze a vytrţení. Ve skutečnosti se ale jedná o 

                                                 
5
 CROSBY, Charles. „Mystics and Mysticism – Who Are These Mystics and What is Mysticism?“ In 

<http://mysticismsite.info/mystics-and-mysticism-who-are-these-mystics-and-what-is-mysticism-part-1/> 

[30. 11. 2010]. 
6 

UNDERHILL, Evelyn. Mystika. Přeloţil Jan Frei. Praha: dybbuk, 2004, s. 26. 
7
 SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro. Introducción a la historia de la literatura mística en España. Madrid: Espasa-

Calpe, 1984, s. 18. 
8 

UNDERHILL, E. Op. cit., s. 128. 
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mnohem komplexnější úhrn: probuzení zájmu o transcendentní
9
, očista, vnitřní boje, 

asketismus, osvícení, setkání, pochyby, hledání, atd. 

Obvykle se mystické jevy a zkušenosti rozlišují podle náboţenství, v rámci kterého 

byly načerpány. My se v této práci budeme v souvislosti s dílem svatého Ignáce z Loyoly 

zabývat pouze mystikou křesťanskou. Proto nadále budeme v textu vţdy pouţívat slovo Bŧh 

s velkým počátečním písmenem. 

1.2.2 Křesťanská mystika a mystická cesta 

Mystická setkání s Bohem nejsou cílem křesťanského ţivota, slouţí pouze jako 

prostředek k dosaţení pravého cíle, kterým je spása duše ve sluţbě Pánu. Mystika 

středověkého a novověkého křesťanství bývá také někdy nazývána mystikou osobní lásky, 

protoţe se soustředí na zkušenost osobní lásky k Bohu. Do křesťanské mystiky také patří 

rozjímání o textech nebo tématech Písma svatého. Jeden ze základních znakŧ křesťanské 

mystiky je však podle Evelyn Underhill aktivní činnost: „V západní mystice nejvyšší podoby 

boţského sjednocení nutí „já“ spíše k nějakému druhu aktivního ţivota neţ k ţivotu 

pasivnímu – a právě to povaţují nejlepší autority za pravé kritérium rozlišování mezi 

křesťanskou a nekřesťanskou mystikou.“
10

 

Tradičně se mystická cesta dělí do tří fází: na cestu očistnou (španělsky: vía 

purgativa), osvětnou (vía iluminativa) a spojnou (vía unitiva, unión).
11

  

Evelyn Underhill ve své knize Mystika dělí mystickou cestu do fází pěti: probuzení, 

očišťování, osvícení, temná noc duše a sjednocení. V první fázi dochází k probuzení 

transcendentního vědomí. Středem zájmu přestává být subjektivní „já“ a začíná jím být 

objektivní „Bŧh“. Jde o zbavení se sebestřednosti.
12

  

V druhé fázi, očišťování, si mystik uvědomí svou nedokonalost, lituje minulých 

hříchŧ a zaţívá pocity prázdnoty. Jan od Kříţe tuto fázi nazývá „temná noc smyslŧ“. Mystik 

se v ní snaţí o vlastní nápravu, bojuje s vlastní pýchou, smyslností a chtivostí, se strachem, 

smutkem i leností. Aby si mystik utvořil nové návyky, často raději volí asketické chování neţ 

návrat k dřívějším neřestem. „Řečeno jazykem psychologie: proces odříkání je procesem 

budování ‚nových nervových drah‟. To znamená, ţe mystický ţivot se musí projevit 

                                                 
9
 Přesahující smyslové i rozumové moţnosti. 

10
 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 208. 

11
 SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro. Introducción a la historia de la literatura mística en España. Madrid: Espasa-

Calpe, 1984, s. 26. 

12
 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 212. 



 
17 

v jednání“
13

. Volí čistotu jako „chudobu smyslŧ“ a poslušnost jako „chudobu vŧle“.
14

 Tím si 

získává „svatou lhostejnost“
15

 („nezaujatost“), odpoutání od světských záleţitostí. 

Ve třetí fázi, osvícení, získává mystik nové vnímání, kterým se liší od ostatních.
16

 

Často proţívá mystická vytrţení, slyší hlasy nebo má vidění. Osvícení bývá radostná fáze 

setkání s Bohem, uvědomování Nekonečna. Dosud je však jasně oddělené „já“ od Boha. 

Čtvrtá fáze, temná noc duše, je jakýmsi výkyvem zpět do temnoty. Někdy se také 

nazývá „mystická smrt“. Pro mystika je to období krize, které nastává po osvícení. Je to 

vlastně další fáze očišťování. Tentokrát se mystik očišťuje od samotné touhy po osobním 

štěstí, zbavuje se vlastní vŧle a plně se podřizuje vŧli Boţí. Zříká se sám sebe a odevzdává se 

do Boţí vŧle v dokonalé pokoře.  

Aby mystik dosáhl nejvyšší úrovně mystické cesty (sjednocení), musí dojít k úplnému 

sebezapření. To je fáze, ve které mystik sám netouţí po ničem, chce jednat pouze podle přání 

Boha a slouţit mu. Podle knihy Evelyn Underhill je Ego omezení, které se staví proti 

Nekonečnému.
17

 Kontemplativci
18

 se chtějí stát podobami Nekonečna (Boha), a proto svoje 

vlastní Ego potlačují. Tomáš Halík říká, ţe Bŧh není „něco“, a proto se musíme udělat 

„ničím“, abychom s ním mohli být ve spojení.
19

  

Pátá a cílová fáze mystikovy cesty je tedy sjednocení s Bohem. „Je to stav vnitřní 

rovnováhy, dokonalé vyrovnanosti, čistě duchovního ţivota, charakterizovaný poklidnou 

radostí, zvýšenými silami a naprostou jistotou.“
20

 Sjednocení je jiná rovina bytí, která není ze 

světa, ačkoliv se v něm ţije.
21

 Toto sjednocení má jiţ trvalý účinek, tím se liší od předchozích 

stavŧ. Mystik cítí vnitřní pokoj a neustálou Boţí přítomnost. V této fázi se také mystik stává 

opět aktivním a zapojuje se do ţivota na zemi svou osvícenou činností. Ať uţ to byl František 

z Assisi, Mistr Eckhart nebo Ignác z Loyoly, Terezie z Jeţíše a mnozí další, všichni tito velcí 

světci se horlivě snaţili svŧj čas na zemi aktivně vyuţít ku prospěchu ostatním.  

Uvedeme ještě v bodech několik zásad křesťanské mystiky podle André Raviera
22

: 

láska k Bohu je vţdy na prvním místě; dŧleţité je tajemství propojení Boha a člověka 

                                                 
13

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 255. 
14

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 242. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid., s. 270. 
17

 Ibid., s. 208. 
18

 z lat. contemplatio - nejvyšší stupeň modlitby; stav přímého nazírání na Boha 
19

 HALÍK, T. Op. cit., s. 20. 
20

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 458. 
21

 Ibid., s. 457. 
22

 RAVIER, André. Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Jeţíšovo. Překlad: Česká provincie SJ. Velehrad: 

Refugium, 2002, s. 453-454. 
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v Kristu; pokrok duše ve víře znamená rozhodnutí podřídit se vŧli Boţí a obětovat se; 

temperament člověka se nemění; na zemi nelze dosáhnout pravé a dokonalé křesťanské 

svobody v odevzdání se, protoţe ta je stále ohroţena ţádostivostí. 

1.2.3 Křesťanští mystičtí autoři (do 16. století) 

Obsah mystické zkušenosti lze jen těţko vyjádřit slovy, přesto se o to řada mystikŧ 

pokoušela. Díky tomu mŧţeme dnes jejich řádky číst a nahlédnout do jejich vnitřního světa. 

Mŧţeme říci, ţe snaha podobné zkušenosti zaznamenat zasluhuje obdiv. Nejen pro 

nesnadnost tohoto úkolu, ale také z toho dŧvodu, ţe většina mystikŧ nebyla pravými 

spisovateli. Chtěli jen zaznamenat to, co sami proţili, aby zprostředkovali své postupy 

a záţitky dalším věřícím. Mnozí z nich, jako např. Ignác z Loyoly nebo Terezie z Jeţíše, 

museli být ţádáni, aby o svých mystických zkušenostech napsali. 

Mŧţeme říci, ţe prvním ryze křesťanským mystikem byl sám Jeţíš Kristus a dalšími 

jeho učedníci. Evelyn Underhill z učedníkŧ vyzdvihuje především apoštola Pavla.
23

 Spisy 

apoštolŧ (Nový zákon) ovlivnily vývoj pozdější křesťanské mystiky asi nejvíce. Na podobu 

středověké mystické školy měl velký vliv také svatý Augustin z Hippo (354-430) se svým 

Vyznáním.
24

 Augustinova mystika je zkušeností osobní lásky k Bohu. Syrský mnich známý 

pod jménem Dionýsios Aeropagita (475-525) „byl prvním a na dlouhou dobu jediným 

křesťanským autorem, který se pokusil upřímně a přesně popsat činnost mystického vědomí 

a povahu jeho extáze, v níţ dosahuje Boha.“
25

 

V jedenáctém a dvanáctém století se v Evropě rozvíjí takzvaný „velký proud 

středověké mystiky“
26

 Ve dvanáctém století navíc dochází k všeobecnému náboţenskému 

oţivení. Řadíme sem například francouzského benediktýna Bernarda z Clairvaux (1091-

1153) s jeho známým traktátem O milosti a svobodném rozhodování nebo zakladatele 

ţebravého řádu františkánŧ Františka z Assisi (1182-1226) z Itálie, jehoţ nejznámějším 

dílem je báseň Píseň tvorstva. „Jeho jediným literárním vzorem byl Nový zákon. Se 

sv. Františkem vystupuje mystika na veřejnost, snaţí se transformovat látku denního ţivota, 

mluví lidovým jazykem, pouţívá pro záměry Boţí lásky písně trubadúrŧ, zároveň ale zŧstává 

zcela loajální vŧči katolické církvi.“
27

 

                                                 
23

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 499. 
24

 Ibid., s. 501. 
25

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 502. 
26

 Ibid., s. 507. 
27

 Ibid. 
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Třinácté a čtrnácté století bylo „Zlatým věkem mystiky“
28

. Mezi nejdŧleţitější jména 

této doby patří Italové: františkán Bonaventura (1221-1274) a dominikán Tomáš Akvinský 

(1226-1274), autor knih Suma theologická a Suma proti pohanům. Oba svatí pouţívali 

metodu kontemplace a ovlivnili mystickou školu čtrnáctého století.
29

 V německé oblasti to 

byli dominikán Mistr Eckhart (1260-1327), autor mnoha kázání, pro nějţ byl mystický ţivot 

výsledkem vyloučení všech představ, a augustinián Tomáš Kempenský (1380-1471), který 

napsal slavné Následování Krista.  

Ve 14. a 15. století hrají meditace a mystika velkou roli v soukromé zboţnosti 

(tzv. devotio moderna). 

„Ve Španělsku, v zemi takřka nezasaţené vzedmutím mystického ţivota, které jinde 

uzavíralo epochu středověku“
30

, se objevují významní mystikové aţ v šestnáctém století, tedy 

aţ po dokončení „znovudobytí“ (španělsky: reconquista). Tito mystikové byli v těsné 

souvislosti s náboţenskými řády. Z řad františkánŧ to byl Francisko de Osuna
31

 (zemř. asi 

1540), jehoţ příručka kontemplativní modlitby Tercer abacedario espiritual ovlivnila vývoj 

svaté Terezie z Jeţíše
32

 (1515-1582) a jejího přítele a rádce svatého Petra z Alcántary
33

 

(1499-1562).
34

 Nesmíme zapomenout ani na dominikána Luise de Granada (1504-1588) 

a jeho knihy o modlitbách a meditacích (Libro de la Oración y Meditación) a augustiniána 

Luise de León (1528-1591), básníka, který přeloţil Píseň písní. Za tento překlad byl Luis de 

León inkvizicí uvězněn, ve vězení napsal knihu O jménech Krista (De los nombres de Cristo) 

a komentář k Písni písní Dokonalá ţena (La perfecta casada).  

Konkrétní a charakteristický výraz získává španělská mystika právě díky svatému 

Ignáci z Loyoly
35

  (1491-1556), zakladateli Tovaryšstva Jeţíšova.
36

 „Jeho duchovní synové 

silně ovlivnili vnitřní ţivot veliké karmelitky – sv. Terezie (1515-1582).“
37

  

Většinu těchto španělských autorŧ (kromě Franciska de Osuna) mŧţeme také zařadit 

do takzvané „potridentské spirituality“
38

, tedy spirituality po Tridentském koncilu 

                                                 
28

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 508. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid., s. 516. 
31

 Francisco de Osuna. 
32 

Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada). 
33 

Pedro de Alcántara. 
34

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 516. 
35

 Ignacio de Loyola. 
36

 UNDERHILL, E. Op. cit., s. 516. 
37

 Ibid., s. 516-517. 
38

 AUMANN, Jordan. Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Přeloţila Mlada Mikulicová. Praha: 

Karolinum, 2000, s. 175. 
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(1545-1563), který řešil otázky protestantství a katolické reformace. V šestnáctém století 

byla totiţ tradiční instituce církve napadena reformací a zpochybněna velkým západním 

schismatem.
39

 V mnoha místech Evropy probíhaly náboţenské války. Tridentský koncil byl 

reakcí církve na tento vývoj, snahou vysvětlit sporné otázky a stanovit další postupy 

protireformace neboli katolické reformace.  

Tomáš Halík vidí spojitost mezi touto krizí institucionálního náboţenství a mystickým 

hledáním: „Je pochopitelné, ţe právě v takových chvílích krize institucionálního náboţenství 

se duchovní hledání intenzivněji obrací směrem k bezprostřední náboţenské skutečnosti.“
40

 

Ignác z Loyoly, Terezie z Jeţíše a její ţák Jan od Kříţe
41

 (1542-1591) byli „světci 

protireformace“
42

, pracovali jako poslušní věřící ve prospěch katolické ortodoxie, protoţe 

chtěli udrţet církev jednotnou. Snaţili se jí ale reformovat a obrodit zevnitř. Evelyn Underhill 

píše: „Všichni tři praktičtí organizátoři a hlubocí kontemplativci se vší jasností ukazují dvojitý 

charakter mystického ţivota. Skrze svá literární díla po sobě zanechali trvalý vliv, který vedl 

kroky dalších generací poutníkŧ do transcendentního světa a vysvětloval jejich objevy.“
43

 

Jejich kontemplativní díla jsou: Duchovní cvičení (Ejercicios espirituales) od Ignáce 

z Loyoly, Hrad v nitru (Castillo interior) od Terezie z Jeţíše a Temná noc (Noche oscura) 

od Jana od Kříţe.  

Tomáš Halík o Terezii a Janovi píše:  

Terezie a Jan hledají Boha nikoliv na špici hierarchické stavby jsoucna, nýbrţ v hlubině lidského srdce, 

vidí ho jako střed lidské existence – a právě z tohoto středu, tedy z perspektivy zároveň ‚antropocentrické„ i 

‚teocentrické„, se snaţí uchopit dynamicky vnímanou jednotu skutečnosti. Do neoplatonské a augustinské linie 

vkládají zkušenost noci a nicoty, do aristotelovsko-tomistické katedrály jsoucna dynamiku lidské cesty, dramatu 

vzájemného hledání Boha a člověka.
44

  

Klasikové španělské mystiky jsou podle Tomáše Halíka subjektivní, zároveň jsou ale 

zcela připoutáni k Bohu: „V myšlení a cítění klasikŧ španělské mystiky je uţ přítomna 

novověká subjektivita, která je však ukotvena v Bohu poutem mnohem ‚existenciálnějším„, 

neţ je Descartovo spoléhání na ‚veracitas Dei„.“
45
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 HALÍK, Tomáš. „Zájem o mystiku jako znamení doby.“ In Mystika. Underhill, Evelyn. Praha: dybbuk, 2004, 
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1.3 Společnost v Evropě a Španělsku na počátku 16. století 

Doba povaţovaná za počátek novověku, přelom 15. a 16. století, byla v celé Evropě 

poměrně komplikovaná. Charakterizovala ji změna myšlení, centrem zájmu se stával člověk 

místo Boha, nastupovala éra humanismu a renesance. Západní církev proţívala svou největší 

krizi, která byla zpŧsobená vzdálením se od pŧvodní myšlenky chudé křesťanské církve. 

Vznikala nová křesťanská náboţenská hnutí, která se řídila především Písmem svatým (Biblí) 

a odmítala autoritu katolické církve. Tato hnutí byla proto označována za protestantská a 

reformační. Mezi ně patřila velká skupina luteránŧ, stoupencŧ myšlenek německého 

reformátora Martina Luthera. 

V Evropě tehdy drasticky vzrostla moc peněz. Prohloubily se rozdíly mezi bohatými 

a chudými. Vše se dalo koupit: smlouvy, úřady, odpustky, církevní hodnosti, vzdělání…
46

 

Chudí lidé nemohli studovat, protoţe neměli na to peníze. Přesto se v 16. století šířilo 

vzdělání, především na úrovni dnešních středních škol. Rostl význam měšťanstva. 

Na počátku 16. století byl církevní svět v úpadku.
47

 Klér, který měl jít lidem 

příkladem, se místo toho poddával světským marnostem a potěšení. Tím ztratil svŧj vliv na 

prostý lid. Mnoho církevních hodnostářŧ povaţovalo své povolání spíše za snadný zdroj 

výdělku neţ za své poslání a o výchovu se příliš nestaralo. 

Mnohé kláštery ztratily své morální hodnoty a ty, kterým se je podařilo udrţet, zase 

neudrţovaly kontakt s lidem.
48

 Kázání se věnovali pouze františkáni, dominikáni 

a augustiniáni, ale rozhodně ne v takové míře jako později jezuité, kteří byli více metodičtí. 

Tím byl běţný člověk v oblasti víry často odkázán sám na sebe a značné mnoţství lidí se 

přidávalo k protestantským hnutím, odtrţeným od katolické církve. 

Hugo Rahner popisuje situaci ve Španělsku takto: „Velké hospodářské a kulturní 

protivy pŧsobí také velmi neblaze na náboţenský ţivot. Jsou tu sice skvělé univerzity, ale 

ţádné nebo velmi špatné vyučování lidu. Jeho náboţenská praxe je plná pověr, dokonce 

magie a čarodějnictví.“
49

 Nevědomost lidu ale i kněţí byla v té době obrovská. Jedním 

z prvních pastoračních úkolŧ nově zaloţeného Tovaryšstva bylo: „vyučovat děti a nevědomé 

                                                 
46

 RAVIER, André. Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Jeţíšovo. Velehrad: Refugium, 2002, s. 42. 
47

 FÜLÖP-MILLER, René. „Ignacio, el santo de la voluntad de poder.” In Agustín, el santo del intelecto; 

Ignacio, el santo de la voluntad de poder. Fülöp-Miller, René. Buenos Aires: Espasa –Calpe Argentina, 1960, s. 

122. 
48

 Ibid., s. 123. 
49

VON MATT, Leonard a RAHNER, Hugo. Ignác z Loyoly. Přeloţila Eva Hrdinová. Velehrad: Refugium, 

2004, s. 44. 



 
22 

křesťanské nauce“.
50

 Mnozí neznali ani základní modlitby (modlitba Páně, Zdrávas Maria) 

nebo Desatero. A to přestoţe tenkrát ještě platilo: „čí království, toho náboţenství“
51

 a tudíţ 

by všichni obyvatelé křesťanských státŧ měli vyznávat křesťanskou víru. Lidé však často 

neznali ani její základy. 

Tento stav byl ţivnou pŧdou pro vznik rŧzných náboţenských sekt. Ve Španělsku se 

jednalo o takzvaná „iluministická“ hnutí (španělsky: iluminismo), která se inspirovala 

Erasmovými
52

 díly o vnitřním náboţenství. Většina těchto hnutí byla španělskou inkvizicí 

odsuzována. 

Inkvizice byla církevní instituce vyhledávající a potírající kacířská hnutí, zkoumala 

také dostatečné dodrţování mravŧ. Španělská inkvizice si byla dobře vědoma politického 

a náboţenského schismatu
53

, který zpŧsobil Luther v Německu, a měla obavy, ţe by se něco 

podobného mohlo stát i ve Španělsku. Proto učinila velmi přísná opatření a pronásledovala 

všechny, kteří se sjednocovali s podobnými myšlenkami, a také všechny nové náboţenské 

sekty usilující o reformu církevního ţivota. 

Stinným bodem tehdejší španělské historie byla také perzekuce Ţidŧ. Španělé ve své 

zemi zavedli statut „čisté krve” a začali pronásledovat nejen Ţidy, ale také „nové křesťany” 

ţidovského pŧvodu.  

Inkvizičnímu zkoumání se nevyhnula ani španělská mystická literatura, která je Ignáci 

z Loyoly vlastní. Tento druh literatury, zaměřený na vnitřní křesťanství, byl v této době 

v těţké situaci kvŧli častým inkvizičním stíháním 

1.4 Ţivot Ignáce z Loyoly 

1.4.1 Mladý šlechtic Iñigo de Loyola 

Iñigo López de Loyola se narodil roku 1491 v baskické provincii Guipúzcoa na severu 

Španělska.
54

 (Později, za studií v Paříţi, si jméno Iñigo změnil na Ignatius, česky Ignác, 

španělsky Ignacio.) Pocházel z prastaré šlechtické rodiny, která sídlila na zámku Loyola. 
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Tento rod je zmiňován jiţ ve dvanáctém století. Hlavní baskické rody mezi sebou vedly časté 

války a také rod Loyolŧ býval v těchto sporech bojechtivý a krutý.
55

  

Matka Iñiga, doña Marina Sánchez de Licona, byla velice zboţná ţena a horlivá 

katolička.
56

 Zemřela však, kdyţ bylo Iñigovi asi šest let. Jeho otec, don Beltrán Ibáñez de 

Oñaz y Loyola, bojoval v kříţové výpravě proti Maurŧm.  

Iñigo byl nejmladším (jedenáctým) dítětem v rodině.
57

 Jelikoţ nebyl prvorozeným 

synem, zbývaly mu dvě moţnosti, jak si jako šlechtic zajistit ţivobytí. Uplatnit se v armádě 

nebo v církvi. Iñigo ve svém ţivotě vystřídal obě tyto varianty. Kdyţ byl ještě chlapec, byla 

mu udělena tonzura
58

, coţ znamená, ţe byl klerikem s niţšími svěceními. Pravděpodobně mu 

rodiče chystali dráhu duchovního. „Iñigo sám po církevní kariéře netouţil. Uţ v Loyole 

obdivoval vojenskou slávu svých bratří.”
59

  

Mladého Iñiga tedy otec poslal k příbuznému donu Velázquezovi de Cuéllar 

na výchovu do města Arévala.
60

 Don Velázquez byl nejvyšší královský komoří a vrchní 

královský pokladník
61

. V jeho péči strávil Iñigo deset let svého ţivota, nejprve jako páţe 

a později jako dvořan v panské druţině.
62

  

Iñigo touţil stát se rytířem a získat si slávu na bojišti, cvičil se ve zbrani a učil se 

dvorskému vystupování.
63

 Byl to ctiţádostivý mladík, který poţíval výhod svého šlechtického 

pŧvodu. Věnoval se světským poţitkŧm, módě, hudbě, tanci atd. Velmi rád četl rytířské 

romány. „Jako jeho vrstevníci prováděl rŧzné klukoviny”
64

, vynikal ve rvačkách a nechyběla 

mu ani milostná dobrodruţství.
65

  

Hugo Rahner píše: „Iñigova výchova vypadala tak, jak bylo v oné době a při 

tehdejších mravech obvyklé. Řídila se více podle ducha světa neţ podle ducha Boţího.“
66

 

Marie Kyralová uvádí „prohřešky“ Iñigovy rodiny: „Jeho předkové a příbuzní nevedli 
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nikterak mravný ţivot.“
67

 Jeho otec měl kromě jedenácti legitimních dětí ještě dvě děti 

nemanţelské.
68

 Stejný počet nemanţelských potomkŧ měli také Iñigovi bratři Martín a Juan. 

Jeho bratr Pedro López, který byl farářem, zanechal dokonce děti čtyři. Je však třeba dodat, ţe 

v tehdejší době byly děti narozené mimo rodinu běţné a také kněţí často mívali vlastní 

potomky.
69

  

Sám Ignác později vypráví ve Vlastním ţivotopise (Autobiografía): „Hasta los 

veintiséis años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente se 

deleitaba en ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra.”
70

 („Do 26 let se 

oddával světským marnostem a hlavně se rád cvičil ve zbrani s velkou a ješitnou touhou 

dobýt si cti.“
71

) 

V roce 1515 se Iñigo za své chování dostal aţ před soud.
72

 Soudní proces byl veden 

i proti jeho bratrovi Pedrovi, který byl povoláním kněz. Podle Hugo Rahnera šlo o noční 

výtrţnosti, které měli bratři spáchat v době masopustu. Angel Antonio Pérez Gómez píše: „Ze 

soudních záznamŧ vysvítá, ţe jeho zpŧsoby, oblečení i účes bychom u muţe církve 

nečekali.“
73

 Přesto se Iñigo odvolává na svŧj duchovní stav a postavení klerika, aby unikl 

soudu, a raději prchá, dokud není proces u biskupského soudu v Pamploně urovnán.
74

  

Veselý a nevázaný ţivot Iñiga pod ochranou Juana Velázqueze by mohl pokračovat 

dál, avšak situace Velázquezovy rodiny v Arévalu se téměř ze dne na den změnila. Po smrti 

Fernanda Katolického nastoupil na španělský trŧn jeho vnuk Karel I. Ten věnoval ovdovělé 

Germaine de Foix města, která patřila k lennímu majetku Juana Velázqueze.
75

 „Vrchní 

královský pokladník to právem povaţoval za porušení svých smlouvami potvrzených 

privilegií a začal Arévalo hájit proti regentovi kardinálu Cisnerosovi. Boj o město trval 

do března roku 1517. Vedl se jak písemně, tak zbraněmi.“
76

 Iňigo se tohoto boje účastnil, 

avšak veškerá snaha byla marná. Velázquez zemřel poraţený a zadluţený v létě roku 1517. 
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Iñigo se ocitl bez ochránce. Vdova po Velázquezovi mu dala doporučující listiny pro vévodu 

z Nájery
77

 a k tomu ještě dva koně a 500 zlatých dukátŧ.
78

 

Novým Iñigovým pánem se tedy stal jeho příbuzný don Antonio Manrique de Larra, 

vévoda z Nájery a místokrál Navarry. Iñigo se stal jeho dŧvěrníkem, doprovázel ho při 

jednáních a také při návštěvách u dvora.
79

 

Při rebeliích proti mladému králi Karlu I. stál vévoda z Nájery a spolu s ním také Iñigo 

na straně koruny.
80

 Iñigo se tak podílel na obléhání a obsazení odbojného města Nájery v září 

roku 1520. Plenění města se ale účastnit odmítl. Nájera nebylo jediné město, které se chtělo 

odtrhnout od španělské koruny, a proto byl Iñigo navarrským místokrálem pověřen, aby 

uklidnil vzbouřená města ve své rodné provincii Guipúzcoa. Zde se projevila Iñigova 

schopnost jednat s lidmi, úspěšně splnil své poslání a zabránil tak bojŧm.  

Ve Španělsku se však šířilo povstání komunardŧ (španělsky: comuneros). Baskicko 

bylo ubráněno, ale Francouzi se snaţili získat Navarru. A tak v květnu roku 1521 mířilo 

k Pamploně nepřátelské vojsko v počtu dvanácti tisíc muţŧ, zatímco v Pamploně byl pouhý 

tisíc obráncŧ.
81

 Vévoda z Nájery odjel pro posily do Burgosu. Z Guipúzcoy přitáhla na pomoc 

vojska Martína Garcíi a Iñiga.  

„Nespolehliví měšťané se mezitím rozhodli vydat město Francouzŧm. Po dlouhém 

jednání u městské brány Martín García se svými lidmi zklamaně odtáhne. Jinak se zachová 

Iñigo.“
82

 Zatímco většina měšťanŧ povaţuje obranu Pamplony v tomto počtu za nesmyslnou 

a odtáhne z pevnosti, Iñigo chce město bránit za kaţdou cenu a bojovat proti přesile. Zŧstává 

v pevnosti s malou skupinkou vojákŧ. Kvŧli závaţnosti situace se narychlo vyzpovídá 

jednomu ze svých druhŧ. Pak následuje několikahodinové ostřelování citadely.  

Iñigova tvrdohlavost a touha po vojenské slávě se mu staly osudnými. Iñigo se 

postavil do čela boje přímo na hradby, kam pálilo francouzské dělostřelectvo.
83

 Tam ho 

zasáhla dělová koule, jednu nohu mu rozdrtila a druhou poranila. Nedlouho po té, co byl Iñigo 

vyřazen z boje, se pevnost vzdala.  
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Y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las 

armas; y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela toda, 

y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida.
84

  

 (A kdyţ nadešel den, kdy se očekával útok, vyzpovídal se jednomu ze svých druhŧ ve zbrani; a kdyţ 

útok trval jiţ hodně dlouho, trefila ho nějaká bombarda do nohy a úplně mu ji roztříštila, a protoţe mu koule 

projela mezi oběma nohama, měl i tu druhou těţce zraněnou.
85

) 

Francouzi se k zajatému a zraněnému Iñigovi chovali zdvořile a zajistili mu lékařskou 

péči.
86

 Jejich lékaři se pokoušeli zlámanou nohu narovnat. Po čtrnácti dnech byl Iñigo 

propuštěn bez poţadování výkupného. Poslali jej na nosítkách do rodné Loyoly k uzdravení 

v domácí péči. 

V Loyole se o Iñiga starala rodina jeho bratra Martína Garcíi, který zdědil hrad po 

otci. Svolali lékaře z okolí, aby Iñiga vyléčili. Zjistili, ţe kosti v pravé noze špatně srostly 

a noha se nehojí. Iñigo se chtěl brzy vrátit do královských sluţeb
87

, proto se lékaři rozhodli 

nohu znovu zlomit a kosti narovnat.
88

 Operace se prováděla bez umrtvení a Iñigo ji později 

ve svém ţivotopise nazývá „řezničinou“ (španělsky: carnicería): „Y hízose de nuevo esta 

carnecería; en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, 

nunca habló palabra, ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños.”
89

 („Nastalo 

tedy znovu to mučení; on však při něm – tak jako při všech ostatních, která přetrpěl jiţ dříve 

a která podstoupil ještě později – nikdy nepromluvil ani slovo a jedinou známkou bolesti bylo 

zatínání pěstí.“
90

) 

Po takovém zákroku se ale Iñigŧv stav velmi zhoršil a brzy se ocitl na pokraji smrti. 

Vyzpovídal se a v očekávání blízkého konce přijal svátosti nemocných. Iñigo však nezemřel 

a začal se téměř zázračně uzdravovat. Ve svém ţivotopise popisuje své uzdravení takto: 

Y iba todavía empeorando, sin poder comer, y con los demás accidentes que suelen ser señal de muerte. 

Y llegando el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado que se 

confesase; a así, recibiendo los Sacramentos, la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que, si 

hasta la media noche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo devoto de San 
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Pedro, y así quiso nuestro Señor que aquella misma media noche se comenzase a hallar mejor; y fue tanto 

creciendo la mejoría, que de ahí a algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte.
91

 

(Jeho stav se nicméně zhoršoval; uţ nemohl jíst a projevovaly se i další příznaky, které bývají známkou 

smrti. Kdyţ nadešel svátek svatého Jana, kdosi mu poradil, aby se vyzpovídal, protoţe lékaři měli jen velmi 

malou naději na jeho uzdravení. Přijal tedy svátosti. V předvečer sv. Petra a Pavla lékaři prohlásili, ţe pokud 

nepocítí do pŧlnoci úlevu, mŧţe být jiţ povaţován za mrtvého. Nemocný byl ctitelem sv. Petra; a tak se Bohu 

zalíbilo, ţe se mu právě o té pŧlnoci ulehčilo. Ulevilo se mu natolik, ţe se jiţ o několik dní později konstatovalo, 

ţe je mimo nebezpečí smrti.
92

) 

Iñigova pravá noha zŧstala po operaci o mnoho kratší a pod kolenem mu z ní 

vyčnívala boule ze zbytku rozdrcené kosti.
93

 Jenţe Iñigo nechtěl po celý zbytek ţivota kulhat 

a mít nohu takto zhyzděnou. Nemohl by ani nazout těsné a vysoké dŧstojnické boty. Proto 

poţádal lékaře, aby mu ten výrŧstek odřízli, přestoţe dobře věděl, jakou bolest si tím zpŧsobí. 

Pak ještě následovalo prodluţování nohy rŧznými napínacími přístroji.  

Tato drastická léčba upoutala Iñiga na celé týdny k lŧţku. Aby si zpestřil dlouhé dny 

bez hnutí, poţádal o nějaké knihy ke čtení. Rád by si opět přečetl rytířský román, svou 

oblíbenou literaturu. Později, kdyţ Iñigo diktoval svŧj ţivotopis Luisi Gonçalves da Câmara, 

mluvil o rytířských románech jako o “knihách světských a falešných” (španělsky: “libros 

mundanos y falsos”
94

). 

Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose 

bueno, pidió que le diesen algunos dellos para pasar el tiempo; mas en aquella casa no se halló ninguno de los 

que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los Santos en romance.
95

 

(Protoţe však velmi rád četl světské a smyšlené knihy, kterým se říká rytířské romány, ţádal, kdyţ se 

cítil dobře, aby mu některé z nich dali, aby si jimi krátil čas. V tom domě se však nenašla ţádná z těch knih, 

které čítával, a tak mu dali Ţivot Kristův a Ţivoty svatých ve španělském jazyce.
96

) 

Na zámku Loyola však ţádné rytířské romány nebyly. A tak Iñigovi donesli 

čtyřsvazkový Ţivot Kristův od kartuziánského mnicha Ludolfa Saského a ţivotopisy svatých, 

Legendu Aureu, od Jakoba de Vorágine.
97

 Iñigo sice zpočátku nebyl z těchto knih nadšen, ale 

protoţe neměl nic jiného ke čtení, přeci jen se do knih začetl. Ke svému vlastnímu překvapení 

brzy zjistil, ţe se mu velmi líbí, co je v těch knihách napsáno. Objevoval v nich úplně nový 

                                                 
91

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 101-102. 
92

 IGNÁC Z LOYOLY. „Vlastní ţivotopis“. Op. cit., s. 119. 
93

 KYRALOVÁ, M. Op. cit., s. 13. 
94

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 102. 
95

 Ibid. 
96

 IGNÁC Z LOYOLY. „Vlastní ţivotopis“. Op. cit., s. 119-120. 
97

 KYRALOVÁ, M. Op. cit., s. 14. 



 
28 

svět – sluţbu, která byla mnohem významnější neţ sluţba jeho bývalým pánŧm, dokonce 

významnější neţ sluţba králi. Uţ brzy měl objevit nový smysl svého ţivota, nové poslání.  

1.4.2 Proměna v následovníka svatých 

Celková změna myšlení člověka, má-li být trvalá, se nestává ze dne na den. A u Iñiga 

tomu nebylo jinak. Nějakou dobu mu trvalo, neţ si vytvořil nový ţebříček hodnot a rozhodl se 

naplno následovat své nové vzory: poustevníka Onufria, Františka z Assisi nebo svatého 

Dominika. V přestávkách mezi čtením ţivotopisŧ svatých a knihy o ţivotě Krista se jeho 

myšlenky toulaly k jeho starému ţivotu, k tomu na co byl zvyklý: ke zbraním, zábavě 

a dámám.  

Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que estaba luego 

embebido en pensar en ella dos y tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de 

una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, 

los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido, que no miraba cuán imposible 

era poderlo alcanzar; porque la señora no era de vulgar nobleza: no condesa ni duquesa, mas era su estado más 

alto que ninguno déstas.
98

 

(A z těch mnoha marností, které ho napadaly, mu jedna tak svazovala srdce, ţe na ní myslíval dvě, tři i 

čtyři hodiny, aniţ to pozoroval. Představoval si totiţ, co vykoná pro jednu dámu: prostředky, které pouţije, aby 

mohl odejít do míst, kde ţila, hesla a slova, která jí řekne, a hrdinské činy, které vykoná v jejích sluţbách. Tak se 

do toho zamiloval, ţe ani neviděl, ţe je nemoţné to provést; neboť ta dáma neměla obyčejný urozený pŧvod: 

nebyla to hraběnka ani vévodkyně; byla urozenější neţ kterákoliv z těchto urozených.
99

) 

Iñigo nikdy neprozradil jméno urozené dámy, které se chtěl dvořit a o které mluví 

ve výše citovaném úryvku. Historici zmiňují tři jména, která padají v úvahu: Germana de 

Foix, Leonor Habsburská a Kateřina Habsburská (španělsky: Leonor de Habsburgo, Catalina 

de Habsburgo).
100

 Germana de Foix byla vdovou po španělském králi Fernandovi 

Katolickém, Leonor a Kateřina byly sestry císaře Karla V. Habsburského. V době Iñigovy 

léčby byly první dvě dámy vdané a Kateřině bylo tehdy pouhých čtrnáct nebo patnáct let, 

přesto se mnozí ţivotopisci (např. Marie Kyralová, Antonio Pérez Gómez, Hugo Rahner) 

dnes přiklánějí spíše k tomu, ţe dámou jeho srdce byla právě mladičká Kateřina Rakouská. 

Ostatně v tehdejší době se věk čtrnácti nebo patnácti let nepovaţoval za tak mladý jako dnes. 

Iñigo tedy snil o tom, jak se bude dvořit dámě a o jiných marnostech světského ţivota, ale 
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také přemítal o tom, co četl ve zmíněných knihách: o askezi svatých, o jejich odevzdání a 

sluţbě Bohu.  

Začal si uvědomovat jednu dŧleţitou věc. Pozoroval na sobě dva myšlenkové proudy, 

které zanechávaly rŧzné následky v jeho duši. Pokud přemýšlel o světském ţivotě, který vedl 

předtím, byl v tu chvíli velmi potěšen. Jenţe později, kdyţ ho to unavilo a přestal o tom 

přemýšlet, cítil se nespokojený a vyprahlý. Kdyţ však přemýšlel o ţivotě, který vedli svatí 

a o tom, jak by mohl následovat jejich příkladu, pociťoval útěchu nejen v tu chvíli, ale 

i později, kdyţ uţ se těmi myšlenkami nezabýval, cítil se spokojený a veselý. Takto své stavy 

popisuje Iñigo ve svém ţivotopise: 

Había todavía esta diferencia: que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho; mas 

cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no 

comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se 

consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas, aun después de dejado, quedaba contento y alegre.
101

 

(Nicméně v tom však byl tento rozdíl: kdyţ se zabýval myšlenkou světskou, pociťoval sice velké 

potěšení, ale kdyţ se jí později unavil a opustil ji, zjistil, ţe je vyprahlý a nespokojený. Kdyţ však myslel na to, 

ţe by šel bos do Jeruzaléma, jedl pouze byliny a dodrţoval přísnou askezi, o které věděl, ţe jí dodrţují svatí, 

nejenţe pociťoval útěchu, kdyţ na to myslel, ale i kdyţ na to nemyslel, zŧstával spokojený a veselý.
102

) 

Iñigo tedy začal rozeznávat rozdílnost duchŧ, kteří jím zmítali. Rozpoznal v nich 

ducha ďáblova a ducha Boţího.
103

 První zanechával jeho duši smutnou a nespokojenou, 

zatímco druhý ji zanechával veselou a utěšenou. Toto poznání bylo jeho prvním úsudkem 

o věcech duchovních. A bylo jedním z těch, ze kterých čerpal celý svŧj pozdější ţivot. 

Četba o ţivotě svatých jej přiměla, aby uvaţoval o svém předchozím ţivotě. A tak 

Iñigo došel k závěru, ţe je nutné za takový ţivot učinit pokání.
104

 Přestal touţit po světské 

slávě a touţil jiţ jen po tom, aby mohl napodobit svaté. Rozhodl se, ţe jakmile se uzdraví, 

podnikne pouť do Jeruzaléma a bude dodrţovat přísnou askezi, bude se postit a podstoupí 

bičování. 

Tyto tuţby se v něm ještě více upevnily díky vidění, které spatřil jedné noci.
105

 Uviděl 

obraz Panny Marie s Jeţíškem, který ho velmi potěšil. Zároveň však pocítil silné znechucení 

nad svým minulým ţivotem, zejména nad tělesnými rozkošemi, kterým se dříve oddával. 
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Od té doby se všem podobným rozkoším vyhýbal a zbytek svého ţivota strávil v celibátu. 

Jedinou dámou jeho srdce se stala Panna Marie.
106

 

Estando una noche despierto, vido claramente una imagen de nuestra Señora con el santo Niño Jesús, 

con cuya visita por espacio notable recibió consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida 

pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecían habérsele quitado del ánima todas las especies que 

antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella hora hasta el agosto de 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni 

un mínimo consenso en cosas de carne.
107

 

(Kdyţ jedné noci nespal, jasně spatřil obraz Panny Marie s Jeţíškem. Pohled na tento obraz, který trval 

poměrně dlouho, ho ohromně oblaţil a pocítil takové znechucení nad celým svým minulým ţivotem, zvláště pak 

nad smyslnostmi, aţ měl pocit, ţe mu byly z duše vymazány všechny představy, které v ní měl dříve vtištěny. A 

tak od té doby aţ do srpna roku 1553, kdy je psán tento text, uţ nikdy ani v nejmenším nesvolil ke 

smyslnostem.
108

) 

Po tomto vidění byl jiţ Iñigo plně rozhodnut napodobit svaté a učinit pokání za svŧj 

hříšný ţivot. Změnil své chování a všechen svŧj čas věnoval myšlenkám na Boha. Vţdy kdyţ 

trávil čas se svými příbuznými, mluvil s nimi o věcech duchovních, aby tak prospěl jejich 

duším.
109

 Ve volných chvílích opisoval pasáţe z knihy o ţivotě Krista (Ţivot Kristův) a začal 

chovat velkou úctu k Jeţíšovi a jeho Matce.
110

 Jeho příbuzní, kteří tyto změny pozorovali, si 

o Iñiga dělali starosti a snaţili se jej přesvědčit, aby neničil svŧj ţivot a pokračoval v započaté 

kariéře. On ale na jejich přemlouvání nedal. Jakmile se cítil dostatečně silný, odjel z Loyoly, 

aby naplnil své tuţby. 

Antonio Pérez Gómez se domnívá, ţe Iñigovy dŧvody k těmto plánŧm i změnám byly 

„plné naivní soutěţivosti“ a ţe se jednalo o projev ctiţádosti, o snahu „zařadit se mezi ty 

nejlepší“.
111

 Marie Kyralová zase odŧvodňuje jeho pohnutky takto: „Iñigo byl odpŧrcem 

kaţdé polovičatosti. Tak jako dříve slouţil věrně oběma předcházejícím pánŧm, rozhodl se 

nyní dát se cele do sluţeb Jeţíše Krista.“
112

  

Ať byly zpočátku dŧvody Iñigových pohnutek jakékoliv a jeho plány zbytečně 

přemrštěné i asketicky vypjaté, pravdou je, ţe Iñigo na své cestě k Bohu vytrval po celý 

zbytek svého ţivota. Jednalo se o „proměnu duše“
113

 velkou a trvalou.  
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Sám Iñigo ve svém ţivotopise přiznává: 

Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los Santos, proponía de hacer la 

misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni 

sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes, sino 

toda su intención era hacer destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de 

Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia.
114

 

(Kdyţ si tedy vybavil nějaké pokání, které učinili svatí, umiňoval si, ţe se takto bude kát také, ba ještě 

více. A v těch myšlenkách nacházel veškerou svou útěchu, protoţe ještě neviděl dovnitř a nevěděl, co je pokora 

nebo láska nebo trpělivost nebo rozvaha, která tyto ctnosti řídí a měří je. Jeho úmyslem bylo konat tyto veliké 

vnější skutky, protoţe tak to dělali svatí k slávě Boţí, a nehleděl na ţádné další podrobnosti.
115

) 

Iñigo opustil rodný kraj na konci února roku 1522 a vydal se na cestu k Jeruzalému.
116

 

Bylo mu tehdy třicet jedna let. Potřeboval se nejprve dostat do Říma. Tam si kaţdý poutník 

musel vyţádat povolení od papeţe pro pouť do Svaté země.
117

 V té době byla pouť 

do vzdáleného Jeruzaléma velmi nákladná a nebezpečná, na rozdíl od jiných významných 

poutí (např. pouť do Říma nebo do Santiaga de Compostela). „Svatá země byla v rukou 

pohanských Turkŧ, politická situace byla napjatá a válka mohla vypuknout kaţdou chvíli. 

Za těchto okolností byla cesta do Jeruzaléma značně riskantní.“
118

 

Do Říma odplouvaly lodě z Barcelony. Po cestě do přístavu ale Iñigo odbočil, aby 

udělal zastávku na hoře Montserrat v mariánské svatyni. Tam tři dny zpytoval své svědomí 

podle modlitebních kníţek a poté vykonal generální zpověď u jednoho z benediktýnŧ.
119

 

(Zpovědník mu věnoval kníţku Cvičení od opata Cisnerose, který se zaslouţil o rozkvět 

kláštera.) Iñigo probděl noc v kostele před obrazem Panny Marie, které věnoval svŧj meč 

a dýku. Podobná noční stráţ bývala součástí rytířského ceremoniálu pasování na rytíře.
120

 

Před odjezdem z Montserratu dal Iñigo tajně svŧj drahý oděv ţebrákovi a sám se oblékl 

do hrubé pytloviny. Teď konečně vypadal jako poutník a nikdo nemohl uhodnout jeho 

urozený pŧvod. 

Rozhodl se nejít přímo do Barcelony, protoţe po cestě by mohl potkat prŧvod nově 

zvoleného papeţe Hadriána VI. s lidmi, kteří ho znali jako šlechtice z Loyoly.
121

 Proto raději 
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zvolil cestu oklikou přes malé městečko nazvané Manresa, kde se chtěl pár dní zdrţet. 

Z několika dnŧ se ale stalo jedenáct měsícŧ, během kterých Iñigo musel upevnit svou víru 

a překonat mnohé pochybnosti. 

1.4.3 Manresa - kolébka Duchovních cvičení, pouť do Jeruzaléma 

V Manrese ţil Ignác v naprosté chudobě a s velikou přísností. Kaţdý den prosil 

o almuţnu, nejedl maso a nepil víno.
122

 Přestal se starat o svŧj zevnějšek, a protoţe dříve 

věnoval přílišnou péči obzvláště svým vlasŧm a nehtŧm, přestal si je stříhat a vlasy ani 

nečesal, ani ničím nezakrýval.  

Iñigo se sedm hodin denně modlil.
123

 Kvŧli ustavičným pŧstŧm a rŧznému odříkání 

váţně onemocněl a podlomené zdraví mu zŧstalo aţ do konce ţivota. Od té doby trpěl 

ţaludečními potíţemi a čas od času také bolestivou ţlučníkovou kolikou.
124

 Později, díky 

těmto vlastním zkušenostem, přehnanou askezi odmítá a radí drţet se rozumného středu 

a vyvarovat se všech extrémŧ.
125

 Člověk by podle něj měl udrţovat své tělo zdravé a schopné 

k práci. 

Iñigo také usilovně hledal duchovní osoby, které by mu pomohly zorientovat se 

v mnohých věcech, které ho trápily. Ale povětšinou nenacházel nikoho, kdo by byl tak znalý 

duchovního ţivota, jak si představoval. Přesto si vţdy v místě delšího pobytu vyhledal 

zpovědníka, ke kterému si chodil pro radu. 

Marie Kyralová rozděluje duchovní vývoj, kterým Iñigo v Manrese prošel, do tří 

etap.
126

 V první etapě byl stále ještě plný duchovního klidu rozradostněn novou sluţbou 

Bohu. Druhá fáze jeho nově započatého duchovního ţivota na něj však dolehla velmi tvrdě. 

Bylo to období plné pochybností, sklíčenosti, temnoty a naprosté vyprahlosti. Pocity 

duševního klidu se objevovaly jen velmi zřídka. Trpěl pokušením i výčitkami svědomí. Přesto 

vytrval ve všech modlitbách, duchovních cvičeních a poboţnostech, které vykonával dříve. 

„Jednoho dne najednou duchovní boje skončily, úzkosti a temnoty ustoupily tak náhle, jako 

přišly. Pro Ignáce nastala doba duchovní útěchy a Boţího osvícení.“
127

 Začínal se sám 

orientovat v duchovním světě. V Manrese se mu dostalo mnoho milostí a rŧzných zjevení, 

díky kterým začínal chápat Boţí pravdy a ze kterých čerpal po celý svŧj následující ţivot. 
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Jedno z vidění, které spatřil v Manrese byl had se sedmi nebo osmi zářícíma očima. 

Toto vidění jej provázelo ještě mnoho let poté. Ačkoli mu pŧsobilo velké potěšení, později jej 

vyhodnotil jako nástroj ďábla a snaţil se ho zahánět.
128

 

Nejdŧleţitější zjevení proţil Iñigo u řeky Cardoner.
129

 Ve svém ţivotopise ho i 

po mnoha letech popisuje velmi podrobně. Po cestě do blízkého kostelíka si sedl na břeh řeky 

a díval se do vln.
130

 Neměl ţádné konkrétní vidění, ale začal se mu rozjasňovat vnitřní 

duchovní zrak. Během krátké chvilky tak dosáhl velkého poznání a jasného porozumění. 

Připadalo mu, jako by byl od té doby jiný člověk s jiným zpŧsobem přemýšlení.  

„Ve světle tohoto vidění také poznal, ţe při sluţbě Bohu nezáleţí na asketických 

výstřednostech. Ostříhal si nehty i vlasy, vyměnil pytel za hrubý šedý talár a obul si střevíce. 

Aţ do té doby se staral jen o vlastní spásu, teď začal usilovat i o spásu svých bliţních.“
131

 Jiţ 

v Manrese začal Iñigo pomáhat chudým a nemocným. Rád s nimi také vedl rozhovory, aby 

prospěl jejich duším.  

Během pobytu v Manrese se z dřívějšího šlechtice a vojáka stal svatý muţ. Jiţ 

nemohlo jít o dočasný rozmar, ale o opravdové vnitřní rozhodnutí se silným odhodláním 

změnit svŧj ţivot od základu. Začala zde vznikat Iñigova proslulá Duchovní cvičení, „která 

jsou plodem jeho vlastních duchovních bojŧ a zkušeností.“
132

  

Protoţe se od této doby ţivot Iñiga Lópeze de Loyola definitivně ustálil v duchovním 

směru, budeme jej nadále nazývat jménem, které přijal později a pod kterým je v dnešní době 

známý, Ignác z Loyoly (popř. pouze Ignác nebo svatý Ignác). 

Ignác stále touţil navštívit Svatou zem, dokonce se tam chtěl natrvalo usídlit a šířit 

křesťanskou víru. V únoru roku 1523 tedy opustil Manresu a vydal se opět na pouť.
133

 

Z Barcelony jel lodí do Gaety a odtud šel pěšky do Říma.  

Cestoval bez peněz a bez doprovodu, aby se musel spoléhat jen na pomoc boţí a ţít 

jen z almuţen, jak byl zvyklý.
134
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V Římě získal povolení k pouti do Jeruzaléma od nového papeţe Hadriána VI., který 

také do Říma dorazil teprve nedávno ze Španělska.
135

 V Benátkách se Ignác díky pomoci 

jednoho zámoţného Španěla nalodil na loď do Jeruzaléma, kam dorazil začátkem září. 

Y llegados a Venecia, venieron las guardas a la barca para examinar a todos, uno por uno, cuantos había 

en ella; y a él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendicando, y dormía en la plaza de San Marcos; mas nunca 

quiso ir a casa del embajador del emperador, ni hacía diligencia especial para buscar con que pudiese pasar; y 

tenía una gran certidumbre en su alma, que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén; y ésta le confirmaba 

tanto, que ningunas razones y miedos que le ponían le podían hacer dubdar. Un día le topó un hombre rico 

español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir; y sabiendo su intención, lo llevó a comer a su casa, y 

después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida
.136 

(Kdyţ dorazili do Benátek, nastoupily na bárku stráţe a všechny prohlíţely – jednoho po druhém, kolik 

jich v bárce bylo; jen jeho jediného minuly. V Benátkách se ţivil ţebráním a spával na náměstí sv. Marka; nikdy 

ovšem nechtěl jít do domu císařského vyslance a ani se nijak zvlášť nesnaţil, aby sehnal na převoz. Byl si totiţ 

v duchu naprosto jist, ţe mu Bŧh dá nějaké prostředky, aby mohl jet do Jeruzaléma; a ta jistota ho tak posilovala, 

ţe ţádné dŧvody či obavy, které mu lidé předkládali, v něm nemohly vzbudit pochybnost. Jednoho dne se s ním 

setkal bohatý Španěl a ptal se ho, co ţe to dělá a kam ţe chce jít; a kdyţ se dozvěděl o jeho úmyslech, pozval ho 

k sobě na oběd a pak ho ještě několik dní u sebe hostil, aţ byly přípravy k odjezdu ukončeny.
137

) 

 Nad bezpečností křesťanských poutníkŧ v Jeruzalémě tehdy bděli františkáni, kteří 

jako jediní směli pod vládou Turkŧ pečovat o posvátná místa křesťanŧ.
138

 Ignác předal 

františkánskému provinciálovi své doporučující listiny a poţádal ho, aby mohl v Jeruzalémě 

zŧstat. Provinciál mu však trvalý pobyt nepovolil kvŧli špatným zkušenostem s podobnými 

případy a nařídil mu, aby se vrátil domŧ spolu s ostatními poutníky.
139

 Pokud by Ignác 

neuposlechl, mohl ho provinciál podle papeţských směrnic exkomunikovat z církve. 

Návštěva svatých míst Ignácovi přinášela velkou útěchu a potěšení. A protoţe se jeho 

nucený odjezd z Jeruzaléma jiţ blíţil, pocítil touhu ještě jednou navštívit Olivetskou horu.
140

 

Odešel potají, aby mohl jít sám bez doprovodu františkánŧ a tureckých vojákŧ. Stráţe 

na Olivetské hoře uplatil drobnými předměty, aby se dostal aţ k místu, ze kterého údajně 

vstoupil Kristus na nebesa. Po cestě zpět byl jiţ zadrţen jedním františkánem, protoţe jej 

všichni hledali, a odvlečen zpět do kláštera jako neposlušný poutník.  

                                                 
135

 VON MATT, L. a RAHNER, H. Op. cit., s. 141. 
136

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 125. 
137

 IGNÁC Z LOYOLY. „Vlastní ţivotopis“. Op. cit., s. 141. 
138

 KYRALOVÁ, M. Op. cit., s. 19. 
139

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 128. 
140

 Ibid., s. 128. 



 
35 

Ignác tedy musel odcestovat zpět do Itálie. Jen cesta z Kypru do Benátek mu v zimě 

na malé lodi, na kterou ho vzali zadarmo, trvala přes dva měsíce.
141

 V Benátkách se rozhodl, 

ţe bude apoštolsky pŧsobit ve své rodné zemi.
142

 Cesta do Janova byla tou dobou 

dobrodruţná, protoţe v Lombardii válčila španělská císařská vojska s francouzskými.
143

 

V Janově mu místo na lodi pomohl sehnat jeho starý známý, baskický námořní generál 

Portundo, kterého znal z Arévala.
144

 Do Barcelony Ignác dorazil na jaře roku 1524 po roce 

putování. 

1.4.4 Ignácova studia a rozpory s inkvizicí 

Aby mohl Ignác pomáhat duším, jak si předsevzal, potřeboval nejprve získat 

teologické vzdělání.
145

 Španělsko bylo plné rŧzných podvodných kazatelŧ a Ignác nechtěl být 

s podobnými lidmi zaměňován.
146

 Vţdy se snaţil jednat oficiální cestou, podle pravidel 

křesťanské církve a tehdejší doby. 

V Barceloně se Ignác pustil do studia pod vedením jednoho ochotného magistra. Učil 

se gramatiku a latinská slovíčka, coţ pro něj nebylo ve třiatřiceti letech vŧbec snadné, ale 

nenechal se ničím odradit.
147

 Po několika soukromých lekcích Ignác začal navštěvovat 

veřejnou školu. Dva roky studoval latinu ve školních lavicích spolu s dětmi, které se mu 

samozřejmě všelijak posmívaly.
148

 Pak mu jeho učitel doporučil, aby začal studovat filosofii 

(španělsky: artes) na Univerzitě v Alcalá de Henares.
149

  

Ignác začal hned po příchodu do Alcalá ţebrat a jako obvykle ţil z almuţen a chodil 

bos. Jeho ţebrota vzbuzovala u ostatních posměch. Naštěstí mu brzy správce tamního špitálu 

nabídl ubytování a vše potřebné.
150

  

Nadále však vzbuzoval pozornost svým apoštolským nadšením. Připojilo se k němu 

několik dalších chudých studentŧ, se kterými Ignác šířil duchovní a náboţenské učení. Zprávy 

o jejich počínání se brzy dostaly aţ k toledským inkvizitorŧm, kteří zahájili šetření. Marcel 

Bataillon se o tom ve své knize Erasmus a Španělsko (Erasmo y España) zmiňuje takto: 

                                                 
141

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 130. 
142

 KYRALOVÁ, M. Op. cit., s. 19. 
143

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 131. 
144

 VON MATT, L. a RAHNER, H. Op. cit., s. 165. 
145

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 130. 
146

 PÉREZ Gómez, A. A. Op. cit., s. 60. 
147

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 133. 
148

 PÉREZ Gómez, A. A. Op. cit., s. 60. 
149

 LOYOLA, San Ignacio de. „Autobiografía“. Op. cit., s. 134. 
150

 Ibid. 



 
36 

Šíří náboţenské učení, které je mnohem více morální neţ dogmatické. Doporučují vykonávat zpověď a 

přijímání kaţdý týden. Avšak vedou své učně k cvičení zpytování svědomí a k ovládnutí smyslŧ a “sil” duše. 

Základ jejich učení se vztahuje k Boţím přikázáním a ke smrtelným hříchŧm. V Alcalá jsou dvakrát předvoláni 

k výslechu, v roce 1526 a v roce 1527. Z podezření z iluminismu jsou očištěni, ale zakazuje se jim vyučovat, 

dokud neabsolvují tři roky studií na Univerzitě.
151

 

Přitěţující okolností jistě bylo, ţe mezi Ignácovy ţáky patřily také ţeny. Říkalo se, ţe 

mnohé z nich ztrácely vědomí nebo trpěly návaly smutku, kdyţ navštěvovaly Ignácovy 

přednášky.
152

  

O Ignácovi a jeho druzích se také říkalo, ţe jsou „alumbrados“
153

 (osvětlení, ozáření). 

Tímto názvem se souhrnně označovaly dva náboţenské směry: „dejados“ (neteční) a 

„recogidos“ (rozjímající), které se vyskytovaly na počátku 16. století v Kastilii. Jednalo se o 

dva rŧzné projevy vnitřního křesťanství.
154

 Nešlo však o nějaké ucelené sekty, ale spíše o 

individuální projevy rŧzných lidí, z nichţ některé měly souvislost a jiné ne. Inkvizici se 

nelíbil především jejich odmítavý postoj k autoritě Římskokatolické církve a obviňovala 

„alumbrády“ z luteranismu.
155

 V roce 1525 je prohlásila za kacíře Toledským ediktem a od té 

doby byli pronásledováni.   

 Přesto vikář Figueroa řekl po prvním inkvizičním šetření Ignácovi a jeho druhŧm, ţe 

nebyla shledána ţádná chyba v jejich učení ani ţivotě a ţe proto mohou dál pokračovat ve své 

činnosti.
156

 

Po nějaké době Ignáce zavřeli do vězení. Ve svém ţivotopise vypráví: „Diecisiete días 

estuvo en la prisión sin que le examinasen ni él supiese la causa dello.”
157

 („Byl ve vězení 

sedmnáct dní, aniţ by ho kdo vyslýchal a aniţ by věděl, proč tam je.“
158

) Později se Ignác 

dozvěděl, ţe ho uvěznili kvŧli zmizení dvou ţen, které ho předtím navštěvovaly. Kdyţ se ty 

ţeny vrátily z náboţenské pouti, byl Ignác propuštěn s příkazem, aby se on a jeho druhové 
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oblékali jako jiní studenti a aby nemluvili o věcech víry během příštích čtyř let studií, protoţe 

nebyli vzdělaní.
159

  

Pérez Gómez o jeho pobytu v Alcalá mluví takto: „Jeho patnáctiměsíční pobyt v 

Alcalá byl velmi neklidný. Ve studiích příliš nepokročil, musel totiţ čelit třem procesŧm. Co 

se dělo? Ignacio se věnoval více apoštolátu neţ studiu.”
160

  

Po tolika potíţích se Ignác rozhodl raději odejít z Alcalá do Salamanky, která patřila 

do jiné diecéze, ale i tam jeho chování a především oblečení přitahovalo pozornost inkvizice. 

Marcel Bataillon ve svém díle zmiňuje i situaci v Salamance: 

Toledský arcibiskup Fonseca, mecenáš erasmismu, vzal Ignacia pod svou ochranu a přikázal mu jít do 

Salamanky. Sotva dorazí, společně se svým věrným druhem Calistem, oba znovu vyvolají pozornost kvŧli svým 

podivným a zanedbaným poutnickým šatŧm a kvŧli podněcujícímu charakteru jejich apoštolování. Podpřevor 

dominikánského kláštera San Esteban předvolá Ignacia k úpornému výslechu, aby se dozvěděl, jestli sledují 

určitou naučenou doktrínu nebo jestli se řídí „Duchem svatým“. Ignacio nezastírá, ţe jeho učení je té druhé 

povahy. A protoţe odmítá doplnit hlubší vysvětlení, klášterník mu předestře závaţnost jeho vyhýbavosti.
161

 

Ignác ve svém ţivotopise popisuje otázky, které mu podpřevor dával: „Pues agora que 

hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no queréis 

declarar lo que decís?”
162

 („Takţe nyní, kdyţ existuje tolik bludŧ od Erasma i od tolika 

jiných, kteří klamou svět, nechcete vyloţit to, co říkáte?”) Španělští církevní hodnostáři se 

tehdy totiţ velmi obávali reformátorských myšlenek ze zahraničí.  

Inkvizice se často zaměřovala na hledání Lutherových myšlenek. Vnímání Erasma 

Rotterdamského bylo ve Španělsku dvojí. Někteří jej měli za nebezpečného reformátora a jiní 

za váţeného autora. Za vlády císaře Karla V. měl však Erasmus zastání, ovšem pouze do své 

smrti v roce 1536, od té doby byly jeho spisy ve Španělsku zakázány.
163

 

Protoţe Ignác nechtěl více mluvit o svém učení, podpřevor jej a Calista drţel nejprve 

tři dny v klášteře a pak je odvedli do vězení a spoutali do okovŧ.
164

 Ignác musel odevzdat svá 

Duchovní cvičení k posouzení a byl také vyzván, aby předvedl své kázání a vysvětlil první 
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přikázání Desatera.
165

 Po řadě výslechŧ a zkoumání byli propuštěni s tím, ţe se v jejich nauce 

ani ţivotě nenachází ţádný blud. Nezakázali jim sice mluvit o duchovních věcech, 

ale zakázali jim určovat, co je hřích smrtelný a co není. To však Ignáci znemoţňovalo 

duchovně vést své ţáky, proto se rozhodl raději dokončit svá studia v Paříţi. 

Do Paříţe došel Ignác v únoru roku 1528 sám.
166

 Ani jeden z jeho druhŧ ve Španělsku 

jej do Paříţe nenásledoval. Zpočátku bydlel ve špitálu s chudými. Studoval humanitní vědy 

(španělsky: humanidades) a latinu v koleji Montaigu
167

, aby si mohl zopakovat látku od 

základŧ: „Y la causa fue porque, como le habían hecho pasar adelante en los estudios con 

tanta priesa, hallábase muy falto de fundamentos; y estudiaba con los niños, pasando por la 

orden y manera de París.”
168

 („Dŧvod byl prostý: jelikoţ ho přiměli postupovat ve studiu 

velice rychle, zjistil, ţe má veliké nedostatky v základech. Studoval tedy s dětmi a podroboval 

se paříţskému řádu a zpŧsobu.“
169

) 

Ve studiu ale příliš neprospíval, protoţe musel na vyučování chodit velký kus pěšky a 

brány špitálu se otevíraly jen v určitou denní dobu, takţe nemohl navštěvovat všechny 

hodiny.
170

 Hodně času mu také zabralo shánění jídla po ţebrotě. Nakonec se tuto situaci 

naučil řešit tak, ţe se o prázdninách vydával ţebrat do Flander (dnešní Belgie). Španělští 

obchodníci v Bruggách a Antverpách často podporovali španělské chudé studenty, takţe si 

Ignác z takové cesty mohl přinést peníze na celý rok studií a bydlet na koleji blízko 

přednášek. Také díky těmto zkušenostem Ignác později dovolí, aby ţili jezuité během studia 

ze stálých příjmŧ.
171

  

Zpočátku vzbudil Ignác na paříţské univerzitě pozdviţení, kdyţ jeho tři španělští 

studenti, kterým dával Duchovní cvičení, rozdali svŧj majetek chudým a ţili s ním v útulku 

pro poutníky.
172

 Dva z nich totiţ byli velice váţení a známí a Ignác byl označován za „svŧdce 

mládeţe“.
173

 Mladíky brzy přinutil tlak okolí vrátit se ke svému dřívějšímu ţivotu a Ignáce 
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obţaloval doktor Ortiz z koleje Montaigu u inkvizitora dominikánského kláštera.
174

 Ten si 

však Ignáce vŧbec nepředvolal.
175

 

Ignác se rozhodl, ţe se bude více soustředit na studium neţ na cokoliv jiného.
176

 Začal 

navštěvovat kurz filozofie na univerzitě. V roce 1532 sloţil bakalářské zkoušky a v březnu 

roku 1533 se z něj stal licenciát filozofie.
177

 Pak studoval teologii a v roce 1534 se stal 

magistrem filozofie na tehdy nejprestiţnější univerzitě v západní Evropě. Bylo mu 43 let.  

Inkviziční procesy, které byly proti němu vedeny, shrnuje Ignác v dopise 

portugalskému králi Juanovi III. z 15. března roku 1545: 

Volviendo de Jerusalén, en Alcalá de Henares, después que mis superiores hicieron tres veces proceso 

contra mí, fui preso y puesto en cárcere por cuarenta y dos días. En Salamanca, haciendo otro, fui puesto no sólo 

en cárcere, mas en cadenas, donde estuve veinte y dos días. En París, donde después fui siguiendo el estudio, 

hicieron otro. Y en todos estos cinco procesos y dos prisiones, por gracia de Dios, nunca quise tomar ni tomé 

otro solicitador, ni procurador, ni abogado (sino a Dios), en quien toda mi esperanza presente y por venir, 

mediante su divina gracia y favor, tengo puesta. Después del proceso de París, dende a siete años, en la misma 

universidad hicieron otros; en Venecia otro; en Roma el último, contra toda la Compañía.
 178

 

(Kdyţ jsem se vrátil z Jeruzaléma, poté co mí nadřízení třikrát vedli proces proti mně, v Alcalá de 

Henares jsem byl zajat a uvězněn na čtyřicet dva dní. V Salamance jsem byl při dalším procesu nejen uvězněn, 

ale také spoután okovy na dvacet dva dní. V Paříţi, kde jsem později pokračoval ve studiu, vedli další proces. A 

ve všech těchto pěti procesech a dvou vězeních jsem si pro milost Boţí nikdy nechtěl vzít a nevzal jsem si jiného 

navrhovatele, zástupce ani právníka (neţ Boha), v nějţ vkládám skrze jeho boţskou milost a přízeň celou svou 

naději současnou i budoucí. Po paříţském procesu, po sedmi letech na samotné univerzitě vedli další procesy, 

v Benátkách další proces a v Římě poslední, proti celému řádu.) 
179

 

Dále o procesech říká: „Y en todos estos ocho procesos, por sola gracia y misericordia 

divina, nunca fui reprobado de una sola proposición.”
 180

 („A ve všech těchto osmi procesech 

jsem díky samotné Boţí milosti a milosrdenství nikdy nebyl odsouzen z jedné jediné teze.“) 

Během vyšetřování Ignácovi určitě pomáhala také skutečnost, ţe pocházel ze staré 

baskické šlechtické rodiny, a tak nemohli inkvizitoři pochybovat o „čistotě jeho krve“ v době, 

kdy bylo Španělsko zemí pronásledující nejen Ţidy, ale také konvertity (tzv. „nové křesťany“) 

bez potřebných křesťanských předkŧ.  
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Dŧvod procesŧ byl podle Ignáce ten, ţe ačkoliv neměl filozofické ani teologické 

vzdělání, vyprávěl dlouze o duchovních věcech. 

Y si V.A. quisiese ser informado por qué era tanta la indignación e inquisición sobre mi, sepa que no 

por cosa alguna de cismáticos, de luteranos ni de alumbrados, que a éstos nunca los conversé ni los conocí; mas 

por que yo, no teniendo letras, mayormente en España, se maravillaban que yo hablase y conservase tan largo en 

cosas espirituales.
 181

 

(A jestli chce být Vaše Výsost informována, proč bylo se mnou tolik nelibosti a vyšetřování, vězte, ţe 

to nebylo kvŧli ničemu od schizmatikŧ, luteránŧ ani alumbrádŧ, protoţe s těmito jsem nikdy nerozmlouval ani 

jsem je neznal. Ale divili se, hlavně ve Španělsku, ţe já, který jsem neměl studia, jsem vyprávěl tak dlouze o 

věcech duchovních.) 

1.4.5 Zaloţení jezuitského řádu 

Ignác si postupně získával v Paříţi nové druhy. Přidali se k němu jeho spolubydlící 

Petr Faber ze Savojska a František Xaverský z Navarry.  

Savojec Petr Faber (španělsky: Pedro Fabro
182

, francouzsky: Pierre Favre
183

) byl na 

začátku jediným knězem mezi druhy. Přitom sám dlouho váhal, jestli se má knězem stát nebo 

jestli má být právníkem, či lékařem.
184

 Definitivně se rozhodl jít v Ignácových stopách aţ 

v roce 1531. Kněţské svěcení přijal v roce 1534.  

František Xaverský (Francisco de Jassu y Xavier
185

, nebo téţ Francisco Javier
186

) 

pocházel ze vznešené navarrské rodiny a získat jej trvalo Ignácovi delší dobu a stálo ho to 

jistě nemalé úsilí.
187

 František Xaverský pohrdal ţebravým a vypjatě zboţným zpŧsobem 

ţivota, který Ignác vedl, a často se mu pro to vysmíval.
188

  

Dalšími druhy se postupně stali: Portugalec Simón Rodrigues, Španělé Diego Laínez a 

Alonso Salmerón, kteří přišli do Paříţe z Univerzity v Alcalá, a Španěl Nicolás Alonso 

z Bobadilly (zvaný téţ pouze Bobadilla
189

). 
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Dohromady s Ignácem tedy sedm druhŧ, kteří se společně rozhodli „slouţit našemu 

Pánu a opustit všechno na světě“
190

, jak píše Diego Laínez. Ignác toto společenství nazýval 

skupina „přátel v Pánu“.
191

 Tehdy se ještě nejednalo o touhu zaloţit nový řád, ale o touhu 

„následovat Jeţíše Krista ţivotem v chudobě a pracovat pro spásu svých bliţních.“
192

 Aby 

byli Kristu ještě blíţe, chtěli podniknout cestu do Jeruzaléma. Vytvořili jakési „apoštolské 

společenství“.
193

 

Své záměry zpečetili slavnostním slibem 15. srpna roku 1534 na Montmartru. Při mši 

svaté, kterou slouţil Petr Faber, slibovali ţít v chudobě, pomáhat duším a vykonat pouť do 

Jeruzaléma.
194

 Cestu do Jeruzaléma odloţili, aby mohli všichni nejprve dokončit svá studia. 

Měli se sejít v Benátkách v lednu roku 1537. Pokud by se jim však nepodařilo do jednoho 

roku vykonat pouť, rozhodli se jiţ dopředu, ţe se nabídnou papeţi, aby jim určil jakoţto 

zástupce Boha na zemi, kde a při jaké práci budou nejvíce potřeba. 

Ignác odjel po dokončení magisterských studií na nějakou dobu do Španělska, do 

svého rodného kraje, aby se tam zotavil ze zdravotních potíţí, které ho v Paříţi opět začaly 

pronásledovat.
195

 Odmítl však pozvání bratra na rodný hrad a raději zvolil ubytování 

v nedalekém chudobinci, jídlo si sháněl ţebráním.
196

 Místo odpočinku chodil po kraji a učil 

děti katechismus, nebo se snaţil napravovat mravy.
197

  Musel domluvit také vlastnímu bratru, 

který měl milenku.
198

  

V tom se lišil od ostatních, kteří se snaţili napravit mravy tehdejší společnosti a 

církve. Ignác totiţ začínal s nápravou u jednotlivcŧ
199

 a ne u společenských celkŧ nebo u 

církevní instituce jako takové. Zajímal jej kaţdý konkrétní jedinec a toho se snaţil obrátit 

svým osobním pŧsobením. Postupoval od spodu, ne tlakem shora. 

Nejen v rodném kraji, ale i později jinde se snaţil bojovat: „proti přehnané zálibě 

v bohatství, moci a církevních hodnostech, proti zkaţenému ţivotu kléru, proti zanedbanosti 

náboţenské výchovy lidu“.
200
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Poslední rok před schŧzkou v Benátkách strávil Ignác v Itálii, nejprve v Bologni a 

potom přímo v Benátkách.
201

 Dával cvičení a chodil na soukromé hodiny teologie. Jeho 

druhové dorazili do Benátek počátkem ledna roku 1537.
202

 Šli pěšky z Paříţe asi dva měsíce. 

Cestu jim komplikovala válka mezi Francií a císařem Karlem V. Po příchodu do Benátek se 

ubytovali ve dvou špitálech a pečovali tam o nemocné. 

Na jaře odešli druhové (kromě Ignáce) do Říma a vyţádali si povolení od papeţe pro 

svou cestu do Svaté země. Papeţ jim daroval také poukázku na peníze na cestu
203

 a listinu 

s povolením, ţe mohou obdrţet kněţské svěcení od kteréhokoliv biskupa. Cestu do 

Jeruzaléma jim však znemoţnilo turecké nebezpečí, lodě do Svaté země přestaly vyplouvat.
204

 

Během několika měsícŧ čekání na moţnost vyplutí, Benátky začaly válčit s Turky, takţe bylo 

jasné, ţe se poutníci do Jeruzaléma nedostanou.
205

  

Druhové se tedy nechali v Benátkách vysvětit na kněze a pak se vrátili do Říma, aby 

se podle slibu odevzdali vŧli papeţe.
206

 Také museli vrátit finanční poukázky určené na cestu, 

kterou nevykonali. Jiţ po cestě do Říma si zvolili název skupiny: Tovaryšstvo Jeţíšovo 

(španělsky: la compañía de Jesús, latinsky: Societas Jesu). Toto jméno souviselo s viděními, 

které měl Ignác v kapli La Storta. V jednom z nich Bŧh ţádal svého syna Jeţíše Krista, aby 

přijal Ignáce za sluţebníka.
207

 

Papeţ Pavel III. jejich sluţby ochotně přijal. Protoţe Řím byl tehdy městem 

pokleslých mravŧ, bylo pořád kde napravovat.
208

 Z neznámých misionářŧ se postupně staly 

dŧleţité osobnosti. Faber a Laínez začali přednášet na univerzitě Sapienza, Ignác dával svá 

duchovní cvičení (exercicie) významným římským osobnostem.
209

 Všichni druhové kázali, 

dávali exercicie a vyučovali děti.  

Neměli však jen přívrţence. Někteří lidé o nich šířili pomluvy, především skupina 

kolem mnicha Agostina Mainardiho.
210

 Obviňovali druhy z luteránství a poukazovali na 

předchozí procesy proti Ignácovi. Aby Ignác mohl dál v klidu pastoračně pŧsobit, vyţádal si 

sám úřední vyšetření celé záleţitosti u soudu. On i jeho druhové byli zproštěni viny.  
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V zimě roku 1538 se společníci starali o mnoho nemocných a hladových, protoţe 

v Římě vypukl hlad a kruté mrazy.
211

 Nezištně pro ně sháněli topivo a potraviny, ale 

zajišťovali i duchovní péči (kázání, udělování svátostí, vyučování náboţenství). Není divu, ţe 

o ně začala projevovat zájem i jiná italská města.  

Společníci si začali klást otázku, zda by se měli rozjet do rŧzných koutŧ světa jako 

jednotlivci nebo nejprve utvořit pevné společenství, tedy zaloţit nový řeholní řád.
212

 Proto se 

v roce 1539 sešli a několik měsícŧ se radili.
213

 Tyto porady podrobněji popisuje André Ravier 

ve své knize Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Jeţíšovo.
214

 Nakonec se jednomyslně 

rozhodli pro zaloţení řádu. Nový řád Tovaryšstvo Jeţíšovo (Societas Jesu) byl schválen 

papeţskou bulou 27. září roku 1540. 

Členové Tovaryšstva mají podle Ignáce vše, co činí, konat „k větší slávě Boţí“ 

(latinsky: ad maiorem Dei gloriam, španělsky: a mayor gloria de Dios, zkratka: A. M. D. G.). 

Tato věta se stala heslem celého řádu. 

Aby mohl řád fungovat i přes veliké dálky mezi jeho členy, kteří se brzy roztrousili do 

celého světa, bylo zapotřebí nejprve zvolit jednoho z druhŧ nejvyšším a trvalým 

představeným. V dubnu roku 1541 tedy zvolili Ignáce za řádového generála.
215

 

Poté sloţili členové řádu při mši svaté slavnostní profesi (někteří společně v Římě, 

někteří samostatně v jiných městech).
216

 Ignác se přes nové povinnosti vyplývající z jeho 

funkce snaţil vytrvat ve svých navyklých činnostech. Marie Kyralová píše: 

Nový generál nezměnil své prosté zvyky: pomáhal dál v kuchyni, vyučoval katechismus. Zvláštní péči 

věnoval obráceným Ţidŧm, prostitutkám, nemocným a sirotkŧm. Zaloţil pro ně v Římě několik zařízení. 

Postupoval při tom obvykle tak, ţe se nejdříve snaţil shromáţdit osoby, které by celé dílo mohly financovat a 

řídit, potom se postaral o to, aby bylo toto společenství uznáno papeţskou bulou jako církevní bratrstvo. 

Pomáhal při tom tak dlouho, pokud to bylo nezbytné, jakmile bylo moţno dílo předat do rukou někoho jiného, 

nenápadně se sám stáhl a věnoval se novým úkolŧm.
217

 

Protoţe se druhové jiţ brzy rozjeli do rŧzných koutŧ světa, musel Ignác, který zŧstal v 

Římě, vyřizovat početnou korespondenci. Aby bylo Tovaryšstvo v kontaktu, chodily do Říma 

dopisy z Indie a Japonska od Františka Xaverského, z Německa od Fabera a Bobadilly, z 
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Portugalska od Rodriguese.
218

 Laínez a Salmerón se účastnili Tridentského koncilu od roku 

1545.
219

 Postupně se nabírali noví členové, Tovaryšstvo se rozrŧstalo a vznikaly provincie. 

V roce 1547 vznikla provincie španělská, rok po první zřízené jezuitské provincii, která byla v 

Portugalsku.
220

 

Při takovém rozptýlení bylo zapotřebí sepsat stanovy řádu, aby existoval dokument, na 

který by se mohli všichni jezuité odkazovat a kterým by se měli řídit. Tak postupně rukou 

Ignáce vznikaly stanovy řádu, tzv. Konstituce (španělsky: Constituciones). 

V roce 1556 přišlo na ţádost Ferdinanda I. prvních dvanáct jezuitŧ také do Prahy. 

Většina z nich byli Němci, Češi byli teprve v noviciátu.
221

 Instrukce, které jim Ignác dal pro 

činnost v “kacířských” Čechách byly následující: „Nemají se zabývat vyvracením bludných 

názorŧ, ale vzděláváním ve víře; ve všem mají projevovat posluchačŧm lásku a touhu po 

spáse; mají se vyhýbat všem sporŧm, které by vedly k nepokojŧm. Do škol ať přijímají bez 

rozdílu všechny, kteří budou ochotni zachovávat náleţitou skromnost a kázeň.“
222

 Dostali 

také příkaz naučit se česky. 

Ignácŧv ţivot po vzniku Tovaryšstva byl naplněn prací a modlitbou. Zachovával 

pravidelný denní reţim.
223

 Marie Kyralová udává následující podrobnosti: Ráno se nejprve 

čtyři hodiny modlil, meditoval a světil mši svatou.
 
Dopoledne vyřizoval, co bylo třeba, nebo 

přijímal návštěvy. Obědval společně s ostatními bratry a po obědě s nimi chvilku rozmlouval 

a odpočíval. Pak vyřizoval aţ do večera korespondenci a přijímal hlášení podřízených. Takţe 

na spánek mu zbyly většinou jen čtyři hodiny. 

Ignác se vţdy velmi staral o nemocné ve svém okolí. I v dopisech do dalekých zemích 

se často řádových bratrŧ vyptával na jejich zdraví. Zřejmě díky tomu, co si sám proţil při 

zranění nohy v bitvě a co i později proţíval při jeho častých nemocech, dovedl pochopit 

duševní stavy nemocných a být pro ně potřebnou oporou. Podrobně se vyptával na stav 

nemocných ošetřovatelŧ, navštěvoval nemocné a pečoval o ně.
224

 Často u nich v noci bděl, 

pokud byl jejich stav váţný.   
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V Římě Ignác zřídil dŧm pro Ţidy a Maury, kteří se chtěli obrátit na katolickou 

víru.
225

 Zaloţil také dŧm Svaté Marty pro nevěstky, aby tyto ţeny nemusely být posílány 

pouze do klášterŧ, ale napraveny a vychovávány i pro ţivot v manţelství.  

Přijímat zboţné ţeny do řádu a vytvořit ţenskou větev Tovaryšstva však Ignác po 

negativních zkušenostech odmítal.
226

 Jeho známá Isabela Roserová mu totiţ zpŧsobovala 

mnoho starostí v době, kdy ji do řehole přijal. Brzy ji proto propustil a papeţ zaloţení ţenské 

větve Tovaryšstva zcela zakázal.  

Ignác byl na jednu stranu člověkem velmi praktickým a věcným.
227

 Věděl, ţe kaţdý 

člověk má jiné přirozené schopnosti a podle toho jednal. Přesto nedovolil do Tovaryšstva 

vstoupit kaţdému. Hledal do řádu lidi, kteří jsou schopní se uplatnit ve světě. Potřeboval, aby 

členové Tovaryšstva slouţili bliţním a prospívali jim. Na druhou stranu byl mystikem, který 

ţil neustále ve spojení s Bohem.
228

  

V roce 1551 poţádal o odchod z funkce generála z dŧvodu nemoci.
229

 Jeho spolubratři 

však jeho ţádost odmítli. Jeho zdravotní stav se nadále zhoršoval, přesto stále vkládal značné 

úsilí do vedení řádu. Poslední pŧlrok ţivota jiţ nemohl ani slouţit mši.
230

  

Ignác z Loyoly zemřel 31. července roku 1556 téměř nepovšimnut. Den před svou 

smrtí si sice zavolal tajemníka řádu Polanka a prosil ho, aby došel pro poţehnání umírajících 

k papeţi pro něj a pro P. Laíneze, který tou dobou také leţel těţce nemocen.
231

 Polanko jej 

však přemluvil, ţe k papeţi pŧjde aţ druhý den, protoţe měl ten den mnoho zařizování a 

navíc se lékařŧm nezdálo, ţe by byl Ignácŧv ţivot nějak bezprostředně ohroţen. Večer se prý 

cítil o něco lépe, ale ráno jej jiţ našli v agónii.
232

 I přes Polankŧv spěch do Vatikánu Ignác 

zemřel bez poţehnání papeţe. Dokonce i bez svátosti umírajících, protoţe jeho zpovědníka 

také nepřivedli včas. Ignácŧv blízký spolupracovník P. Jerónimo Nadal si do deníku zapsal: 

„V tom, jak zemřel Otec Ignacio, se projevila jeho podivuhodná pokora. Došlo k tomu, ţe na 

něho, který na sebe stále úplně zapomínal, úplně zapomněli také ostatní.“
233

  

Ignác byl v roce 1609 prohlášen za blahoslaveného a v roce 1622 za svatého.
234
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2 LITERÁRNÍ ODKAZ SVATÉHO IGNÁCE Z LOYOLY 

2.1 Hranice literárního odkazu Ignáce z Loyoly 

Jak jsme se dozvěděli v předchozí kapitole, svatý Ignác z Loyoly byl šlechticem, 

rytířem, poutníkem, studentem, knězem, zakladatelem a generálem jezuitského řádu, ale 

především byl „apoštolem“ hlásajícím katolickou víru, pracovitým a aktivním člověkem, 

který strávil velkou část svého ţivota ve sluţbě Bohu a svým bliţním. 

Ačkoliv Ignác napsal nebo nadiktoval několik textŧ, které ovlivnily řadu pozdějších 

autorŧ ať jiţ přímo nebo prostřednictvím pŧsobení jezuitského řádu, nemŧţeme říci, ţe byl 

spisovatelem v pravém smyslu slova. Svatý Ignác nechtěl vytvořit literární díla. Psal proto, 

aby mohl druhým předat svou vnitřní náboţenskou zkušenost Boha.  

Dělal si záznamy o svých duchovních proţitcích, které pak upravoval v pokyny pro 

vykonávání jeho Duchovních cvičení. Jindy se snaţil uspořádat své myšlenky a duchovní 

vjemy na určité téma. Ke konci svého ţivota byl poţádán, aby sepsal vlastní ţivotopis. 

Tomuto přání z řad svých jezuitských bratrŧ nakonec vyhověl a začal vyprávět o svém ţivotě 

Luisi Gonçalvesi da Câmara, který ţivotopis zapsal.  

Tak vznikaly Ignácovy texty, které se pro svŧj vliv v oblasti literatury, především 

v literatuře mystické, jistě dají také povaţovat za literární díla hodná naší pozornosti a to i 

přesto, ţe primární záměr vytvořit literární dílo u nich chybí. Jsou to Duchovní cvičení 

(Ejercicios espirituales), Konstituce (Constituciones), a Vlastní ţivotopis (Autobiografía), 

kterými se budeme podrobněji zabývat v následujících podkapitolách. 

Zmiňme se ještě pro úplnost o dalších jeho řádcích, které mŧţeme nalézt v souborném 

vydání Ignácových knih a písemností s názvem Obras
235

 (Díla) od madridského 

nakladatelství Biblioteca de autores cristianos (Knihovna křesťanských autorŧ) z roku 1991. 

Jsou to především dokumenty týkající se Tovaryšstva Jeţíšova.  

Známý je Ignácŧv Duchovní deník (Diario espiritual) a Úvaha o chudobě 

(Deliberación sobre la pobreza). Oba tyto záznamy se vztahují k otázce chudoby, která se 

stávala s rostoucím počtem tovaryšŧ pro Ignáce stále palčivější.  

S tím, jak v Tovaryšstvu rostl počet studentŧ, objevil se problém, jak sjednotit 

financování vzdělání s dokonalou chudobou, ke které se Tovaryšstvo zavázalo. Ignác proto 

trávil mnoho času rozjímáním o chudobě a zapisoval si své postupy do Duchovního deníku.
236
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Duchovní deník, jehoţ část se dochovala, tedy zaznamenává prŧběh jeho mystického 

nazírání problému a duchovní postupy, které činil, aby dosáhl správného rozhodnutí. Úvaha o 

chudobě je více racionální. Ignác v ní sepisuje výhody a nevýhody chudoby absolutní i 

částečné. 

Rozhodnutí o zachování chudoby bylo pro Ignáce dŧleţité proto, aby mohl sestavit 

Konstituce Tovaryšstva uspokojivým zpŧsobem i pro tuto otázku.  

Ignác je také autor velkého mnoţství dopisŧ, povětšinou týkajících se Tovaryšstva. Od 

neúnavného psaní dopisŧ Ignáce neodradila ani váţná nemoc, kvŧli které se chtěl vzdát 

funkce generálního představeného řádu. Kdyţ řeholní bratři jeho prosbu o odchod z této 

funkce odmítli, pustil se bez protestŧ opět do práce a psal s pomocí svého sekretáře Juana de 

Polanko (španělsky: Juan de Polanco) ještě více dopisŧ neţ dříve.
237

 Hugo Rahner nám 

sděluje dokonce čísla dochovaných dopisŧ a nastiňuje jejich témata:  

Z období do konce roku 1549 se nám dochovalo asi 920 Ignácových dopisŧ. Od roku jeho váţného 

onemocnění aţ do smrti to je asi 6641 dopisŧ, které Ignác buď napsal sám, nebo pověřil sekretáře. V této 

statistice se skrývá velikost muţe, který zapomněl na sebe samotného. Ignác píše o poslušnosti, o péči o 

humanistická studia, o mystice a pseudomystice, o plánu vytvořit flotilu proti Turkŧm. Píše kníţatŧm, 

vznešeným dámám, obyčejným lidem, velkorysým dobrodincŧm… Těší unavené spolubratry a brání mravy 

v řeholi. Pokud to je potřeba, dovede ostře pokárat nešvary. Je neúprosný ke svému sekretáři. Dopisy musí být 

vybroušené a bezchybné.
238

 

Postavení Ignácových děl v hispánské literatuře je podobné například Deníku (Diario) 

Kryštofa Kolumba
239

 (1451? - 1506), který také jistě neměl za cíl napsat knihu, ale potřeboval 

si o svých cestách dělat poznámky. Přesto se Deníku i jiným Kolumbovým textŧm věnují 

literární historici a kritici. Kolumbŧv Deník patří do dějepisectví, přesněji historiografie. 

Velikost jeho významu je dána tím, ţe přináší první autentický popis Nového světa.
240

  

Ještě větší podobnost s Ignácovými texty nalezneme v díle svaté Terezie od Jeţíše
241

 

(1515 - 1582). Terezie nepsala svŧj Ţivot (Libro de la vida) jako literární počin, ačkoliv dnes 

je tato kniha tak zkoumána. Převaţuje názor, ţe Terezie měla spíše pedagogické dŧvody. 

Psala o svém ţivotě, aby přiblíţila řádovým sestrám praxi vnitřní modlitby. Její styl psaní 
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je velmi spontánní.
242

 Za vrchol její mystické tvorby se povaţují Vnitřní hrad aneb příbytky 

(Castillo interior o las moradas
 
) a Cesta k dokonalosti (Camino de perfección).  

V ţivotě svaté Terezie a svatého Ignáce najdeme mnoho společných rysŧ, které 

bychom rádi v této práci alespoň zmínili.  

Ignác i Terezie ţili ve stejné době, pocházeli ze stejné země a oba směřovali ke 

stejným cílŧm – slouţit Bohu a spasit duši nejen svou, ale pomoci ke spáse také duším svých 

bliţních. Oba byli velcí mystikové, kteří se snaţili předat své zkušenosti dalším křesťanŧm. 

Protoţe neměli (v případě Ignáce pouze zpočátku) církevní vzdělání, stávali se podezřelými 

pro tehdejší inkvizitory. A to přesto, ţe naprosto uznávali autoritu katolické církve i papeţe a 

zastávali spíše ortodoxní stanoviska. Snaţili se pouze o návrat k chudobě, o pravou 

křesťanskou pokoru a o zpřístupnění kontaktu s Bohem dalším lidem prostřednictvím rŧzných 

duchovních cvičení. To vše v rámci církve takové, jaká byla. 

Jako u mnoha jiných svatých bylo jejich mládí plné marnivosti, vedli běţný světský 

ţivot. Jak oba přiznávají ve svých ţivotopisech, jejich oblíbenou četbou v mládí byly rytířské 

romány. Po svém obrácení svých dřívějších hříchŧ velmi litovali a spolu s nimi zavrhli i tento 

druh literatury. Všechnu svou energii věnovali své nápravě a sluţbě Bohu. 

Oba měli mnohá vidění a ovládali rŧzné zpŧsoby modlitby, včetně modlitby vnitřní, 

která vyuţívá myšlenky a pocity, nikoliv jen naučená slova, která se odříkávají nahlas. Kvŧli 

silným mystickým proţitkŧm si jen těţko hledali vhodné zpovědníky a učitele.  

Snaţili o nápodobu Kristova ţivota („imitatio Christi“). Jeţíš Kristus byl pro ně 

vzorem a často i prostředníkem při kontaktu s Bohem. Ačkoliv směřovali k velikým ideálŧm, 

byli velmi praktičtí. Neuzavírali se jen do svého „svatého“ vnitřního světa, ale ţili aktivním 

zpŧsobem. Snaţili se reformovat tehdejší řádový ţivot, na čemţ museli tvrdě pracovat. 

Terezie tím, ţe reformovala karmelitánský řád a Ignác tím, ţe zaloţil řád nový. Zakládali 

kláštery a starali se o dobrý chod těch jiţ zaloţených či reformovaných. Přitom si dokázali 

najít čas nejen na sledování církevních záleţitostí, ale i politické situace v Evropě.
243

 

Oba hodně pracovali, přestoţe byli velmi chatrného zdraví, navíc oslabeného 

asketickými pŧsty, které v době po svém obrácení dováděli do krajnosti. Zaţili blízkost smrti, 

kdyţ podle lékařŧ leţeli nemocní jiţ na smrtelné posteli, ale nakonec se zotavili. 

Co se týká literatury, nejenţe oba zřejmě četli rytířské romány jako je Amadis Waleský 

(Amadís de Gaula), ale také Legendu Aureu od Jakoba de Vorágine
244

 (Jacobo de Varazze) a 
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Ţivot Kristův (Vita Christi) od Ludolfa Saského (Ludolfo de Sajonia)
245

. Velmi je ovlivnil 

také svatý Augustin (San Augustin)
246

 a svatý Pavel (San Pablo)
247

, nesmíme zapomenout ani 

na neustálý vliv Bible. 

Ačkoliv měla mladší Terezie postupně několik zpovědníkŧ z Tovaryšstva Jeţíšova 

(Diego de Cetina, Juan de Prádanos, Baltasar Álvarez 
248

, el padre Ripalda
249

), nevíme, zda 

četla některé Ignácovo dílo. Pravděpodobně ne, takţe vliv Ignáce na její osobu a tvorbu byl 

pouze přenesený, zprostředkovaný jezuitskými zpovědníky, kteří sami jako členové 

Tovaryšstva museli absolvovat Ignácova Duchovní cvičení a znát Konstituce.  

Psaní knih rozhodně nebylo hlavní náplní jejich ţivota a ani jeden z nich neplánoval 

stát se spisovatelem. Dŧvodem jejich psaní byla poslušnost. Byli ţádáni svými řádovými 

bratry či zpovědníky, aby psali. Dámaso Chicharro o psaní svaté Terezie říká: „Vycházíme ze 

základu, ţe Terezie z Jeţíše byla zpočátku spisovatelkou z poslušnosti a ţe existují velmi 

konkrétní adresáti jejího díla, coţ jistým zpŧsobem podmiňuje její estetické plánování.“
250

  

U svatého Ignáce připomeňme ještě praktické dŧvody. Nejprve psal své záznamy 

z Duchovních cvičení, aby je mohl lépe předávat dalším lidem. Později ho jeho funkce 

generálního představeného Tovaryšstva Jeţíšova donutila sepsat Konstituce, které měly udrţet 

jednotu řádu v celém světě. A nakonec jej společníci ţádali, aby sepsal svŧj ţivotopis. 

Z úvodu k jeho Vlastnímu ţivotopisu od P. Jerónima Nadala poznáváme, kolik dalo Nadalovi 

práce Ignáce přesvědčit, aby něco podobného začal psát (diktovat): „Otec se vymlouval na 

svou zaneprázdněnost, pro kterou tomu nemŧţe věnovat ani péči ani čas.“
251

 Nadal se však 

nenechal odradit, nakonec Ignáce zřejmě přesvědčil tímto:  

Je to uţ asi čtyři roky, co vás prosím nejen jménem svým, ale i jménem jiných Otcŧ, abyste nám, Otče, 

vyloţil, jak vás Bŧh od začátku vašeho obrácení poučoval; věříme, ţe to bude pro nás a pro Tovaryšstvo velice 

uţitečné. Ale kdyţ vidím, ţe nám nehodláte vyhovět, dovoluji si vás ujistit o následujícím: Pokud  uděláte, co si 
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tak moc přejeme, horlivě tohoto dobrodiní vyuţijeme. Neuděláte-li to, neochabneme kvŧli tomu na duchu a 

budeme věřit v Pána tak, jako byste byl všechno napsal.
252

 

I přes psaní „z donucení“, nebo z čistě praktických hledisek se knihy Ignáce i Terezie 

staly velmi čtenými v rámci křesťanské literatury. Dílu svaté Terezie se věnuje mnoho 

literárních kritikŧ a historikŧ. Naproti tomu Ignácovým dílem se většina literárně historických 

prací nezabývá, mnoho jich dokonce jeho jméno ani nezmíní. Proto začala vznikat tato práce, 

abychom poukázali na literární odkaz svatého Ignáce z Loyoly. Neboť „obsah kaţdého díla 

zaloţeného na jazyce mŧţe totiţ právě pro tento svŧj základ daleko překročit to, co do něj 

chtěl vědomě vloţit autor.“
253

 

2.2 Duchovní cvičení 

2.2.1 Co jsou Duchovní cvičení  a pro koho jsou určena 

Duchovní cvičení
254

 (Ejercicios espirituales
255

) jsou vlastně jakési instrukce k 

provádění skutkŧ pokání, rozjímání, meditací a modliteb. Sám Ignác charakterizuje pojem 

„duchovní cvičení“ v „Poznámkách“ ke svým Duchovním cvičením takto:  

La primera annotación es que, por este nombre, exercicios spirituales, se entiende todo modo de 

examinar la consciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras spirituales operaciones, 

según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son exercicios corporales, por la mesma 

manera todo modo de preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas las affecciones desordenadas, y 

después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, 

se llaman exercicios spirituales.
256

 

(Pojmem „duchovní cvičení“ se rozumí kaţdý zpŧsob zpytování svědomí, rozjímání, nazírání, ústní a 

vnitřní modlitby a jiných duchovních úkonŧ, jak bude dále řečeno. Neboť jako existují tělesná cvičení procházet 

se, pochodovat a běhat, tak se „duchovními cvičeními“ nazývá kaţdý zpŧsob přípravy a disponování duše 
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k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a aby po jejich odstranění hledal a našel Boţí 

vŧli v uspořádání vlastního ţivota ke spáse duše.
257

) 

Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly jsou jeho nejznámějším dílem s největším vlivem 

na katolickou a mystickou literaturu. Fülöp-Miller v knize Moc a tajemství jezuitů píše:  

V katolické literatuře skutečně není ţádné druhé dílo, jehoţ historický význam by snesl srovnání 

s Loyolovou kníţkou. Pŧsobivost exercicií se totiţ brzy přenesla na celou katolickou církev: nejen jezuité, ale i 

nesčetní světští duchovní, církevní kníţata, učenci i laici z nejrŧznějších stavŧ prošli těmito cvičeními a ta měla 

vţdy maximální vliv na individuality všeho druhu. Pochybovači v nich nacházeli znovu víru, světské poţitkáře, 

slavné učence i vlivné osobnosti přiměla k obrácení a v nejvzdálenějších zemích připravila domorodé apoštoly 

hlásající Kristovu víru.
258

 

Pŧsobení Duchovních cvičení probíhá především v dŧsledku konání Duchovních 

cvičení v praxi, nikoliv jejich pouhým čtením. Lidé, kteří se v Duchovních cvičeních necvičí, 

jim prý nemohou plně porozumět.
259

  

Z tohoto dŧvodu také Ignác nepovolil jejich veřejné vydání.
260

 Kniha byla vytištěna 

pouze pro ty, kteří „cvičení dávali“, tzn. předávali je dalším – vedli toho, kdo Duchovní 

cvičení chtěl absolvovat. Sám Ignác kontroloval šíření své knihy a povoloval její uţívání jen 

těm, kteří jiţ absolvovali měsíční „velké exercicie“. Duchovní cvičení nejsou určena pro 

čtenáře teologických děl, ale pro vŧdce cvičení (španělsky: directores
261

), pro Ignácovy 

společníky a následovníky.  

Největší význam tedy Duchovní cvičení měla (a stále mají) pro řád Tovaryšstva 

Jeţíšova. Musí je absolvovat všichni uchazeči o členství v řádu.  

Nejedná se o knihu, která by se dala jen tak přečíst a pochopit během jednoho večera. 

Vyzývá k zamyšlení, ke konání meditací, modliteb a rozjímání. Popisuje konkrétní postupy, 

které mají člověku pomoci očistit svou duši od neuspořádaných vazeb ke světu a soustředit ji 

k navázání silnější vazby s Bohem.  

Přestoţe jako laici a pouzí čtenáři Duchovních cvičení nemŧţeme porozumět všemu, 

pokusíme se v této práci alespoň stručně charakterizovat knihu Duchovních cvičení jako jeden 

z dŧleţitých Ignácových textŧ a v následujících kapitolách se také prostřednictvím této knihy 

budeme snaţit proniknout do pojetí svobody a poslušnosti v díle svatého Ignáce z Loyoly. 
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2.2.2 Vznik Duchovních cvičení 

Některé myšlenky a první duchovní zkušenosti získal Ignác jiţ v Loyole, jako 

například „metody rozlišování duchŧ“. Za základ Duchovních cvičení ale bývá povaţován 

Ignácŧv pobyt v Manrese během roku 1522.
262

 Tam začal Ignác s meditacemi, rozjímáním 

i kajícnými skutky a získával tak první velké duchovní zkušenosti. Protoţe viděl sám na sobě, 

jak jsou Duchovní cvičení prospěšná, začal v nich cvičit i další zboţné lidi. K tomuto účelu si 

dělal poznámky, aby mohl lépe zájemce při cvičeních vést. Z nich vznikla první psaná verze 

Duchovních cvičení.  

Během jednoho z inkvizičních procesŧ vedených proti Ignácovi byla Duchovní cvičení 

zkoumána inkvizitory. Ignác o tom vypráví ve svém ţivotopise:  

Antes desto, cuando hablaban de los Ejercicios, insistieron mucho en un solo punto, que estaba en ellos 

al principio: de cuándo un pensamineto es pecado venial, y de cuándo es mortal. Y la cosa era, porque, sin [ser] 

él letrado, determinaba aquello. El respondía: -Si esto es verdad o no, allá lo determinará; y si no es verdad, 

condenaldo-; y al fin ellos, sin condenar nada, se partieron.
263

 

(Kdyţ na začátku mluvili o Duchovních cvičeních, velmi doráţeli na jediný bod, který byl v jejich 

úvodu: kdy je myšlenka hřích všední a kdy smrtelný. Šlo jim o to, ţe o té věci poutník rozhoduje, ačkoliv není 

studovaný. On odpovídal: „Zda je to pravda, nebo ne, o tom rozhodněte vy sami; a pokud to není pravda, 

odsuďte to.“ Oni však nakonec odešli, aniţ by cokoliv odsoudili.
264

) 

Bylo to ještě za dob Ignácových studií v Salamance, zhruba dvacet let před prvním 

tiskem knihy.  

Později dával Ignác Duchovní cvičení svým prvním druhŧm a nakonec se stalo jejich 

absolvování podmínkou vstupu do Tovaryšstva. Hugo Rahner o nich píše: 

Duch a síla jeho společenství se skrývaly v knize „Duchovní cvičení“. Díky této knize získal své první 

druhy, a všichni, kteří k němu přicházeli, museli touto školou projít. Text knihy byl po zkušenostech z Manresy a 

Paříţe v podstatě definitivní, ale ještě v římských letech ho Ignác, neúprosný kritik, stále zlepšuje. Roku 1546 

nechal přeloţit text do krásné latiny a na prosby vévody Františka de Borja předal papeţi. Pavel III. dal knize, 

která mění svět, 31. července své poţehnání. Ve stejném roce vycházejí „Duchovní cvičení“ tiskem. Ignác o nich 

jednou řekl: „Jsou přece to nejlepší, co jsem v tomto ţivotě mohl cítit, co jsem si mohl myslet a čemu jsem 

rozuměl, abych mnohým lidem pomohl v jejich úsilí o dosaţení dokonalosti.“
265
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Poprvé byla tedy Duchovní cvičení vytištěna roku 1546 v latině. Ignácŧv španělsky 

psaný rukopis se dočkal vydání aţ roku 1615.
266

 Přesný rok vzniku nelze určit vzhledem 

k neustálým Ignácovým úpravám textu. Na tom, ţe základ Duchovních cvičení vznikl jiţ 

v Manrese, se však historici a literární kritici shodují. 

2.2.3 Struktura a tematika Duchovních cvičení 

Ignácova Duchovní cvičení by se měla vykonat v období přibliţně jednoho měsíce, ale 

existují i kratší varianty (na tři, sedm nebo čtrnáct dní). Tyto kratší varianty cvičení jsou 

určeny laikŧm, kdeţto měsíční verzi konají uchazeči o členství v Tovaryšstvu Jeţíšovu. 

Členové Tovaryšstva by pak měli opakovat týdenní cvičení, tzv. „malé exercicie“, kaţdý rok 

a také pokaţdé, kdyţ chtějí něco dŧleţitého rozhodnout. 

Duchovní cvičení jsou rozdělena do čtyř týdnŧ. Na začátku knihy navíc nalezneme 

poznámky pro vŧdce cvičení (directores) i pro ty, kteří cvičení konají, (exercitantes) a na 

konci několik kapitol, které se týkají pravidel pro rozlišování duchŧ a skrupulí, udělování 

almuţen, atd. 

Dělení cvičení na čtyři týdny se liší od klasického rozdělení duchovního vzestupu do 

tří fází, na cestu očistnou (očištění od hříchu), osvětnou (odpoutání od náklonnosti 

ke stvořeným věcem) a spojnou (spojení se Stvořitelem).
267

 Ignác sám o tom říkal, ţe si tři 

cesty a čtyři týdny odpovídají, nikoli ţe se shodují.
268

  

Gaston Fessard komentuje ve své knize Dialektika Duchovních cvičení Ignáce 

z Loyoly několik rozdílných názorŧ na rozdělení Duchovních cvičení do čtyř týdnŧ. Podle 

Aegidia Gonçalvése z Ávily odpovídá první týden cestě očistné, druhý a třetí cestě osvětné a 

čtvrtý týden cestě spojné.
269

 De la Palma povaţuje za cestu očistnou první týden, za cestu 

osvětnou týden druhý, cesta spojná je týden čtvrtý. Třetí týden je umístěn mezi cestou 

osvětnou a spojnou a odpovídá tedy podle de la Palmy oběma.
270

 Podle Gastona Fessarda 

je třetí týden hranicí mezi cestou osvětnou a spojnou: „zdá se jen, ţe hranice mezi dvěma 

částmi se roztáhla tak, ţe se sama stala částí.“
271

    

Odlišnost čtyřtýdenního rozdělení Duchovních cvičení od klasického dělení 

duchovního vzestupu na tři fáze je tedy pouze zdánlivá. Ve skutečnosti Ignácovy čtyři týdny 

                                                 
266

 IPARRAGUIRRE, I. „Introducción“. In „Ejercicios”. Op. cit., s. 207. 
267

 FESSARD, Gaston. Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly. Velehrad: Refugium, 2004, s. 15, s. 47. 
268

 Ibid., s. 42. 
269

 Ibid., s. 43. 
270

 Ibid., s. 44. 
271

 Ibid. 



 
54 

obsahují právě tyto tři fáze. Podívejme se na tematiku jednotlivých týdnŧ, která nám toto 

potvrzuje. 

Tematika je čerpána z ţivota Jeţíše Krista. V prvním týdnu se stanovuje jako hlavní 

zájem člověka Bŧh. Bŧh je východiskem a základem všeho. Dále se uvádí postupy zpytování 

svědomí a rozjímání o hříších a o pekle. Bezprostředně po dokončení prvního týdne by měla 

následovat generální zpověď.  

Druhý týden se nazírá ţivot Jeţíše Krista od jeho Vtělení po apoštolskou sluţbu. 

V tomto týdnu dochází k volbě. Cílem vţdy musí být chvála a sluţba Bohu a spása duše. 

Stanovení tohoto jediného cíle zbavuje člověka náklonnosti ke stvořeným věcem. K tomuto 

cíli se teprve pak volí prostředky, které jsou pro konkrétní osobu vhodné.  

Třetí týden se postupně nazírá Kristovo utrpení od poslední večeře, přes ukřiţování, aţ 

po jeho pohřbení a zármutek matky Marie i učedníkŧ. Kromě těchto nazírání nedochází 

v tomto týdnu k ţádnému dalšímu cvičení nebo proměně toho, kdo cvičení koná, coţ nám 

potvrzuje Fessardovu teorii, ţe třetí týden je hranicí mezi cestou osvětnou a spojnou. Jakoby 

navíc se v tomto týdnu objevují „reglas para ordenarse en el comer para adelante“
272

 

(„pravidla, jak zavést v budoucnu pořádek v jídle“
273

). Ta se však vztahují do budoucnosti, 

takţe se dŧsledkově pojí spíše s týdnem čtvrtým.  

Čtvrtý týden nazírá vzkříšení Jeţíše Krista a jeho zjevení naší Paní. Tento týden se 

soustředí na nabytí lásky, která se má více projevovat skutky neţ slovy. Lásky jako 

oboustranného sdílení. V tomto týdnu cvičení se věřící plně odevzdává Bohu. Tato část 

obsahuje také kapitolu „Tři zpŧsoby modlení“
274

 („Tres modos de orar“
275

). Jsou to instrukce 

k provádění modliteb. [238] „La primera manera de orar es cerca de los diez mandamientos y 

de los siete peccados mortales, de las tres potencias del ánima y de los cinco sentidos 

corporales.“
276

 ([238] „První zpŧsob modlení je o desateru přikázání a o sedmeru hlavních 

hříchŧ, o trojí duševní mohutnosti a o pateru tělesných smyslŧ.“
277

) Při druhém zpŧsobu 

modlení se nazírá význam kaţdého slova modlitby a třetí zpŧsob modlení je podle rytmu. 
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„Tajemství ţivota Krista, našeho Pána“
278

 („Los misterios de la vida de Cristo nuestro 

Señor“
279

), která nalezneme za čtvrtým týdnem, jsou poznámky, které se pouţívají během 

cvičení k nazírání Kristova ţivota. Spolu s nimi je potřeba pouţívat také Bibli a číst si 

jednotlivé nazírané části z ní. 

V závěru Duchovních cvičení nacházíme pravidla pro rozlišování hnutí mysli a duchŧ. 

Ta se vztahují k prvnímu a druhému týdnu. Záleţí na vŧdci cvičení, kdy s nimi exercitanta 

seznámí. Ostatní pravidla (pro udělování almuţen, pro rozpoznání skrupulí a pro pravé 

smýšlení v bojující církvi) nemají ve cvičeních konkrétní umístění.  

 To, co je v Duchovních cvičeních navíc oproti třem tradičním fázím duchovního 

postupu (očištění od hříchu, odpoutání od světských záleţitostí a odevzdání Bohu), je volba 

učiněná v druhém týdnu. Volba prostředkŧ k jasnému cíli (ke chvále Bohu a ke spáse duše) je 

nejdŧleţitější součástí Duchovních cvičení, je jejich pravou podstatou.
280

 Kdyţ si uvědomíme 

dŧleţitost volby, jeví se vše ostatní jako pouhý prostředek ke správné volbě. Tedy i tradiční 

postup ve třech fázích je pouhou formou pro učinění volby a ztrácí zde svŧj samostatný 

smysl. Podrobněji se budeme volbou v této práci zabývat později, v kapitolách o svobodě a 

poslušnosti. 

Prvotní zárodek Duchovních cvičení však podle Fessarda není volba, ale „Pravidla k 

rozlišování duchŧ“.
281

 Jsou to zkušenosti z prvního Ignácova duchovního poznatku, jak 

rozlišovat dobrá hnutí duše od zlých, sepsané do samostatné kapitoly. „Pravidla“ jsou 

zařazena aţ na konci Duchovních cvičení po čtyřech týdnech, ačkoliv mají souvislost 

s cvičeními a jsou potřebná jiţ během Duchovních cvičení.  

2.2.4 Ignácovy metody Duchovních cvičení 

Ignác z Loyoly popisuje v Duchovních cvičeních postupy cvičení, které jsou velmi 

dobře psychologicky promyšlené a pro mnoho lidí velmi účinné. V tom spočívá úspěch 

Duchovních cvičení. Ti, kteří Ignácova Duchovní cvičení absolvovali, říkají, ţe našli klid a 

radost a dokonce se shodují na jejich dlouhodobém účinku.
282

 

V Duchovních cvičeních nacházíme rŧzné metody cvičení vědomí, meditací, rozjímání 

a modlení. Tato cvičení by měla člověku pomoci oprostit se od pozemských pout a přiblíţit se 

k Bohu. Během cvičení je činěna volba, jakým zpŧsobem má člověk v budoucnu Bohu 
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slouţit, co je moţno učinit k větší slávě Boţí. Základním předpokladem je samozřejmě 

křesťanská víra v Boha a láska k němu. 

Nejprve musí kaţdý adept připravit svou duši. Zpytuje svědomí a koná generální 

zpověď. Zbavuje se neuspořádaných náklonností ke světu, aby mohl udělat větší prostor 

Bohu. Proto by se měla cvičení v ideálním případě realizovat v ústraní, aby se zabránilo všem 

moţným vyrušením. Také je nutné při nich dodrţovat mlčení, kromě rozmlouvání o některých 

biblických textech a komunikace s duchovním vŧdcem. Soukromé rozhovory nejsou 

povoleny. Odloučení od světa pro sluţbu Bohu má podle Ignáce tři výhody: člověk si tím 

zajistí u Boha zásluhu, nemá rozdělené myšlenky a soustředí se na jasný cíl, duše se tak stává 

schopnější přiblíţit se Bohu.
283

 

Ignác počítá s rozdílností kaţdého uchazeče. Vedoucímu cvičení ponechává určitou 

svobodu pro přizpŧsobení cvičení konkrétnímu ţákovi. Navrhuje často několik zpŧsobŧ, jak 

dosáhnout parciálních cílŧ.  

Východiskem a základem cvičení je pro Ignáce uvědomění si toho, proč byl člověk 

podle křesťanské víry stvořen. To pak člověku pomŧţe vytvořit si nezaujatý (indiferentní) 

vztah ke světu. Jinými slovy nenechat se světem mást a odvádět od cíle a vše co je na světě 

vyuţívat pouze ke sluţbě Bohu a spáse duše.  

El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar 

su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la 

prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le 

ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le impiden. Por lo qual es menester hacernos 

indiferentes a todas las cosas criadas…
284

 

(Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a slouţil mu, a takto spasil svou 

duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k dosaţení cíle, pro který je stvořen. 

Z toho plyne, ţe je má člověk uţívat natolik, nakolik mu k jeho cíli pomáhají, a natolik ţe se jich musí zříci, 

nakolik mu v tom překáţejí. Proto je nutné, abychom se vŧči všem stvořeným věcem stali indiferentními…
285

)  

Jedna z hlavních ignaciánských metod je „hledání Boţí vŧle spolu s dŧrazem na osobu 

Jeţíše”.
286

 Tematické začlenění ţivota Jeţíše Krista do Duchovních cvičení jsme jiţ popsali. 

Dŧleţitým postupem je pro Ignáce vţívání se do situací, kterými musel Jeţíš projít. Při tom se 

čerpá z Písma (respektive z Nového zákona). 
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Touto metodou člověk proţívá účast na Kristově ţivotě a díky tomu ho mŧţe později 

snáze napodobit.
287

 Napodobení Krista v praktickém ţivotě se podle křesťanské tradice 

nazývá „imitatio Christi“. Kristus slouţí jako vzor, který se má následovat. Pak mŧţe člověk 

realizovat křesťanské ideály, ţít „ţivot v Kristu“.  

Člověk, který cvičení koná, má nazírat Kristŧv ţivot tak, jakoby ho proţíval sám
288

 –

se všemi fyzickými i psychickými vjemy, které je schopný si představit: „uvaţuje-li zboţně 

o významu trnové koruny na hlavě umučeného Spasitele, má ji cítit na vlastních skráních, vţít 

se do bolesti trnŧ vnikajících do masa, čít svými smysly krev i pot stékající po tvářích.“
289

 

Imaginace konkrétních událostí a následné vţívání se do nich začíná v Duchovních 

cvičeních jednoduchými smyslovými představami. Jako první si adept představí dějiště 

události, hmotný prostor.
290

 Při viditelném nazírání např. Krista, který byl viditelný, jsou to 

místa, kudy Kristus chodil a kázal. Při neviditelném nazírání např. hříchŧ je to představa duše 

uvězněné v těle a člověka v tomto světě jako ve vyhnanství mezi divokou zvěří.
291

 

Pak se postupuje k vnitřnímu poznání a ke ztotoţnění s postavami, které jsou 

nazírány.
292

 Dosáhne se toho tím, ţe se vyvolávají podobné pocity, které proţívaly nazírané 

postavy. Například při nazírání na smrt Jeţíše Krista: „Asimismo considerando la soledad de 

Nuestra Señora con tanto dolor y fatiga“
293

 („rovněţ uvaţovat o osamělosti naší Paní s tolika 

bolestmi a strastmi“
294

). 

Svatý Ignác při těchto představách klade dŧraz na smyslové vjemy. V rozjímání o 

pekle vyjmenovává všech pět smyslŧ a poţaduje jejich pouţití:  

[66] 1.º puncto. El primer puncto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, y las ánimas 

como en cuerpos ígneos. 

[67] 2.º El 2.º: oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra 

todos sus santos. 

[68] 3.º El 3.º: oler con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas. 

[69] 4.º El 4.º: gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la consciencia. 
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[70] 5.º El 5.º: tocar con el tacto, es a saber, cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas.
295

 

([66] První bod bude: vidět pohledem obrazivosti velké plameny a duše jako v hořících tělech. 

[67] Druhý: slyšet ušima pláč, nářek, řev, výkřiky, rouhání Kristu, našemu Pánu a všem jeho svatým. 

[68] Třetí: čichat čichem kouř, síru, výkaly a hnijící věci. 

[69] Čtvrtý: chutnat chutí hořké věci jako slzy, ţal a špatné svědomí. 

[70] Pátý: hmatat dotekem, jak plameny zachvacují a stravují duše.
296

) 

Kromě tohoto přístupu, kdy dochází ke ztotoţnění, k zúčastněnému pohledu zblízka na 

konkrétní věc, však Ignác doporučuje také pohled z dálky.
297

 Jakoby z výšky pozorovat svět. 

To umoţňuje vidět celek, chápat souvislosti a přesto zároveň rozlišovat jednotlivé věci a 

osoby. 

[106]  1.º puncto. El primer puncto es ver las personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de 

la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en 

guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos nasciendo y otros muriendo, etc. 

2.º: ver y considerar las tres personas divinas, como en el su solio real o throno de la su divina 

majestad, cómo miran toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y 

descienden al infierno.
298

 

 ([106] První bod. Vidět osoby, jedny i druhé: nejdříve na zemském povrchu, v tak velké rŧznosti jak 

oblečení, tak i chování: jedny bílé a druhé černé, jedny v míru a druhé ve válce, jedny plačící a druhé smějící se, 

jedny zdravé a druhé nemocné, jedny, jak se rodí, a druhé, jak umírají apod. 

 Za druhé. Vidět a uvaţovat o třech boţských Osobách na jejich královském křesle nebo trŧnu 

jejich boţské Velebnosti, jak pohlíţejí na celý zemský povrch a všechny národy, které ţijí v tak velké 

zaslepenosti a jak umírají a sestupují do pekla.
299

) 

Další významnou Ignácovou metodou je rozmluva. Adept, který cvičení koná, 

nejednou dostane za úkol představit si Jeţíše Krista nebo jinou svatou osobu a vykonat s ní 

rozmluvu. Téma rozmluvy je většinou stanoveno, ale jakým konkrétním zpŧsobem bude 

rozmluva probíhat, to záleţí na tom, kdo cvičení dostává. Konkrétní rozmluva vlastními slovy 

také přibliţuje adepta k postavě, kterou nazírá. 
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Ignácŧv postup vţívání se do postav a situací, které jsme ve skutečnosti neproţili, 

probíhá v postupných fázích od konkrétní představy s jejími částmi, detaily a okolnostmi aţ 

k celkovému pochopení situace a postavy, která byla nazírána. Je to postup „od jednotlivého 

k celkovému, od konkrétního k abstraktnímu, od tělesného k duchovnímu.“
300

 

Zdeněk Hořínek ve své knize Duchovní dimenze divadla charakterizuje Ignácovy 

metody vţívání se do postav takto: 

S touto metodikou vţívání se do role a situace souvisí i nový zpŧsob poznání: nikoli pouze racionální 

rozbor a výklad biblických textŧ (jeţ tvoří tematický materiál cvičení), ale jejich všestranné pronikání všemi 

prostředky, které má člověk k dispozici. Neboť člověk nepoznává jenom rozumem, ale celou svou osobností, 

duší i tělem: všemi smysly, pocity a city, rozumem, intuicí a instinkty, vŧlí a činy, vědomím a podvědomím, 

úvahou, nápady a zkušenostmi, pamětí (individuální a kolektivní), sny, představivostí, obrazotvorností… Takto 

komplexně nabyté poznání nelze snadno vymazat jako racionální text; zŧstává hluboce vryto do paměti duše i 

těla. Takový zpŧsob poznání je ovšem vlastní především umění. Ignácova metoda duchovních cvičení je 

metodou bytostně uměleckou.
301

 

2.2.5 Styl a jazyk Duchovních cvičení 

Knihy s křesťanskou náplní, které mohly ovlivnit obzvláště toto první dílo svatého 

Ignáce, byly Ţivot Kristův (Vita Christi) od Ludolfa Saského, Ţivotopisy svatých (Vida de los 

Santos) od Jakoba de Vorágine (Jacobo de Varazze), Cvičení (Ejercitatorio) od opata 

Cisnerose a Nápodoba Krista (Imitación de Cristo) od Tomáse de Kempis.
302

 Tyto knihy 

Ignác četl během svého obrácení a těsně po něm (viz. Kapitola 1 „Historický kontext Ignáce 

z Loyoly“). Kristův ţivot od Ludolfa Saského „rozvíjí myšlenku obrazného vrţení čtenáře do 

biblického vyprávění“
303

, coţ je podobné tomu, o co se snaţí Ignác z Loyoly svými metodami 

vţívání se do postav. Je to snaha o co nejvíce reálné proţívání biblických událostí. Podle 

Ignacia Iparraguirre však vliv výše zmíněných knih na tvorbu svatého Ignáce je „spíše neţ 

literárním a přímým vlivem vnitřním a vyzařujícím.“
304

 

Jak jiţ vyplývá z oddílu č. 2.2.2. „Vznik Duchovních cvičení“, kniha Ignácových 

cvičení nebyla napsána najednou, ale byla postupně upravována do své konečné podoby.
305

 

Na rozdíl od svaté Terezie, u které získáváme dojem, ţe neměla čas své texty znovu číst a 

upravit, nebo jí to nepřipadalo tak dŧleţité, Ignác četl své texty znovu a znovu a neustále je 
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přetvářel a doplňoval. Forma zápisu pro něj byla dŧleţitá z toho dŧvodu, ţe potřeboval, aby 

byla jeho Duchovní cvičení co nejvíce srozumitelná.  

Styl textu je velmi jednoduchý a mŧţe se zdát aţ poněkud strohý, protoţe „není 

napsaný pro pouhé čtení“
306

. Je vidět, ţe autor chtěl především zaznamenat metody, které 

pouţíval. V porovnání s díly spisovatele Fraye Luise de Granada (1504-1588) jsou Ignácovy 

texty strohými pokyny, očištěnými od všech zbytečností.  

Dominikán Fray Luis de Granada byl autorem knih o meditacích a zpŧsobech 

modlitby např. Libro de la oración y meditación (Kniha modlitby a meditace), Tratado de la 

oración y meditación (Úvaha o modlitbě a meditaci), Dos meditaciones (Dvě meditace) atd., 

jeho knihy jsou plné zvolání, otázek a přímé řeči.  

To nejdŧleţitější na procesu Ignácovy tvorby je, ţe cvičení nejprve zkoušel sám 

v praxi a teprve kdyţ se mu některá metoda osvědčila, cvičení zapsal.
307

 Některé metody pak 

postupně doplňoval o nové poznatky. 

Ignacio Iparraguirre a Manuel Ruiz Jurado píší: „Svatý Ignác se nesnaţí napsat 

literární díla. Prozrazuje to jeho přísný styl, jeho zamotané odstavce, řetězce gerundií, 

opakování slov. Sděluje pouze to nezbytné k vyjádření věci, kterou se zabývá.“
308

 My sice 

souhlasíme s tím, ţe primární snaha napsat literární dílo u Ignáce chybí, ale přesto jej 

povaţujeme za autora, v jehoţ textech nacházíme vlastní osobitost literárního vyjádření. 

Jeden z mnoha výčtu gerundií, které se řetězí v textu za sebou, najdeme například ve 

čtvrtém týdnu Duchovních cvičení, kde Ignác popisuje pohled na svět jako na dílo Boţí: 

[235]  1 El segundo, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las 

plantas vejetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; 2 y así en mí dándome ser, 

animando, sensando, y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí seyendo criado a la similitud y 

imagen de su divina majestad; 3 otro tanto reflitiendo en mí mismo, por el modo que está dicho en el primer 

puncto o por otro que sintiere mejor.
309

  

([235] Druhý. Pohledět, jak Bŧh bydlí ve tvorech, v ţivlech, kdyţ jim dává bytí, v rostlinách, kdyţ jim 

poskytuje vzrŧst, ve zvířatech, kdyţ jim dává cítění, v lidech, kdyţ jim dává rozum a tak ve mně, kdyţ mně dává 

bytí, kdyţ mě oţivuje, kdyţ mi uděluje cítění, kdyţ mi dává rozum a stejně tak, kdyţ dělá ze mne chrám, 
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poněvadţ jsem stvořen podle podoby a obrazu jeho boţské Velebnosti. Opět o tom rozjímat ve vztahu k sobě 

zpŧsobem, který byl uveden v prvním bodě nebo jiným, který pocítím jako lepší.
310

) 

V ukázce si všímáme Ignácova pozitivního vztahu k přírodě, ve které viděl přítomnost 

Boha. Rád pozoroval přírodu, především květiny a hvězdnou oblohu
311

, to se pak promítá do 

jeho rozjímání. 

Pouţití gerundií zde zkracuje a zhutňuje text, přesto se neztrácí význam. Ignác zřejmě 

rád tuto vlastnost španělského jazyka vyuţíval pro své zápisy. Vyţaduje od čtenáře větší 

soustředěnost neţ čtení vět se slovesnými tvary s osobními koncovkami. Dlouhá a hutná 

souvětí plná gerundií někdy ztěţují srozumitelnost textu. 

Hojné je také pouţití infinitivŧ namísto rozkazŧ, například v prvním týdnu 

Duchovních cvičení v oddílu „De la palabra“ („O slově“): „No decir cosa de infamar o 

murmurar; porque si descubro peccado mortal que no sea público, peco mortalmente; si 

venial, venialmente; y si defecto, muestro defecto proprio”
312

 („Neříkat nic utrhačného nebo 

pomlouvačného. Neboť vyjevím-li smrtelný hřích, který není veřejně známý, hřeším smrtelně; 

jestliţe všední, hřeším lehce; a jestliţe nedokonalost, tak ukazuji svoji vlastní 

nedokonalost.“
313

) 

Ignác mnohdy pouţívá v textu rŧzné formy zápisu jednoho slova, chybí ortografická 

jednotnost. Například gerundium slovesa „reflectir“
314

 (česky: rozjímat) najdeme na jedné 

stránce Duchovních cvičení hned ve dvou podobách: „reflictiendo“
315

 a „reflitiendo“
316

. 

Objevuje se také infinitiv „refletir“.
317

 Ve dvou formách zápisu Ignác píše i další slova: 

„pecado“
318

 a „peccado“
319

 (česky: hřích), „incarnación“
320

 a „encarnación“
321

 (česky: 

vtělení), „Christo“
322

 a „Cristo“
323

 (česky: Kristus), „el niño Jesú“
324

 a „el Niño Jesús“
325
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(česky: dítě Jeţíš), atd. Ortografická nejednotnost však byla v jeho době běţná. Změna přišla 

aţ v osmnáctém století, kdy Španělská akademie vydala ujednání o španělské ortografii. 

Je zřejmé, ţe Ignác, rodilý Bask, kastilskou gramatiku a jazyk příliš neovládal.
326

 Jeho 

rodným jazykem byla baskičtina, proto je jeho písemný projev ve španělštině často neobratný 

a těţkopádný.  

K tomu připočtěme jeho názory z pojednání „O slově“ v Duchovních cvičeních a bude 

nám jasné, proč je Ignácŧv styl tak strohý a jednoduchý: 

[40]  1 No decir palabra ociosa, la qual entiendo quando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal 

intención se ordena. 2 De suerte que en hablar para todo lo que es provecho, o es intención de aprovechar al 

ánima propia o agena, al cuerpo o a bienes temporales, nunca es ocioso; 3 ni por hablar alguno en cosas que son 

fuera de su estado, así como si un religioso habla de guerras o mercancías. 4 Mas en todo lo que está dicho hay 

mérito en bien ordenar, y peccado en el mal enderezar o en vanamente hablar.
327

 

([40] Neříkat ţádné zbytečné slovo. Tím mám na mysli, kdyţ to slovo neprospívá ani mně ani 

nikomu jinému, ani nesleduje takový úmysl. Vyjadřovat se však ke všemu, co prospívá nebo zamýšlí prospět 

vlastní nebo cizí duši, tělu nebo časným věcem, není nikdy zbytečné; také to ne, mluví-li někdo o věcech, které 

nenáleţejí k jeho stavu, kdyţ například řeholník mluví o válkách nebo obchodování. Avšak ve všem zmíněném 

spočívá zásluha, kdyţ se tomu dá dobrý směr, a hřích, kdyţ se tomu dá špatný cíl nebo se mluví jen naplano.
328

)  

Ignácova filozofie „neříkat ţádné zbytečné slovo“
329

 měla jistě vliv i na jeho 

písemnosti. Ačkoliv jeho styl často postrádá eleganci, přesto (nebo právě proto) svatý Ignác 

„říká to, co chce, se silou a platností. Dává větám hluboký dojem pravdivosti.“
330

  

Jeho jazyk je velmi konkrétní a hutný.
331

 Ignácova stručnost ale někdy ubírá na 

srozumitelnosti. Marie Kyralová hodnotí jeho jazykové vyjadřování takto:  

Je to jazyk člověka, kterému jde vţdycky o vyjádření podstaty, ne o zdobnost stylu. Slova, která 

pouţívá, by se dala přirovnat k hrubě opracovaným kamenŧm, a celá stavba jeho literárního díla k strohým 

baskickým palácŧm, jejichţ podstatou je poskytnout bezpečné přístřeší, ne udivovat okázalou nádherou.
332

 

 Svatý Ignác nebyl sice literát, ale byl myslitelem obrovské hloubky.
333

 Vše nejprve 

dlouze promýšlel a předkládal Bohu, pak teprve formuloval konkrétní myšlenky a vyjadřoval 
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své vlastní niterné zkušenosti, cítění vlastní duše a její vnitřní ţivot. Prostřednictvím svých 

knih a textŧ, zejména Duchovních cvičení, se Ignác stává i dnes pro mnoho lidí duchovním 

rádcem. Jeho cit pro lidskou duši je obdivuhodný a stále platný.  

Někdy přeci jen mŧţeme v jeho knihách najít krásné popisy a vydařené obrazy, jako 

například v „Rozjímání o dvou praporech“ („La meditación de dos banderas“) v Duchovních 

cvičeních, kde Ignác líčí Krista a Lucifera jako dva vojevŧdce s rŧznými prapory pomocí 

vojenských obrazŧ, které pravděpodobně čerpal ze svého ţivota před obrácením: 

[137]  1.º preámbulo. El primer preámbulo es la historia: será aquí cómo Cristo llama y quiere a 

todos debaxo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debaxo de la suya. 

[138]  2.º preámbulo. 1 El 2.º: composición viendo el lugar; será aquí ver un gran campo de toda 

aquella región de Hierusalén, adonde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor; 2 otro 

campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. 

[139]  3.º preámbulo. 1 El 3.º: demandar lo que quiero; y será aquí pedir conoscimiento de los 

engaños del mal caudillo y ayuda para dellos me guardar, 2 y conoscimiento de la vida verdadera que muestra el 

summo y verdadero capitán, y gracia para le imitar. 

[140]  1.º puncto. 1 El primer puncto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los 

enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cáthedra de fuego y humo, en figura horrible y 

espantosa.  

[141]  2.º puncto. 1 El 2.º: considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo les 

esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, 2 y así por todo el mundo, no dexando provincias, lugares, 

estados ni personas algunas en particular. 

[142]  3.º puncto. 1 El 3.º: considerar el sermón que les hace, y cómo los amonesta para echar redes y 

cadenas; 2 que primero hayan de tentar de cobdicia de riquezas, como suele ut in pluribus, para que más 

fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crescida soberbia; 3 de manera que el primer escalón 

sea de riquezas; el 2.º, de honor; el 3.º, de soberbia, y destos tres escalones indulce a todos los otros vicios. 

[143] Assí, por el contrario, se ha de imaginar del summo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro 

Señor. ...
334

 

([137] První průprava je událost. Zde to bude, jak Kristus volá a chce všechny shromáţdit pod svŧj 

prapor; a Lucifer naopak pod svŧj. 

[138] Druhá. Příprava dějiště. Zde to bude vidět velký polní tábor, rozprostírající se na celém okolí 

Jeruzaléma, kde je nejvyšším velitelem dobrých Kristus, náš Pán; a druhý polní tábor v okolí Babylónu, kde je 

Lucifer náčelníkem nepřátel. 
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[139] Třetí. Prosit o to, co chci. Zde to bude prosit o poznání šaleb zlého náčelníka a o pomoc, abych 

se před nimi uchránil; a o poznání pravého ţivota, který ukazuje nejvyšší a pravý vojevŧdce, a o milost jej 

napodobit. 

[140] První bod. Představit si, jak se náčelník všech nepřátel usídluje v onom velkém polním táboře, 

jako na vysokém trŧnu z ohně a kouře, v hrozné a děsivé podobě. 

[141] Druhý. Uvaţovat, jak svolává nespočetné démony a jak je rozsévá, jedny do tohoto města, 

druhé do jiného, a tak po celém světě, aniţ by opominul krajiny, místa, stavy nebo kterékoliv jednotlivé osoby. 

[142] Třetí. Uváţit řeč, kterou k nim má a jak je vyzývá, rozhodit sítě a řetězy: aby sváděli lidi 

nejdříve touhou po bohatství, jak to dělá ve většině případŧ, aby snadněji došli k marnivé světské cti a potom 

k vyzrálé pýše. A tak je tedy prvním stupněm bohatství, druhým stupněm čest, třetím stupněm pýcha. 

A po těchto stupních je přivádí ke všem ostatním nepravostem. 

[143] Stejně tak je třeba si naopak představit nejvyššího pravého vojevŧdce, jímţ je Kristus, náš Pán. 

…
335

) 

Pakliţe jsou zbraněmi Lucifera bohatství, čest a pýcha, pak jsou zbraněmi Krista 

chudoba, potupa a pokora
336

. Ignác vybízí k detailním a ţivým představám Krista i Lucifera, 

kterými se má křesťan utvrdit ve zvolené cestě a zjistit, jaká nebezpečí na něj i ostatní duše ve 

světě čekají. To, ţe si vše představí v těchto souvislostech, mu má pomoci lépe rozlišovat 

mezi cestou, kterou připravil Lucifer a jeho pomocníci, a cestou, kterou si přeje Bŧh 

prostřednictvím svého Syna.  

Přirovnání Krista a Lucifera k vojevŧdcŧm a světa k místu, kde tito dva spolu soupeří 

o to, kdo získá více stoupencŧ na svou stranu, je sice jiţ od začátku zjevné a odhalené, přesto 

se neubráníme myšlence, ţe se autor inspiroval podobenstvími z Bible. 

Symbolické rozdělení pod „dva prapory“ zpočátku pŧsobí dojmem, ţe se jedná o dvě 

vyrovnané síly podobného rázu. Později však Ignác mluví o „nejvyšším generálovi“ Kristu a 

„pohlavárovi“ Luciferovi, kde jiţ jasně naznačuje, jaká síla je podle křesťanské tradice 

silnější. 

Ignácova duše má umělecký emocionální základ, je lidská a citlivá, to se odráţí v jeho 

dílech.
337

 Hrubý povrch jeho slov a vět je touto duší zjemněn. 
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2.2.6 Ignaciánská mystika 

Ignaciánská spiritualita má svŧj zdroj v Manrese.
338

 Vidění u řeky Cardoner osvítilo 

Ignácovu mysl, nejen co se týká Duchovních cvičení, ale také apoštolátu. Chtěl následovat 

Krista a získávat pro něj duše ohroţené ďáblem. Jiţ před tímto viděním se snaţil Ignác svŧj 

ţivot co nejvíce připodobnit Kristovu ţivotu (imitatio Christi). Prostředky k tomu mu byly 

čistota a chudoba. Přestal se zajímat o věci tohoto světa, nechal všeho a následoval Krista při 

své cestě do Jeruzaléma. Aţ osvícení u řeky Cardoner jej ale přimělo k tomu, aby se snaţil 

aktivním zpŧsobem spasit také ostatní duše a napodobil tak Kristovo apoštolství. Byl 

připravený jít kamkoliv, kde budou duše, kterým je třeba pomoci. To byla Ignácova volba. 

Jak jsme jiţ viděli v předchozích oddílech, Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly 

se zabývají nejen volbou, ale také rozjímáním nad ţivotem Jeţíše Krista. Takové rozjímání je 

pro křesťany jednou ze základních úrovní mystiky. Rozjímání o Kristově ţivotě navazuje na 

tradici meditací, které praktikovali a popisovali jiţ Řehoř z Nyssy (asi 335-394) a František 

z Assisi (1182-1226). 

Alister McGrath uvádí tři zásadní rysy Duchovních cvičení. Prvním je „imaginativní 

přístup ke čtení Písma a k modlitbě, kdy osoby vykonávající duchovní cvičení (často 

nazývané exercitanti) si vytvářejí duchovní obrazy jako pomŧcky modlitby a rozjímání“
339

.  

Podle Evelyn Underhill „je jisté, ţe meditace lidí s velkou zrakovou představivostí 

mají často podobu obrazŧ – a sv. Ignác z Loyoly, velký učitel meditace, radil, aby se 

meditující vědomě snaţil vizualizovat téma, o kterém rozjímá.“
340

 Nejen Zdeněk Hořínek, ale 

také Evelyn Underhill označuje tyto metody za umělecké. 

Imaginaci z Ignácova díla vyzdvihuje také Marcel Bataillon, kdyţ říká, ţe Duchovní 

cvičení dávají zcela novou platnost imaginativní meditaci nad pašijemi (utrpením Krista), 

kterou jiţ dříve popularizovala kniha Ţivot Kristův (Vita Christi) od Ludolfa Saského.
341

 

Nazírání Kristova utrpení probíhá v Duchovních cvičeních ve třetím týdnu, po 

uskutečnění volby. Rozvinutá imaginace, kterou pouţívá Ignác z Loyoly, napomáhá účastnit 

se Kristova utrpení i jiných období jeho ţivota. Ignácŧv zpŧsob vţívání se do postavy Krista 

jsme jiţ popsali v oddílu č. 2.2.4. „Ignácovy metody Duchovních cvičení“. 
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Druhým rysem je podle McGrath „strukturovaný a postupný program reflexe a 

meditace, probíhající jedno za druhým hlavní témata křesťanského ţivota.“
342

 Tuto strukturu 

jsme rozebírali v oddílu č. 2.2.3. „Struktura a tematika Duchovních cvičení“. 

Třetím rysem je „uţívání osoby řídící cvičení, jenţ exercitanta provádí jednotlivými 

cvičeními, umoţňuje mu reflexi o Bohu i o sobě a vede k přijímání rozhodnutí o osobní 

reformě a obnově“
343

. Duchovní cvičení nejsou totiţ určena přímo exercitantŧm, ale osobám, 

které Ignácova cvičení předávají a exercitanty vedou. Tyto vedoucí osoby (španělsky: 

directores) jiţ Duchovní cvičení samy absolvovaly a mají tedy k dispozici kromě knihy i 

vlastní zkušenosti a praxi (viz. oddíl č. 2.2.1. „Co jsou Duchovní cvičení a pro koho jsou 

určena“). 

Dalším prvkem ignaciánské mystiky, který se objevuje v Duchovních cvičeních, je 

pohled zvenčí. K získání odstupu a k vnímání světa jako celku Ignác pouţívá pohled shora, 

jakoby z Boţí perspektivy, tedy podle křesťanŧ z nebe (viz. oddíl 2.2.4.). Něco podobného 

popisuje také Terezie z Jeţíše na konci svého ţivotopisu: „Por estar ya fuera de mundo y entre 

poca y santa compañía miro como desde lo alto y dáseme ya bien poco de que digan si 

se sepa.”
344

 („Neboť jiţ ţiji mimo svět, v malé a svaté společnosti, dívám se jakoby z výšky a 

nezáleţí mi na tom, co by lidé řekli, kdyby to věděli.”) 

Neţ se však křesťanu dostane takového osvícení, které popisuje svatá Terezie nebo 

svatý Ignác, musí se naučit křesťanské pokoře: zbavit se pýchy, proměnit vlastní světskou čest 

v čest Boţí a všechny zásluhy připisovat pouze Bohu. Tomu věnovali své úsilí všichni velcí 

světci, nejen svatý Ignác a svatá Terezie, ale také Pedro de Alcántara a mnozí další.
345

  

Ignác z Loyoly zdŧrazňuje, ţe naše snaţení musí odpovídat tomu, jako bychom vše 

museli vykonat sami. Vše, co se nám podaří, musíme ale připisovat pouze zásluze Boha, 

jakoby to vykonal on sám. Ignác vybízí k aktivitě a zároveň k odevzdání. Jordan Aumann 

k tomu říká:  

Svatý Ignác nikdy neztrácel ze zřetele fakt, ţe člověk musí vyvinout co největší úsilí, aby spolupracoval 

s Boţí milostí. Stejně tak naléhavě tvrdil, ţe rŧst v milosti je více Boţím činem neţ lidským. Proto zdŧrazňuje 

dŧleţitost prosebné modlitby k získání Boţí pomoci, ale kvŧli soudobé duchovní atmosféře musel také 

podporovat osobní spolupráci s milostí. Ignaciánská spiritualita proto nesnáší pasivitu: je to duchovní boj, 
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v němţ jako duchovní zbraně slouţí rozjímání a partikulární examen. Ale je to boj v nitru, bitva proti vlastním 

hříchŧm a převládajícím chybám jako příprava na pŧsobení Ducha svatého a na dílo apoštolátu.
346

  

Po této vnitřní přípravě, má následovat skutečná aktivita ve světě. Jak píše Evelyn 

Underhill: „Na Západě jsou proto všechny velké projevy mystiky zároveň příklady maximální 

lidské činnosti.“
347

 Ignácŧv ţivot nám to potvrzuje: byl generálním představeným 

Tovaryšstva Jeţíšova, vyřizoval četnou korespondenci, sepisoval Konstituce, zakládal nové 

domy pro exercitanty a jezuitské koleje, atd. Přestoţe jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý, 

vše dělal ochotně a rád pro sluţbu Bohu. (viz. podkapitola č. 1.4. „Ţivot Ignáce z Loyoly“) 

K ţivotu velkých mystikŧ šestnáctého století patří rŧzné projevy Boţí přízně, 

například obrazná vidění, vnitřní vidění nebo osvícení, slyšení hlasŧ, dar slz, vytrţení, atd. 

Ignác proţil jedno významné osvícení, na které vzpomíná ještě na konci svého ţivota jako na 

něco jedinečného. Bylo to jiţ zmíněné osvícení při pozorování řeky Cardoner. Evelyn 

Underhill o tomto osvícení píše ve své knize Mystika. Kontemplace (soustředěné pozorování) 

plynoucí vody je podle ní „metoda dosaţení duševní jasnozřivosti zúţením a zjednodušením 

vědomého pole“
348

. Tato metoda má paralelu například v praxi Immanuela Kanta (1724-

1804), ten se mohl lépe filosoficky soustředit, pokud upřeně hleděl na blízkou kostelní věţ.
349

 

Jakub Böhme (germánský teosof, 1575-1624) takto soustředěně pozoroval lesknoucí se 

cínovou mísu.
350

 

2.3 Konstituce Tovaryšstva Jeţíšova 

2.3.1 Proces vzniku Konstitucí 

Jako generální představený řádu s trvalým sídlem v Římě, začal Ignác z Loyoly 

sepisovat Konstituce (španělsky: Constituciones
351

) a Pravidla Tovaryšstva Jeţíšova (Reglas 

de la Compañía de Jesús), aby vytvořil pro své spolubratry dokumenty, na které se budou 

moci odvolávat a které pomohou udrţet řád jednotný i přes velké prostorové rozptýlení jeho 

členŧ. 
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Koncem července 1539 nejprve Ignác sepsal tzv. „Summa Instituti“.
352

 Byl to návrh 

řeholních konstitucí, které postupně vznikaly později. Jiţ v tomto textu se dozvídáme, ţe 

„nový řád se chce vzdát vlastního řeholního šatu, chórové modlitby a předepsaných kajících 

cvičení.“
353

 To jsou jedny z prvkŧ, které nejvíce dráţdily vysoké církevní hodnostáře. Někteří 

je povaţovali za projev nebezpečného luteránského smýšlení a zvláštní slib papeţi za 

nadbytečný.
354

 Přesto nakonec Tovaryšstvo přestálo podobné kritiky, aniţ by se muselo těchto 

bodŧ trvale vzdát. 

Počátky charakteru Konstitucí však sahají mnohem dál. Základní myšlenky pocházejí 

jiţ z Ignácova pobytu v Manrese v roce 1522. Tam Ignác prostřednictvím vidění u řeky 

Cardoner došel k zásadnímu poznání, ţe by se měl snaţit o spásu duší všech bliţních podle 

vzoru Jeţíše Krista. Přestal usilovat pouze o vlastní spásu, ale zaměřil se také na spásu 

ostatních, věřících i pohanŧ. Dal svému ţivotu nový smysl v apoštolátu, který později stanovil 

také hlavním cílem Tovaryšstva Jeţíšova.  

Hugo Rahner zmiňuje: „Na světlo z Manresy se Ignác odvolával i v podrobnostech 

konstitucí.“
355

 Tuto souvislost Konstitucí s Ignácovým viděním v Manrese nám potvrzuje také 

Ignacio Iparraguirre, který popisuje charakter Fórmuly (Fórmula del Instituto aprobada por 

Julio III
356

) a jeho spojitost s Manresou. Fórmula byl základní soubor předpisŧ řádu, který 

tvořil součást papeţské buly schvalující zaloţení Tovaryšstva Jeţíšova. Od Fórmuly se pak 

odvíjelo sepisování Konstitucí.  

Všichni historici, kteří se specializují na tuto látku, jsou zajedno v tom, ţe počáteční duch, základní 

charakter, Fórmuly (Předpisŧ) pochází z Manresy, a v tom, ţe konečná struktura je z Říma.
357

  

Nám stačí nechat potvrzené, ţe jejich nejniternější podstata je z Manresy, přinejmenším jako podklad 

ducha. Protoţe jiţ v Manrese je ţivý duch cvičení, který podnítí a sestaví tento soubor ve správném čase.
358

 

Na samotných Konstitucích pracoval Ignác od roku 1541 a jejich sestavení mu zabralo 

mnoho času. Postupoval tak, ţe „kaţdý den slouţil mši a předkládal Bohu právě ten bod 
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konstitucí, kterým se zabýval. Pak o tom rozmýšlel v modlitbě.“
359

 O těchto Ignácových 

postupech se mŧţeme dočíst v jeho Duchovním deníku (Diario espiritual). 

V září roku 1550 Ignác s pomocí tajemníka Polanka (španělsky: Juan de Polanco) 

dokončil takzvaný text A.
360

 Tehdy svolal Ignác všechny „první otce“ (tzn. zakládající členy 

Tovaryšstva) do Říma k projednání Konstitucí v jejich aktuální podobě. Otcové text A 

prozkoumali a tajemník Polanko sepsal jejich připomínky. Kolem května roku 1552 Ignác 

dokončil stěţejní část textu B, ačkoliv tento text upravoval aţ do konce svého ţivota (do roku 

1556). Text B doplňuje a rozšiřuje text A. Nejde tedy o dva oddělené celky, ale o postupné 

rozšiřování jednoho celku, které se dělí do dvou fází. Text B je také nazýván „autógrafo“ 

(„rukopis“), neboť obsahuje opravy a vpisky psané Ignácovou rukou.
361

  

V roce 1558, dva roky po smrti Ignáce, byl na prvním všeobecném sněmu Tovaryšstva 

Jeţíšova schválen text Konstitucí upravený tajemníkem řádu Polankem. Na pátém 

všeobecném sněmu Tovaryšstva v roce 1594 byla schválena také další verze Konstitucí 

zaloţená na zkoumání a porovnávání Ignácova „rukopisu“ a oficiálně schválené Polankovy 

úpravy z roku 1558.  

Tyto dvě oficiálně schválené verze Konstitucí (z roku 1558 a 1594) jsou povaţovány 

za autentické.
362

 Obě jsou ve španělštině a vychází z Ignácova „rukopisu“, ale ani jedna z nich 

není s „rukopisem“ zcela identická.  

Konstituce byly také brzy přeloţeny do latiny a to nikým jiným neţ tajemníkem 

Polankem. Polanko na překladu do latiny začal pracovat jiţ za Ignácova ţivota. Latinská 

verze byla sněmem schválena spolu se španělským textem v roce 1558. 

2.3.2 Forma a obsah první části – „Examen general“ 

Konstituce mají dvě části. První část „Examen general“ byla dokončena v roce 

1546.
363

 Examen obsahuje stručný popis nového řádu Tovaryšstva Jeţíšova, jeho cíle a 

některé prostředky k dosaţení těchto cílŧ:  

[3]  1 El fin desta Compañía es no solamente attender a la salvación y perfección de las ánimas 

propias con la gracia divina, 2 mas con la mesma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de 

las de los próximos. 
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[4]  1 Para mejor conseguir este fin, hácense en ella tres votos, de obediencia, de pobreza y 

castidad; 2 assí entendiendo la pobreza que ni quiere ni puede tener rentas algunas para su sustentación, ni para 

otra cosa. Lo qual se entiende no solamente de los particulares, pero aun de las iglesias o Casas de la Compañía 

Professa. 3 Ni tampoco (aunque a otros sería lícito) por Misas o predicaciones, o lecciones o administración de 

algunos Sacramentos, ...
364

 

([3]  1 Posláním tohoto Tovaryšstva je nejen starat se s pomocí Boţí milosti o spásu a dokonalost 

duší vlastních, 2 ale s toutéţ Boţí milostí intenzivně pracovat na spáse a dokonalosti duší bliţních. 

[4]  1 Aby se lépe dosáhlo tohoto cíle, skládají se v něm tři sliby, slib poslušnosti, slib chudoby a 

slib čistoty; 2 chudoba je chápána tak, ţe řád nechce ani nemŧţe pobírat ţádné příjmy na svou obţivu ani na 

jinou věc. Coţ se vztahuje nejen na jednotlivce, ale i na kostely a řeholní domy. 3 Ani (ačkoliv jiným by to bylo 

povoleno) za mše nebo kázání, ani za vyučování nebo udělování nějakých svátostí, …) 

Tento úryvek nám ukazuje strukturu textu uvnitř kapitoly. Jedná se o oficiální 

dokument udávající pravidla, tedy dokument s určitou právní funkcí. Vše je uspořádáno do 

očíslovaných odstavcŧ, kaţdý odstavec se zabývá konkrétním bodem z daného tématu v 

kapitole. Čísla mají i jednotlivá tvrzení v rámci kaţdého odstavce.  

Text je z první kapitoly „Del Instituto de la Compañía de Jesús y diversidad de 

personas en ella“
365

 (O předpisech Tovaryšstva Jeţíšova a rozmanitosti osob v něm). V první 

kapitole se poukazuje i na další slib, který činí členové řádu, zavazují se v něm absolutní 

poslušnosti papeţi jakoţto zástupci Boha na zemi.  

Rozmanitostí osob v Tovaryšstvu se rozumí rozdělení členŧ řádu do tří skupin: 

profesové, pomocníci (koadjutoři) a studenti (španělsky: profesos, coadjutores, escolares
366

). 

Profes skládá všechny čtyři sliby, kdeţto pomocník pouze tři, nemusí se zavazovat k absolutní 

poslušnosti papeţi. Pomocníci byli buď laičtí bratři, nebo kněţí bez čtvrtého slibu.
367

 Student 

skládá jednoduché tři sliby a po dokončení studií se musí rozhodnout, zda bude profesem 

nebo pomocníkem.
368

 V domech se také vyskytují novici a někteří dosud nezařazení jezuité. 

Noviciát trvá obvykle dva roky. Pokud představený komunity (superior) nevidí členství 

některého řeholníka jako prospěšné, mŧţe jej z řádu vyloučit a osvobodit od jeho slibŧ. 

Dále se „Examen general“ zabývá především poţadavky na nové uchazeče. Nalézáme 

v něm dokonce jakési předlohy přijímacích pohovorŧ s otázkami, které se mají zájemci 

klást.
369

 Otázky jsou někdy velmi osobního charakteru, protoţe Tovaryšstvo si zakládá 
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na tom, aby vědělo, koho přijímá. Zjišťuje tedy rodinný stav, pŧvod, zdravotní stav, jestli byl 

uchazeč někdy v podezření z kacířství, jestli uchazeč nemá dluhy, co ho motivuje ke vstupu 

do Tovaryšstva, apod. Examen uvádí i konkrétní dŧvody pro nepřijetí.  

Cílem tohoto dokumentu je také to, aby se uchazeč dozvěděl vše potřebné o 

Tovaryšstvu. Takţe jiné kapitoly pojednávají o tom, jak řád funguje a co by měl vědět 

uchazeč nebo novic. Dozvídá se například, ţe kaţdý, kdo vstupuje do řádu, se musí vzdát 

svého majetku.
370

 Ten musí buď rozdat, darovat řádu nebo na někoho převést (např. na 

někoho z rodiny), aby byl zachován slib chudoby. Nikdo v domech Tovaryšstva nesmí mít 

vlastní peníze. Vstupem do řádu se uchazeči v podstatě vzdávají i své rodiny a přijímají Krista 

jakoţto svého otce.
371

  

V době noviciátu musí novici projít několika zkouškami
372

. Absolvovat Duchovní 

cvičení v rozsahu jednoho měsíce, slouţit v nemocnici nebo v chudobinci po dobu minimálně 

jednoho měsíce a další měsíc putovat bez peněz. Nebo jen dva měsíce putování nebo dva 

měsíce sluţby ve špitále. Záleţí na představeném, co se podle něj hodí více. V domech 

Tovaryšstva mají novici zastávat práci podřadnou a poniţující atd. 

2.3.3 Forma a obsah druhé části – „Constituciones“ 

Druhou část Konstitucí tvoří samotné „Constituciones de la Compañía de Jesús“ 

(Konstituce Tovaryšstva Jeţíšova). Jejich součástí je také krátký úvod („Proemio“), ze 

kterého je následující úryvek: 

[136]  2 Siendo el fin de las Constituciones ayudar todo el cuerpo de la Compañía y particulares della 

a su conservación y augmento a gloria divina y bien de la universal Iglesia, 3 ultra de que todas y cada una dellas 

en sí sean convenientes para el dicho fin, requiérense en ellas tres cosas. 

4 La primera, que sean cumplidas; para que se provea a todos casos, quanto se puede. 

5 La 2.a, que sean claras; porque se dé menos ocasión a scrúpulos. 

6 La 3.a, que sean breves, quanto el cumplimiento y claridad compadescen; para que puedan tenerse en 

la memoria.
373

 

([136]  2 Cílem Konstitucí je napomáhat při udrţování a rŧstu celého tělesa Tovaryšstva i jeho 

jednotlivostí ke slávě Boţí a k blahu všeobecné církve, 3 kromě toho, ţe všechny konstituce a kaţdá z nich jako 

taková jsou vhodné pro zmíněný cíl, poţadují se od nich tři věci. 
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4 Za prvé, aby byly dodrţovány, aby se uplatnily ve všech případech, jak jen to je moţné.  

5 Za druhé, aby byly jasné, protoţe se tím dá méně podnětŧ k pochybám. 

6 Za třetí, aby byly krátké, jak jen jejich dodrţování a jasnost dovolí, aby se mohly udrţet v paměti.) 

Konstituce jsou rozděleny do deseti částí (španělsky: partes). Kaţdá část se týká 

nějakého většího tématu a je rozdělena do kapitol. Členění uvnitř kapitol je stejné jako 

v Examenu: očíslované odstavce i jednotlivá tvrzení v rámci kaţdého odstavce. Číslování 

odstavcŧ navazuje na předchozí číslování z Examenu a Proemia, tzn. nezačíná se číslem 1, ale 

číslem 138. 

Tematicky Konstituce částečně vycházejí z Examenu a rozšiřují zpracování 

jednotlivých témat do větších podrobností. Větší pozornost je věnována fungování řádu a jeho 

členŧm. Značná část se zabývá otázkou vzdělávání v rámci Tovaryšstva a systému jeho 

realizace. Obsahem Konstitucí se však v této práci jiţ podrobně zabývat nebudeme, neboť pro 

naše potřeby nám postačuje předchozí přehled z Examenu. 

2.3.4 Ignácův styl psaní Konstitucí a Polankova forma 

Styl a zpracování Konstitucí odpovídá úřednímu charakteru dokumentu. Na jejich 

formu měl bezpochyby velký vliv tajemník Tovaryšstva Jeţíšova Juan de Polanko z Burgosu, 

kterého povolal Ignác do této funkce v roce 1547.
374

 Do té doby byla podoba Konstitucí 

fragmentární, ale s pomocí Polanka získávaly Konstituce svou dnešní systematickou 

strukturu. O Polankově práci píše Ignacio Iparraguirre: 

Polanko byl Ignácovým předvídavým pomocníkem. Neúnavným pracovníkem, který velmi rychle 

zachycoval cizí myšlenky. Byl nadaný zvláštním smyslem pro přizpŧsobení se, schopný najít místo shody ve 

sporných případech, vysoce zpŧsobilý vytyčit dŧkladná schémata a sjednotit rozptýlené myšlenky. Brzy se stal 

rozšířením Ignácovy osobnosti, osvojoval si jeho nápady a zpŧsob myšlení a ztvárňoval je do dokumentŧ tak 

hluboce asimilovaných, ţe je téměř nemoţné rozlišit tajemníkŧv podíl od zakladatelova.
375

  

Hugo Rahner popisuje Polanka a jeho činnost takto: „Ideální pomocník. Teologicky a 

právně vzdělaný kněz, rozený sekretář. Zapisuje návrhy, píše výpisky z řeholí od Benedikta 

                                                 
374

 IPARRAGUIRRE, I. „Introducción“. In „Constituciones”. Op. cit, s. 444. 
375

 Ibid. („Polanco fue el complemento providencial de Ignacio. Trabajador incansable, captador rapidísimo del 

pensamiento ajeno, dotado de un raro sentido de adaptación, hábil para saber dar con el punto de convergencia 

en los casos de controversia, sumamente apto para trazar esquemas amplios y reducir a unidad pensamientos 

disgregados, se convirtió pronto en la prolongación de la personalidad de Ignacio, apropiándose sus ideas y 

modo de pensar y plasmándolas en documentos de tan honda asimilación que resulta casi imposible discernir la 

parte del secretario y la del fundador.”) 



 
73 

aţ po Dominika, dovede se i skromně přizpŧsobit milovanému mistrovi, a poskytuje mu také 

volný čas ke klidnému spaní.“
376

 

Jelikoţ se ale jedná o dokument církevní, objevují se v něm také církevní formule a to 

v duchovním rozměru typickém pro svatého Ignáce. Mnohé body odkazují čtenáře na jakási 

duchovní měřítka, která předpokládají značné zkušenosti a schopnosti člověka, který se má 

Konstitucemi řídit. Jsou to například odkazy typu: „quando le paresciere será a mayor gloria 

de Dios nuestro Señor”
377

 („kdyţ se mu bude zdát, ţe to bude k větší slávě Boha našeho 

Pána“), „el Rector en todo lo que ordena procederá conforme a lo que en la Compañía 

universal se juzga más convenir a gloria de Dios nuestro Señor”
378

 („rektor ve všem, co 

nařizuje, bude postupovat v souladu s tím, co se ve všeobecném Tovaryšstvu povaţuje za více 

uţitečné ke slávě Boha našeho Pána”). 

Autor tím vlastně odkazuje na vnitřní svědomí člověka, které mu má pomoci se 

správně rozhodnout a splnit poţadovaný cíl všeobecného nebo vyššího dobra a tím se přiblíţit 

k Bohu. Podle Ignacia Iparraguirre je podobnými odkazy sledován hlavní cíl Tovaryšstva
379

, 

pomoci duším vlastním i duším bliţních ke spáse, tzn. k dokonalosti ve víře v Boha. 

Stejný cíl sledoval Ignacio i ve svých Duchovních cvičeních. Návaznost Konstitucí na 

podstatu Duchovních cvičení je více neţ zřejmá. Jak píše Ignacio Iparraguirre: „Síla 

Konstitucí spočívá v míze duchovního ţivota, která Konstitucemi protéká a která byla 

převzata z Duchovních cvičení. Jejich velikost a nejúčinnější jistota spočívá v obsaţení 

nejvhodnějších organizačních prvkŧ pro správný rozvoj této vnitřní podstaty.“
 380

 

Není tedy divu, ţe kaţdý, kdo vstupuje do Tovaryšstva Jeţíšova, musí těmito 

Duchovními cvičeními projít, tak jak je to uvedeno v Konstitucích.
381

 

A protoţe Duchovní cvičení jsou také odrazem Ignácovy duše, jeho vnitřního světa, 

přenáší se tento odraz do Konstitucí. Ignacio Iparraguirre k tomu říká v Úvodu 

(„Introducción“) ke Konstitucím: 

Jasné a bezpečné úsudky, které usměrňují celkové provedení; duchovní cesta jezuity skrze strmé 

stoupání největšího moţného sebezapření směřující vţdy k tomu nejčistšímu záměru, geniální pojetí napodobení 
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apoštolského společenství a taktiky Jeţíše Krista a jeho apoštolŧ, promítnutí Evangelia do současného světa, to 

byly odrazy samotné Ignácovy duše.
 382

   

Konstituce a Duchovní cvičení se shodují ve svém jádru a duchu, ale liší se svou 

funkcí a formou.
383

 Zatímco Duchovní cvičení mají pomoci jedinci učinit volbu pro spásu své 

duše, Konstituce jsou nástrojem organizace Tovaryšstva Jeţíšova pro udrţení jeho jednoty. 

Duchovní cvičení vznikala bezesporu více spontánně, ačkoliv byla později také Ignácem 

upravována především formálně. Při psaní Konstitucí Ignác potřeboval předběţné studie, 

schémata pravidel a konzultace se společníky.
384

 

Takto popisuje souvislost mezi Duchovními cvičeními a Konstitucemi Iparraguirre: 

Konstituce Tovaryšstva Jeţíšova a Duchovní cvičení nejsou pouze dvěmi mistrovskými díly svatého 

Ignáce, jsou to dvě písemnosti, které se navzájem doplňují. Duchovní cvičení jsou vnitřní podstatou, základním 

jádrem světcova ducha. V Konstitucích ţije stejný duch, ale s konkrétním tělem, kterému dává sílu a energii. 

Duchovní cvičení potřebují Konstituce, jako duše potřebuje tělo, orgán, kam by se mohl umístit materiál a kde by 

mohl uskutečňovat svou ţivotní činnost. Konstituce potřebují Duchovní cvičení, jako plod potřebuje semínko.
385

  

2.4 Vlastní ţivotopis Ignáce z Loyoly 

Poslední delší Ignácŧv text je Vlastní ţivotopis
386

 (Autobiografía
387

), který však Ignác 

ve skutečnosti sám nenapsal, ale diktoval ho svému řeholnímu bratrovi Luisi Gonçalvesovi da 

Câmara. 

Ignác byl mnohokrát ţádán ostatními tovaryši o sepsání své ţivotní a duchovní cesty, 

aby se z ní mohli ostatní tovaryši poučit. Nakonec těmto přáním vyhověl a roku 1553 začal 

vyprávět o svém ţivotě právě Gonçalvesovi da Câmara. Ten měl plnou Ignácovu dŧvěru, aby 

později podle svých poznámek sepsal celé vyprávění. 
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Otec Luis Gonçalves da Câmara byl totiţ podle Jerónima Nadala obdařen skvělou 

pamětí.
388

 Sám Gonçalves da Câmara ve svém úvodu píše, ţe se snaţil všechno zapsat 

přesně tak, jak to slyšel od Ignáce.
389

 Vyprávění napsal z části španělsky a z části italsky, 

protoţe jej dokončoval v Janově, kde neměl po ruce španělského písaře.
390

 Text v kastilštině 

je však delší, navíc to byl zřejmě jazyk, kterým mluvil Ignác při svém vyprávění. 

2.4.1 Ţivotopisné vyprávění  

Při překladech do cizích jazykŧ byl název Ignácova vyprávění překládán rŧzně: činy, 

závěť, vyznání, paměti, vyprávění poutníka {„Hechos (Acta), testamento, confesiones, 

memorias, relación del peregrino“
391

}.  Nadal text nazývá „Hechos del P. Ignacio“
392

 (česky: 

Činy O. Ignáce). Překladatel Jaroslav Ovečka zvolil překlad „Paměti O. Ignáce“
393

. Přesto je 

nejběţnějším označením této knihy „Ţivotopis“ (Vlastní ţivotopis, ve španělštině 

Autobiografía). Názory na to, zda se opravdu o ţivotopis jedná, se liší. 

P. Candido de Dalmases SJ v úvodu k Ignácovu Vlastnímu ţivotopisu (Autobiografía) 

píše, ţe název „Ţivotopis“ zde byl pouţit oprávněně, protoţe Ignácovo vypravování bylo 

zaznamenáno přesně a zachovalo si spontánnost.
394

 

Naopak Josep Mª Rambla SJ tvrdí, ţe o ţivotopis v pravém smyslu slova se 

nejedná.
395

 My s tímto jeho názorem souhlasíme. Ignác v textu totiţ nevypráví svŧj ţivot od 

začátku do konce, ale vypráví o svém obrácení a o své duchovní cestě na pozadí ţivotních 

událostí. Vybírá tedy jen některé události a jiné, které se pro jeho záměr nehodí, vynechává. 

Proto jsou některé vedlejší epizody popsané do nejmenších detailŧ a o jiných, které se zdají 

být dŧleţité, Ignác mlčí.
396
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Jeho cílem nebyl podrobný popis vlastního ţivota, ale kniha s pedagogickým 

záměrem.
397

 Chtěl dát svým řeholním bratrŧm příklad své duchovní cesty, aby se poučili 

z jeho chyb a následovali jej v hledání Boţí vŧle a v odevzdání se Boţímu záměru. 

K vyprávění o jeho ţivotě jej tedy přivedl podobný pedagogický záměr, jako později svatou 

Terezii k sepsání knihy Ţivot (Libro de la vida). 

Proto popisoval, jak on sám dospěl k obrácení ve svém ţivotě, jak postupně získával 

duchovní zkušenosti a osvícení, jakými zpŧsoby se rozhodoval a hledal Boţí vŧli, jak nechal 

řídit svŧj ţivot Bohem. Popisoval tím vlastně svou křesťanskou existenci
398

 a podával osobní 

výpověď o své mystické cestě. 

Proto Josep Mª Rambla SJ nazývá tento Ignácŧv text „ţivotopisné vyprávění“ („un 

relato autobiográfico“
399

). 

2.4.2 Poutník 

Jiţ při rozebírání názvu knihy jsme si všimli, ţe se do něj někdy dostává slovo 

„poutník“. Je to z toho dŧvodu, ţe Ignác sám sebe při svém vyprávění nazýval poutníkem. 

Tím vyjadřoval kontinuitu s biblickou a křesťanskou tradicí.
400

 

Protoţe vyprávění zapisoval Luis Gonçalves da Câmara a nikoliv Ignác z Loyoly, je 

celá kniha napsána ve třetí osobě. Gonçalves da Câmara popisuje, co Ignác dělal. Zřejmě si 

nedovolil tuto pozici změnit a převést vyprávění do první osoby, jako by jej vyprávěl Ignác 

sám. V textu ale také často pouţíval označení „poutník“ (španělsky: „peregrino“) pro osobu 

Ignáce. 

Označení „poutník“ má spojitost nejen s cestami do cizích měst a zemí, které Ignác 

podnikl, ale také s jeho duchovní cestou, která se během nich rozvíjela. Josep Mª Rambla SJ 

píše: „Porozumění duchovnímu poselství ignaciánského vyprávění vyţaduje uváţení jeho 

geografie prostorové i duchovní. Protoţe ve skutečnosti je obsahem autobiografie pouť 

v tomto dvojím smyslu.“
401

 

Proto v Ignácově ţivotopisném vyprávění nacházíme jak vnější činy, tak vnitřní jevy 

mystického ţivota.
402

 Pozorujeme jeho duchovní vývoj z pyšného a ctiţádostivého mladíka, 
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který je zmítán smysly, k pokornému a oddanému sluţebníkovi Boţímu, který proţívá své 

spojení s Bohem. Sledujeme jeho rozhodování. Dozvídáme se, co chtěl udělat a jak nakonec 

situaci vyřešil nebo co se stalo. Je to putování vnitřními cestami Ignácovy duše, podrobné 

sledování jeho mystické cesty. 

Některé vnější záleţitosti naopak Ignác přechází jako nedŧleţité. Často také chybuje 

v datování událostí, hlavně co se týká jeho věku. Cándido de Dalmases to připisuje jeho 

stáří
403

. V době, kdy vyprávěl Gonçalvesovi da Câmara o svém ţivotě mu bylo jiţ přes 

šedesát let. 

2.4.3 Paralela dvou cest 

Poutníkovo drama se odehrává nejen na povrchu při cestování světem, ale také uvnitř 

jeho duše. Jak poznává nová místa a zaţívá rŧzné příhody, tak odhaluje svŧj vlastní vnitřní 

svět. Jsou to dvě paralelní cesty, cesta poutníka a cesta mystika, které se mění ve stejném 

rytmu. S kaţdým novým místem obvykle dochází také k proměnám a vývoji vnitřního světa. 

To však nebrání tomu, aby se poutník na některých místech zdrţel déle. Přestoţe někde stráví 

delší čas, jeho duchovní vývoj nestagnuje, ale nadále se vyvíjí. Dŧleţité zlomy jsou však vţdy 

spojeny také se změnou místa. 

Podívejme se nyní ještě jednou na místa, která doprovázejí změny v Ignácově duši.
404

 

O svém mladickém ţivotě nám toho Ignác ve vyprávění příliš neprozrazuje. Někteří kritici 

jsou toho názoru, ţe nám prohřešky jeho mládí zatajil Gonçalves da Câmara a do knihy je 

schválně nezanesl. Konstatuje pouze, ţe se mladý a ješitný Iñigo „oddával světským 

marnostem“
405

. Gonçalves da Câmara začíná vyprávění přímo bitvou o Pamplonu, ve které 

byl Ignác váţně zraněn. 

Po Ignácově transportu do rodného hradu Loyola nám Gonçalves da Câmara popisuje 

jeho léčbu. Loyola (a období léčení) je ale především místem, kde dochází ke změně 

Ignácova ţivotního smyslu. Ignác zde proţívá své obrácení. Přestává touţit po světské cti a 

orientuje svŧj ţivot směrem k Bohu. 

Po svém uzdravení odchází do Svaté země a dělá zastávku v klášteře na hoře 

Montserrat. Tam začíná na své víře pracovat více metodicky a připravuje se na generální 

zpověď. Po ní se při nočním bdění zavazuje slouţit Panně Marii. Jeho duše je však ještě 
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„slepá“
406

, jeho motivací je nápodoba svatých, aby se zalíbil Bohu. Myslí pouze na vnější 

skutky. 

Teprve Manresa a poustevnická jeskyně je místem, kde se uskuteční jeho opravdová 

proměna, kde po temném období pochybností objeví pravý smysl svého bytí a své víry. Při 

pozorování řeky Cardoner proţívá své osvícení a odhaluje své apoštolské poslání. 

Svatá země dá narŧst jeho zboţnosti k Jeţíši. Ignác je poslán zpět do Itálie proti 

svému rozhodnutí a objevuje, ţe nemŧţe omezit své apoštolské poslání jen na jedno místo. 

Nesplnění touhy zŧstat ve Svaté zemi povaţuje za vŧli Boţí. 

Změní raději své rozhodnutí a začne dohánět své vzdělání. Studuje postupně v 

Barceloně, Alcalá, Salamance a Paříţi. Začíná se svým apoštolským pŧsobením a hledá si 

společníky, kteří by mu pomohli. 

Vyprávění končí cestou společníkŧ do Říma. Ti poté, co uplynul rok bez moţnosti 

cestovat do Svaté země, podle svého slibu zamířili k papeţi, aby je pověřil nějakým úkolem 

dle uváţení a řekl jim, kam mají jít pomáhat duším. Dočítáme se tedy ještě o Ignácově vidění 

v La Sorta, pak následuje jiţ jen dodatek Gonçalvese da Câmara. V něm Ignác odpovídá na 

otázku Gonçalvese da Câmara, jak tvořil Duchovní cvičení a Konstituce.  

Někdy se také na konec Vlastního ţivotopisu přidává druhý dodatek týkající se 

ustanovení Tovaryšstva a volby generálního představeného, nazvaný „Forma de la Compañía 

y oblación (1541)“
407

 {„Dodatek - Zpŧsob ustanovení Tovaryšstva a jeho obětování 

(1541)“
408

}. Tento dodatek končí větou: „Después de venidos, facta est continua et magna 

tranquillitas, con aumento ad laudem Domini nostri Iesu Christi.“
409

 („Kdyţ se vrátili, nastalo 

veliké ticho ke chvále našeho Pána Jeţíše Krista.“
410

) Veliké ticho, které nastalo, odkazuje na 

text Bible, kdy Kristus pokáral své učedníky za malou víru a jejich strach na moři, pak moře 

uklidnil: „Vstal, pohrozil větrŧm i moři; a nastalo veliké ticho.“
411

 

Ve Vlastním ţivotopise nacházíme ucelenou historii vnitřního vývoje jedince. 

Vytvoření řádu je definitivní volbou konkrétního zpŧsobu sluţby Bohu a vidění v La Sorta je 

jejím mystickým potvrzením. 
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2.4.4 Styl vyprávění  

Ignácŧv styl vyprávění ve Vlastním ţivotopise je velmi jednoduchý a jasný. Vše je 

snadno pochopitelné. Obzvláště zřetelně a detailně jsou popisovány poutníkovy myšlenky, 

pocity a rozhodování. Přesto je zpŧsob těchto popisŧ nezaujatý, bez přímého hodnocení, bez 

úvah o věcech nebo dějích. Je to soubor faktických pozorování vlastní duše. 

Zapisovatel Gonçalves da Câmara k Ignácovu stylu říká:  

El modo que el Padre tiene de narrar es el que suele en todas las cosas, que es con tanta claridad, que 

parece que hace al hombre presente todo lo que es pasado; y con esto no era menester demandalle nada, porque 

todo lo que importaba para hacer al hombre capaz, el Padre se acordaba de decillo.
412

 

(Zpŧsob vypravování je pro Otce typický – mluví tak jasně, ţe se zdá, jako by člověk proţíval všechno, 

co je minulé, v přítomnosti. A přitom se ho nebylo nutné na nic ptát, protoţe Otec si sám vţdycky vzpomněl na 

všechno, co bylo nutné, aby člověk vše náleţitě pochopil – vzpomněl si a řekl to.
413

) 

Někteří dokonce Ignáce nazývají „tvŧrcem jazyka“ („creador de lenguaje“)
414

 a to přes 

to, ţe text je poněkud hrubý. Tato hrubost a jednoduchost však zpŧsobuje sílu výrazu a 

přesvědčivost.
415

 Tak Ignác prezentuje svou křesťanskou existenci a duchovní cestu 

přesvědčivě a jednoduše, aby jí mohli všichni tovaryši porozumět. 

Čtenář je sice v úloze pouhého pozorovatele, přesto ho Ignác vtáhne do svého 

vyprávění. Jeho zpŧsob zaujetí čtenáře je odlišný od běţných postupŧ. Josep Mª Rambla SJ 

píše, ţe Ignác nechává čtenáře pouţívat vlastní úvahy a především vlastní zpŧsob 

hodnocení.
416

 Díky tomu mŧţe čtenář vstoupit do duchovní dynamiky jeho vyprávění.
417

 My 

ještě doplňujeme, ţe Ignác nechává čtenáře pouţívat také vlastní představivost (imaginaci). 

Kniha vlastně dává prostor k etické a duchovní výchově tovaryšŧ, kteří si čtením tříbí 

smysl pro odlišení dobra a zla, to znamená pro odlišení Boţího záměru od snahy Satana tento 

záměr kazit.  
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3 SVOBODNÁ VŮLE A POSLUŠNOST V RENESANČNÍM MYŠLENÍ 

Abychom mohli porozumět tomu, kde se Ignác z Loyoly inspiroval pro své myšlenky 

a formulace, musíme nejprve nastínit myšlení jeho doby v oblasti křesťanské. 

Ve středověku měla církev morální váţnost a také světskou ochranu.
418

 Aţ do doby 

náboţenské reformace v 16. století, měla moţnost prohlásit cizí nauky za bludné, pokud tak 

usoudil její učitelský úřad. Bludy pak mohla třeba i násilně potlačovat. Církevní instituce byly 

příliš vázány na vedení státu a často zneuţívány pro státnické zájmy. Autorita církve začala 

upadat. Snaha o její reformu a návrat k pŧvodní podstatě čistě náboţenského poslání se spolu 

s dalšími faktory postupně vyhrotily ve velkou náboţenskou krizi 16. století. Oddělení státu a 

církve se stalo znakem novodobých církevních dějin. 

Nejprve zmíníme jednoho starověkého autora, ze kterého později paradoxně čerpali 

jak ortodoxní myslitelé, tak i novověcí reformátoři. Svatý Augustin (354-430) ve svém 

nejznámějším díle Vyznání vypráví o Boţí milosti, která ho přivedla ke správnému cíli.
419

 

Augustin si sám připadal ubohý a slabý. Hlavní příčinu spásy viděl v Boţí milosti. Člověk byl 

podle něj jen slabý tvor, který bez Boţí pomoci nemŧţe dojít k dokonalosti. Proto kladl dŧraz 

na potřebu vnějších lidských zákonŧ a nepovaţoval skutky za tak dŧleţité. Pro tyto jeho 

myšlenky se dostal do sporu s Pelagiem, který vyzvedal moc lidské vŧle. 

Pelagius (354-420) tvrdil, ţe lidská vŧle je svobodná a ţe si tedy člověk mŧţe pomoci 

svou snahou a zabránit hříchu. Člověk si podle Pelagia mŧţe zvolit sám, jestli bude 

poslouchat příkazy Boha. Věřil ve vlastní zodpovědnost kaţdého člověka. Tuto myšlenku 

však neprosazoval jen Pelagius, ale také další myslitelé. 

Další významnou autoritou, která ovlivnila nejen myšlení Ignáce z Loyoly, byl 

středověký teolog Tomáš Akvinský (1225-1274). Jeho nejznámější dílo je Summa 

theologiae, v něm popisuje křesťanské náboţenství na základě křesťanského aristotelismu.
420

 

Tomáš Akvinský prohlašoval za hlavní vnitřní zákon Boţí lásky. Víru však nejvíce spojoval 

s intelektem, protoţe člověk má uznávat zjevené pravdy.
421

 

V této práci také budeme mluvit o devotio moderna („nová zboţnost“), kterou zaloţil 

Nizozemec Gerhard Groote (1340-1384).
422

 Nejednalo se o ţádné protestantské hnutí, ale o 
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skupinu, která směřovala k vnitřní zboţnosti v rámci katolické církve. Jejich „nová zboţnost“ 

spočívala v tichém rozjímání o Kristově utrpení, horském kázání a v soukromé četbě Písma. 

Do tohoto společenství patřil také Tomáš Kempenský († 1471), autor knihy Následování 

Krista. 

Zatímco ve středověku existovaly nedotknutelné a vcelku jednotné nauky, nová doba 

s sebou přinesla proměnlivost duchovního ţivota
423

, byl to konec dosavadní duchovní 

jednoty, která byla ve středověké Evropě.  

Počátek novověku přinesl šíření renesančních a humanistických myšlenek. Bŧh 

přestával být hlavní náplní společenského ţivota a do popředí se dostával člověk sám. 

Výraznou postavou humanistické školy byl Erasmus Rotterdamský. 

Kněz Erasmus Rotterdamský (1469-1536) kritizoval církevní úpadek. V devotio 

moderna se inspiroval pro výklad svého křesťanského ţivotního postoje, philosophia 

Christi.
424

 Jeho nejslavnějšími díly jsou Enchiridion militis Christiani (Zbroj křesťanského 

rytíře) a Laus stultitiae (Chvála bláznovství). Ve spise O svobodné vůli kritizoval Lutherŧv 

nominalistický skepticismus.  

Nominalisté, následovníci Viléma z Ockhamu, věřili, ţe přirozený a nadpřirozený 

svět nelze propojit. Jediným zdrojem víry je Písmo svaté a lidský rozum je bezmocný.
425

 

Díla Erasma Rotterdamského měla ve Španělsku dlouhou dobu své významné 

zastánce. Mezi nimi byl i samotný panovník, Karel V. V roce 1527 se však ve Valladolidu 

pořádalo zasedání, které mělo rozhodnout o tom, zda jsou Erasmova díla heretická nebo ne. 

Nicméně zasedající nedošli k ţádnému závěru. Jeho Enchiridion byl pouţíván jako metodika 

vnitřního křesťanství. Ignác z Loyoly však raději čerpal z nediskutovaných autorŧ a jeho díla 

číst nechtěl, i kdyţ mu je někteří ortodoxní křesťané doporučovali.
426

  

Jak jsme jiţ viděli v první kapitole, v 16. století byla křesťanská Evropa zmítána 

náboţenskými reformačními snahami, které měly za následek rozdělení na katolíky a 

protestanty.  

Německý protestantský reformátor Martin Luther (1483-1546) „popřel platnost 

církevní tradice a za jediný pramen víry prohlásil Písmo svaté.“
427

 Tato myšlenka nebyla 

nová, Luther vycházel z nominalismu. Jeho učení se zakládalo na víře a popíralo hodnotu 
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skutkŧ i myšlenku svobodné vŧle. Člověk byl podle Luthera otrokem a jeho vŧle nic 

nezmohla. Jediný, kdo měl podle něj svobodnou vŧli, byl Bŧh. 

Jan Kalvín (1509-1564) dovedl být ještě radikálnější. Jeho učení o predestinaci 

vylučovalo moţnost vlastního zlepšení, protoţe lidská vŧle byla podle něj svázaná hříchem.
428

 

Tato predestinace vznikla vyhrocením středověkého učení o milosti. Milost se 

objevuje i u ortodoxních myslitelŧ a teologŧ, ale v menší míře, která zabraňuje jejímu 

negativnímu chápání. 

Vraťme se nyní ke katolictví a k Ignáci z Loyoly. Svatý Ignác z Loyoly věřil ve vŧli 

svobodnou, tvrdil: „Mŧţu nalézt Boha pokaţdé, vţdy kdyţ budu chtít, a kaţdý člověk dobré 

vŧle mŧţe dokázat to samé. Jako mŧţe být tělo cvičeno v chození a běhání, stejně tak mŧţe 

být vŧle trénována cvičeními, aby našla Boţí vŧli.“
429

 

Nyní se budeme v této práci zabývat Ignácovým pojetím poslušnosti a svobody podle 

toho, jak o nich píše ve svých dílech. 
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4 OTÁZKA POSLUŠNOSTI V DÍLE SVATÉHO IGNÁCE 

Pro tuto analýzu poslušnosti v díle svatého Ignáce z Loyoly jsme zvolili postupný 

rozbor jednotlivých děl z hlediska pojetí poslušnosti. Budeme rozebírat tři nejdŧleţitější díla: 

Duchovní cvičení (Ejercicios espirituales), Konstituce (Constituciones) a Vlastní ţivotopis 

(Autobiografía) a dále dva Ignácovy dopisy: „Otcŧm a bratrŧm z Gandíy“ („A los padres y 

hermanos de Gandía“
430

) z roku 1547 a „Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ („A los padres y 

hermanos de Portugal“
431

) z roku 1553. 

Shrnutí celkového pojetí poslušnosti podle Ignáce z Loyoly jsme umístili 

do následující páté kapitoly. 

4.1 Dopisy o poslušnosti 

Ignác mluví o poslušnosti v mnoha svých dopisech. My jsme vybrali dva nejdŧleţitější 

dopisy týkající se tohoto tématu. Dopis „Otcŧm a bratrŧm z Gandíy“ z roku 1547 a dopis 

„Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ z roku 1553. Oba dopisy psal Ignác z pozice generálního 

představeného Tovaryšstva Jeţíšova, který zasahuje, kdyţ se někteří členové Tovaryšstva 

vzpírají a nedodrţují poslušnost, ke které jsou zavázáni. 

4.1.1 Dopis „Otcům a bratrům z Gandíy“ 

První dopis, napsaný 29. července 1547, putoval do španělského města Gandía. Tam 

Ignác zvolil pro Tovaryšstvo netradiční postup jmenování nového rektora koleje – přímou 

volbu.
432

 Tento postup se v Tovaryšstvu jiţ nikdy při volbě rektora neopakoval. Při této 

příleţitosti vznikl dopis vyzdvihující potřebu a dŧleţitost poslušnosti. Ignác v něm poukazuje 

na nutnost instituce představeného v kaţdé provincii, dále hovoří o skutečné poslušnosti a 

nakonec dává instrukce, jak přesně má volba rektora v Gandíe probíhat. 

V tomto oddíle předloţíme hlavní myšlenky a formulace z Ignácova dopisu „Otcŧm a 

bratrŧm z Gandíy“ týkající se poslušnosti. Budeme postupovat podle toho, jak jdou Ignácovy 

myšlenky v dopise za sebou. O vlastní analýzu se zohledněním všech námi vybraných děl se 

pokusíme na konci této kapitoly. 
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Na začátku dopisu Ignác říká, ţe jej píše z povinnosti své funkce a podle přání, které 

mu Pán Bŧh sdělil.
433

 To znamená, ţe on sám je poslušný a plní rozkazy Boha. Jestliţe tedy 

dále vyţaduje od bratrŧ poslušnost, chce po nich jen to, co on sám dělá. Přestoţe je 

generálním představeným řádu, jde ostatním v poslušnosti příkladem. 

Una déstas, que yo muy importante siento, es que, dondequiera que se hallare algún número de personas 

de la Compañía, que hayan de vivir juntas por algún tiempo, haya entre ellas una cabeza o superior, por quien se 

rijan y gobiernen los otros, como por el prepósito general, si presente estuviese, lo harían.
434

 

(Jedna z těchto věcí, kterou povaţuji za velmi dŧleţitou, je následující: kdyţ se kdekoliv nachází nějaký 

větší počet osob z Tovaryšstva, které spolu po nějaký čas ţijí, má být mezi nimi nějaký vŧdce nebo představený, 

kterého budou ostatní poslouchat a podle něj se řídit. Tak jak by to dělali podle generálního představeného, 

pokud by byl přítomen.) 

Tímto Ignác stanovuje jasně pravidlo, které by měli tovaryši dodrţovat: pokud ţije 

více bratrŧ pohromadě, mají mít mezi sebou jednoho vŧdce, který bude ostatní řídit. 

Uvádí příklady, kde to tak funguje: království, města, jednotlivá společenství, atd. 

Ignác často pro organizaci Tovaryšstva pouţíval světskou (především vojenskou) hierarchii. 

Ta podle něj byla osvědčená a vhodná pro lidi. Píše: „comúnmente se suele reducir el 

gobierno a unidad de un superior, para quitar la confusión y desorden y bien regir la 

multitud“
435

 („běţně je zvykem zúţit vládu na jednotku o jednom nadřízeném, aby se 

zabránilo nedorozumění a zmatku a aby se dobře řídil zástup“). 

Aby zamezil pochybnostem o tom, koho poslouchat a koho ne, píše Ignác o vhodnosti 

kaţdého jedince k tomu, aby vedl ostatní, s následujícími podmínkami: „Pues cierto es que en 

lo más acertado, más natural y más conveniente, todos los hombres de juicio y razón 

convienen, aquello se debe creer sea lo más acertado, más natural y más conveniente.“
436

 

(„Jisté je, ţe v tom nejvýstiţnějším, nejpřirozenějším a nejuţitečnějším smyslu jsou vhodní 

všichni soudní a rozumní lidé. Musí se věřit, ţe je to to nejvýstiţnější, nejpřirozenější a 

nejuţitečnější.“) 

Nezbytnou vlastností všech, kteří mají udílet rozkazy, je však poslušnost. Aby mohli 

rozkazovat, musí nejprve umět sami poslouchat. „También, para saber presidir a otros y 
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regirlos, es necesario primero salir buen maestro de obedecer.“
437

 („Také pro umění předsedat 

ostatním a řídit je je nutné se nejprve stát dobrým mistrem v poslušnosti.“) 

Nejzářnějším příkladem ţivota v poslušnosti je pro Ignáce Jeţíš Kristus, jeho rodiče a 

apoštolové. Na příkladech, které uvádí je vidět, ţe pozice „nadřízený“ a „podřízený“ se mŧţe 

v ţivotě člověka měnit a ţe člověk mŧţe být zároveň tím, kdo poslouchá, i tím, kdo přikazuje.  

Pero es aún de mucha mayor eficacia el vivo ejemplo de Cristo nuestro Señor, el cual, viviendo en 

compañía de sus padres, vivía sometido a ellos (Lc 2,51); y entre ellos lo era nuestra común Señora Virgen María 

a Joseph; y así le habla el ángel como a cabeza: Toma contigo al niño y a su madre (Mt 2,13). El mesmo Cristo 

nuestro Señor viviendo en compañía de los discípulos, se dignó ser prepósito de ellos; y habiéndose de apartar 

con la presencia corporal, dejó a San Pedro prepósito de los otros y de toda su Iglesia, encomendándole el 

gobierno dellos: Apacienta mis ovejas (Io 21,17). Y así lo fue, aun después que los Apóstoles fueron llenos del 

santo Espíritu. Pues si ellos hubieron menester superior, ¿cuánto más cualquiera otra congregación?
438

 

(Ale ještě mnohem pŧsobivější je ţivý příklad Krista našeho Pána. Ten, kdyţ ţil ve společnosti svých 

rodičŧ, poslouchal je (L 2,51). A v rodině byla naše společná Paní, Panna Marie, podřízená Josefovi. A takto 

mluví anděl k Josefovi jako k hlavě rodiny: Vezmi dítě i jeho matku (Mt 2,13). Sám Kristus náš Pán, kdyţ ţil ve 

společnosti svých učedníkŧ, ráčil být jejich představeným. A kdyţ se vzdálil svou tělesnou přítomností, 

přenechal svatému Petrovi úlohu představeného ostatních i celé své církve. Svěřoval mu vládu nad nimi: Pas mé 

ovce (J 21,17). A tak to bylo dokonce i později, ţe apoštolové byli plní Ducha svatého. Neboť jestliţe oni měli 

potřebu nadřízeného, o kolik více ji má kterékoliv jiné společenství?) 

Ignác v dopise uvádí, ţe poslušnost je nad všechny oběti.
439

 Zde vychází Ignác opět 

z Písma svatého. (Například ve Starém zákoně Bŧh zkouší Abrahámovu poslušnost tím, ţe 

mu přikáţe obětovat jeho vlastního syna Izáka. Bohu však stačilo vidět, ţe Abrahám je 

poslušný a je ochotný svého syna Bohu obětovat. Proto Abraháma včas zastavil a poslal mu 

k obětování berana. Bŧh nepotřeboval obětování Abrahámova otcovství, potřeboval dŧkaz 

jeho poslušnosti.)  

Pokud chce někdo dobře slouţit Bohu, větší zásluhu si získá svou poslušností neţ 

jinými oběťmi. Ignác píše: „se le ofrece más ofreciendo el propio juicio y voluntad y libertad, 

que es lo principal del hombre, que si cualquier otra cosa se le ofreciese“
440

 („nabízí se mu 

více nabídnutím vlastního úsudku, vŧle a svobody, coţ je podstata člověka, neţ kdyby se mu 

nabídla kterákoliv jiná věc“). Bŧh chce, aby se mu člověk odevzdal celý. Má odevzdat celou 

svou vŧli, protoţe vŧle je jeho podstatou. 
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Ignác odŧvodňuje, proč je poslušnost tak dŧleţitá: „ayuda también tal modo de vida a 

conseguir toda virtud“
441

 („takový zpŧsob ţivota pomáhá získat všechny ctnosti“). Ignác se 

zde inspiruje učením svatého Augustina, ţe poslušnost je matka ctností.
442

 Ignác Augustina 

cituje: „añadirás a la virtud lo que substraerás a tu propia voluntad“
443

 („připojíš ke ctnosti 

to, co odejmeš tvé vlastní vŧli.“). Dobré dílo má prý větší cenu, pokud bylo vykonáno 

z poslušnosti.
444

 

Navíc podle Ignáce pomáhá poslušnost snaţně prosit Boha, kdyţ jej věřící o něco 

ţádá. Opět cituje svatého Augustina
445

: „Si obedeciéramos a nuestros prepósitos, Dios 

obedecerá a nuestras oraciones.“
446

 („Pokud budeme poslouchat naše nadřízené, Bŧh bude 

poslouchat naše modlitby.“) a uvádí příklady z Písma.  

Ignác nezapomíná zmínit ani logické dŧsledky popření vlastní vŧle a přijetí vŧle cizí: 

„Hace también evitar esta forma de vivir  muchos errores del propio juicio, y defectos o 

pecados de la propia voluntad, con seguir la del superior; y esto no sólo en cosas particulares, 

pero en todo el estado de la vida…“
447

 („Tento zpŧsob ţivota, podřízení se úsudku 

představeného, také pomáhá vyhnout se mnoha chybám vlastního úsudku a vadám nebo 

hříchŧm vlastní vŧle. A to nejen ve věcech jednotlivých, ale v celém ţivotním stavu…“). 

Dŧleţité je pro Ignáce také vítězství nad sebou samým, které je „nejvznešenější ze 

všech vítězství“ („que es el más noble de los triunfos“
448

). Člověk zvítězí nad sebou samým 

svým sebepopřením, popřením veškeré své vŧle. 

Es asimismo este modo de vivir de singular mérito para los que saben aprovecharse dél, por ser como 

un martirio que continuamente corta la cabeza del propio juicio y voluntad, poniendo en lugar de la suya la de 

Cristo N. S., manifestada por su ministro; y no cortando una sola voluntad de vivir, como el mártir, pero todas 

sus voluntades juntas.
449

  

(Tento zpŧsob ţivota je zároveň jedinečnou zásluhou pro ty, kteří ji umějí vyuţít. Protoţe je jako 

mučení, které neustále stíná hlavu vlastního úsudku a vŧle a vkládá na její místo vŧli Krista n. P., projevenou 

jeho vyslancem. A nestíná ani jednu ochotu ţít jako mučedník, ale všechny jeho přání najednou.) 
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Aby Ignác vysvětlil dŧkladně všechny klady poslušnosti, pouţívá rŧzná přirovnání. 

V předchozím úryvku bylo popření vlastní vŧle přirovnáno k jejímu odseknutí. Jindy mluví o 

vysvlečení se ze sebe samého: „haciéndole desnudar de sí y vestirse de Dios“
450

 („přiměje jej 

svléknout sebe samotného a obléci Boha“). V následující ukázce Ignác přirovnává poslušnost 

ke kráčení v cizích stopách, coţ je méně únavné. 

Es también de considerar que os hará ir descansados, y con mayor brevedad pasar adelante en la vía del 

cielo, como quien va a pies ajenos, no en los propios de su entender y querer; y en todas las cosas, como es 

dormir, comer, etc., hará que caminéis por la dicha vía en méritos continuos, como acaece a los que navegan, 

que, reposando, caminan; y para el término de la jornada, que más que todo importa, hace ganar y poseer más 

firmemente la llave del cielo, con que en él se entre; que ésta es la obediencia, así como la inobediencia lo hizo y 

hace perder.
451

 

(Také je třeba uváţit, ţe vás nechá jít odpočaté a během kratší doby dojít blíţe směrem k nebesŧm jako 

toho, kdo kráčí v cizích stopách, ne ve vlastních stopách svého chápání a chtění. A ve všech věcech jako je spát, 

jíst, atd. zpŧsobí, ţe budete kráčet řečeným směrem v neustálých zásluhách, jako se to stává těm, kteří se plaví, 

kteří odpočívajíce kráčejí. A na konci zápasu, coţ je nejdŧleţitější, umoţní získat a pevně vlastnit klíč, kterým se 

vstupuje do nebes. To je poslušnost, stejně tak jako neposlušnost to vše nechávala a nechává ztrácet.) 

Ignác píše, ţe poslušnost člověku pomŧţe vstoupit do nebe, tedy dostat svou duši k cíli 

kaţdého křesťana – ke spáse. Zde pouţívá symbol klíče jako umoţnění vstupu do místa 

určeného jen pro ty, jimţ se podaří tento klíč získat. Všimněme si také metafory „kráčet 

v cizích stopách“, která naznačuje snazší zpŧsob duchovního rozvoje. 

Vlastní vŧle je pro Ignáce těţkým závaţím, kterého se tovaryši mohou zbavit tím, ţe 

se osvobodí od vlastní vŧle a tím přenechají tuto tíhu svým představeným: „no sólo librando 

de perplejidades y dudas, pero aun haciendo descargar a hombre del gravísimo peso de su 

propia voluntad y de la solicitud de sí mesmo, poniéndola sobre el superior”
452

 

(„neosvobozuje přitom pouze od zmatku a pochybností, ale také zbavuje člověka obrovské 

tíhy jeho vlastní vŧle a jeho vlastní ţádostivosti tím, ţe ji pokládá na představeného“).  

Oproštění se od vlastní vŧle v poslušnosti prospívá podle Ignáce lidské duši: „que 

hinche tanto nuestra ánima, cuanto halla vacío de propia voluntad“
453

 („nafukuje tolik naše 

duše, nakolik nachází prázdné místo po vlastní vŧli“). Vytvoření „prázdna“ pro Boha 
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je tradiční mystický postup jak si připravit duši na setkání s Bohem. Ignác opět cituje z Písma: 

„neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus“
454

. Jedná se tedy o snahu sebezapření. 

Není pochyb, ţe tovaryši mají být poslušni generálnímu představenému Tovaryšstva 

Jeţíšova. Ignác však vyzdvihuje prospěšnost poslušnosti v rámci malého společenství, tedy 

poslušnost představenému v rámci konkrétní řádové kongregace. Tak mají tovaryši osobu, 

kterou mohou poslouchat, blízko sebe.
455

 To je dŧleţité a prospěšné nejen jednotlivým 

bratřím, ale také celé kongregaci a tím pádem i celému Tovaryšstvu. Takový systém totiţ 

pomáhá udrţet kaţdou skupinu pohromadě a zajišťuje její trvání.  

Porque es así que ninguna multitud puede en un cuerpo conservarse sin estar unida, ni puede unirse sin 

orden, ni puede haber orden si una cabeza no hay, a quien sean por obediencia los otros miembros subordinados. 

Así que, deseando se conserve el ser de vuestra congregación, es necesario desear que tengáis a alguno que os 

sea cabeza.
456

 

(Protoţe je to tak, ţe ţádný zástup se nemŧţe zachovat v jednom těle, aniţ by byl spojen. Nemŧţe se 

však spojit bez pořádku a pořádek nemŧţe existovat, pokud chybí hlava, které by byli ostatní členové poslušností 

podřízeni. Takţe k přání zachování existence vaší kongregace je zapotřebí si přát, abyste měli někoho, kdo by 

byl vaší hlavou.) 

Ignác dobře věděl, ţe nemŧţe řídit celý řád sám, ţe jej musí rozdělit do menších 

jednotek (kongregací či kolejí), které svěří představeným. Tak mohl on sám udrţovat písemný 

kontakt s jednotlivými představenými a zajistit si tím celkový přehled o Tovaryšstvu, aniţ by 

řešil maličkosti, kterým přes vzdálenosti a omezenost informací v písemné podobě nemusel 

ani správně porozumět.
457

 V dopise poukazuje také na to, ţe není v jeho silách, aby celý řád 

řídil pouze on. Proto jej řídí prostřednictvím jiných. 

Zde Ignác sleduje praktickou stránku věci, ale zároveň nikdy neztrácí duchovní rozměr 

z dohledu. Kaţdým všedním detailem, který popisuje, sleduje své duchovní záměry. Přesto se 

dokáţe vyjadřovat o praktických věcech a všedních drobnostech přesně a přirozeně. 

Ignác říká tovaryšŧm, ţe by měli v představeném vidět samotného Krista a jeho 

poslouchat prostřednictvím představeného. 

No poca utilidad, aun sin la dicha conservación, redunda en todo el cuerpo de la Compañía, a la cual es 

utilísimo que los estudiantes, y otros que la siguen, sean muy ejercitados en obediencia, no haciendo diferencia 

                                                 
454

 Ga 2,20 („Galatským“, kapitola 2, odstavec 20. In Nový zákon). 
455

 LOYOLA, San Ignacio de. „Cartas e instrucciones“. Op. cit., s. 815. 
456

 Ibid. 
457

 Ibid. 



 
89 

de quién es ministro en sí, pero en cada uno de ellos reconociendo a Cristo N. S., haciendo cuenta de obedecer al 

mismo en su vicario.
458

 

(Dokonce i bez jiţ zmíněného zachování, je v celém těle Tovaryšstva velmi uţitečné, aby studenti a 

další, kteří Tovaryšstvo následují, byli velmi vycvičení v poslušnosti. Aby uvnitř své mysli nedělali rozdíl, kdo 

je čí vyslanec, ale aby v kaţdém z nich rozpoznávali Krista n. P. a všímali si při tom, ţe poslouchají jeho 

samotného ve svém vikáři.) 

Pokud si tedy sloţíme celou strukturu dohromady, vidíme následující hierarchii. Z 

dopisu víme, ţe Ignác poslouchá Jeţíše Krista, se kterým je v mystickém kontaktu. Ignáce, 

jakoţto generálního představeného, poslouchají představení jednotlivých kongregací. A tyto 

představené mají poslouchat ostatní členové řádu, protoţe jim zprostředkovávají pokyny z 

vyšších míst a zároveň dostatečně rozumí okolnostem a detailŧm týkajícím se konkrétní 

kongregace. Ignácŧv pokyn, aby tovaryši viděli v představeném Krista, má tedy svou logiku 

protoţe jeho poselství se postupně přes jednotlivé osoby dostává v této hierarchii „dolŧ“ ke 

všem tovaryšŧm.  

Ignác slouţí jako prostředník Kristu v komunikaci s Tovaryšstvem a představený jako 

prostředník Ignácovi. Takovéto zprostředkování boţského kontaktu je pro Ignáce typické. 

Kdyţ chce navázat spojení s Bohem ve svých meditacích, většinou tak činí prostřednictvím 

Jeţíše Krista, Panny Marie nebo jiných svatých. Tudíţ vyuţívá podobné principy i ve směru 

„vzhŧru“. 

Zprostředkování Kristovy vŧle však není ten nejzásadnější dŧvod, proč ţádá Ignác 

představu Krista v osobě, kterou tovaryši poslouchají. Dŧleţité je především jiţ citované: 

„neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus“
459

. A tak jak je psáno v Písmu, Ignác chce, aby jeho 

tovaryši viděli ve svých představených především tuto „Kristovu část“ a lidskou část 

nepovaţovali za tak dŧleţitou. Aby věděli, ţe tím, ţe poslouchají své nadřízené, poslouchají i 

samotného Krista. Protoţe Kristus si přeje poslušné lidi, takové, kteří jej budou poslouchat a 

následovat. 

4.1.2 Dopis „Otcům a bratrům z Portugalska“ 

Druhý z námi vybraných dopisŧ, „Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ („A los padres y 

hermanos de Portugal“
460

), je z 26. března 1553.  
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Tento dopis byl napsán jen krátkou dobu před selháním jednoho z prvních Otcŧ (jak byli zakladatelé 

Tovaryšstva nazýváni) ve ctnosti poslušnosti. Simón Rodrigues neuposlechl Ignácŧv rozkaz a vzepřel se tím 

poslušnosti, ke které byl zavázán. Tato aféra je asi nejznámějším příkladem porušení poslušnosti uvnitř řádu 

Tovaryšstva. Hugo Rahner popisuje situaci takto: 

„Simon Roderici“, tak se podepsal jeho navţdy milovaný přítel Rodrigues. Roku 1540 odešel do 

Lisabonu a stal se tam dŧleţitou postavou kvetoucí portugalské provincie. Pak se ale dostal s Ignácem do 

těţkého konfliktu a Ignác proto roku 1553 píše do Portugalska svŧj slavný dopis o poslušnosti. Volal 

zbloudilého pohnutými slovy do Říma, a jistě to musela být jedna z nejtemnějších hodin Ignácova ţivota, kdyţ 

Rodriguesovi pohrozil propuštěním z řádu.
461

 

Simón Rodrigues měl od roku 1540 na starost řízení řádové provincie v Portugalsku. 

Po roce 1545 přibývalo stíţností na jeho zpŧsob vedení
462

, proto byl Ignácem roku 1551 

odvolán z Portugalska a poslán do Aragonie, kde řídil nově vzniklou řádovou provincii. 

V roce 1553 poţádal Rodrigues o návrat do Portugalska ze zdravotních dŧvodŧ a Ignác této 

ţádosti vyhověl. Rodrigues se však odmítl v Lisabonu podřídit tamnímu novému 

provinciálovi. Tím neuposlechl pokyn generálního představeného a Ignác musel zjednat 

nápravu. 20. května napsal v Římě Rodriguesovi hned dva dopisy, s jejich odesláním ale 

otálel. Počkal aţ do 12. července, kdy k dopisŧm připsal ještě dodatek a teprve pak dopisy 

odeslal do Portugalska. Rodrigues po přečtení dopisu přijel ještě téhoţ roku do Říma, 

s Ignácem se usmířil a vrátil se zpět k ideálŧm z Montmartru.
463

 

V dopise „Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ („A los padres y hermanos de Portugal“
464

) 

z 26. března 1553 je zkoumána poslušnost od samého základu. Ignác uvádí její výhody a 

obhajuje její potřebnost stejně jako v dopise předchozím. Popisuje rŧzné stupně poslušnosti a 

navrhuje praktické zpŧsoby, jak ji zavádět.
465

 Nabádá k poslušnosti z dŧvodŧ tradičních i 

praktických. Proto byl tento dopis vţdy povaţován za kompletní vyjádření Ignácova smýšlení 

o poslušnosti.
466

 

Ignacio Iparraguirre dělí strukturu dopisu do osmi bodŧ.
467

 Většina těchto témat se jiţ 

objevila v dopise do Gandíy. V následujících řádcích představíme tuto osmibodovou strukturu 

se zaměřením na poslušnost. Naši vlastní analýzu se zohledněním všech námi prostudovaných 

děl umístíme na konec čtvrté kapitoly. 
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Prvním bodem je přání Ignáce z Loyoly, aby poslušnost byla charakteristickou ctností 

Tovaryšstva.
468

 Jak jsme jiţ viděli v předchozím dopise, Ignác sdílí Augustinŧv názor, ţe 

poslušnost je matka všech ctností, proto mu připadá velmi uţitečná. Vychází také z toho, co 

doporučuje Písmo svaté: „Podřiďte se kvŧli Pánu kaţdému lidskému zřízení – ať uţ králi jako 

svrchovanému vládci, ať uţ místodrţícím jako těm, které on posílá trestat zločince a 

odměňovat ty, kteří jednají dobře.“
469

 Nebo: „Sluţebníci, podřizujte se ve vší bázni pánŧm, 

nejen dobrým a mírným, nýbrţ i tvrdým.“
470

 

En otras religiones podemos sufrir que nos hagan ventaja en ayunos, y vigilias, y otras asperezas que, 

según su Instituto, cada una santamente observa; pero en la puridad y perfección de la obediencia, con la 

resignación verdadera de nuestras voluntades y abnegación de nuestros juicios, mucho deseo, Hermanos 

carísimos, que se señalen los que en esta Compañía sirven a Dios nuestro Señor, y que en esto se conozcan los 

hijos verdaderos de ella; nunca mirando la persona a quien se obedece, sino en ella a Cristo nuestro Señor, por 

quien se obedece.
471

 

(V jiných řádech mŧţeme trpět, aby nám ukazovali jako výhodu pŧsty, bdění a jiné drsnosti, které podle 

svého zřízení kaţdý řád svatě dodrţuje. Ale čistou a dokonalou poslušností, s opravdovým odstoupením naší 

vlastní vŧle a popřením našich úsudkŧ, si přeji, milí bratři, aby se vyznačovali ti, kteří v tomto Tovaryšstvu 

slouţí Bohu našemu Pánu, a aby takto byli rozpoznáni jeho praví synové. Nikdy se nedívat na osobu, kterou 

posloucháme, ale dívat se v ní na Krista našeho Pána, kvŧli němuţ se poslouchá.) 

Druhým bodem je základní princip poslušnosti: vidět v představeném Krista a 

nevšímat si přitom dobrého ani špatného z lidské osobnosti.
472

 To znamená vidět jen to, v čem 

se projevuje Kristova přítomnost a představovat si, ţe přikazuje samotný Kristus. Základ je 

opět z Písma: „neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus“
473

. A také: „Otroci, poslouchejte své 

pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, 

abyste se zalíbili lidem, ale jako sluţebníci Kristovi, kteří rádi plní Boţí vŧli a lidem slouţí 

ochotně, jakoby slouţili Pánu.“
474

 Tuto citaci svatého Pavla pouţívá Ignác ve svém dopise, 

píše: „Así que todos querría os ejercitásedes en reconocer en cualquiera Superior a Cristo 

nuestro Señor, y reverenciar y obedecer a su divina majestad en él con toda devoción.“
475

 

(„Proto bych chtěl, abyste se všichni zcela oddaně cvičili v rozpoznávání Krista v kterémkoliv 

představeném, v úctě a poslušnosti k jeho boţské velebnosti v něm.“) 
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Třetí bod je popis tří stupňŧ poslušnosti.
476

 První stupeň je „poslušnost vykonání“ 

(španělsky: „obediencia de ejecución“
477

), to znamená jednoduše vykonání (provedení) 

rozkazu. Samotné splnění příkazu však Ignác nepovaţuje za dostačující a nepokládá jej za 

ctnost, pokud není zároveň naplněn i druhý stupeň poslušnosti. První stupeň je tedy pouhým 

vnějším konáním. 

Druhý stupeň je „poslušnost vŧle“ (španělsky: „obediencia de voluntad“), která má jiţ 

vnitřní hodnotu.
478

 Ignác píše, ţe příkaz se musí splnit následujícím zpŧsobem: „que no 

solamente haya ejecución en el efecto, pero conformidad en el afecto con un mismo querer y 

no querer.“
479

 („aby nebylo pouze vykonání v účinku, ale soulad v náklonnosti: se stejným 

chtěním i nechtěním“). To znamená, ţe Ignác vyţaduje nejprve nezaujatost, aby pak bylo 

moţné dosáhnout vŧlí toho, ţe člověk bude chtít totéţ co představený.  

Ignác upozorňuje tovaryše, aby si dávali pozor a nesnaţili se ovlivnit nebo změnit vŧli 

představeného, ale vţdy ji povaţovali za vŧli Boţí a tak ji také bez váhání přijímali.
480

 Ignác 

popis druhého stupně poslušnosti uzavírá takto: „De manera que, concluyo, que a este 

segundo grado de obediencia, que es (además de la ejecución) hacer suya la voluntad del 

Superior, antes despojarse de la suya y vestirse de la divina por él interpretada, es necesario 

que suba quien a la virtud de la obediencia querrá subir.“
481

 {„Takţe uzavírám, ţe je nutné, 

aby ten, kdo chce vystoupit ke ctnosti poslušnosti, vystoupil k tomuto druhému stupni 

poslušnosti. Tím je (kromě vykonání) přijmout za svou vŧli představeného. Nejdříve se vzdát 

té vlastní a obléci vŧli boţskou tlumočenou představeným.“} 

Třetí stupeň je „poslušnost úsudku“ (španělsky: „obediencia de entendimiento“), coţ 

je samotná přirozenost poslušnosti.
482

  

Pero quien pretende hacer entera y perfecta oblación de sí mismo, además de la voluntad es menester 

que ofrezca el entendimiento (que es otro grado y supremo de obediencia), no solamente teniendo un querer, 

pero teniendo un sentir mismo con su Superior, sujetando el propio juicio al suyo, en cuanto la devota voluntad 

puede inclinar el entendimiento.
483
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(Ale pro toho, kdo usiluje o celé a dokonalé obětování sebe samého, je nutné, aby kromě vŧle nabídl 

úsudek (coţ je další a nejvyšší stupeň poslušnosti). Nejen mít stejné přání jako představený ale také stejné cítění, 

připoutat vlastní úsudek k tomu jeho, jakmile mŧţe zboţná vŧle pohnout úsudkem.) 

Aby mohl představený jako vyslanec Boţí řídit kongregaci, musí se ostatní tovaryši 

podřídit v poslušnosti a být zajedno s jeho vŧlí i úsudkem.
484

 Z Ignácova dopisu vyplývá, ţe 

vŧle mŧţe ovlivňovat úsudek. Podřízený má tedy svou vŧlí pohnout vlastním úsudkem a 

připevnit ho k úsudku představeného tak, aby přijal úsudek představeného za svŧj. Tím se 

docílí jednoty jeho vŧle i úsudku s vŧlí a úsudkem představeného. To je třetí stupeň 

poslušnosti, který podle Ignáce Tovaryšstvo potřebuje. 

Ignác tvrdí, ţe pokud chybí „poslušnost úsudku“ je nemoţné, aby „poslušnost vŧle“ a 

„poslušnost vykonání“ byla taková, jaká má být.
485

 Poslouchat s vŧlí proti vlastnímu úsudku 

je násilí a ten, kdo jedná proti tomu, co cítí, není dokonale poslušný. Dokonalá poslušnost je 

podle Ignáce poslouchat s láskou a radostí. A k tomu je zapotřebí ztotoţnit svŧj úsudek i vŧli 

s úsudkem a vŧlí toho, kdo přikazuje.  

Pokud tomu tak není, ztrácí se hbitost, jednoduchost, lidskost i síla vykonávat obtíţné 

věci
486

: „Piérdese la simplicidad, tanto alabada, de la obediencia ciega, disputando si se le 

manda bien o mal, y por ventura condenando al Superior, porque le manda lo que a él no le va 

a gusto.“
487

 („Ztrácí se tolik chválená jednoduchost slepé poslušnosti během sporŧ, jestli se 

poroučí dobře nebo špatně, a při náhodném odsouzení představeného, protoţe poroučí něco, 

co se nelíbí.“) A také se objevují nespokojenost, pomluvy, prŧtahy, výmluvy a jiné 

nedokonalosti.
488

 

Dokonalé podřízení slouţí k odstranění klamŧ sebelásky, ke klidu podřízeného a 

k uchování jednoty.
489

 (O uchování jednoty společenství jiţ Ignác hovořil v dopise do 

Gandíy.)  

Člověk si dokonalým podřízením získá také u Boha největší zásluhu. Protoţe obětuje 

to, co je nejpodstatnějším rysem člověka, vlastní vŧli. A také proto, ţe je velmi těţké porazit 

tento přirozený sklon, který mají lidé: následování vlastní vŧle.
490

 

Čtvrtým a pátým bodem, o kterých Ignác v dopise mluví, jsou prostředky k dosaţení 

poslušnosti.
491

 Základními prostředky jsou pokora a mírnost. Jednotlivé prostředky jsou: vidět 
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v představených Krista, hledat dŧvody pro příkaz a přijmout nařízení s poddajností a bez 

pochyb jako záleţitost víry. 

Tovaryši mají v představeném rozeznávat Krista se všemi jeho dobrými vlastnostmi a 

láskou, neschopného klamat.
492

 Ignác zde cituje svatého Pavla: „Cokoli děláte, dělejte 

upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, ţe jako odměnu dostanete podíl na 

jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu slouţíte.“
493

  

Ignác mluví o vnějších a vnitřních očích, aby rozlišil mezi smyslovými a duchovními 

vjemy: „De esta manera, si miráis, no al hombre con los ojos exteriores, sino a Dios con los 

interiores, no hallaréis dificultad en conformar vuestras voluntades y juicios con la regla que 

habéis tomado de vuestras acciones.“
494

 („Pokud se díváte tímto zpŧsobem, ne na člověka 

očima vnějšíma, ale na Boha očima vnitřníma, nebude vám zatěţko přizpŧsobit vaše vŧle a 

úsudky pravidlu, které jste jiţ přijali vašimi činy.“) 

Hledání dŧvodŧ pro příkaz souvisí s láskou k tomu, co se přikazuje. Pokud budou 

Tovaryši přistupovat k přikázaným věcem s láskou, budou moci provést příkazy s radostí a 

bez obtíţí:  

El segundo medio es, que seáis prontos a buscar siempre razones para defender lo que el Superior 

ordena, o a lo que se inclina, y no para improbarlo; a lo cual ayudará el tener amor a lo que la obediencia ordena; 

de donde también nacerá el obedecer con alegría y sin molestia alguna.
495

 

(Druhý zpŧsob je, abyste byli vţdy připraveni hledat dŧvody pro obranu toho, co představený nařizuje, 

nebo k čemu se přiklání, a ne pro znemoţnění nařízení. Tomu pomŧţe láska k věci, kterou poslušnost přikazuje, 

odkud se také zrodí poslouchat s radostí a bez jakékoli námahy.)  

Nejsnazší zpŧsob dosaţení poslušnosti je podle Ignáce přijetí nařízení jako věci víry. 

Tovaryši si mají představit, ţe to, co jim přikazuje představený, jim přikazuje sám Bŧh. Mají 

věřit v projev Boţí vŧle prostřednictvím představeného. 

El tercer medio para sujetar el entendimiento es aún más fácil y seguro y usado de los santos Padres, y 

es: presuponiendo y creyendo (en un modo semejante al que se suele tener en cosas de fe) que todo lo que el 

Superior ordena es ordenanza de Dios nuestro Señor, y su santísima voluntad; a ciegas, sin inquisición ninguna, 

proceder, con el ímpetu y prontitud de la voluntad deseosa de obedecer, a la ejecución de lo que es mandado. Así 

es de creer procedía Abrahán en la obediencia que le fue dada de inmolar a su hijo Isaac.
496
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{Třetí zpŧsob k upevnění úsudku je ještě snazší a jistější a pouţívaný svatými Otci: předpokládat a věřit 

(podobným zpŧsobem jaký se obvykle dodrţuje ve věcech víry), ţe to, co představený přikazuje, je příkaz Boha 

našeho Pána a jeho svatá vŧle. Přistupovat k vykonání rozkazu slepě, bez jakéhokoliv zkoumání, s odhodlaností 

a hbitostí vŧle chtivé poslouchat. Takto z víry a v poslušnosti, která mu byla dána, přistupoval Abrahám 

k obětování svého syna Izáka.} 

Ignác nařizuje tovaryšŧm poslouchat všechny příkazy představeného, které se nejeví 

jako zřejmý hřích: „obedecer en todas las cosas, donde pecado no se viese 

manifiestamente“
497

 („poslouchat ve všech věcech, kde se nejeví zřejmý hřích“). 

V šestém bodě Ignác říká, ţe pokud se členovi Tovaryšstva zdá nějaká věc jinak, neţ 

představenému, mŧţe mu tuto věc vyjevit.
498

 Ale pouze za podmínky, ţe se pomodlil a i po 

modlitbě se mu zdá vhodné v boţské poslušnosti takovou věc sdělit, a za podmínky, ţe je 

nezaujatý. 

Sedmý bod jsou závěrečná pozorování.
499

 Ignác zde uvádí všechny vztahy v rámci 

Tovaryšstva, kde má být dokonalá poslušnost, a staví tak celou hierarchii: od papeţe, jakoţto 

zástupce Boha na zemi, přes generálního představeného, provinciály, rektory a místní 

představené, představené aţ po jednotlivé členy. To znamená, ţe papeţ je podřízen Bohu, 

generální představený papeţi, provinciálové generálnímu představenému, rektoři a místní 

představení provinciálŧm, představení rektorŧm a místním představeným a jednotliví členové 

představeným. To je zákon podřízenosti se svými dŧsledky: jednotou a milosrdenstvím.
500

 

Osmý bod je závěrečné nabádání.
501

 Nabádání k poslušnosti jako k slavnému vítězství 

nad sebou samým: „que os esforcéis todos a conseguirla con gloriosa victoria de vosotros 

mismos, venciéndoos en la parte má alta y difícil de vosotros, que son vuestras voluntades y 

juicios“
502

 („ať se všichni namáháte dosáhnout jí se slavným vítězstvím nad sebou samými a 

přitom se porazíte v nejtěţší a nejvyšší části, kterou jsou vaše vŧle a úsudky“). 

4.2 Poslušnost v Duchovních cvičeních 

Jak jsme jiţ viděli v oddílu 2.2.3. Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly jsou rozdělena do 

čtyř týdnŧ. Kniha Duchovních cvičení má následující strukturu: poznámky, první týden, druhý 

týden, třetí týden, čtvrtý týden a pravidla. Projdeme teď postupně všechny tyto části a budeme 

hledat myšlenky o poslušnosti. 
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4.2.1 „Odevzdání se“ do vůle Boţí 

Z poznámek na začátku Duchovních cvičení je pro naši práci nejzajímavější pátá 

poznámka: [5] „al que rescibe los exercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande 

ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que 

su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su 

sanctísima voluntad.“
503

 („Tomu, kdo dostává cvičení, velmi prospěje, vstoupí-li do nich 

s velkodušností a štědrostí vŧči svému Stvořiteli a Pánu tak, ţe mu nabídne svoje celé chtění a 

celou svou svobodu, aby jeho Boţská Velebnost pouţila jak jeho osoby, tak všeho toho, co 

má, podle své nejsvětější vŧle.“
504

) Zde se Ignác dotýká samotné podstaty duchovní mystické 

cesty: úplného odevzdání do rukou Boţích a do jeho sluţeb. Tím, ţe se člověk plně odevzdá 

Bohu, zapře svou podstatu, porazí sám sebe. To je dokonalá křesťanská pokora, očištění od 

vlastní vŧle a podřízení se vŧli Boţí. Tím, ţe se člověk zbaví své vlastní vŧle, připravuje 

Bohu místo, aby mohl „vstoupit“ do člověka, být s člověkem ve spojení a vést jeho kroky. 

Jistým paradoxem je, ţe toto „odevzdání se“ je vţdy dobrovolné. Na počátku takového 

rozhodnutí stojí vlastní vŧle a svobodné rozhodnutí člověka. O tom více v kapitole sedm. 

Tento cíl mystické cesty se objevuje také v úvodní větě prvního týdne: [21] 

„Exercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por 

affección alguna que desordenada sea.“
505

 („Duchovní cvičení, aby člověk zvítězil sám nad 

sebou a dal svŧj ţivot do pořádku, aniţ by se nechal ovlivňovat nějakou nezřízenou 

náklonností.“
506

) Dŧleţité je, ţe zvítězit sám nad sebou pro křesťany neznamená smrt, ale 

ţivot. Tím, ţe člověk zvítězí sám nad sebou, dá svŧj ţivot do pořádku a dá mu teprve správný 

směr, aniţ by byl ovlivňován pomíjivými skutečnostmi a aniţ by si kladl falešné cíle. 

4.2.2 Prvotní hřích a ztráta původní spravedlnosti  

Proč však musí lidstvo podle křesťanŧ podstupovat tuto cestu pokory a odevzdávání 

vlastní vŧle, aby se vymanilo ze svých hříchŧ a dosáhlo spásy? Protoţe nese kolektivní vinu 

za prvotní hřích
507

, kterým bylo právě vzepření se vŧli Boţí, odmítnutí poslušnosti. 
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O prvotním hříchu se rozjímá v prvním týdnu Duchovních cvičení. První hřích byl 

hříchem andělŧ, kteří nechtěli slouţit Bohu, ale stali se pyšnými a chtěli jednat podle sebe.
508

 

Za to byli Bohem svrţeni do pekla a stali se zlými duchy.  

Následuje rozjímání o druhém hříchu, nebo také o prvním lidském hříchu. První lidé, 

Adam a Eva, neuposlechli Boha a jedli ovoce ze stromu poznání.
509

 Trestem pro ně bylo 

vyhnání z ráje.  

Religiózní filosof Nikolaj Berďajev (1874-1948) říká, ţe tímto trestem bylo pro první 

lidi jejich podřízení časoprostoru, hmotě a logice.
510

 Adam a Eva se stali otroky času, hmoty a 

logiky a toto otroctví pak dále přenášeli plozením na své potomky. 

Ignác popisuje vyhnání z ráje jako ztrátu pŧvodní spravedlnosti:  

[51] Digo traer a la memoria el 2.º pecado de nuestro padres; cómo después que Adán fue criado en el 

campo damaçeno y puesto en el paraíso terrenal y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen 

del árbol de la sciencia y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pellíceas y lanzados 

del paraíso vivieron sin la justicia original, que habían perdido, toda su vida en muchos trabajos y mucha 

penitencia, y consequenter discurrir con el entendimiento más particularmente, usando de la voluntad como está 

dicho.
511

 

(Říkám, uvést si v paměť druhý hřích, hřích našich prarodičŧ: kdyţ byl Adam stvořen na Damašském 

poli a uveden do pozemského ráje a kdyţ byla Eva stvořena z jeho ţebra, bylo jim zakázáno jíst ze stromu 

poznání; oni však jedli a tím zhřešili a potom byli oblečeni do šatŧ z kŧţe a vyhnáni z ráje. Tak ţili po ztrátě 

pŧvodní spravedlnosti po celý ţivot v mnohých útrapách a v mnohém pokání. A uvaţovat rozumem podrobně 

dále; a pouţívat vŧle, jak bylo řečeno.
512

) 

Pŧvodní spravedlnost by ale v tom případě měla být podřízenost Bohu, jakoţto 

Stvořiteli. Zde opět pouţijeme citát Nikolaje Berďajeva, podle kterého „zlo znamená porušení 

hierarchické spolupodřízenosti, po němţ se první z nebeské a andělské hierarchie stal satanem 

a ďáblem.“
513

 Dostáváme se tedy k tomu, ţe poslušnost Bohu je dokonalé bytí, kdeţto 

neposlušnost a uplatňování vlastní vŧle je bytí nedokonalé. Obnovením sluţby Bohu, se 

navracejí křesťané ke ztracené jednotě s Bohem, ke spáse.  
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4.2.3 Nezaujatost ke stvořeným věcem 

To je také základem a východiskem celých Ignácových Duchovních cvičení, ţe člověk 

je stvořen, aby chválil Boha a slouţil mu, a tím spasil svou duši.
514

 Aby mohl křesťan slouţit 

Bohu celou svou osobou, musí se odevzdat do Boţí vŧle a jednat jen podle Boţího přání. 

K tomu se musí učinit nezaujatým vŧči světu a následovat pouze Boha: 

[23] Por lo qual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es 

concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal manera que no queramos de nuestra 

parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 

consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos 

criados.
515

 

  (Proto je nutné, abychom se vŧči všem stvořeným věcem stali indiferentními ve všem, co je 

dovoleno svobodě našeho rozhodnutí a není jí zakázáno. A tak, co se nás týká, nemáme chtít více zdraví neţ 

nemoc, bohatství neţ chudobu, čest neţ potupu, dlouhý ţivot neţ krátký; a stejně tak ve všech ostatních věcech, 

ţe si přejeme a volíme jedině to, co nám více napomáhá k cíli, pro který jsme stvořeni.
516

)  

Aby exercitant poznal, jak se nejlépe zbavit neuspořádaných náklonností, má si 

v druhém týdnu cvičení představovat tři dvojice lidí, z nichţ kaţdá nabyla deset tisíc dukátŧ. 

Všichni se chtějí zbavit této tíhy bohatství a náklonnosti k nabyté věci. Exercitant má prosit, 

aby poznal to, co se více líbí Bohu. Tyto tři dvojice lidí jsou Ignácovým zpŧsobem, jak 

vyjádřit tři rŧzné moţnosti chování. Je to vlastně jakési podobenství, které si dotváří čtenář ve 

svých představách. 

[153] 1.º binario. El primer binario querría quitar el affecto que a la cosa acquisita tiene, para hallar 

en paz a Dios nuestro Señor, y saberse salvar, y no pone los medios hasta la hora de la muerte. 

[154] 2.º binario. El 2.º quiere quitar el affecto, mas ansí le quiere quitar, que quede con la cosa 

acquisita, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dexarla, para ir a Dios, aunque 

fuesse el mejor estado para él. 

[155] 3.º binario. El 3.º quiere quitar el affecto, mas ansí le quiere quitar, que también no le tiene 

affección a tener la cosa acquisita o no la tener, sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios 

nuestro Señor le pondrá en voluntad, y a la tal persona le parescerá mejor para servicio y alabanza de su divina 

majestad; y entretanto quiere hacer cuenta que todo lo dexa en affecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni 

                                                 
514

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 228. 
515

 Ibid., s. 229. 
516

 IGNÁC Z LOYOLY. „Duchovní cvičení“. Op. cit., s. 19-20. 



 
99 

otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor 

poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dexarla.
517

 

([153] První dvojice lidí by se chtěla zbavit náklonnosti, kterou má k nabyté věci, aby našla pokoj 

v Bohu, našem Pánu, a zajistila si spásu, a nepouţívá prostředky aţ do hodiny smrti. 

[154] Druhá dvojice se chce zbavit náklonnosti, ale chce se jí zbavit tak, aby jí nabytá věc zŧstala. 

Bŧh má tedy přijít tam, kam ona chce. Neodhodlá se věci vzdát, aby šla k Bohu, i kdyţ by to byl pro ni lepší 

stav. 

[155] Třetí se chce náklonnosti zbavit, ale chce se jí zbavit tak, aby se neklonila ani k tomu, ţe by si 

nabytou věc ponechala, ani k tomu, ţe by si ji neponechala. Chce ji spíše chtít nebo nechtít, jak to Bŧh, náš Pán, 

vloţí do její vŧle, a jak se jí to bude zdát lepším k sluţbě a chvále jeho boţské Velebnosti. A mezitím bude 

jednat tak, ţe opustí všechna svá přání a vynaloţí všechnu starost na to, aby netouţila ani po tom ani po onom, 

jestliţe ji k tomu nemá jedině sluţba Bohu, našemu Pánu. Touha lépe slouţit Bohu, našemu Pánu, má ji pohnout 

věc si ponechat, nebo se jí vzdát.)
518

 

Je evidentní, ţe Ignác upřednostňuje chování třetí dvojice lidí, která se činí nezaujatou 

vŧči nabytému majetku a touţí odhalit Boţí přání, jak s nabytou věcí naloţit. Naopak chování 

prvních dvou dvojicí vypadá nesmyslně, protoţe ke svému cíli volí nevhodné postupy. 

4.2.4 Hierarchická podřízenost v Tovaryšstvu Jeţíšovu 

Z dopisŧ o poslušnosti jsme jiţ zjistili, ţe poslušnost v rámci Tovaryšstva Jeţíšova má 

hierarchické uspořádání, díky kterému se Boţí řízení přenáší přes papeţe, jakoţto zástupce 

Boha na zemi, postupně na všechny členy řádu. Proto i v Duchovních cvičeních Ignác 

vyzdvihuje nutnost poslouchat nadřízené jakoţto tlumočníky Boţích záměrŧ: [42] „porque no 

poco se peca entonces, en ser causa o en hacer contra tan pías exhortaciones y comendaciones 

de nuestros mayores.“
519

 („Člověk nehřeší málo, zapříčiní-li něco proti tak zboţným 

napomenutím a rozhodnutím našich představených nebo proti nim jedná.“
520

)  

4.2.5 Ţivot podle Boţích přikázání a lidských zákonů 

V pátém cvičení (rozjímání o pekle) Ignác opět připomíná, ţe chce-li člověk dojít ke 

spáse, musí dodrţovat Boţí přikázání a následovat příklad Krista: [71] „Haciendo un coloquio 

a Cristo nuestro Señor, traer a la memoria las ánimas que están en el infierno, unas porque no 
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creyeron el advenimiento; otras, creyendo, no obraron según sus mandamientos“
521

. 

(„V rozmluvě s Kristem, naším Pánem, si vzpomenout na duše, které jsou v pekle: jedny, 

poněvadţ nevěřily na jeho příchod; druhé, které i kdyţ věřily, neţily podle jeho 

přikázání“
522

). 

V prvním týdnu cvičení se exercitant zamýšlí nad svými hříchy a nad svým 

současným ţivotním stavem. Bilancuje svou minulost, hodnotí ji v souvislostech s konečností 

vlastního ţivota a s Boţím soudem. Lituje minulých hříchŧ a nečinnosti. Uvědomuje si 

základní východisko sluţby Bohu s cílem spásy duše, aby mohl díky této podstatě změnit 

svou budoucnost. Odhodlání ke změně a volba konkrétního činu se rozvíjí ve druhém týdnu 

Duchovních cvičení. 

4.2.6 Nabídka vlastního úsudku a rozumu Bohu 

Ve druhém týdnu se tedy začíná prosbou Boha o ochotu a odhodlání k ţití Boţí vŧle: 

[91] „El 2.º: demandar la gracia que quiero; será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no 

sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su sanctísima voluntad.“
523

 

(„Druhá prŧprava je prosit o milost, kterou chci; zde to bude prosit našeho Pána o milost, 

abych nebyl hluchým k jeho volání, nýbrţ ochotným rychle splnit jeho nejsvětější vŧli.“
524

) 

Ignác nejprve nechává exercitanta, aby si představoval pozemského krále, který je 

vyvolený Bohem, a jak jemu prokazuje poslušnost. Pak teprve přenáší tento příklad na Krista, 

jakoţto věčného Krále a nabízí se poslušnost jemu. V této části je zřejmá inspirace rytířstvím 

a ideálem věrné sluţby králi nebo pánovi. 

Je třeba prosit o Boţí milost a pomoc při plnění Boţí vŧle, protoţe to je úkol nelehký. 

Ignác cituje slova Krista podle Písma: kdo chce následovat Krista, musí se stejně jako Kristus 

namáhat.
525

 K této námaze musí nabídnout celou svou osobu a také svŧj úsudek a rozum: 

[96]  2.º puncto. El 2.º: considerar que todos los que tuvieren juicio y razón, offrescerán todas sus 

personas al trabajo. 

[97] 3.º puncto. El 3.º: los que más se querrán affectar y señalar en todo servicio de su rey eterno y 

señor universal, no solamente offrescerán sus personas al trabajo, mas aun haciendo contra su propia sensualidad 

y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor stima y mayor momento, diciendo: 
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[98] Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante 

vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los sanctos y sanctas de la corte celestial, 

que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de 

imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como spiritual, queriéndome vuestra 

santíssima majestad elegir y rescibir en tal vida y estado.
526

 

([96]  Druhý bod. Uvaţovat, ţe všichni, kdo mají úsudek a rozum, nabídnou k oněm námahám celou 

svou osobu. 

[97] Třetí bod. Ti, kdo po tom více touţí a chtějí se vyznamenat ve veškeré sluţbě svému věčnému 

Králi a všeobecnému Pánu, nabídnou k těmto námahám nejenom svou osobu, nýbrţ také – poněvadţ jednají 

dokonce proti své smyslnosti a proti lásce k tělu a světu – učiní nabídku větší ceny a většího významu a prohlásí: 

[98] „Věčný Pane všech věcí, nabízím se Ti s Tvou přízní a pomocí před Tvou nekonečnou 

Dobrotou a v přítomnosti Tvé přesvaté Matky a všech svatých muţŧ a ţen nebeského dvorstva: přeji si a touţím 

po tom a je to moje dobře uváţené rozhodnutí, kdyţ to jen bude k tvé větší cti a chvále, napodobovat Tě ve 

snášení veškeré křivdy, veškeré potupy a stejně tak chudoby, jak skutečné tak i duchovní, jestliţe mě Tvá 

nejsvětější Velebnost chce vyvolit a přijmout k takovému ţivotu a stavu.“ 
527

) 

Takovouto nabídku však mŧţe Bohu dát pouze člověk silné víry, pevně odhodlaný 

namáhavou sluţbu vykonávat. Takový ţivot není určený pro všechny, ale jen pro lidi 

duchovně schopné, kteří jsou jiţ k podobnému odevzdání připraveni. Ignác vyzývá, aby tuto 

nabídku nečinil nikdo, kdo na ní není připraven. Proto nabádá vŧdce cvičení, aby nechali 

postupovat do druhého týdne pouze ty exercitanty, kteří dobře zvládnou první týden cvičení a 

kterým to bude k uţitku. Ostatní mají zŧstat pouze u absolvování prvního týdne. 

4.2.7 Vzor Jeţíše Krista 

Teprve po pronesení nabídky sebe samého do sluţeb Boha, se začíná s nazíráním na 

ţivot Jeţíše Krista od zvěstování Panně Marii a jeho narození. Dŧvod je ten, aby exercitant 

lépe poznal svŧj vzor, Jeţíše Krista, který se stal člověkem pro lidi, aby je přivedl zpět k Bohu 

svým příkladem. [104] „El 3.º, demandar lo que quiero; será aquí demandar conoscimiento 

interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga.“
528

 („Třetí. 

Prosit o to, co chci; zde to bude vyprosit si vnitřní poznání Pána, který se pro mne stal 

člověkem, abych ho více miloval a následoval.“
529

) 
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Exercitant si má představovat pohled z výšky na svět, na konkrétní lidi, co dělají 

atd.
530

 Je to pohled z perspektivy svaté Trojice, která vidí z odstupu svět plný zaslepených lidí 

sestupujících do pekla. Proto svatá Trojice (Bŧh) rozhoduje a uskutečňuje Vtělení. Zvěstující 

anděl i Panna Marie jsou pouze poslušní Bohu a vykonávají jeho vŧli. 

Dále se pokračuje cestou Josefa a Marie do Betléma a narozením dítěte Jeţíše. 

Exercitant ze sebe v tu chvíli dělá ve svých představách sluţebníka svaté rodiny, aby jim 

poslouţil a tím i pomohl Boţímu záměru. 

[114]  1.º puncto. El primer puncto es ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a Joseph y 

a la ancilla y al niño Jesú, después de ser nascido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, 

contemplándolos y serviéndolos en sus necessidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y 

reverencia possible; y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho.
531

 

([114]  První bod je vidět osoby, totiţ vidět naši Paní, Josefa, sluţku a dítě Jeţíše, jakmile se narodilo. 

Udělám přitom ze sebe malého, ubohého a nehodného sluţebníčka, který se na ně bude dívat, nazírat a slouţit 

jim v jejich potřebách, jako kdyby byl přítomen, s veškerou jen moţnou pokorou a úctou. A potom to rozjímat 

ve vztahu k sobě, abych z toho načerpal nějaký uţitek.
532

 

Přílohu k Duchovním cvičením tvoří „Tajemství ţivota Krista, našeho Pána“, která 

jsou umístěna na konci knihy. Jsou to vlastně témata k nazírání z Kristova ţivota, která se 

mají postupně číst jiţ během cvičení (druhý aţ čtvrtý týden), podle odkazŧ v textu. Jejich 

čtení by mělo být také doprovázeno čtením příslušných kapitol z Bible. 

Ignác opět vyzdvihuje především momenty poslušnosti: jak Marie přijala zvěstování o 

budoucím početí, jak Josef projevil poddanost císaři a vydal se s Marií do Betléma a jak 

později uposlechl výzvu anděla k útěku do Egypta i k návratu do Izraele. Postavy svaté rodiny 

poslouchají nejen příkazy Boţí, ale také nařízení pozemských králŧ a císaře.  

Jeţíš pak poslouchal své rodiče, ale kdyţ mu bylo dvanáct let, zŧstal v chrámě, aniţ by 

o tom rodiče věděli. Tím se vracel ke svému nebeskému Otci a k poslušnosti jemu. Kdyţ Jeţíš 

povolává apoštoly, poslušně jej následují, zanechají všeho pro sluţbu Pánu. Dŧleţitá je také 

řeč na hoře, kterou Jeţíš k apoštolŧm měl. Ignác píše: [278] „se muestra no transgresor de la 

ley, mas consumador, declarando el preceptor de no matar, no fornicar, no perjurar y de amar 

los enemigos.“
533

 („Neosvědčuje se jako ten, kdo zákon přestupuje, nýbrţ kdo jej naplňuje, a 

vysvětluje přikázání: nezabiješ, nesesmilníš, nebudeš křivě přísahat a miluj nepřátele.“
534

) 
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Aby se mohli učedníci odevzdat do sluţby Bohu a poslouchat ho, museli mít nejprve 

v Boha dŧvěru, mít dost silnou víru, ţe je povede ke spáse. Proto Ignác připomíná ztišení 

bouře na moři, kdy Kristus pokáral učedníky za to, ţe měli strach a nedŧvěřovali Boţímu 

záměru. Podobně tomu bylo, kdyţ šel Petr po vodě a v momentě, kdy pochyboval, začal 

tonout. Jeţíš Petra zachránil a pokáral ho za malou víru. Teprve po upevnění víry apoštolŧ je 

mohl Jeţíš vyslat do světa, aby zvěstovali nebeské království. 

Ignác mluví o proměnění Krista a o Boţím hlasu, který řekl učedníkŧm (Petrovi, 

Jakubovi a Janovi): [284] „Éste es mi Hijo amado, oídle.“
535

 („Toto je mŧj milovaný Syn, 

poslouchejte ho!“
536

) Také vzkříšení Lazara provedl Jeţíš rozkazem, který Lazar uposlechl.  

Kdyţ se pak po poslední večeři šel Kristus pomodlit na Olivetskou horu, modlil se 

k Bohu takto: [290] „Padre, si se puede hacer, pase de mí este cáliz; con todo, no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.“
537

 („Otče, je-li to moţné, ať mě mine tento kalich; ale ať se stane ne 

má vŧle, nýbrţ tvá.“
538

) Ignác zde pouţívá postavu Krista jako vzor poslušnosti. Jeţíš Kristus, 

odevzdal vŧli Boţí, aby Bŧh mohl dokončit svŧj spásonosný záměr přes oběť svého Syna.  

Po nazírání Kristova ukřiţování a zmrtvýchvstání Ignác znovu opakuje pokyn, který 

dal Jeţíš Petrovi: [306] „Apacienta mis ovejas.“
539

 („Pas moje ovce!“
540

) Pak poslal apoštoly 

kázat celému světu se slovy: [307] „Id y enseñad todas las gentes, bautizándolas en nombre 

del Padre y del Hijo y del Spíritu Sancto.“
541

 („Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
542

) To je výzva, kterou nepochybně přijal Ignác za svou 

a celý ţivot se jí snaţil naplňovat. Kdyţ podnikal svou dobrodruţnou cestu do Jeruzaléma, 

aby tam obracel Turky na víru, stejně tak později, kdyţ zakládal a vedl řád Tovaryšstva 

Jeţíšova. 

Dalším základním pojmem pro porozumění poslušnosti v díle svatého Ignáce je 

křesťanská pokora.  
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4.2.8 Tři způsoby pokory 

Ve druhém týdnu Ignác popisuje tři zpŧsoby pokory. První je neuvaţovat vŧbec o 

přestoupení zákona lidského nebo Boţího. Jinými slovy, člověk má být poslušný a řídit se jak 

lidskými zákony, tak přikázáními od Boha.  

Druhý zpŧsob pokory je ani nepomyslet na lehký hřích a to díky nezaujatosti ke 

stvořeným věcem. Nezaujatost má tedy lidem pomoci zabránit lehkým hříchŧm. 

Třetí a nejdokonalejší zpŧsob pokory je volba nápodoby Krista.  

([167] 3.ª humildad. La 3.ª es humildad perfectíssima, es a saber, quando incluyendo la primera y 

segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parescer más actualmente a Cristo 

nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, opprobrios con Cristo lleno dellos que 

honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio 

ni prudente en este mundo.
543

 

([167] Třetí je nejdokonalejší pokora, kdyţ totiţ – se zahrnutím prvního a druhého zpŧsobu – volím a 

chci, pokud chvála a čest Boţí Velebnosti zŧstává stejná, abych napodobil Krista, našeho Pána, a byl mu 

skutečně podobný, raději chudobu s chudým Kristem neţ bohatství, potupy s Kristem potupeným neţ čest, a 

touţím raději po tom, abych byl povaţován za pošetilce a blázna pro Krista, který jako první byl za takového 

povaţován, neţ za moudrého a rozumného v tomto světě.
544

) 

Tím Ignác jasně sděluje, ţe nápodoba Krista nebude snadná a vyţaduje mnoho 

sebezapření. Jeho potupení před ukřiţováním bylo součástí cesty k Bohu prostřednictvím 

úplné poslušnosti a ochoty splnit poslání. 

První zpŧsob pokory je nutný základ, který by měli mít všichni. Druhý zpŧsob pokory 

je odpoutání se od náklonností a získání indiferentnosti (nepředpojatosti, nezaujatosti). To 

znamená, ţe člověk nechce víc to či ono, ale touţí pouze po sluţbě Bohu. Třetí zpŧsob pokory 

je napodobení Krista v jeho chudobě a potupě. Jsou to jakési tři stupně, které se postupně na 

sebe skládají a nabalují. Je více neţ zřejmé, ţe křesťanská pokora s poslušností velmi úzce 

souvisí. V podstatě se vţdy jedná o poslušnost. Pokora však navíc zahrnuje ochotu v této 

poslušnosti zapřít sám sebe. 

4.2.9 Absolutní a pravý cíl 

Před vykonáním volby Ignác opakuje cíl, pro který jsou lidé podle křesťanské víry 

stvořeni: chválit Boha a sluţbou jemu spasit svou duši. Vše má člověku pomáhat k tomuto 

cíli. Musí tedy mít tento cíl stále na paměti a nezaměňovat jej s prostředky. 
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[169]  …porque primero hemos de poner por obiecto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario 

tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin; así ninguna cosa me debe mover a 

tomar los tales medios o privarme dellos, sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de 

mi ánima.
545

 

([169]  … Musíme mít nejdříve před očima, ţe chceme slouţit Bohu – coţ je cíl, a na druhém místě 

přijmout obročí nebo manţelství, je-li to pro mě vhodnější, coţ je prostředek k cíli. Tak mě nesmí nic přimět 

k tomu, tyto prostředky přijmout nebo se jich zříci, leč jedině sluţba a chvála Bohu, našemu Pánu, a věčná spása 

mé duše.
546

) 

Člověk má tedy jednat podle tohoto pravidla a směřovat k cíli, který má řídit celý jeho 

ţivot. On sám se má pouze podřizovat tomu, co je pro jeho cíl, chválu Boha a spásu duše, 

vhodnější. 

Pokud však jiţ člověk zvolil některý z prostředkŧ jako je manţelství nebo kněţství, 

nelze tuto volbu změnit. Musí se jí řídit dokonce i tehdy, pokud byla zvolena špatně a 

neuspořádaně. 

Volba se tedy smí vykonávat pouze o „změnitelné volbě“
547

, tzn. ještě před tím, neţ 

člověk přijme manţelství nebo kněţství a také například o tom, zda má přijmout nějaký úřad 

nebo se ho naopak vzdát. Ignác popisuje dva zpŧsoby volby. 

4.2.10 První způsob volby 

Je třeba také klást si otázku, jak posloucháme, jestli je hybnou silou vŧle naše nebo 

cizí. Proto se také budeme zabývat volbou, která je dŧleţitou součástí Ignácova pojetí 

poslušnosti. 

První zpŧsob volby má šest bodŧ. V prvním bodě se předloţí věc volby. Druhý bod je 

myslet na cíl, chválu Boha a spásu duše, a být indiferentní a bez náklonností. Třetím bodem je 

prosba Boha, aby pohnul vŧlí a vloţil do duše, co má dělat k jeho větší chvále. Ve čtvrtém 

bodě exercitant zvaţuje dŧvody pro a proti, výhody i nevýhody obou (všech) moţností. 

V pátém bodě by měl exercitant zjistit, k čemu se více přiklonil jeho rozum. Po vykonání 

volby, v šestém bodě, se má v modlitbách prosit Boha o potvrzení, zda je tato volba k větší 

sluţbě a chvále Boţí. 

[179]  2.º puncto. Segundo: es menester tener por obiecto el fin para que soy criado, que es para 

alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi ánima, y con esto hallarme indiferente sin affección alguna 

dessordenada, de manera que no esté más inclinado ni affectado a tomar la cosa propuesta que a dexarla, ni más 
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a dexarla que a tomarla; mas que me halle como en medio de un peso para seguir aquello que sintiere ser más en 

gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. 

[180]  3.º puncto. Tercero: pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima 

lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente 

con mi entendimiento y eligiendo conforme su sanctíssima y beneplácita voluntad.
548

 

([179]  Druhý bod. Je nutné mít na zřeteli cíl, pro který jsem stvořen, tj. abych chválil Boha, našeho 

Pána, a spasil svou duši, a být při tom indiferentní, bez jakékoliv neuspořádané náklonnosti. Nemám se klonit 

nebo touţit ani po tom, spíše předloţenou věc přijmout, neţ se jí vzdát, ani po tom, spíše se jí vzdát, neţ ji 

přijmout. Mám být spíše jako v rovnováze váhy, abych mohl následovat to, o čem cítím, ţe je to více ke cti a 

chvále Boha, našeho Pána a k spáse mé duše. 

[180] Třetí bod. Prosit Boha, našeho Pána, aby pohnul mou vŧlí a vloţil mi do duše to, co mám dělat 

vzhledem k předloţené věci, aby to bylo více k jeho chvále a slávě, abych o tom dobře a věrně svým rozumem 

uvaţoval a zvolil podle jeho nejsvětější a laskavé vŧle.
549

) 

V pátém bodě Ignác zdŧrazňuje rozhodnutí rozumu a nabádá exercitanta, aby se 

vyvaroval jakémukoliv smyslnému hnutí. Bez Boţího zásahu, pohnutí vŧlí exercitanta, nelze 

vykonat volbu dobře. Exercitant se musí odevzdat do vŧle Boha a sám se neklonit k ţádnému 

řešení.  

4.2.11 Druhý způsob volby 

Druhý zpŧsob volby se skládá ze čtyř pravidel a jedné poznámky. V prvním bodě si 

má člověk zvolit pro své ovlivňování pouze lásku Boţí. To v podstatě znamená učinit se 

indiferentním ke stvořeným věcem a nechat oblast vlivu pouze Stvořiteli. V druhém bodě si 

představuje neznámého člověka a zamýšlí se nad tím, co by mu poradil činit k větší slávě 

Boha a k větší dokonalosti své duše. Pak má podle těchto rad sám jednat. Ve třetím bodě si 

exercitant představuje, ţe umírá, a uvaţuje jakou formu a míru by si v době umírání přál 

vzhledem k jeho současné volbě. Ve čtvrtém bodě přemýšlí nad svým soudným dnem. O tom, 

jak by si pak během soudného dne přál, aby se rozhodl v předloţené věci. Na konec se opět 

dává šestý bod prvního zpŧsobu, a sice učinění nabídky Bohu, co bude exercitant dělat k jeho 

větší chvále, a prosba o Boţí potvrzení takového rozhodnutí. 

Opět se zde uplatňuje pohled zvenčí, z odstupu. Představou jiného člověka se má 

exercitant oprostit od vlastní osoby, od zatíţenosti rŧznými náklonnostmi a především 
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od náklonnosti k sobě samému. Tento odstup je dán prostorem, představou, ţe ne exercitant, 

ale jiná osoba má něco udělat.  

Hodina smrti ve třetím bodě je pouţita pro získání odstupu časového. Jde o zpětné 

uvaţování, kdy uţ se celý ţivot uzavírá a mŧţe se na něj zpět nahlíţet v jeho celkovém 

smyslu. Hodinu smrti si na rozdíl od druhého bodu exercitant představuje jako svou vlastní 

smrt. Zde se má rozhodovat ve vztahu k sobě, ale zpětně: co bych si přál, aţ budu umírat, 

abych teď udělal. Odstup je dán časem, konečností lidského ţivota a pohledem zpět do 

minulosti. 

Představa soudného dne je uvaţování nad tím, co by se líbilo Bohu, aby exercitant 

udělal. Bŧh jakoţto soudce je ten, komu se má křesťan snaţit zalíbit během svého ţivota, aby 

později nebyl odsouzen za své hříchy, ale aby mohl spasit svou duši. Zde jiţ jasně nastupuje 

náboţenský rozměr víry v Boha. 

Ve druhém zpŧsobu volby tedy Ignác uvádí triky, jak přimět vlastní mysl k uvaţování 

s odstupem od světských náklonností a s jasným cílem cesty ke spáse skrze zalíbení Bohu 

v jeho sluţbě. Zjednodušeně jde o to, co by se člověku líbilo, aby dělali druzí, co by se mu 

zpětně líbilo, aby dělal sám, a co by se líbilo Bohu, aby dělal člověk. Tak se postupuje od 

nejsnazšího uvaţování k tomu nejsloţitějšímu. 

Těm, kteří jiţ volbu ţivotního stavu učinili, Ignác doporučuje vykonat cvičení za 

účelem zlepšení a reformy vlastního ţivota. Takoví lidé, mají uvaţovat o konkrétních věcech, 

například jak velký mít dŧm, kolik peněz pouţít pro ţivobytí a kolik věnovat na zboţné účely, 

jak jít příkladem ostatním lidem, atd. 

Na konci Duchovních cvičení jsou umístěna pravidla pro udělování almuţen. V nich 

Ignác opět pouţívá stejné postupy jako ve druhém zpŧsobu volby. Za prvé, učinit hybnou 

silou pouze lásku od Boha, ne vlastní, tedy stát se indiferentním. Za druhé, představit si 

neznámého člověka a jak by měl jednat k slávě Boha on. Za třetí, představit si hodinu vlastní 

smrti a zváţit, co by v tuto hodinu bylo člověku milejší, kdyby předtím udělal. Za čtvrté, 

představit si svŧj soudný den a co by bylo Bohu (Soudci) milejší. Za páté, dávat almuţnu aţ 

ve chvíli, kdy si je člověk jist, ţe se nerozhoduje podle ţádné neuspořádané náklonnosti. Dále 

Ignác poukazuje na to, ţe v případě rozhodování, co s nabytými penězi, je vţdy lepší se sám 

uskrovnit a více se tak přiblíţit vzoru Krista. 

4.2.12 Kristovo utrpení pro vykoupení lidí a Boţí láska 

Po učinění volby následuje třetí týden, ve kterém se rozjímá o ţivotě Krista od 

poslední večeře do jeho smrti, tedy hlavně o jeho utrpení za lidské hříchy.  
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Ve čtvrtém týdnu se nazírá Kristovo zmrtvýchvstání a také láska, kterou Bŧh k lidem 

chová a milosti, které jim dává. Láska je podle Ignáce z Loyoly „oboustranné sdílení, totiţ, ţe 

milující dává a sdílí milovanému to, co má…“
550

 [167] („comunicación de las dos partes, es a 

saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene…“
551

). Proto, pokud člověk chová 

lásku k Bohu a pozná dobro, které mu Bŧh dává, má se mu odevzdat a tím mu celý slouţit. 

[234] 1.º puncto. El primer puncto es traer a la memoria los beneficios rescibidos de creación, 

redempción y dones particulares, ponderando con mucho afecto quánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y 

quánto me ha dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en quanto puede según su 

ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de 

mi parte offrescer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como 

quien offresce, affectándose mucho: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y 

toda mi voluntad, todo mi haber y mi posseer; vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed 

a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
552

 

([234] První bod. Připomínat si přijatá dobrodiní stvoření, vykoupení a zvláštních darŧ a je s velkou 

oddaností odvaţovat: kolik toho Bŧh, náš Pán, pro mě udělal a kolik mi dal z toho, co má; a dále, jak si tentýţ 

Pán podle svého boţského úradku přeje dát sebe, jak jenom mŧţe. 

A potom to rozjímat ve vztahu k sobě a rozvaţovat, co já musím ze své strany zcela odŧvodněně a 

spravedlivě nabídnout a dát jeho boţské Velebnosti, totiţ všechny svoje věci a sebe samého s nimi, jako někdo, 

kdo s velkou oddaností nabízí: 

„Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, mŧj rozum a celou mou vŧli, všechno co 

mám a vlastním. Tys mi to dal, tobě, Pane, to vracím; všechno je tvé, naloţ s tím zcela podle své vŧle. Dej mi 

svou lásku a milost, neboť ta mi stačí.“
553

) 

Exercitant činí po poznání Boţí lásky nabídku, ve které dává Bohu jakoţto milované 

osobě všechno, co má. Tedy nejen všechno co má a co vlastní, ale také celou svou svobodu, 

paměť, rozum, vŧli. Nechává na Bohu, jak s touto nabídkou naloţí a jak rozhodne. Prosí jen o 

Boţí lásku a milost, tedy spásu duše. 

4.2.13 Obnovená poslušnost jako spása 

V předchozí ukázce Ignác poukazuje na to, ţe vše, co člověk má, pochází od Boha. 

Člověk má být Bohu poslušný, protoţe jím byl stvořen a jemu vděčí za svou existenci. 

Prvotním hříchem (svou neposlušností) však člověk od Boha odpadl. Jediným moţným 

návratem k Bohu tedy je zpětné odevzdání vlastní svobodné vŧle do vŧle Boţí 
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a znovuobnovení ztracené poslušnosti, pŧvodní spravedlnosti. Tak člověk mŧţe znovu nalézt 

Boţí lásku a milost. To je cíl křesťanské mystické cesty a také cíl Ignácových Duchovních 

cvičení. 

4.2.14 Poslušnost církevní instituci 

Závěrečnou kapitolou Duchovních cvičení jsou pravidla, která se musí zachovávat pro 

pravé smýšlení v bojující církvi.
554

 (“Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante 

debemos tener, se guarden las reglas siguientes”.
555

) Tato pravidla přidal Ignác z Loyoly do 

svých Duchovních cvičení aţ později, v roce 1548
556

, kdy jiţ vedl řád Tovaryšstva Jeţíšova. 

Marcel Bataillon o tom říká: „Jiţ Ignác z Loyoly přidal do svých Cvičení (1548) Regulae ad 

orthodoxe sentiendum, kde mezi kritéria pravé víry zahrnul bezmeznou oddanost všem 

institucím, kterými erasmismus otřásl.“
557

 Těmito pravidly Ignác podal svědectví o tridentské 

ortodoxii.
558

 Rozhodnutí přidat tato pravidla do Duchovních cvičení bylo tedy zřejmě 

ovlivněno dobou a tehdejší situací v církvi, kdy Evropou zmítaly náboţenské nepokoje a 

reformátoři popírající autoritu církevní instituce. Na Tridentském koncilu se církev snaţila 

vymezit se vŧči těmto snahám a obhájit své instituční zřízení. 

Ignác však autoritu církve a její instituce vţdy podporoval, ačkoliv se ji zároveň snaţil 

svým zpŧsobem reformovat zevnitř návratem k chudobě, čistotě a poslušnosti. Ignác bránil 

katolickou církev před myšlenkami protestantských reformátorŧ a hlásal bezvýhradnou 

poslušnost k církvi. V těchto pravidlech svŧj postoj ještě více zdŧrazňuje: [353] „1.ª regla. La 

primera: depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer en 

todo a la vera sposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia 

hierárchica.“
559

 („První pravidlo. Kdyţ jsme se vzdali veškerého úsudku, musíme být 

připraveni a ochotni poslouchat ve všem pravou snoubenku Krista, našeho Pána, kterou je 

naše svatá, hierarchická Matka církev.“
560

) 

V ukázce Ignác přirovnává církev ke Kristově snoubence či manţelce. Přirovnání 

náboţenských vztahŧ k manţelským je v mystické literatuře poměrně časté. Manţelství 
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vyjadřovalo pro většinu lidí tehdejší doby naplnění ţivota. Pro světce byla naplněním ţivota 

sluţba Bohu.  Například Terezie z Jeţíše své odevzdání Kristu vnímala téměř jako odevzdání 

manţelovi. Ignác manţelským vztahem Krista k církvi vysvětluje dŧleţitost církve a nutnou 

poslušnost k ní jakoţto k choti Krista.  

Ignác také nazývá církev matkou, tedy osobou, kterou by měli křesťané jako její děti 

poslouchat. A zdŧrazňuje její hierarchický systém, tedy ţe papeţ je zástupcem Boha na zemi 

a hlásá jeho přání. Jemu jsou podřízení a poslouchají jej kardinálové, jednotlivé řády atd. 

A takto se postupuje v hierarchii dolŧ, aţ k jednotlivým kněţským otcŧm, které mají 

poslouchat jejich farníci. Takto mají být předávány Boţí záměry od jednoho k druhému, od 

povolaných osob k osobám laickým. Exercitant je podle Ignáce připraven poslouchat instituci 

církve díky tomu, ţe se vzdá veškerého svého úsudku. 

Dále Ignác vyjmenovává konkrétní církevní činnosti, které by měl křesťan dělat a 

chválit: zpověď a přijímání nejméně jednou za rok, ještě lépe kaţdý měsíc nebo kaţdý týden; 

účast na mši svaté, zpěvech a modlitbách; chválení řádŧ, panenství a zdrţenlivosti; chválení 

manţelství; chválení slibŧ poslušnosti, chudoby a čistoty a jiných dobrovolných 

dokonalostí
561

; prokazování úcty ostatkŧm svatých; chválení poboţností, poutí, odpustkŧ i 

kříţových bul; chválení postŧ a kajícných skutkŧ; chválení výzdoby kostelŧ a uctívání obrazŧ 

podle toho, co představují
562

; chválit a bránit všechna církevní přikázání; mluvit o špatných 

mravech pouze s těmi, kteří mohou zjednat nápravu; chválit pozitivní i scholastickou nauku; 

nesrovnávat nikoho se svatými z minulosti; věřit všemu, co církev řekne; mluvit málo a 

opatrně o předurčení a o milosti, obzvláště před prostým lidem; chválit bázeň před Bohem. 

[365]  13.ª regla. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es 

negro, si la Iglesia hierárchica assí lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su 

esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo 

Spíritu y Señor nuestro, que dio los diez Mandamientos, es regida y gobernada nuestra sancta madre Iglesia.
563

  

([365]  Třinácté. Musíme se pevně drţet, abychom si správně ve všem počínali: věřit, ţe bílé, které 

vidím, je černé, kdyţ to hierarchická církev tak rozhodne. Neboť věříme, ţe mezi Kristem, naším Pánem, 

Snoubencem, a církví, jeho Nevěstou, vane stejný Duch, který nás vede a řídí k spáse našich duší. Neboť 

stejným Duchem a naším Pánem, který dal desatero přikázání, je řízena a spravována naše svatá Matka 

církev.
564

) 
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Tím, ţe má křesťan věřit, ţe co vidí jako bílé, je černé, pokud o tom tak církev 

rozhodne, dává Ignác jasně najevo absolutnost dŧvěry k církevní instituci, kterou vyţaduje od 

svých tovaryšŧ a exercitantŧ. Poslušnost k církvi má být taková, ţe člověk přijímá vŧli a 

úsudek církve jako svou vlastní vŧli a svŧj vlastní úsudek. 

4.3 Poslušnost v Konstitucích 

Konstituce Tovaryšstva Jeţíšova jsou hlavním a jednotícím dokumentem jezuitského 

řádu. Stanovy, které sepsal sám zakladatel a první generální představený, mají udrţovat v 

Tovaryšstvu pořádek a jednotu. Jsou to pravidla jednání a postupy, které se mají v 

Tovaryšstvu dodrţovat. 

Pro Tovaryšstvo Jeţíšovo je poslušnost hlavním jednotícím prvkem řádu, proto má 

v Konstitucích nejvýznamnější úlohu. 

4.3.1 Poslušnost papeţi 

Základním rysem Konstitucí je poţadavek poslušnosti. Jak říká Ignacio Iparraguirre: 

„Základní normou je poslušnost úkolŧm od nejvyššího arcibiskupa a především zavázání 

zvláštním slibem, který mu v tomto ohledu skládají řeholníci.“
565

 Řeholníci Tovaryšstva jsou 

vázáni poslušností vŧči papeţi, jakoţto zástupci Boha na zemi. Papeţ jim určuje, co a kde 

mají vykonávat. 

[7]  1 Así mismo la Comapñía Professa, sin los tres dichos, hace voto expresso al Sumo Pontífice, 

como a Vicario que es o fuere de Cristo nuestro Señor, para ir dondequiera que Su Santidad le mandare entre 

fieles o entre infieles, 2 sin  excusación y sin demandar viático alguno, para cosas que conciernen el culto divino 

y bien de la religión cristiana.
566

 

([7]  1 Takto řeholníci Tovaryšstva kromě tří jiţ jmenovaných slibŧ skládají zvláštní slib 

nejvyššímu arcibiskupovi jako zástupci Krista našeho Pána, ţe pŧjdou kamkoliv je jeho Svatost pošle, mezi 

věřící i nevěřící, 2 bez výmluv a bez ţádání o cestovné, kvŧli věcem týkajícím se uctívání Boha a dobra 

křesťanského náboţenství.)  

Tento slib papeţi je čtvrtým slibem, který skládají pouze profesové. První tři sliby, 

které se slibují najednou, jsou slib chudoby, čistoty a poslušnosti. U prvních slibŧ se jedná o 

poslušnost nadřízeným a všeobecnou poslušnost. Čtvrtým slibem však profesové dokazují, 

                                                 
565

 „La norma fundamental es la obediencia a las misiones del Sumo Pontífice, y sobre todo la práctica del voto 

especial que hacen a este respecto los profesos.“ (IPARRAGUIRRE, I. „Introducción“. In „Constituciones“. Op. 

cit., s. 450.) 
566

 LOYOLA, San Ignacio de. „Constituciones“. Op. cit., s. 467. 



 
112 

ţe jsou ochotní jít na poţádání papeţe kamkoliv a slouţit k šíření a upevňování křesťanské 

víry všemi svými silami. Nemají tedy ţádná svá očekávání a chtějí jít přesně tam, kam je 

papeţ pošle, vykonávat své apoštolské poslání. 

Stejně tomu bylo i u zakládajících Otcŧ. První Otcové byli z rŧzných zemí a nevěděli, 

kam mají jít se svým apoštolským záměrem.
567

 Aby ve své volbě nechybovali, rozhodli se 

nechat volbu na papeţi jako zástupci Krista. 

Profesové veřejně slibují Bohu, Panně Marii a celé nebeské kurii, generálnímu 

představenému řádu a dalším představeným nejen doţivotně dodrţovat první tři sliby 

chudoby, čistoty a poslušnosti, ale také věnovat zvláštní péči vzdělávání dětí a zavazují se 

slibem k zvláštní poslušnosti papeţi ohledně poslání: [527] „4 Insuper promitto specialem 

obedientiam Summo Pontifici circa missiones“
568

 („Navíc slibuji zvláštní poslušnost 

nejvyššímu arcibiskupovi ohledně poslání“). Ve slibu je také odkazováno na Pravidla řádu a 

na Konstituce, které upřesňují detaily těchto závazkŧ.  

Podstatou jezuitské poslušnosti je tedy „disponibilita pro apoštolské poslání“
569

. 

Profesové se svým čtvrtým slibem dávají plně k dispozici papeţi, rozhodnuti uposlechnout a 

splnit jakékoliv poslání, které jim stanoví. 

4.3.2 Poslušnost představenému 

Pro případy, kdy papeţ nechává volnou ruku představeným, aby rozhodli o úkolech 

pro tovaryše, připravil Ignác velmi rozumná pravidla.
570

 V Konstitucích se odráţí Ignácova 

jasnozřivost a praktičnost při sledování jediného cíle – větší slávy Boţí. 

K výběru úkolŧ se podle Ignáce mají uplatňovat následující pravidla: vţdy se má 

upřednostňovat duchovní prospěch nad prospěchem tělesným
571

, věci neodkladné a takové, o 

jaké se jiní nezajímají, věci všeobecně dobré a ty, které mají déletrvající účinek. 

Jiţ víme, ţe v Tovaryšstvu jsou tři druhy osob: profesové, laičtí a kněţští pomocníci 

(koadjutoři) a studenti. Z nich jsou profesové jediní, kteří skládají všechny čtyři sliby, tedy i 

zvláštní slib poslušnosti papeţi. Čtvrtou pomyslnou skupinu tvoří dosud nezařazení jezuité. 

O tom, kdo bude patřit do které skupiny, však rozhoduje představený. Ten má určit, 

kdo se pro co víc hodí. To znamená, ţe všichni nově příchozí uchazeči, patří nejprve do této 
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čtvrté skupiny nezařazených. Po dvou letech noviciátu skládají uchazeči tři sliby (chudoby, 

čistoty a poslušnosti) a zároveň slib, ţe se budou snaţit, aby byli do Tovaryšstva definitivně 

zařazeni. Neţ se tak stane, musí po dobu formace (nejméně deset let) ţít tak, aby mohli být do 

Tovaryšstva přijati. Aţ uzná představený za vhodné, zařadí je pak podle svého úsudku do 

některé ze tří skupin. 

[15]  1 La quarta suerte es de los que se toman indeterminadamente para lo que se hallaren ser 

idóneos con el tiempo; no se determinando aún la Compañía para quál grado de los dichos sea más idóneo su 

talento. 2 Y ellos deberán entrar indifferentes para cualquiera de los dichos, que al Superior paresciere; y de su 

parte todos deben entrar con tal disposición, como ya se dixo.
572

 

([15]  1 Čtvrtým druhem osob jsou ty, které se mají za neurčené pro to, pro co se shledají zpŧsobilé 

časem;  kdyţ se ještě Tovaryšstvo nerozhodlo, pro jakou hodnost z jiţ řečených jsou zpŧsobilejší jejich vlohy. 2 

A ony budou muset vstoupit nezaujaté do jakékoliv ze jmenovaných hodností, která bude představenému 

připadat vhodná, a ze své strany všechny musí vstupovat s takovou schopností, jak se jiţ řeklo.) 

V této části Konstitucí nalézáme opět Ignácovu nezaujatost. Schopnost nechtít to ani 

ono, ale poslouchat své nadřízené, kteří určí cestu. Tovaryši nechávají na svých nadřízených 

volbu konkrétních cílŧ, ve kterých budou muset uplatnit své schopnosti. 

4.3.3 Sluţba lidem jako sluţba Kristu 

Ignác nechtěl, aby jeho tovaryši poslouchali jen proto, ţe jim přikazuje jiná osoba. 

Chtěl, aby poslouchali proto, ţe jim přikazuje sám Jeţíš. Kaţdý pokyn, který dostanou, mají 

povaţovat za Boţí záměr a představovat si, ţe je o to ţádá Kristus sám. 

Sluţba Jeţíši Kristu je v souladu s názvem Tovaryšstva Jeţíšova. Je to filozofie celého 

jezuitského řádu, odevzdat se do sluţeb Jeţíše Krista, Syna Boţího. Vzpomeňme na Ignácovo 

vidění v kapli La Storta, kdy Bŧh pověřil Krista, aby přijal Ignáce za sluţebníka a Kristus 

Ignácovi řekl: „Chci, abys nám slouţil.“
573

 

André Ravier o názvu Tovaryšstva píše: „Slovo compañia neznamená, ţe by se 

druhové povaţovali za ţoldnéře. Opačně – v tom slově se skrývá poukaz na poslušnost. Plný 

smysl ‚Tovaryšstvu„ dává při něm stojící jméno ‚Jeţíšovo„. S ním jde o víru, věrnost, 

oddanost, sluţbu, poslušnost, zodpovědnost.“
574

 

[84]  1 Quando alguno entrare a hacer la cocina o para ayudar al que la hace, ha de obedecer con 

mucha humildad al mismo Cocinero en todas cosas de su officio, guardándole siempre entera obediencia. Porque 
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si assí no hiciese, tampoco parece la guardaría a Superior alguno; 2 como la vera obediencia no mire a quién se 

hace, mas por quién se hace; y si se hace por solo nuestro Criador y Señor, al mismo Señor de todos se obedece. 

3 Por donde ninguna cosa se debe mirar si es Cocinero de casa o Superior della; o si es uno o si es otro el que 

manda; 4 pues a ellos ni por ellos (tomando con sana inteligencia) no se hace obediencia alguna, mas a solo Dios 

y por solo Dios nuestro Criador y Señor.
575

 

{[84]  1 Kdyţ někdo vstoupí do kuchyně, aby vařil nebo pomáhal tomu, kdo vaří, musí s velkou 

pokorou poslouchat samotného kuchaře ve všech věcech jeho funkce, zachovávat k němu vţdy úplnou 

poslušnost. Protoţe kdyby to tak neudělal, vypadalo by to, ţe ji nebude zachovávat ani k ţádnému 

představenému. 2 Neboť u opravdové poslušnosti se nehledí na to, komu se prokazuje, ale kvŧli komu se 

prokazuje. A jestli se zachovává kvŧli samotnému Stvořiteli a Pánovi, prokazuje se samému Pánovi všech. 3 

Proto se nesmí hledět na to, zda se jedná o kuchaře z domu nebo o představeného, nebo jestli přikazuje jeden či 

druhý; 4 neboť (podle zdravého rozumu) ani k nim ani kvŧli nim se poslušnost nedodrţuje, ale pouze k Bohu a 

kvŧli Bohu, našemu Stvořiteli a Pánovi.} 

V tomto bodě Konstitucí navíc Ignác zdŧrazňuje, ţe tovaryš má poslouchat nejen 

představeného, ale také ostatní v domě stejným zpŧsobem. Nehledět na to, zda přikazuje 

kuchař nebo představený nebo někdo jiný, ale pokorně uposlechnout tak, jakoby přikazoval 

sám Bŧh prostřednictvím svého Syna, Jeţíše Krista. Mají poslouchat z lásky k Jeţíši Kristu a 

k Bohu. Tedy rychle, ochotně a s radostí, ţe mohou Bohu prokázat svou sluţbu i v té 

nejmenší věci. 

Ignác zároveň stanovuje zpŧsob, kterým by měli nadřízení řídit ostatní. Nemají je 

prosit tak, jak by se obvykle prosili lidé mezi sebou. Mají tovaryšŧm věc slušně nařídit, 

jednoduše říct, ať udělají to či ono. Tak budou moci být podle Ignáce vnímáni svými 

podřízenými snáze jako Kristus. Toto poroučení má jistě základ v Písmu, kde boţské osoby 

vţdy ţádají člověka přímým pokynem: udělej toto. 

[85]  1 Por tanto, el Cocinero es mejor que no ruegue al que le ayuda, que haga esto o aquello [D], 

mas con modestia le mande o diga: hazed esto o aquello. 2 Porque si le ruega, parecerá más que habla como 

hombre a hombre; y un secular Cocinero rogar a un Sacerdote que limpie las ollas, o haga otras cosas símiles, no 

parece que es honesto ni justo. 3 Mas mandándole o diciéndole que haga esto o aquello, mostrará más que habla 

como Cristo a hombre, pues en su lugar le manda; 4 y assí la persona que obedece, debe considerar y ponderar la 

voz que del Cocinero, o de otro que le sea Superior, sale, como si de Cristo nuestro Señor saliese, para ser 

enteramente agradable a la su divina Magestad.
576

 

([85]  1 Proto je lepší, aby kuchař neprosil toho, kdo mu pomáhá, aby udělal toto nebo tamto[D], ale 

slušně mu nařídil nebo řekl: udělejte toto nebo tamto. 2 Protoţe jestli ho bude prosit, bude to spíše vypadat, ţe 

mluví jako člověk k člověku. A aby světský kuchař prosil duchovního, aby umyl hrnce nebo udělal jiné podobné 

věci, se nezdá býti ani skromné ani vhodné. 3 Ale kdyţ mu přikáţe nebo mu řekne, aby udělal toto nebo tamto, 

dá více najevo, ţe mluví jako Kristus k člověku, takţe mu místo něj přikazuje. 4 A takto osoba, která poslouchá, 
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si musí váţit hlasu, který vychází z kuchaře nebo z jiného nadřízeného, jako kdyby vycházel z Krista našeho 

Pána, aby byla zcela milá jeho boţské Velebnosti.) 

Jelikoţ tovaryš slouţí samotnému Kristu, měl by vše plnit rád a ochotně. Dokonce i v 

případě, kdy není pokyn přímo sdělen, ale je pouze naznačeno přání představeným. I tehdy 

má podřízený úkol splnit, protoţe tak činí pro Krista a jako kdyby to naznačil Kristus sám. 

[547]  6 (…) la santa obediencia. La qual todos se dispongan mucho a observar y señalarse en ella; no 

solamente en las cosas de obligación, pero aun en las otras, aunque no se viese sino la señal de la voluntad del 

Superior sin expresso mandamiento, 7 teniendo entre los ojos a Dios nuestro Criador y Señor, por quien se hace 

la tal obediencia, (…)
577

  

{[547]  6 (…) svatá poslušnost. Ta, kterou všichni mají mít připravenou k dispozici, zachovávat jí a 

vynikat v ní.  Nejen ve věcech povinnosti, ale dokonce i v jiných, ačkoliv není zřejmé nic neţ znamení přání 

představeného bez výslovného příkazu. 7 Při tom mít na mysli Boha, našeho Stvořitele a Pána, kvŧli kterému se 

prokazuje taková poslušnost, (…)} 

4.3.4 Uznání vhodnosti druhých osob k vedení 

Jednou z podmínek Ignácova zpŧsobu poslušnosti je přesvědčení, ţe všichni nadřízení 

jsou k vedení vhodní, protoţe zastupují Jeţíše Krista a jednají k větší slávě Boţí. Nikdo 

v Tovaryšstvu by neměl pochybovat o tom, zda je ten který nadřízený k řízení ostatních 

zpŧsobilý. Představení dokonce podle Ignáce zajišťují duchovní zdraví svých podřízených 

stejně tak, jako lékaři zajišťují zdraví jejich těl. 

Ignác, který byl sám několikrát velmi váţně nemocný, měl s lékaři své zkušenosti a 

zřejmě jim v otázkách zdraví plně dŧvěřoval. Totéţ doporučuje i svým tovaryšŧm. Pokud 

onemocní, mají se vţdy poslušně řídit pokyny lékařŧ i ošetřovatelŧ k větší slávě Boţí. 

Pravděpodobně to také souvisí s dŧvěrou v Boţí záměry, co se týká nemocného. 

[89]  1 En el tiempo de las enfermedades, no sólo debe observar la obediencia con mucha puridad a 

los Superiores spirituales, para que gobiernen su ánima; mas aun con la misma humildad a los médicos 

corporales y enfermeros, para que gobiernen su cuerpo; 2 pues los primeros procuran su entera salud spiritual, y 

los segundos toda su salud corporal. 3 Así mesmo el tal enfermo, mostrando su mucha humildad y paciencia, no 

menos procure edificar en el tiempo de su enfermedad a los que le visitaren, conversaren y trataren, que en el 

tiempo de la su entera salud, a mayor gloria divina.
578

 

 

([89]  1 V čase nemocí musí dodrţovat velmi čistě poslušnost nejenom k duchovním nadřízeným, aby 

vedli jeho duši, ale se stejnou pokorou také k lékařŧm těla a ošetřovatelŧm, aby vedli jeho tělo. 2 Tak budou ti 
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první usilovat o celé jeho duchovní zdraví a ti druzí o celé jeho zdraví tělesné. 3 Přesně takto, projevením jeho 

velké pokory a trpělivosti, bude nemocný neméně usilovat o povznesení těch, kteří jej navštěvují, kteří s ním 

rozmlouvají a kteří jej ošetřují v době jeho nemoci, neţ jak by to dělal v době jeho úplného zdraví, k větší slávě 

Boţí.) 

Tovaryši však nemají poslouchat jen své nadřízené a lékaře, ale také osoby podřízené, 

aby se více cvičili v poslušnosti a pokoře. Při tom si opět mají připomínat, kvŧli komu ve 

skutečnosti poslouchají a komu tím slouţí, tedy Jeţíši Kristu: [286] „2 acostumbrándose a no 

mirar quién es la persona a quien obedescen, sino quién es Aquel por quien y a quien en todos 

obedescen, que es Cristo nuestro Señor.“
579

 („2 při tom si zvykat nehledět na to, kdo je ta 

osoba, kterou poslouchají, ale kdo je Ten, kvŧli kterému a kterého ve všech poslouchají, coţ 

je Kristus náš Pán.“) 

4.3.5 Zřeknutí se vlastní vůle 

Ignácŧv poţadavek zříci se vlastní vŧle jsme jiţ pozorovali v předchozích textech a 

Konstituce nejsou výjimkou. Vzdání se vlastní vŧle je součástí řeholnického sebezapření. 

Dokonce je jeho nejdŧleţitější součástí, protoţe vlastní svobodná vŧle je podle Ignáce 

samotnou podstatou člověka. 

Ale Ignác doporučuje i další omezování, například omezování v jídle nebo ve spánku, 

kdy má podle něj člověk zkrátit svŧj spánek a sníţit příjem potravy na takovou mez, aby si 

nepoškozoval zdraví, ale aby zbytečně nespal déle nebo nepřijímal více potravy, neţ je nutné. 

Zbavením se pohodlí tovaryši podporují své „umrtvení“, které se běţně praktikuje i 

v jiných náboţenských řádech. Při podobném „umrtvování“ se staví na první místo duchovní 

ţivot a spása duše a naopak se potlačují tělesné proţitky a jejich dŧleţitost klesá na minimum. 

Ignacio Iparraguirre shrnuje Ignácova doporučení ohledně vlastního sebezapření takto: 

Všichni, ať mají kteroukoliv funkci, musí pracovat na tom, aby vedli ţivot v největším moţném 

odříkání a umrtvování. V tom nemohou být rozdíly, protoţe v tomto úsilí o zřeknutí se pohodlí a vlastní vŧle 

vidí náš světec tajemství a nejkratší cestu ke svatosti.
580

 

Proto jiţ od počátku musí novicové věnovat sebezapření v pokoře velké úsilí, aby se 

později mohli plně oddat poslušnosti a zříci se vlastní vŧle. Vykonáváním pokořujících prací 
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se nejen zbavují pýchy, ale také cvičí svou mysl k ohebnosti a schopnosti přijímat cizí vŧli 

ochotně a bezpodmínečně. Opět budeme citovat Ignacia Iparraguirre: 

Zkoušky, kterým se podrobuje novic, se zaměřují na vytvoření této atmosféry zřeknutí se a vnitřní 

ohebnosti v jeho duši pro jeho přizpŧsobení novému prostředí. (…) Těmito zkouškami jsou: měsíc duchovních 

cvičení podle metody vyloţené samotným zakládajícím světcem v jeho zlaté kníţečce, slouţit nemocným v 

nemocnicích nebo chudobincích, cestovat z almuţny, zastávat poniţující práce v domě, vyučovat katechismus a 

cvičit se v kázání.
581

 

Kaţdý tovaryš se má zříci své vlastní vŧle pomocí přísné poslušnosti.
582

 K tomu mu 

má pomoci to, ţe bude v představeném rozpoznávat Krista, kterého má v úctě a lásce.  

Díky Kristu, který je pro něj vzorem a pánem, se tovaryš vzdává vlastní svobodné vŧle 

a přijímá vŧli představeného za svou. To je druhý stupeň poslušnosti.
583

 

4.3.6 Dokonalá poslušnost 

Ignác mluví o třech stupních poslušnosti. Prvním stupněm je vykonání rozkazu, coţ je 

vnější poslušnost. Druhým stupněm je vnitřní zapření vlastní vŧle a přijetí vŧle představeného 

za vlastní. Třetím stupněm je vnitřní zapření vlastního úsudku a přijetí úsudku představeného 

za vlastní. Tovaryš má tedy nejen chtít (coţ je druhý stupeň), ale také cítit (coţ je třetí stupeň) 

totéţ co představený. 

Ignácova dokonalá poslušnost zahrnuje všechny tři jmenované stupně poslušnosti, 

tedy poslušnost vykonání, poslušnost vŧle a poslušnost úsudku. 

Tímto zpŧsobem poslušnosti se tovaryš podle Ignáce přibliţuje vŧli Boţí, tedy 

nejvyšší dobré vŧli a úsudku. K tomuto vzoru byl člověk stvořen a od něj odpadl svým 

hříchem a neposlušností. Opětovným přiblíţením vŧle a úsudku k vŧli a úsudku Boha se 

obnovuje pŧvodní spravedlnost a duše dosahuje spásy. 

To je pravý dŧvod, proč byla poslušnost pro Ignáce tak dŧleţitá. Proto Ignác ve svých 

Konstitucích poţaduje, aby tovaryši všechny své síly věnovali ctnosti poslušnosti, v prvé řadě 

poslušnosti papeţi a v druhé řadě představeným Tovaryšstva.
584

 Mají být připraveni rychle 
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vykonat jakoukoliv věc tak, jakoby hlas toho, kdo přikazuje, byl hlasem Kristovým. Takţe 

mají plnit příkaz z lásky a úcty ke Kristu. 

Aby dobře a rychle splnili úkol, mají zanechat svých započatých činností a soustředit 

veškeré své síly na jeho splnění.
585

 Při tom mají povaţovat úkol za spravedlivý, neboť slouţí 

Bohu a tím obnovují pŧvodní spravedlnost, lidskou podřízenost Stvořiteli. Svŧj vlastní úsudek 

mají popírat slepou poslušností, tedy nepochybující vírou ve správný úsudek představeného. 

Jeho úsudek je má vést. 

V následujícím úryvku Ignác pouţívá jako přirovnání k tovaryši, který se nechá vést 

svým nadřízeným, mrtvé tělo a také hŧl starého muţe, protoţe obojí se nechává donést bez 

odporu tam, kam hybatel chce. Hŧl navíc starému muţi slouţí, k čemu zrovna potřebuje, a 

pomŧţe mu dojít tam, kam chce. 

[547]  14 haciendo cuenta  que cada uno de los que viven en obediencia se debe dexar llevar y regir 

de la divina Providencia por medio del Superior, 15 como si fuese un cuerpo muerto, que se dexa llevar 

adondequiera y trattar comoquiera, o como un bastón de hombre viejo, que en dondequiera y en cualquier cosa 

que dél ayudarse querrá el que le tiene en la mano, sirve. 16 Porque así el obediente para cualquiera cosa en que 

le quiera el Superior emplear en ayuda de todo el cuerpo de la Religión, debe alegremente emplearse, 17 

teniendo por cierto que se conforma en aquello con la divina Voluntad, más que en otra cosa de las que él podría 

hacer siguiendo su propia voluntad y juicio differente.
586

 

([547]  14 při tom si všimnout, ţe kaţdý z těch, kdo ţijí v poslušnosti, se musí nechat vést a řídit 

boţskou Prozřetelností prostřednictvím představeného, 15 jako kdyby byl mrtvým tělem, které se nechá donést 

kamkoliv a zacházet se sebou jakkoliv. Nebo jako hŧl starého muţe, která slouţí tomu, kdo ji má v ruce, 

kdekoliv a v čemkoliv, k čemu si jejím prostřednictvím bude chtít pomoci. 16 Protoţe tak se poslušný musí s 

radostí zabývat jakoukoliv věcí, ve které ho bude chtít představený zaměstnat pro pomoc celému tělu 

náboţenské instituce. 17 Při tom má mít za jisté, ţe se tím podřizuje boţské Vŧli více neţ v jiných věcech, které 

by mohl dělat, kdyby následoval svou vlastní odlišnou vŧli a úsudek.) 

4.3.7 Zvnitřnění rozkazu 

Tím, ţe se tovaryši zřeknou vlastní vŧle i vlastního úsudku a přijmou vŧli a úsudek 

nadřízeného, mohou vnitřně přijmout jakýkoliv rozkaz nebo úkol. Ignác chce, aby nejen svou 

vŧlí chtěli totéţ, co nadřízený, ale aby také cítili věci stejně jako on a vytvářeli stejné úsudky. 

Tovaryši se tedy nejprve zbaví svého vlastního úsudku jeho popřením a pak do svého 

nitra vloţí úsudek nadřízeného. Tím tento úsudek vnitřně přijmou pomocí vcítění se do tohoto 

úsudku.  
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Dochází ke zvnitřnění rozkazu. Příkaz, který byl pŧvodně vnějším, protoţe jej sdělil 

představený, se stal příkazem vnitřním, lépe řečeno vlastní vŧlí a vlastním úsudkem. 

[284]  1 Es muy expediente para aprovecharse y mucho necesario que se den todos a la entera 

obidiencia, reconociendo al Superior, qualquiera que sea, en lugar de Cristo nuestro Señor, y teniéndole 

interiormente reverencia y amor. 2 Y no solamente en la exterior execución de lo que manda, obedezcan entera y 

prontamente con la fortaleza y humildad debida, sin excusaciones y murmuraciones, aunque se manden cosas 

difíciles y según la sensualidad repugnantes [V], 3 pero se esfuercen en lo interior de tener la resignación y 

abnegación verdadera de sus propias voluntades y juicios, conformando totalmente el querer y sentir suyo con lo 

que el Superior quiere y siente en todas cosas, donde no se viese pecado, 4 teniendo la voluntad y juicio de su 

Superior por regla del propio, para más al justo conformarse con la primera y summa regla de toda buena 

voluntad y juicio, que es la eterna Bondad y Sapiencia.
587

 

([284]  1 Je velmi vhodné pro zdokonalení a velmi potřebné, aby se všichni oddali úplné poslušnosti. 

Při tom mají uznávat představeného, ať je to kdokoliv, za Krista našeho Pána a vnitřně k němu chovat úctu a 

lásku. 2 A ne pouze ve vnějším vykonání toho, co přikazuje. Mají poslouchat zcela a horlivě, s pevností a 

náleţitou pokorou, bez výmluv a reptání, ačkoliv se přikazují věci těţké a podle smyslovosti odpudivé [V]. 3 Ale 

mají se také namáhat, aby uvnitř měli odevzdání a pravé sebezapření jejich vlastních vŧlí a úsudkŧ, a přitom 

zcela přizpŧsobovat vlastní chtění a cítění tomu, co chce a cítí představený ve všech věcech, ve kterých není 

vidět hřích. 4 Při tom mají mít vŧli a úsudek představeného za normu pro vlastní, aby se více uvedli do souladu 

s prvním a nejvyšším vzorem veškeré dobré vŧle a úsudku, coţ je věčná dobrota a moudrost.
588

) 

4.3.8 Hranice poslušnosti 

Tato absolutní poslušnost má jedinou hranici a to jsou případy, kde se zdá, ţe by se 

splněním příkazu spáchal hřích. Takové příkazy tovaryš plnit nemusí a ani nemá.  

V Konstitucích Ignác píše: [284] „3 (…) conformando totalmente el querer y sentir 

suyo con lo que el Superior quiere y siente en todas cosas, donde no se viese pecado”.
589

 

{„3 (…) přitom zcela přizpŧsobovat vlastní chtění a cítění tomu, co chce a cítí představený ve 

všech věcech, ve kterých není vidět hřích.“} 

 [547] „13 persuadiéndonos ser todo justo, y negando con obediencia ciega todo 

nuestro parecer y juicio contrario en todas cosas que el superior ordena, donde no se pueda 

determinar (como es dicho) que haya alguna especie de peccado”.
590

 {„Při tom se budeme 

přesvědčovat, ţe je vše spravedlivé a popírat slepou poslušností celý náš názor a úsudek v 

čemkoliv opačný tomu, co přikazuje představený, všude tam, kde se nemŧţe určit (jak jiţ 

bylo řečeno), ţe by tam byl nějaký druh hříchu.”} 
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4.4 Poslušnost ve Vlastním ţivotopise 

Motivací k sepsání ţivotopisného vyprávění byla pro Ignáce poslušnost. Byl o to 

poţádán svými společníky, a kdyţ se přesvědčil, ţe je to také vŧle Boţí, začal vyprávět 

události ze svého ţivota Gonçalvesovi da Câmara. 

K vyprávění o svém ţivotě měl však Ignác ještě jiný dŧvod, který také souvisel 

s poslušností. Chtěl dát tovaryšŧm vzor svého ţivota
591

, aby z něj mohli čerpat a nacházet 

v něm podstatu Tovaryšstva Jeţíšova: poslušnost Boţím záměrŧm ve sluţbě duším. 

Aby mohl být Bohu poslušný a slouţit mu, musel Ignác nejprve objevit a rozeznat 

Boţí vŧli. Vlastní ţivotopis je příběhem neustálého hledání Boţí vŧle, je o odhodlání jít 

kamkoliv a poslušně splnit poslání naznačené Bohem. 

4.4.1 Mystická cesta 

Ignác ve svém vyprávění říká, ţe Bŧh mu pomáhal.
592

 Myslí tím to, ţe mu pomáhal 

najít správnou ţivotní cestu. Orientovat svŧj ţivot směrem k Bohu a k plnění Bohem 

určeného poslání. 

Kdyţ při svém léčení v Loyole četl knihy o světcích a o ţivotě Kristově, byl to podle 

Ignáce Bŧh, kdo zpŧsoboval, ţe ho po čtení těchto knih napadaly zboţné myšlenky. To byl 

počátek Ignácova mystického probuzení, kdy přesouval svŧj zájem z vlastní osoby na Boha. 

Zpočátku pro něj však nebylo vŧbec snadné rozeznat Boţí vŧli. 

Ignác jiţ v Loyole přemýšlel o napodobení svatých, ale nedokázal odhalit podstatu 

takové inspirace. Byla to jen touha napodobit vnější chování světcŧ v jejich asketických 

činech. Ignác sice chtěl totéţ co svatí, ale jen co se týká vnějšího provedení činŧ. Nedokázal si 

ještě představit ţádné vnitřní dŧvody takových skutkŧ. Svou vŧlí se přesvědčoval, ţe „musí“ 

něco podobného vykonat. Úsudek si ale ponechával svŧj vlastní, hnán touhou po cti. 

„Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo 

de hacer. San Francisco hizo esto; pues yo lo tengo de hacer.“
593

 („Veškerý jeho úsudek však 

spočíval v tom, ţe si říkal: Sv. Dominik udělal toto – takţe to musím udělat; sv. František 

udělal toto – takţe to musím udělat.“
594

) 
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Dŧleţitým zlomem v Ignácově myšlení bylo to, kdyţ si uvědomil, jak mŧţe rozlišovat 

ducha ďáblova a ducha Boţího ve své duši.
595

 Zjistil, ţe světské myšlenky zpŧsobují 

krátkodobé potěšení a pak přichází doba nespokojenosti a vyprahlosti. Naopak myšlenky na 

činy světcŧ mu poskytovaly útěchu a spokojenost nejen, kdyţ na ně myslel, ale také později, 

kdyţ uţ se jimi nezabýval. Získání této schopnosti rozlišování duchŧ mŧţeme zařadit do 

mystické fáze osvícení.  

Teprve ve světle tohoto odhalení Boţího a ďáblova pŧsobení si Ignác uvědomil omyly 

svého předchozího ţivota a vlastní nedokonalost. Začal pociťovat nutnost za své staré hříchy 

učinit pokání.
596

 Tím vstupoval do další etapy mystické cesty, očišťování. (E. Underhill uvádí 

ve své knize Mystika očišťování na druhém místě a osvícení na třetím. My však u Ignáce 

pozorujeme opačné pořadí těchto dvou fází mystické cesty.) Ignác jiţ skutečně cítil lítost nad 

svou minulostí. Asketické činy světcŧ, které chtěl napodobit, najednou dostaly význam 

pokání. Ignác pomalu začínal měnit svŧj úsudek v této věci. 

V první části vyprávění Ignác také mluví o svém odhodlání slouţit Bohu: „Y la mayor 

consolación que recebía era mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por 

mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro 

Señor.“
597

 („Největší útěchu mu činilo dívat se na nebe a na hvězdy, coţ dělal často a dlouho, 

neboť tehdy se cítil velmi silný ke sluţbě Bohu.“
598

) Ignác díky silnému odhodlání dokázal 

odmítnout přemlouvání svého bratra, aby takto „neničil“
599

 svŧj ţivot. „Neustoupil od 

pravdy“
600

 a odešel z bratrova domu na svou pouť. Neustoupením od pravdy zřejmě Ignác 

myslí neustoupit od Boţích vnuknutí, které jiţ dokázal odlišit od ďábelských. 

Přesto se zatím Ignáci nepodařilo najít podstatu asketických činŧ, které chtěl vykonat. 

Přiznává, ţe při cestě k Montserratu byla ještě jeho duše „slepá“
601

, protoţe se nezajímala o 

zadostiučinění za své hříchy, ale o to, aby se zalíbila Bohu. Ignác říká, ţe „neviděl dovnitř a 

nevěděl, co je pokora nebo láska nebo trpělivost nebo rozvaha, která tyto ctnosti řídí a měří 

je.“
602

 („no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni 

paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes”
603

). 
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V Manrese Ignácova duše proţívala temné období pochybností a náhlých výkyvŧ 

nálad. Byla to mystická fáze zvaná temná noc duše. Trápila ho nejrŧznější pokušení.  

Jednou za pobytu v Manrese, kdyţ proţíval Ignác těţké období duchovní vyprahlosti, 

pomýšlel na spáchání sebevraţdy skokem z okna. Protoţe však věděl, ţe je to hřích, zachoval 

se podle boţích přikázání a ubránil se těmto pokušením. Svou obranu a vytrvání v poslušnosti 

Bohu popisuje ve svém ţivotopise takto: 

Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones, con grande ímpetu, para echarse de 

un agujero grande que aquella su cámara tenía y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas, conociendo 

que era pecado matarse, tornaba a gritar: -Señor, no haré cosa que te ofenda-, replicando estas palabras, así como 

las primeras muchas veces.
604

 

(Kdyţ takto přemýšlel, míval často silná pokušení vrhnout se dolŧ velkým otvorem, který byl v jeho 

pokoji hned vedle místa, na kterém se modlil. Protoţe však věděl, ţe zabít se je hřích, znovu volal: “Pane Boţe, 

neudělám nic, co by tě urazilo!” A opakoval ta slova znovu a znovu.
605

) 

Věcí, která Ignáce tak zneklidňovala, byly minulé hříchy. Ignác nad nimi musel 

neustále přemýšlet, a přestoţe se z nich jiţ vyzpovídal, byl neklidný a měl nutkání se z nich 

zpovídat znovu a znovu. Ignác byl odhodlaný udělat všechno pro to, aby našel útěchu. Věděl 

však jiţ, ţe sám ji nenajde a ţe potřebuje Boha, aby mu pomohl. Zahájil dlouhý pŧst. Kdyţ 

mu však zpovědník přikázal, aby pŧst přerušil, tak jej uposlechl a několik dní skrupule 

nepřicházely. Třetí den se při modlitbě hříchy vrátily, viděl je jako korálky.
606

 Opět pocítil 

odpor k ţivotu, ale tentokrát mu Bŧh pomohl a Ignác jako by “procitl ze spánku”
607

 

(„despertó como de sueño“
608

). Teprve poté byl Ignác schopný se jasně rozhodnout, ţe uţ se 

nebude vracet k hříchŧm z minulosti a nebude se z nich znovu zpovídat. 

Poté, co Ignác překonal svou největší duchovní krizi, obdrţel několik rŧzných 

mystických vidění. Zdálo se mu, ţe ho tím sám Bŧh učí, jako učí učitel dítě ve škole.
609

 Ignác 

jiţ uměl dobře rozpoznat Boţího ducha a dělal vše pro to, aby mu vyhověl. 

Za zlomový bod začátku poslední etapy Ignácovy mystické cesty zvané sjednocení 

povaţujeme osvícení u řeky Cardoner. Ignác popisuje velké rozjasnění mysli, které se mu v té 

chvíli dostalo. Zdálo se mu, jako by byl jiný člověk, zpŧsob jeho přemýšlení se změnil. 
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Poznal mnoho věcí jak duchovních, tak ohledně víry a vzdělání.
610

 Od té doby nepozorujeme 

v Ignácově duchovním ţivotě ţádné velké krize, výkyvy či pochybnosti. Ignác jiţ zŧstává 

klidný a vyrovnaný za všech okolností. Plně dŧvěřuje Bohu a je s ním v úzkém kontaktu, 

takţe dokonce cestuje zcela bez prostředkŧ jen s dŧvěrou v Boha, ţe mu pomŧţe. 

Nepřestává však hledat Boţí vŧli a touţí poznat místo a zpŧsob, kde a jak ji má 

realizovat. Jeho mystický ţivot nikdy neztrácí tuto dynamiku.
611

 

4.4.2 Hledání Boţí vůle 

Ignácovo hledání Boţí vŧle je zpočátku plné omylŧ, postupně však díky svému úsilí a 

Boţímu poţehnání nachází to, co hledal, v poslušnosti Boţímu zástupci. 

Zajímavá z hlediska hledání Boţí vŧle je příhoda s Maurem, kterou Ignác líčí v druhé 

kapitole.
612

 Maur se s ním dal do řeči o Panně Marii. Věřil sice, ţe Panna Marie počala bez 

poskvrny, ale nedokázal si představit, jak mohla porodit a přitom zŧstat pannou. Iñigo, se mu 

snaţil věc vysvětlit, ale nepodařilo se mu to. Maur potom Iñiga předjel a zamířil do blízké 

vesnice. Iñigo zŧstal velmi nespokojen, protoţe se mu zdálo, ţe málo hájil čest Panny Marie. 

Měl chuť toho Maura vyhledat a poprat se s ním. Nevěděl ale, zda se má pro takovou věc 

rozhodnout. A tak raději přenechal toto rozhodnutí Bohu. Uvolnil mule uzdu a nechal jí volně 

dojít aţ k rozcestí, odkud vedla cesta do oné vesnice. Mula si však tuto cestu nevybrala a 

pokračovala dál po královské silnici. 

Takto nechal Ignác za sebe rozhodnout zvíře, protoţe věřil, ţe jej povede Bŧh. To je 

počátek pozdějšího přenechávání rozhodnutí o poslání v Tovaryšstvu papeţi nebo 

nadřízenému. 

V Manrese, kdyţ proţíval temnou noc duše, Ignác opět touţil po tom, aby mu Bŧh 

určil, kam má jít a co má dělat. Prosil o znamení v podobě psíka, kterého by mohl následovat. 

Chtěl situaci vyřešit stejně snadno jako předtím s mulou.  

Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura; que, si yo 

pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, dónde lo halle; que aunque sea 

menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré.
613
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(Pomoz mi, Pane Boţe, protoţe u lidí ani u ţádného tvora nenacházím vysvobození. Kdybych tušil, ţe 

ho někde mohu najít, ţádná námaha by pro mě nebyla veliká. Ukaţ mi ty, Pane Boţe, kde najdu vysvobození; i 

kdybych měl jít třeba za nějakým psíkem, aby mi pomohl, udělám to.
614

) 

Bŧh mu sice ţádného psíka neposlal, ale později mu pomohl se od pochybností 

osvobodit a poskytl mu svou útěchu. 

Ignác za sebe také často nechával rozhodovat zpovědníky, pokud si něčím nebyl jist a 

nenacházel řešení sám. Vţdy poslechl přesně podle jejich pokynu a situace byla vyřešena. 

Opět věřil, ţe pomocí zpovědníkŧ mu ukazuje cestu sám Bŧh. 

Ve Svaté zemi Ignác uposlechl františkánského provinciála jako církevní autoritu a 

změnil své rozhodnutí tam zŧstat. Musel se vrátit do Itálie. Své přesvědčení, ţe šlo o Boţí 

vŧli, popisuje takto: „Después que el dicho pelegrino entendió que era voluntad de Dios que 

no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando qué haría, y al final se inclinaba 

más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas.“
615

 („Od té doby, co poutník 

poznal, ţe si Bŧh nepřeje, aby zŧstal v Jeruzalémě, stále v duchu uvaţoval, co má udělat. 

Nakonec se přiklonil k tomu, ţe bude nějaký čas studovat, aby mohl pomáhat duším, a 

rozhodl se, ţe odejde do Barcelony.“
616

) Tak změnil svou cestu k cíli podle Boţí vŧle. 

Podobným zpŧsobem se rozhodoval i nadále. 

Kdyţ se Ignác se společníky chystal odejít do Svaté země, byl jiţ připraven na to, ţe 

se jim to nemusí podařit. Proto společně slíbili, ţe pokud se jim do roka nepodaří odcestovat, 

pŧjdou k papeţi, aby je sám poslal, kam uzná za vhodné. Cesta nebyla moţná a druhové se 

tedy odevzdali do vŧle Boţího zástupce. Zaloţili Tovaryšstvo Jeţíšovo a slíbili i nadále 

zvláštní poslušnost papeţi. 

To byla cesta Ignácova hledání Boţí vŧle: od muly a psíka, přes zpovědníky a 

provinciála aţ k samotnému papeţi. Ve všem, co se stalo, pozoroval, ţe Bŧh vede jeho cestu. 

4.4.3 Dokonalá poslušnost - poslušnost úsudku 

Svaté tuţby se v Ignácovi ještě v Loyole upevnily díky vidění obrazu Panny Marie 

s Jeţíškem: 

Estando una noche despierto, vido claramente una imagen de nuestra Señora con el santo Niño Jesús, 

con cuya visita por espacio notable recibió consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida 

pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecían habérsele quitado del ánima todas las especies que 
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antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella hora hasta el agosto de 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni 

un mínimo consenso en cosas de carne.
617

 

(Kdyţ jedné noci nespal, jasně spatřil obraz Panny Marie s Jeţíškem. Pohled na tento obraz, který trval 

poměrně dlouho, ho ohromně oblaţil a pocítil takové znechucení nad celým svým minulým ţivotem, zvláště pak 

nad smyslnostmi, aţ měl pocit, ţe mu byly z duše vymazány všechny představy, které v ní měl dříve vtištěny. A 

tak od té doby aţ do srpna roku 1553, kdy je psán tento text, uţ nikdy ani v nejmenším nesvolil ke smyslnostem; 

a z toho je moţno soudit, ţe toto vnuknutí bylo od Boha.
618

) 

Tím, ţe Ignác pocítil skutečné znechucení nad svým minulým ţivotem, se mohl teprve 

definitivně zbavit jednoho ze svých hříchŧ – smyslnosti.  

To, co v úryvku popisuje, je vlastně stejný postup změny duše, jako při dokonalé 

poslušnosti. Ignác dokázal odolávat smyslnosti nejen díky své vŧli, protoţe „nesvolil ke 

smyslnostem“, ale především díky svému úsudku, protoţe „pocítil takové znechucení“. Jeho 

duše se tím změnila, stala se podobnější Boţímu vzoru. Inspirována Boţím vnuknutím 

přiblíţila svŧj úsudek k povinnosti dodrţet jedno z přikázání. Zde je však hybatelem úsudku 

zřejmě Bŧh a ne tolik Ignácova vŧle. 

V Konstitucích Ignác od tovaryšŧ vyţaduje, aby plnili Boţí vŧli bezodkladně. Měl 

totiţ neustále na paměti moţný příchod smrti. Ve Vlastním ţivotopise popisuje rŧzné příklady, 

které mají vést k pamatování na smrt a ochotě jednat co nejdříve: 

Otra vez, veniendo de Valencia para Italia por mar con mucha tempestad, se le quebró el timón a la 

nave, y la cosa vino a términos que, a su juicio y de muchos que venían en la nave, naturalmente no se podría 

huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus 

pecados, ni de ser condenado; mas tenía grande confusión y dolor, por juzgar que no había empleado bien los 

dones y gracias que Dios Nuestro Señor le había comunicado.
619

 

(Kdyţ pak jednou cestoval po moři z Valencie do Itálie a strhla se bouře, zlomilo se na lodi kormidlo a 

došlo to tak daleko, ţe podle něho i mnoha jiných, kteří na té lodi pluli, nebylo vŧbec moţné uniknout smrti. 

Kdyţ tehdy zpytoval svědomí a připravoval se na smrt, neměl strach ohledně svých hříchŧ, ani ţe bude ztracen; 

pociťoval však veliké zahanbení a bolest, protoţe se domníval, ţe nevyuţil dobře darŧ a milostí, které mu Bŧh, 

náš Pán, udělil.
620

) 

Toto pamatování na smrt však neznamená mít ze smrti strach. Ignác sám se jiţ smrti 

nebál. Jde o uvědomění si, ţe smrt mŧţe přijít kdykoliv, a proto by se měl člověk snaţit 

vyuţít svŧj čas efektivně ve sluţbě Bohu. 
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5 POSLUŠNOST PODLE SVATÉHO IGNÁCE Z LOYOLY 

V této kapitole bychom chtěli podat celkový analytický přehled Ignácova pojetí 

poslušnosti podle toho, co jsme se dozvěděli z jeho tří knih a dvou dopisŧ. Tento přehled jsme 

uspořádali do dvou podkapitol: 5.1. „Forma poslušnosti“ a 5.2. „Postupy a prostředky 

k dosaţení dokonalé křesťanské poslušnosti“.  

Nad Ignácovými dŧvody pro pěstování ctnosti poslušnosti se zamyslíme aţ v kapitole 

7. „Slučitelnost svobody a poslušnosti v díle Ignáce z Loyoly“. 

5.1 Forma poslušnosti 

Nejprve uvedeme oddíl týkající se systému poslušnosti, který Ignác zvolil pro 

Tovaryšstvo Jeţíšovo.  

Poté přistoupíme k poslušnosti jedince a rozdělení na vnější a vnitřní poslušnost. Tím 

chceme rozlišit podobu poslušnosti ve vnějším světě a podobu poslušnosti ve světě vnitřním. 

Tedy to, jak se projevuje ve světě na povrchu a jak se projevuje v lidské duši. 

Podkapitolu zakončíme oddílem o vzoru „dokonalé křesťanské poslušnosti“. 

5.1.1 Hierarchická podřízenost v Tovaryšstvu 

Tovaryši jsou jako křesťané samozřejmě podřízeni Boţím a lidským zákonŧm, 

přičemţ hlavní pravidlo je nedopouštět se hříchu. Ignác však navíc pro Tovaryšstvo určil 

další, vnější systém poslušnosti: hierarchickou podřízenost neboli poslušnost nadřízenému.  

V čele této hierarchie je papeţ („náměstek Kristŧv“), protoţe zastupuje Boha na zemi 

a zprostředkovává jeho slovo. Papeţ je tedy v této hierarchii podřízený pouze Bohu. Papeţi je 

podřízený generální představený řádu a jemu zase provinciálové. Provinciálŧm rektoři a 

místní představení a jim jednotliví členové. Ve svých textech se Ignác snaţil tovaryšŧm 

vysvětlit, jak je poslušnost k nadřízeným uvnitř řádu dŧleţitá.  

V hierarchické formě podřízenosti spatřoval Ignác několik praktických výhod. První 

výhodou je, ţe kaţdý je v tomto systému někomu podřízený. Tím kaţdý cvičí svou pokoru a 

schopnost poslouchat. Druhou výhodou je, ţe díky této hierarchické formě, na špici se 

zástupcem Boha na zemi – papeţem, se dostává Boţí vŧle zprostředkovaně ke kaţdému 

z tovaryšŧ. Třetí výhodou je zajištění dlouhého trvání skupiny, protoţe lidé potřebují být 

někým vedeni, obzvláště je-li jich větší mnoţství. 
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5.1.2 Vnější poslušnost 

Vnější poslušností je Ignácova „poslušnost vykonání“. Tedy provedení rozkazu nebo 

splnění přání. Je to zkrátka to, co lidé běţně za poslušnost povaţují – „čin uposlechnutí“, 

projev poslušnosti ve vnějším světě. 

5.1.3 Vnitřní poslušnost 

Vnitřní poslušnost je určité rozpoloţení lidské duše. Tento stav vzniká při uplatnění 

Ignácova druhého a třetího stupně poslušnosti, tedy „poslušnosti vŧle“ a „poslušnosti 

úsudku“. Je to stav „dokonalé poslušnosti“. 

Člověk při „dokonalé poslušnosti“ nejen chce svou vŧlí splnit to, co mu přikazují, ale 

také svým úsudkem cítí, ţe je to potřebné a proč. Jeho vŧle a úsudek jsou stejné, jako vŧle a 

úsudek osoby, která přikazuje. Z doopravdy poslušného člověka, který slyší pokyn zvenčí, se 

tedy stává člověk, který chce tento pokyn splnit, protoţe vnitřně cítí, ţe je to tak správné. 

Ztotoţnění vlastního úsudku s úsudkem nadřízeného je klíčovým znakem pravé 

poslušnosti. Podle Ignáce úsudek ovlivňuje vŧli a vŧle zase činy. Zároveň si všiml, ţe úsudek 

lze ovlivňovat a měnit rŧznými zpŧsoby. Ve své teorii o poslušnosti šel tedy přímo k jádru 

věci – k úsudku. 

5.1.4 Vzor dokonalé křesťanské poslušnosti 

Vzorem „dokonalé poslušnosti“ je pro křesťany především Jeţíš Kristus. Je moţné 

nalézt v Písmu i jiné postavy, které by mohly slouţit jako vzor poslušnosti. Ignác však 

většinou volí právě Jeţíše. 

Není divu, vţdyť Jeţíš Kristus, Syn Boţí, je pro křesťany nejdŧleţitější postavou, 

povaţují ho za svého Spasitele a Vykupitele. Tento napŧl Bŧh a napŧl člověk přišel na svět, 

aby spasil lidské duše. Jejich spásu chtěl uskutečnit nejen svým vykupitelským utrpením, ale 

také příkladem svého chování. Chtěl, aby byl následován. 

Poslušnost Krista Ignác vyzdvihuje především v Duchovních cvičeních. 

Nejdŧleţitějším Kristovým činem poslušnosti bylo jeho „odevzdání se“ do Boţí vŧle před 

jeho umučením. Toto „odevzdání se“ do Boţí vŧle je součástí křesťanské mystické cesty 

k Bohu. (O odevzdání budeme ještě mluvit v následujících dvou kapitolách.) 
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5.2 Postupy a prostředky k dosaţení dokonalé křesťanské poslušnosti 

5.2.1 Podstata – vědomí křesťanského cíle 

Základním a pravým cílem lidského snaţení je pro křesťany chvála Boha a spása duše. 

Tato podstata lidské existence je také základním východiskem pro veškerou Ignácovu činnost. 

Bez ní nelze jeho dílu porozumět.  

Proto Ignác na začátku všech tří námi studovaných textŧ tento cíl ustanovuje a 

prohlašuje. (Ve Vlastním ţivotopise k cíli hrdina - Ignác - dospívá svým obrácením.) 

Chvála Boha a spása duše je pro Ignáce jediným opravdovým cílem člověka, kterému 

je třeba vše ostatní podřídit. Absolutní podřízení tomuto cíli znamená, ţe člověk pouţívá a 

vnímá všechny stvořené věci (tzn. vše kromě Boha) pouze jako prostředky ke svému cíli. 

Takový člověk není vázán na nic jiného neţ na Boha a pouze skrze něj a k jeho větší chvále 

na vše ostatní. V praxi tedy například miluje své bliţní, protoţe i Bŧh je miluje. Láska k Bohu 

je jediná „uspořádaná náklonnost“, protoţe vede k pravému cíli. 

5.2.2 Učinit se „nezaujatým“  

Záměnou cíle a prostředkŧ vznikají takzvané „neuspořádané náklonnosti“. To jsou 

všechny vazby, které má člověk ke světu a které přitom nevycházejí z lásky k Bohu a 

nesměřují k pravému cíli. Zbavení se těchto „neuspořádaných náklonností“ je náročný proces, 

který je součástí mystické cesty ve fázi „očišťování“. 

Tento proces zahrnuje vzdání se mnoha věcí, například pohodlí, smyslnosti, cti atd. 

Proto je často doprovázen asketickým jednáním. Mystik se však nemusí zbavit jen všech 

náklonností k ostatním stvořeným věcem, ale také náklonnosti k sobě. 

To je ono „sebezapření“, snaha učinit se „nezaujatým“ ke všem stvořeným věcem i 

k sobě samému. Nechtít víc to či ono ze stvořených věcí. Za opravdové „sebezapření“ Ignác 

povaţoval obětování vlastní svobodné vŧle, která podle něj byla podstatou člověka, a přijetí 

vŧle Boţí. 

„Nezaujatost“ dává člověku duchovní stabilitu a pruţnost pohybovat se v nových 

podmínkách. Pro tovaryše tedy ideální stav k poslušnému plnění všech úkolŧ k větší slávě 

Boţí a spáse duší. 

Vědomí křesťanského cíle a jím pŧsobená „nezaujatost“ jsou základním předpokladem 

křesťanské poslušnosti. 
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5.2.3 Základní prostředky 

Základními prostředky k dosaţení „dokonalé poslušnosti“, které Ignác jmenuje 

v dopise do Portugalska, jsou pokora a mírnost. O nich se v tomto dopise příliš nerozepisuje, 

protoţe jsou to hlavní křesťanské ctnosti a všichni tovaryši jim museli rozumět. 

Pokora by měla být základním ţivotním prvkem kaţdého křesťana. (Svatý Augustin 

povaţoval tuto ctnost za nejdŧleţitější rys křesťanství.) Je to vědomí vlastní nedokonalosti a 

závislosti na Boţí milosti. Pokorný člověk se nepovyšuje a je skromný. Uvědomuje si, ţe bez 

Boţí pomoci nic nezmŧţe, a proto doufá v Boţí milost. (Opakem pokory je pýcha.) 

Ignácovou cestou k pokoře je připisování všech osobních úspěchŧ výhradně Bohu. 

Ignác se však chtěl vyvarovat toho, aby bylo toto doporučení pochopeno špatně a směřovalo 

lidi k nečinnosti. Naopak na aktivním křesťanském ţivotě si velmi zakládal. Proto přidal ještě 

další část: snaţit se tak, jako by úspěch díla záleţel jen na člověku.  

Mírnost je vnitřní síla člověka k tomu, aby na sebe zbytečně neupoutával pozornost 

například hrubostí nebo hněvem, ale také třeba přehnanou askezí. (Vyhrocená askeze, kterou 

Ignác popisuje ve Vlastním ţivotopise, byl jeden z Ignácových začátečnických omylŧ, který si 

uvědomil aţ později.) Mírnost (nebo také umírněnost) je ale především mravní ctností, která 

tlumí přitaţlivost rŧzných rozkoší, pudŧ a „neuspořádaných“ tuţeb. Zajišťuje člověku 

rozváţnost a počestnost. Je to vláda vŧle. 

Pokorné vědomí vlastní nedokonalosti a závislosti na Bohu má člověka přimět 

poslouchat druhé a poslouchat Boha. Je to vlastně připuštění toho, ţe druzí lidé mohou mít 

lepší úsudek neţ on sám a vědomí, ţe úsudek Boha je dokonalý. Ignác v dopise do 

Portugalska píše: „Y así, aun en las otras cosas humanas, comúnmente lo sienten los sabios, 

que es prudencia verdadera no fiarse de su propia prudencia, y en especial en las cosas 

propias, donde no son los hombres comúnmente buenos jueces por la pasión.”
621

 („A tak je 

tomu i v jiných lidských záleţitostech. Obvykle to cítí učenci, ţe je opravdová moudrost 

nespoléhat se na vlastní moudrost a obzvláště ve věcech vlastních, ve kterých lidé obvykle 

nejsou dobrými soudci kvŧli vášni.“) Napomáhat krotit vášně má ctnost mírnosti, která 

umoţňuje člověku reagovat aţ po zralém uváţení a zanechat stranou „neuspořádané tuţby“. 

5.2.4 Další prostředky 

Dalšími prostředky, které Ignác k dosaţení „dokonalé poslušnosti“ jmenuje, jsou: 

vidět v nadřízeném Krista, hledat dŧvody pro příkaz a přijmout nařízení jako věc víry. 

                                                 
621

 LOYOLA, San Ignacio de. „Cartas e instrucciones“. Op. cit., s. 938. 
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Projekce Krista do nadřízeného nebo do osoby, která přikazuje, je psychologický trik, 

který má zajistit pocítění lásky k této osobě, a tudíţ i touhu jí vyhovět. Vidění Krista v jiných 

lidech však také souvisí s pojetím všech křesťanŧ jako „jednoho těla“
622

. To opět zajišťuje 

přístup k přikazující osobě s láskou a touhou vyhovět. 

Hledání dŧvodŧ pro příkaz je naprosto logický postup, jak pohnout vlastním úsudkem. 

Je to rozumové nabytí přesvědčení, ţe úkol je třeba splnit z konkrétních dobrých dŧvodŧ. 

Přijetí nařízení jako věci víry, nebo také „slepá poslušnost“, je vnitřní přijetí rozkazu 

jako Boţí vŧle bez hledání dŧvodŧ nebo podmínek. Je to ochota věřícího bez zbytečného 

zkoumání splnit úkol s předpokladem, ţe se jedná o vŧli Boţí. 

5.2.5 Princip interiorizace 

Interiorizace, neboli zvnitřnění, je zásadním principem Ignácova pojetí opravdové 

poslušnosti. K tomu, aby poslušnost byla podle něj dokonalá a také dokonale účinná, je 

zapotřebí vnitřní přijetí úsudku a vŧle nadřízeného, přikazující osoby či samotného Boha. 

Tedy učinit z vnější věci věc vnitřní. 

Toto vnitřní přijetí znamená, ţe úsudek nadřízeného se stane naším úsudkem a jeho 

vŧle se stane naší vŧlí. Jinými slovy: cítíme a chceme totéţ co nadřízený, přikazující osoba 

nebo Bŧh. 

Jen „dokonalá poslušnost“ podle Ignáce zachovává duchovní zdraví, protoţe vŧle 

nemusí páchat násilí na úsudku, který se liší od vŧle. Naopak, při „dokonalé poslušnosti“ je 

úsudek, vŧle i vykonání ve shodě.  

Opravdovým kouzlem tohoto Ignácova pojetí poslušnosti je skutečnost, ţe po vnitřním 

přijetí (interiorizaci) úsudku a vŧle nadřízeného jiţ není rozkaz vnějším rozkazem, který nám 

někdo jiný uloţil, ale stává se naším vlastním přáním, naší vlastní vŧlí, naším vlastním 

úsudkem. Naše jednání jiţ vlastně v tuto chvíli nemá s poslušností příliš společného, protoţe 

jednáme podle vlastního úsudku a vŧle, tedy svobodně. Mŧţeme tedy říci, ţe principem 

interiorizace poslušný člověk získává vnitřní svobodu.  

                                                 
622

 Ef 4, 15-16. („Efezským“, kapitola 4, odstavec 15-16. In Nový zákon.) 
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6 OTÁZKA SVOBODY V DÍLE IGNÁCE Z LOYOLY 

Na konci páté kapitoly jsme při vysvětlování principu interiorizace objevili skrytou 

vnitřní svobodu v „dokonalé poslušnosti“. Naváţeme tedy analýzou svobody v díle svatého 

Ignáce z Loyoly. 

V této kapitole budeme postupovat stejným zpŧsobem jako v kapitole čtvrté. 

Rozebereme tři nejdŧleţitější námi vybraná díla: Duchovní cvičení (Ejercicios espirituales), 

Konstituce (Constituciones) a Vlastní ţivotopis (Autobiografía). 

6.1 Svoboda v Duchovních cvičeních 

Duchovní cvičení je kniha ukrývající v sobě Ignácovy mystické metody „odevzdání“. 

Tovaryši se podle ní a za pomoci direktora učí, jak připravit svou duši k učinění volby a jak z 

této volby načerpat co nejvíce duchovního uţitku. 

Je to dílo předávající duchovní zkušenosti velmi zvláštním zpŧsobem, pro Ignáce 

typickým. V Duchovních cvičeních Ignác plně vyuţívá imaginaci čtenáře – exercitanta. Cílem 

tohoto postupu je, aby exercitant díky rŧzným obrazným a smyslovým představám získal 

účast na ţivotě Jeţíše Krista a tím prohloubil svoji lásku k němu. Nejde tedy o vyčerpávající 

popis Kristova ţivota, ale o pečlivý výběr dŧleţitých momentŧ a námětŧ, které má exercitant 

sám ve své duši zpracovat a vnitřně „proţít“. 

Prvním tématem, na které se v této podkapitole zaměříme, bude individualita 

exercitanta, které Ignác dává v Duchovních cvičeních prostor. 

Poté budeme pokračovat učiněním volby a mystickým „odevzdáním“. 

6.1.1 Svoboda v individuálním přístupu 

Duchovní cvičení jsou určena pro rozvoj exercitantovy duše, jeho vnitřního světa. 

Ignác si dobře uvědomoval, ţe lidé mají rŧzné povahy a rŧzné duchovní schopnosti. Snaţil se 

připravit Duchovní cvičení tak, aby kaţdý exercitant dosáhl rozvoje svých vlastních 

duchovních schopností. 

Proto přikázal, ţe se kaţdý exercitant musí cvičit pod vedením zkušeného direktora. 

Direktorovým úkolem je poznat duši exercitanta a Duchovní cvičení jí přizpŧsobit. Kníţka 

Duchovní cvičení je tedy jen částí postupu. Je to pomŧcka, která má udrţet jednotu systému 

Ignácových metod. 
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Pro nás jako pouhé čtenáře tkví kouzlo Duchovních cvičení právě v tom, ţe nás nutí 

k soustředěnému nazírání témat a obrazŧ vlastní představivostí. Určí situaci, na kterou se má 

čtenář či exercitant zaměřit a zpŧsob nazírání, ale detailní specifikaci ponechávají 

individualitě kaţdého člověka. Přesto s pomocí direktora směřují exercitanty k neomylnému 

cíli, lepšímu uspořádání ţivota k větší slávě Boţí.  

Při nazírání rŧzných situací z Písma má vţdy exercitant na konci uvaţovat nad tím, 

jaký vztah má věc, kterou nazíral, k němu samému. To je podle Ignáce jediný zpŧsob, jak 

z Duchovních cvičení získat uţitek. [114] „y después reflectir en mí mismo, para sacar algún 

provecho.“
623

 („A potom to rozjímat ve vztahu k sobě, abych z toho načerpal nějaký 

uţitek.“
624

) Jen tím lze získat uţitek pro stav konkrétní duše, protoţe si takto exercitant utváří 

svŧj osobní vztah k Bohu.
625

 

Tento individuální přístup dává exercitantovi svobodu, aby si sám podle uvedených 

postupŧ vytvořil vlastní vnitřní svět a získal své osobní duchovní zkušenosti.
626

 Získání 

vlastních zkušeností umoţňuje vytvořit si zcela přirozeně vlastní svobodný úsudek. Ačkoliv je 

exercitant řízen Duchovními cvičeními a direktorem, přesto jsou zkušenosti, které při nich 

získává, individuální. Úsudek, který si na jejich základě vytvoří, je díky vlastním 

zkušenostem svobodný. 

Na konci druhého týdne Ignác píše: [189] „Porque pense cada uno que tanto se 

aprovechará en todas cosas spirituales, quanto saliere de su propio amor, querer y 

interesse.“
627

 („Neboť kaţdý ať si uvědomí, ţe natolik prospěje ve všech duchovních věcech, 

nakolik vyjde ze své sebelásky, ze své vlastní vŧle a ze svého vlastního zájmu.“
628

) 

Podle Gastona Fessarda pociťují exercitanti po absolvování cvičení „zcela nové 

uvědomění si náboţenství“
629

, to je zpŧsobeno tím, ţe ho proţívají. Nejde jiţ o rozumové 

pojetí náboţenství, ale o citové proţití některých pravd. 

Například v prvním týdnu exercitanti zpytují svědomí a vzpomínají na své hříchy. Pak 

rozjímají o pekle a zapojením svých představ vytvářejí nejjemnější detaily pekla. K tomu 

vyuţívají všech smyslŧ, aţ získají tu nejodpornější představu pekla a utrpení v něm, jaké jsou 

sami schopni. Tímto proţitkem se automaticky vytvoří v jejich duši odpor ke všem hříchŧm 

                                                 
623

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 250. 
624

 IGNÁC Z LOYOLY. „Duchovní cvičení“. Op. cit., s. 19-20. 
625

 FESSARD, Gaston. Op. cit., s. 52. 
626

 RAMBLA, Josep Mª, SJ. Op. cit. s. 200. 
627

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 264. 
628

 IGNÁC Z LOYOLY. „Duchovní cvičení“. Op. cit., s. 54. 
629

 FESSARD, Gaston.. Op. cit., s. 19. 
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tak, ţe uţ nikdy nebudou chtít ţádný hřích spáchat. Nepředkládá se jim rozumovou formulací 

křesťanský zákon, který uţ znají, ţe hřešit se nemá, protoţe pak přijde duše do pekla. Ale 

osobním proţitkem se zákonitost ukotvuje pevně v duši. 

Na jedné straně podstatné momenty Boţího příběhu ve světě, jak jsou rozloţeny v čase… Na straně 

druhé dialektické momenty, jak do sebe zapadají v jakémkoli lidském činu takříkajíc ještě před vznikem 

psychologického času. A mezi nimi Ignácovo já, ego, které hledá samo sebe, učí se v přílivech a odlivech pocitŧ, 

jeţ v něm tato hra vzbuzuje, zjistit, co chce, chtít to čistě, tedy stát se čistým vzletem k Bohu a čirým přijímáním 

jeho milosti, naučit se vydobyté a vlastněné svobodě, tedy té, která je Láskou dokonale spojena s Bohem.
630

 

Ignácŧv individuální duchovní přístup byl v šestnáctém století něčím novým. Gaston 

Fessard píše: „Na počátku moderní doby přinesl Ignác do duchovního světa skutečnou 

revoluci: nezaujal objektivní stanovisko duše, nýbrţ subjektivní stanovisko já, ega.“
631

  

6.1.2  Svobodný úsudek a svobodná vůle 

Ignác učí exercitanty, jak se orientovat v dějích uvnitř duše. V následujícím úryvku 

napomáhá rozpoznat pokušení pocházející od Satana od vlastního mylného úsudku. Opět 

vidíme člověka svobodného se schopností vytvářet si vlastní svobodný úsudek. 

[346] 1.ª nota. La primera: llaman vulgarmente escrúpulo el que procede de nuestro propio juicio y 

libertad, es a saber, quando yo líberamente formo ser peccado lo que no es peccado; así como acaece que alguno 

después que ha pisado una cruz de paja incidenter, forma con su propio juicio que ha pecado; y éste es 

propriamente juicio erróneo y no proprio escrúpulo. 

[347] 2.ª nota. La segunda: después que yo he pisado aquella cruz, o después que he pensado o dicho 

o hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento de fuera que he peccado, tamen siento en esto turbación, es a 

saber, en quanto dudo y en quanto no dudo; este tal es proprio escrúpulo y tentación que el enemigo pone.
632

 

([346] První. Všeobecně se nazývá skrupulí to, co pochází z našeho vlastního svobodného úsudku, 

totiţ kdyţ si svobodně vytvořím mínění, ţe je něco hříchem, co hříchem není. Tak se například stává, ţe kdyţ 

někdo náhodou šlápl na kříţek ze stébel slámy, tak si svým vlastním úsudkem vytvoří mínění, ţe zhřešil. A to je 

vlastně mylný úsudek a ne pravá skrupule. 

[347] Druhá. Kdyţ jsem šlápl na ten kříţek nebo kdyţ jsem něco jiného myslel nebo řekl nebo udělal 

a přijde mi potom myšlenka zvenčí, ţe jsem zhřešil, z druhé strany se mi však zdá, ţe jsem nezhřešil, a přece se 

cítím přitom neklidný, ţe totiţ pochybuji a současně nepochybuji, tak toto je pravá skrupule a pokušení, které 

pochází od nepřítele.
633

) 
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Ignác věřil, ţe člověk má svou vlastní svobodnou vŧli, kterou se mŧţe rozhodovat 

mezi dobrem a zlem: [32] „Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno propio 

mío, el qual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera, el uno que 

viene del buen espíritu y el otro del malo.“
634

 („Předpokládám, ţe je ve mně trojí druh 

myšlenek. Totiţ nejdříve moje vlastní, které pocházejí z mé čiré svobody a vŧle; a dvoje jiné, 

které přicházejí zvenčí: jedny od dobrého ducha, druhé od zlého.“
635

)  

Zopakujme, co jsme se jiţ dozvěděli o vztazích mezi úsudkem a vŧlí. Podle Ignáce 

úsudek určuje vŧli tak, aby byly obě sloţky duše v souladu. Přesto mŧţe vŧle pohnout 

úsudkem a změnit ho. Jakým zpŧsobem to lze udělat, jsme viděli v předchozí kapitole. 

Kdyţ Ignác mluví na začátku svých cvičení o prvním hříchu andělŧ a jejich svrţení do 

pekla za to, ţe nechtěli slouţit Bohu, a později také o prvním lidském hříchu Adama a Evy za 

neuposlechnutí Boţího příkazu, je jasné, ţe se andělé i první lidé rozhodovali sami. Bŧh jim 

ponechal svobodnou vŧli, aby jej poslouchali svobodně.  

[50] „Digo traer en memoria el pecado de los ángeles: cómo siendo ellos criados en gracia, no se 

queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, veniendo en superbia, 

fueron convertidos de gracia en malicia, y lanzados del cielo al inferno; y así consequenter discurrir más en 

particular con el entendimiento, y consequenter moviendo más los afectos con la voluntad.“
636

 

(„Říkám, připomenout si hřích andělŧ: jak oni, ačkoliv byli stvořeni v milosti, nechtěli si pomoci svou 

svobodou, aby vzdali úctu a poslušnost svému Stvořiteli a Pánu. Upadli do pýchy, byli proměněni z milosti ve 

zlobu a svrţeni s nebe do pekla; a tak uvaţovat rozumem podrobně dále; a dále více vzbuzovat hnutí vŧle.“
637

) 

6.1.3 Učinění svobodné volby 

Bylo řečeno, ţe úsudek a vŧle jsou svobodné. Tedy i čin „volby“ na základě vlastního 

úsudku a vŧle je svobodný. Proto nesmí exercitátor příliš zasahovat, aby neovlivňoval volbu 

exercitanta.
638

 

Ignác si na začátku proměny vlastního ţivota ve sluţbu Bohu pokládal otázku id quod 

volo
639

 (po čem touţím) a hledal na ní odpověď. O tomto hledání si dělal poznámky a 

postupně sestavil pravidla, která tomuto procesu hledání napomáhají. 
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„Tím, ţe si poloţil otázku id quod volo a hledal pravidla, jeţ by mu pomohla nalézt na ni odpověď, se 

svatému Ignáci podařilo dát vzniknout moderní askezi a prostřednictvím svého řádu se stal jedním ze zakladatelŧ 

současné „spirituality“ v nejširším smyslu slova.“
640

 

Gaston Fessard se ve své knize Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly zabývá 

problematikou volby v Duchovních cvičeních. Volbu přitom povaţuje za jejich podstatu. 

Kolem volby se rozkládá celá struktura knihy. Její umístění na konec druhého týdne rozděluje 

Duchovní cvičení na dvě odlišné části, které Gaston Fessard nazývá Předtím a Potom
641

. 

 Čin „volby“ podle Fessarda nelze oddělit od jeho motivŧ ani dŧsledkŧ, je „pouhým 

zlomem mezi konfliktem a jeho vyřešením. Okamţikem bez trvání, sevřeným mezi Předtím a 

Potom.“
642

 Volba je tedy přechodem od Předtím k Potom.
643

  

Předtím má záporný ráz. Je to vzpomínání na minulé hříchy a rozjímání o pekle 

v prvním týdnu. Týká se exercitantovy duše, jeho minulosti, čeho se dopouštěl. Aby však 

mohla být učiněna volba ke změně, musí se ukázat i protiklad těchto hříchŧ. 

Proto následuje ve druhém týdnu nazírání hříšného světa a boţských osob, pro co se 

rozhodují. Vtělení a příkladný ţivot Krista je pak kontrastem oproti prvnímu týdnu a 

představuje protiklad k lidským hříchŧm.
644

 

Tím dochází ke konfrontaci „já“ s dvojznačností bytí v dobru a zlu.
645

 Aby se 

exercitant mohl rozhodnout mezi dobrem a zlem představenými v prvních dvou týdnech 

opravdu svobodně, pouţívá Ignác několik trikŧ, jak získat odstup od všech „neuspořádaných 

náklonností“. (Viz. oddíl 4.2.11. „Druhý zpŧsob volby“) Jediná náklonnost, která 

exercitantovi při volbě zŧstane, je „uspořádaná náklonnost“ k Bohu. 

Potom má kladný ráz, přestoţe začíná třetím týdnem s nazíráním Kristova utrpení. 

Kristovo ukřiţování je dŧkaz Boţí lásky k lidem. Vzkříšení ve čtvrtém týdnu pomáhá 

uvědomit si Boţí milost a dobro, které Bŧh lidem prokazuje. Potom se vztahuje do 

budoucnosti, k novému ţivotu, který si exercitant zvolí. Ignác tedy v Duchovních cvičeních 

předpokládá, ţe kaţdá duše touţí sama od sebe po dobru.
646
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Uzavřeme tento náhled na Fessardovu studii volby v Duchovních cvičeních jeho 

tvrzením, ţe volba v Duchovních cvičeních je čin svobody
647

 a ţe svobodné rozhodnutí je: 

„chtít vţdy jen dobro – a přitom vţdy moci zvolit naprosté zlo.“
648

 

6.1.4 Svoboda v „nezaujatosti“ 

Svobodná volba má být podle Duchovních cvičení učiněna v „nezaujatosti“. To 

znamená, ţe exercitant je při rozhodování nezaujatý ke všem stvořeným věcem. Tím se 

osvobozuje od všech překáţek, které stojí mezi ním a Bohem. (Ignácovy metody, jak 

dosáhnout této „nezaujatosti“ při konání volby, jsme jiţ popsali v oddílu 4.2.11. „Druhý 

zpŧsob volby“.) Jediné, po čem exercitant neustále touţí, je pravý cíl – chvála Boha a spása 

duše. 

„Nezaujatost“ dává exercitantovi svobodu pro učinění volby. To je jedna z výhod 

odloučenosti, kterou Ignác doporučuje jiţ v úvodu Duchovních cvičení: 

[20] „estando ansí apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo 

el cuidado en sola una, es a saber, en servir a su Criador y aprovechar a su propia ánima, usa de sus potencias 

naturales más libremente, para buscar con diligencia lo que tanto desea“
649

  

(„Prodlévá-li v ústraní a nemá rozdělené myšlenky na mnoho věcí, nýbrţ věnuje veškerou starost 

jednomu, jak by totiţ slouţil svému Stvořiteli a prospěl své vlastní duši, pouţívá své přirozené schopnosti 

svobodněji, aby horlivě hledal to, po čem tak velice touţí.“
650

)  

Připomeňme znovu, ţe při konání Duchovních cvičení chce exercitant najít Boţí vŧli, 

tedy slouţit Bohu. Po dosaţení „nezaujatosti“ během volby exercitant čeká, jak Bŧh rozhodne 

a jakou vŧli vloţí do jeho duše. Gaston Fessard to formuluje takto: „Indiferentní vyrovnanost 

vŧle je tedy doprovázena přáním, aby ji sám Bŧh narušil, aby vŧlí pohnul a vloţil do ,já„ 

rozhodnutí, které bude neoddělitelně rozhodnutím Boha i člověka.“
651

 Je to pasivní přání. 

Vše, co si exercitant zvolí, mu má slouţit jako prostředek k cíli, který byl stanoven jiţ 

v úvodu Duchovních cvičení – ke chvále Boha a spáse duše. To, co si zvolí, se nikdy nemá 

stát cílem, ale má to být vţdy jen prostředkem. Tím získává svou svobodu. 
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6.1.5 Mystické „odevzdání se“ 

Poté, co exercitant provedl svobodnou volbu ohledně svého ţivotního stavu, začíná ve 

třetím týdnu nazírat ţivot Jeţíše Krista od poslední večeře do jeho ukřiţování. Zásadním 

momentem je, kdyţ se Kristus modlí na Olivetské hoře, před příchodem vojákŧ. Ignác 

Kristovu modlitbu cituje z Bible: [290] „Padre, si se puede hacer, pase de mí este cáliz; con 

todo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.“
652

 („Otče, je-li to moţné, ať mě mine tento kalich; 

ale ať se stane ne má vŧle, nýbrţ tvá.“
653

) V této modlitbě se Kristus odevzdává do vŧle Boţí, 

aby Bŧh mohl uskutečnit svŧj spásonosný záměr přes oběť svého Syna. Je evidentní, ţe Jeţíš 

má svou svobodnou vŧli, která mu radí zabránit vlastnímu krveprolití. Dává však přednost 

odevzdání se do vŧle Boţí, ačkoliv ví, ţe to pro něj znamená utrpení. Přenechává dobrovolně 

rozhodnutí nad svým osudem Bohu. 

Gaston Fessard říká: „Kristovo obětování při Poslední večeři mŧţe křesťan plně 

pochopit a proţít jen natolik, nakolik jeho vlastní svoboda přinese svobodě Boţí své konkrétní 

rozhodnutí, tedy kdyţ přijme smýšlení, které měl Kristus, kdyţ se odevzdával Otci pro 

vykoupení světa…“
654

 

Proţitím Jeţíšova „odevzdání se“, utrpení a zmrtvýchvstání při Duchovních cvičeních 

si má exercitant uvědomit, jakou oběť pro něj Kristus z lásky přinesl. Vědomí této oběti pak 

exercitantovi pomáhá projevit jeho lásku ke Kristu v činech a na konci Duchovních cvičení 

„se odevzdat“ Bohu. 

Ignác končí svá Duchovní cvičení formulováním tohoto „odevzdání se“ v modlitbě: 

[234] „Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi 

voluntad, todo mi haber y mi posseer; vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, 

disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.“
655

 

(„Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, 

všechno co mám a vlastním. Tys mi to dal, tobě, Pane, to vracím; všechno je tvé, naloţ s tím 

zcela podle své vůle. Dej mi svou lásku a milost, neboť ta mi stačí.“
656

) Ignác napsal tuto 

modlitbu ve druhé osobě plurálu, tedy starou vykací formou, která se pouţívala na dvorech 

v tehdejším Španělsku.
657
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Nabídnout Bohu celou svou svobodu, celou svou bytost, je čin mystika. Toto 

„odevzdání se“ je součástí mystické cesty. Je to zpŧsob, jak být s Bohem ve spojení. Víme, ţe 

Ignác usilovně hledal Boţí vŧli a chtěl Bohu slouţit. „Odevzdáním“ svého „já“ Bohu dosáhl 

poslední etapy mystické cesty – spojení. Nalezl Boţí vŧli tím, ţe se svobodným rozhodnutím 

vzdal své vlastní svobodné vŧle, aby mohl přijmout vŧli Boţí. 

„Odevzdání se“ je však také zdrojem svobody. Dominique Salin SJ říká, ţe 

„odevzdání se“ také znamená dostat svobodu od Boha
658

, doslova: „sám sebe udělat jedním 

s boţskou svobodou, s Bohem samotným.“
659

 Podle Gastona Fessarda exercitant objevuje 

nový rozměr, tzv. „bytí pro sebe (…) pohyb, jímţ se ze svobody Boţí rodí jeho vlastní 

svoboda.“
660

 

Kdyţ se exercitant vzdává své svobodné vŧle pro Boha, aby mu slouţil, je 

automaticky spojen se svobodnou vŧlí Boha. Ztrátou jedné svobody zároveň dostává svobodu 

jinou. Gaston Fessard píše, ţe pravá svoboda je totoţná s láskou.
661

 Ignácovo „Dej mi svou 

lásku a milost, neboť ta mi stačí“
662

 potom doopravdy znamená, ţe Ignác ţádá Boha o pravou 

svobodu v jeho milosti a lásce. Pravá křesťanská svoboda je tedy ukrytá ve vzájemné lásce 

s Bohem, v „odevzdání se“ Bohu, ve sluţbě Bohu podle jeho svobodné boţské vŧle. 

 Také Ignacio Iparraguirre popisuje „odevzdání se“ jako zpŧsob, jak navázat láskyplný 

vztah s Bohem: „Pouze tak dosáhne [exercitant] vyloučení veškerého vlastnictví jeho vlastní 

znamenitosti a vytvoří řádné přátelství s Bohem prostřednictvím vzájemného odevzdání 

všeho, dokonce i toho nejdŧvěrnějšího a nejosobnějšího, svobody.“
663

 

Gaston Fessard shrnuje čin odevzdání vlastní svobody takto: „Zkrátka čím hlouběji se 

sníţí má svoboda, tím víc sestoupí shŧry Boţí láska, aby mne víc připoutala ke své 

svobodě.“
664
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6.2 Svoboda v Konstitucích 

Je vŧbec moţné nalézt svobodu v souboru pravidel, která mají řídit existenci 

Tovaryšstva Jeţíšova? Rozhodli jsme se Konstituce prozkoumat i z tohoto úhlu pohledu. 

Ještě neţ začneme, chceme upozornit, ţe tím, ţe kaţdý vstupuje do Tovaryšstva 

Jeţíšova dobrovolně, také dobrovolně a z vlastního svobodného rozhodnutí přijímá řádová 

pravidla a stanovy. Opět je zde svobodné rozhodnutí jedince podřídit se pravidlŧm. 

6.2.1 Svoboda v individuálním přístupu 

Stejně jako v Duchovních cvičeních i v Konstitucích Ignác přistupuje k tovaryšŧm 

individuálně. Přestoţe se jedná o všeobecná pravidla, dokázal do nich Ignác tento individuální 

přístup vpravit. 

Pokud stanovuje přesnou dobu, jak dlouho má trvat nějaká činnost, nikdy nezapomene 

dodat, ţe záleţí na konkrétní situaci a na úsudku nadřízeného. Bude-li chybět den nebo dva, 

hodina nebo dvě, to Ignác nepovaţuje za nesplnění úkolu. Tovaryši se však mají ve všem 

snaţit jednat „k větší slávě Boţí“. To znamená, ţe měřítkem většiny věcí, o kterých se 

v Konstitucích mluví, je přesvědčení, ţe je to „k větší slávě Boţí“, tedy v souladu s jediným a 

pravým cílem. 

To vysvětluje také poznámku André Raviera: „Jako generál se k podřízeným choval 

velmi odlišně: při svých rozkazech bere vţdy zřetel na fyzické a psychické schopnosti 

člověka, takţe někteří současníci jsou z toho zmateni.“
665

 

Zajímavé jsou například dva obrazy generálního představeného, které Ignác sepsal a 

zařadil do deváté části Konstitucí. V prvním obrazu nejprve líčí ideál generálního 

představeného do všech podrobností. Na několika stránkách určuje dokonalé vlastnosti, které 

by měl mít: [723] „2 Quanto a las partes que en el Prepósito General se deben desear, la 

primera es que sea muy unido con Dios nuestro Señor…“
666

 („Co se týká vlastností, které jsou 

ţádané u generálního představeného, první je, aby byl úzce spojený s Bohem, naším 

Pánem…“). Má být také vzorný ve všech ctnostech, pokorný, umírněný a nezaujatý, aby byl 

jeho úsudek vţdy svobodný podle Boţí vŧle. Má mít bystrý rozum a schopnosti překonávat 

překáţky… 

Poté následuje druhý obraz generálního představeného, ve kterém Ignác říká pouze 

toto: [735] „2 Y si algunas de las partes arriba dichas faltasen, a lo menos no falte bondad 
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mucha y amor a la Compañía y buen juicio acompañado de buenas letras.“
667

 („Kdyţ 

generálovi některá shora jmenovaných vlastností chybí, nemá mu jistě chybět velká dobrota a 

láska k Tovaryšstvu a dobrý úsudek s dobrým vzděláním.“
668

) 

Zde jakoby Ignácovi stačily uţ jen čtyři vlastnosti: dobrota, láska, dobrý úsudek a 

vzdělání. Tyto dva obrazy kontrastují poţadavkem dokonalosti a zároveň připuštěním 

nedokonalosti či prŧměrnosti. Domníváme se, ţe tím chtěl autor vyjádřit směřování k ideálu, 

jehoţ obrazem by měl generální představený být. 

Člověk je podle křesťanské tradice obrazem Boha. Má stejnou podstatu, ale přesto se 

jedná pouze o obraz, o napodobení. Proto vnímáme první obraz generálního představeného 

jako ideál, ke kterému se má směřovat, ačkoliv není moţné jej plně dosáhnout. A druhý obraz 

jako vyjádření podstaty prvního obrazu s připuštěním lidskosti. 

Všimněme si ještě slova „bondad“ („dobrota“), které Ignác pouţívá. Podle křesťanské 

tradice být dobrý znamená být podobný Bohu. André Ravier upozorňuje právě na toto 

Ignácovo slovo „bondad“ („dobrota“), tj. vlastnost, která dělá z člověka obraz Boha.
669

 

6.2.2 Svoboda podle Boţí vůle 

Jak jsme jiţ řekli, Konstituce mnohdy neobsahují svazující přesná pravidla, ale naopak 

se mohou přizpŧsobit konkrétní situaci. To, co však má být při tom vţdy směrodatné, je snaţit 

se splnit Boţí vŧli. Volnost Konstitucí je tedy moţná jen do té míry, pokud se sleduje 

jednáním Boţí záměr. 

Tovaryši sice nesmějí ovlivňovat představeného v tom, kam je pošle.
670

 Pokud ale cítí, 

ţe podle Boţí vŧle by měli splnit nějaký konkrétní úkol, mají o tom informovat svého 

představeného a v desetidenních duchovních cvičeních zkoumat, jestli se opravdu jedná o vŧli 

Boţí. Pokud se zjistí, ţe ano, a pokud představený souhlasí, mŧţe tímto zpŧsobem být uloţen 

exercitantovi úkol, který mu určil Bŧh. Podvolení se Boţí vŧli je podle křesťanské tradice 

povaţováno za čin, kterým se získává pravá svoboda.
671

 

                                                 
667

 LOYOLA, San Ignacio de. „Constituciones“. Op. cit., s. 626. 
668

 Překlad André Ravier In RAVIER, A. Op. cit., s. 532. 
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6.3 Svoboda ve Vlastním ţivotopise  

Naváţeme nejprve tímtéţ tématem „svobody podle vŧle Boţí“. V tom se skrývá nejen 

svoboda získaná od Boha při odevzdání se jeho Boţí vŧli, ale také svobodné rozhodnutí 

člověka vykonávat pouze tuto vŧli a ne jinou. 

6.3.1 Svoboda podle Boţí vůle 

Při Ignácově rozhodnutí vyhovět ţádostem svých řádových bratrŧ a začít vyprávět o 

svém duchovním ţivotě hrála roli Boţí vŧle. Ignác nesvolil k psaní Vlastního ţivotopisu, 

dokud nebyl zcela přesvědčen o tom, ţe si to přeje Bŧh. Podrobnosti se dočítáme v úvodech 

P. Jerónima Nadala a Gonçalvese da Câmara k Vlastnímu ţivotopisu. 

Nadal píše, ţe Ignác se vymlouval na svou zaneprázdněnost. Řekl Nadalovi, ať slouţí 

tři mše na tento úmysl, a pokud i poté bude stejného názoru, Ignác vyhoví jeho prosbě.
672

 

Nadal svŧj názor nezměnil, Ignác však věc dlouho odkládal kvŧli svým starostem generálního 

představeného. Teprve kdyţ se Ignác jednoho dne při rozmluvě s Gonçalvesem da Câmara 

přesvědčil o úmyslu Boţím v této věci, plně se rozhodl. 

Gonçalves da Câmara se toho dne svěřoval Ignácovi o ješitnosti ve své duši a Ignác 

mu radil, jak s ní bojovat podle vlastních zkušeností. O pár hodin později jiţ Ignác svým 

společníkŧm oznámil své rozhodnutí: 

De ahí a una hora o dos nos fuimos a comer, y estando comiendo con el Maestro Polanco y yo, nuestro 

Padre dijo que muchas veces le habían pedido una cosa Maestro Nadal y otros de la Compañía, y que nunca 

había determinado en ello; y que, después de haber hablado conmigo, habiéndose recogido en su cámara, había 

tenido tanta devoción e inclinación a hacello; y –hablando de manera que mostraba haberle dado Dios grande 

claridad en deber hacello– que se había del todo determinado; y la cosa era declarar cuanto por su ánima hasta 

agora había passado; y que tenía también determinado que fuese yo a quien descubriese estas cosas.
673

 

(Za hodinu nebo dvě poté jsme šli k obědu; a zatímco jsme společně obědvali (Otec, magistr Polanco a 

já), řekl O. Ignác, ţe jej mnohokrát ţádal magistr Nadal i jiní lidé z Tovaryšstva o jistou věc, ale ţe se nikdy 

stran toho nerozhodl. Ovšem poté, co se mnou mluvil a osaměl ve svém pokoji, pocítil velkou touhu to udělat. 

V jeho řeči bylo patrné, ţe mu Bŧh jasně projevil, ţe to má udělat, takţe se zcela rozhodl. Šlo o to, aby vyloţil, 

co se mu aţ do nynějška dělo v duši; a ţe se také rozhodl, ţe tyto věci vyjeví mně.
674

) 
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Gonçalves da Câmara doslovně říká, ţe Ignác se zcela rozhodl aţ po vyjevení Boţí 

vŧle. Do té doby jako by čekal na pokyn Boha, neochotný plnit jinou vŧli neţ vŧli Boţí. 

Ve Vlastním ţivotopise Ignác vzpomíná na své pochybnosti a trápení starými hříchy. 

Kdyţ v Manrese proţíval temnou noc duše a vracely se mu na mysl minulé hříchy, dlouho 

nemohl přijít na to, jak je překonat. Touţil po vyjevení Boţí vŧle a byl odhodlán ji 

poslechnout. Nakonec mu Bŧh pomohl, Ignác jako by se probudil. Teprve pak se mohl 

rozhodnout: 

Y con esto quiso el Señor que despertó como de sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la 

diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel 

espíritu era venido, y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas; y así 

de aquel día adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido 

librar por su misericordia.
675

 

(A v tom dal Bŧh, ţe procitl jako ze spánku. Protoţe mu Bŧh poskytl jisté zkušenosti ohledně rŧzných 

duchŧ, začal probírat cesty, kterými tento duch přišel. A tak se naprosto jasně rozhodl, ţe se uţ nebude zpovídat 

z ničeho minulého – a od toho dne byl skrupulí zbaven a byl si jist, ţe ho od nich ve svém milosrdenství 

osvobodil Pán Bŧh.
676

) 

Ignác výslovně píše, ţe se rozhodl sám, ale Bŧh ho nejprve musel „probudit“. 

Potřeboval tedy zásah Boha projevením Boţí vŧle, ale zároveň se pořád rozhodoval 

svobodně. I kdyţ Bŧh dává člověku vnuknutí a rŧzné zkušenosti, záleţí stále na člověku, jak 

s nimi naloţí. Jestli bude poslouchat Boţí vŧli nebo ne. 

Toto „probuzení ze sna“, které Ignác popisuje, je jeden z jeho zpŧsobŧ, jak vyjádřit 

nějaké nové odhalení v duchovním ţivotě, Boţí pravdu, kterou dříve neviděl. Jindy pouţívá 

termín „otevření očí“, jako například kdyţ se naučil rozpoznávat duchy:  

Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron 

un poco los ojos, y empezó a maravillarse desta diversidad, y hacer reflexión sobre ella, cogiendo por 

experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre...
677

 

(Toho si ovšem nevšímal a ani se nepozastavoval nad tím, aby zváţil tento rozdíl; aţ se mu jednou 

pootevřely oči – začal se divit tomuto rozdílu a přemýšlet o něm, protoţe ze zkušenosti zjišťoval, ţe z jedněch 

myšlenek zŧstává smutný a z druhých veselý.
678
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Metafora „otevření očí“, „probuzení“ nebo schopnost „vidět“ se v křesťanské mystické 

literatuře pouţívá velmi často právě pro vyjádření nového duchovního poznání, které dříve 

bylo duši utajeno. Inspirací je pro křesťanské mystické autory samozřejmě Bible, např.: 

„Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, ţe mnozí proroci a králové chtěli 

vidět, na co vy hledíte, ale neviděli…“
679

 

6.3.2 Svoboda na základě vlastní zkušenosti 

V předcházejícím úryvku Ignác psal, ţe „ze zkušenosti zjišťoval“. Zjištění nebo 

získání nějakého úsudku na základě vlastní zkušenosti bylo pro Ignáce typické. To byla věc, 

o kterou usiloval, kdyţ sestavoval Duchovní cvičení, aby kaţdý exercitant během cvičení 

získal své osobní zkušenosti a proţitky. Ve Vlastním ţivotopise nám podává zprávu o tom, jak 

postupně získával nové duchovní zkušenosti on sám. Vytvoření úsudku na základě vlastní 

zkušenosti je činem svobody. Vlastní ţivotopis zachycuje cestu, při které byly Ignácovy 

duchovní zkušenosti získány, „cestu ke svobodě“
680

. 

6.3.3 Svoboda poutníka 

Cesta ve Vlastním ţivotopise jiţ však sama o sobě vyjadřuje svobodu. Svobodu 

poutníka jít tam, kam chce, bez vazby na konkrétní místo, lidi, dokonce i bez vazby na čas. 

Poutník neví, kam dojde zítra, koho tam potká a co ho čeká na konci cesty. Neví ani, kdy se 

mu podaří tam dojít. „Ignác je na prvním místě člověk svobodný a připravený jít tam, kam ho 

Bŧh zavolá, aniţ by lpěl na nějakém místě nebo okolnosti.“
681

 

Na začátku cesty se Ignác osvobozuje od svých tuţeb po světské slávě a vášni. Jeho 

touha po světské cti se mění na touhu po zásluhách u Boha. Jeho obdiv k dámě je nahrazen 

obdivem ke svatým. Tím Ignác začíná svou cestu k „věčnosti“, tedy k Bohu. Osvobozuje se 

od světských vazeb a nahrazuje je láskou k Bohu, začíná směřovat k pravému cíli. 

Jeho odchod z Loyoly jej zbavuje rodinných pout. Cestuje sám, bez peněz a brání se 

doprovodu, pokud je to moţné. Chce mít na své cestě jedinou oporu – víru a naději v Boha. 

V nejistotě cesty plné nepředvídaných událostí byl Bŧh jeho jedinou jistotou. Díky své cestě 

mohl plně ochutnat tuto svobodu, která směřovala jen k Němu. Přestoţe na cestě potkával 
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rŧzné lidi a někdy měl s nimi část cesty společnou, bylo vţdy zřejmé, ţe je to společenství 

dočasné a ţe jediným opravdovým společníkem na jeho cestě je Bŧh. 
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7 SLUČITELNOST SVOBODY A POSLUŠNOSTI V DÍLE IGNÁCE Z 

LOYOLY 

7.1 Svoboda jako podstata člověka 

Přestoţe byl na začátku moderní doby křesťanský svět ještě pod vlivem Augustinova 

učení, ţe člověk se sám, bez Boţího zásahu, nemŧţe zbavit hříchu; Luther odmítal myšlenku 

svobodné vŧle u člověka a Kalvín odepřel člověku všechny zásluhy predestinací; Ignác věřil, 

ţe člověk je svobodný
682

, protoţe je schopný si vytvářet vlastní úsudek a má vlastní 

svobodnou vŧli, kterou se rozhoduje mezi dobrem a zlem. Snaţil se také dokázat, „ţe záleţí 

jen na člověku, jakým směrem se vydá a co udělá se svým ţivotem a se sebou samým.“
683

 

Přílišné a neopatrné mluvení o predestinaci nebo o Boţí milosti, mŧţe podle Ignáce 

zpŧsobit omyl lidu
684

, který se potom stává lenivým. Lidé pak nedělají skutky vedoucí ke 

spáse, protoţe si myslí, ţe je jiţ stejně o jejich spasení nebo zatracení rozhodnuto. Ignác byl 

však zastáncem toho, ţe by lidé měli dělat skutky, které vedou k duchovnímu prospěchu 

jejich duší. Podle něj má člověk vše dělat s maximálním vlastním úsilím. 

[369]  17.ª regla. Assimismo no debemos hablar tan largo instando tanto en la gracia, que se engendre 

veneno, para quitar la libertad. De manera que de la fe y gracia se puede hablar quanto sea possible mediante el 

auxilio divino, para mayor alabanza de la su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos, 

mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y líbero arbitrio resciban detrimento alguno o por 

nichilo se tengan.
685

 

([369]  Sedmnácté. Stejně tak nesmíme příliš mluvit o milosti a klást na ni tak velký dŧraz, ţe by se 

z toho zplodil jed k odstraňování svobody. O víře a milosti se mŧţe mluvit, nakolik je to s pomocí Boţí moţné 

k větší chvále jeho boţské Velebnosti, ale ne tak a takovým zpŧsobem, zvláště v našich tak nebezpečných 

dobách, ţe by skutky a svobodná vŧle utrpěly nějakou úhonu, nebo byly pokládány za nic.
686

) 

Svoboda je podle Ignáce samotnou podstatou člověka. Je to dar, který dostal od 

Boha
687

, aby mohl být podle Bible skutečným obrazem Boţím. Člověk se mŧţe svobodně 

rozhodovat, zda bude konat dobro nebo zlo. Svým chováním si mŧţe u Boha získat zásluhu. 

                                                 
682

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 232. [32] 
683

 FÜLÖP-MILLER, R. „Ignacio, el santo de la voluntad de poder.” Op. cit., s. 96. („que depende únicamente 

de él en qué dirección habrá de moverse; lo que habrá de hacer de su vida y de sí mismo.”) 
684

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 304. [367] 
685

 Ibid., s. 305. [369] 
686

 IGNÁC Z LOYOLY. „Duchovní cvičení“. Op. cit., s. 101. 
687

 LOYOLA, San Ignacio de. „Ejercicios espirituales“. Op. cit., s. 273. [234] 



 
146 

To je „ignaciánské pojetí člověka, jakoţto svobody“
688

. Toto myšlení nebylo nové, ale Ignác 

jej svým originálním zpŧsobem oţivil právě v době, kdy církev procházela svou největší krizí.  

7.2 Svoboda v Kristu a v poslušnosti Kristu 

Další moţný pohled na křesťanskou svobodu je skrze vykupitelský čin Krista, např. 

„Tu svobodu nám vydobyl Kristus.“
689

 Podle tradice Písma a především podle pavlovské 

tradice (Listŧ apoštola Pavla) nachází člověk novou svobodu skrze Krista a v Kristu. Díky 

jeho vykoupení a osvobození lidí od hříchŧ, mohou být lidé opět svobodní, pokud budou 

Jeţíše Krista následovat. 

Na tuto tradici navázal Ignác svým apoštolským nadšením a odevzdáním pro sluţbu 

Kristu. Zřejmě proto zvolil postavu Jeţíše jako vzor dokonalého chování pro svá Duchovní 

cvičení. Volbou následovat Krista si exercitanti volí „svobodu v Kristu“.
690

 

„Svoboda v Kristu“ se v Konstitucích projevuje poţadavkem poslušnosti skrze Krista 

a pro Krista.
691

 („A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se sluţebníky 

spravedlnosti.“
692

; „Váš Pán je Kristus, jemu slouţíte.“
693

) V poslušnosti mohou tovaryši lépe 

slouţit Pánu při apoštolátu, proto mají ve svých představených „vidět“ a „slyšet“ Krista.
694

 

Vidění Pána v ostatních lidech a poslušnost kvŧli němu a pro něj souvisí s Pavlovým 

pojetím veškerého křesťanstva jako „jednoho těla“.
695

 Všichni křesťané přijali svatý křest a 

přijímají Boţí tělo, protoţe uvěřili v Jeţíše a přijali jej za svŧj vzor. Tím jsou duchovně 

spojeni v „jedno tělo“, jehoţ hlavou je podle Bible Kristus. Hlava určuje jednání svého těla a 

tělo má hlavu poslouchat. Poslušnost má udrţet jednotu tohoto těla. Proto má také podle 

Ignáce poslušnost udrţet jednotu Tovaryšstva Jeţíšova. 

Vlastní ţivotopis je nádherným ztvárněním Ignácova následování Krista. Zpočátku sice 

horlivého, ale zaslepeného snahou napodobit vnější chování. Později odhalujícího vnitřní 

podstatu v apoštolské sluţbě celému světu skrze Krista a pro Krista. 
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7.3 Rozhodnutí „být poslušný“ 

Kristus nikoho násilím nenutí, aby jej poslouchal. Pouze ukazuje cestu, kterou mají 

lidé následovat. Svým vzorem se snaţí ostatní motivovat k aktivní změně, k jejich vlastnímu 

rozhodnutí. Podobně jednal také Ignác. 

V dopise pro město Gandía píše, ţe chce nechat zvolit nového rektora koleje přímou 

volbou.
696

 Píše: „pero mi intención no es solamente probar que sea bien ordenado lo que 

agora se ordena, sino mucho más exhortaros a recibir, y después perseverar alegre y 

devotamente en tal obediencia.“
697

 („ale mŧj záměr není pouze dokázat, ţe je dobře 

přikazováno to, co se nyní přikazuje, ale mnohem více vás vyzvat k přijetí poslušnosti a poté 

k radostnému a zboţnému vytrvání v ní.“) 

My si myslíme, ţe v tomto dopise Ignácovo „přijetí poslušnosti“ znamená rozhodnutí 

„být poslušný“. Ignác chce dát svým bratrŧm moţnost volby nového rektora, aby potom 

mohli snáze přijmout poslušnost k tomuto novému rektorovi. Chce v tomto případě nechat 

tovaryše učinit svobodné rozhodnutí, koho budou poslouchat. Tím pak budou spíše odhodláni 

rozhodnutí rektora akceptovat a plnit, protoţe si jej zvolili. 

Od svobodného rozhodnutí „koho poslouchat“ uţ je jen krŧček k svobodnému 

rozhodnutí „poslouchat“. Svobodná vŧle tedy hraje v pochopení Ignácovy poslušnosti 

mnohem dŧleţitější roli, neţ by se mohlo zdát. 

K rozhodnutí „být poslušný“ je zapotřebí vlastní svobodné vŧle, protoţe kdyby tomu 

tak nebylo, bylo by to násilné vnější donucení a nikoliv pravá poslušnost. Podstatou 

poslušnosti je, ţe vychází ze svobodné vŧle člověka, z jeho rozhodnutí „být poslušný“. 

Proto exercitant v Duchovních cvičeních svobodně volí poslouchat Boha a jednat 

podle něj ve svém ţivotě. Uchazeči o přijetí do Tovaryšstva Jeţíšova musí nejprve pečlivě 

prostudovat Konstituce a znát je, aby se pak mohli během Duchovních cvičení svobodně 

rozhodnout vstoupit do řádu a řídit se jimi. Poutník ve Vlastním ţivotopise se sám rozhoduje 

vydat se na cestu, na které pozná, ţe je pro něj dobré se nechat vést vŧlí Boţí. 

7.4 „Dokonalá poslušnost“ 

O Ignácově „dokonalé poslušnosti“ jsme jiţ v této práci mluvili. Být „dokonale 

poslušný“ znamená, být v nitru přesvědčen o správnosti příkazu. Mít stejný úsudek a stejnou 
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vŧli jako osoba, která poroučí. Protoţe úsudek vyplývá ze zkušenosti kaţdého člověka, je 

v případech, kdy se úsudek liší potřeba ho změnit. Pokud se člověk svobodně rozhodl „být 

poslušný“, mŧţe se také svobodně rozhodnout změnit svŧj úsudek. (Jakými zpŧsoby toho lze 

docílit jsme viděli v kapitolách čtyři a pět.) Přeměnou vlastního úsudku do podoby úsudku 

nadřízeného se tovaryši stávají „dokonale poslušnými“, protoţe jejich úsudek a vŧle jsou ve 

shodě s úsudkem a vŧlí osoby nadřízeného. 

„Dokonalá poslušnost“ se dá také rozepsat do tří stupňŧ. Na prvním stupni 

(„poslušnost vykonání“, vnější poslušnost) se člověk vzdává své vnější svobody a vykonává 

příkaz. Na druhém stupni („poslušnost vŧle“, vnitřní poslušnost) se vzdává své vnitřní 

svobodné vŧle a chce příkaz vykonat. Na třetím stupni („poslušnost úsudku“, vnitřní 

poslušnost) se vzdává svého úsudku, mění ho a cítí stejně jako osoba, která dává příkaz. 

Pouze na tomto třetím stupni „dokonalé poslušnosti“ je člověk plnící příkaz svobodný. 

Z „dokonalé poslušnosti“ se rodí vnitřní svoboda člověka, který chce vykonat daný 

úkol, protoţe jej povaţuje za dobrý. Jak říká Herbert Alphonso SJ, poslušnost vŧle a úsudku 

je ve smyslu vnitřní svobody.
698

 

7.5 Svoboda pro apoštolát v rámci poslušnosti představenému 

Otázka poslušnosti nebyla vţdy pro Ignáce a jeho společníky jednoznačná. Zpočátku, 

kdyţ se rozhodovali, zda budou mezi sebou volit jednoho vŧdce pro funkci generálního 

představeného a zda se plně podřídí vŧli papeţe zaloţením řádu, báli se o svou svobodu. 

Proto se radili a sepisovali dŧvody pro poslušnost a dŧvody proti poslušnosti. 

Jejich obava o zachování svobody však měla jeden hlavní dŧvod, báli se, ţe by neměli 

dost volnosti pro svŧj apoštolát. Chtěli většinu svého času věnovat práci na spáse duší, šíření 

a upevňování křesťanské víry, „pod praporem Jeţíše Krista“
699

. 

Nakonec však společně rozhodli o tom, ţe je pro ně uţitečnější prokazovat poslušnost 

jednomu z nich jako generálnímu představenému.
700

 Dŧvody byly následující: „Abychom 

mohli lépe a přesněji uskutečňovat naše pŧvodní přání, plnit ve všem vŧli Boţí, aby 
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společnost byla bezpečněji udrţována, a konečně, aby bylo patřičně postaráno o běţné drobné 

záleţitosti, duchovní i světské.“
701

 

Prvním Otcŧm připadalo tedy po pečlivém uváţení lepší nechat se řídit nadřízeným 

neţ realizovat své apoštolské záměry zcela neorganizovaně. Jaké další duchovní dŧvody je 

k tomu vedly, vyplývá z celého Ignácova díla. Především to byla snaha následovat vŧli Boţí a 

ne vŧli vlastní. Snaha nacházet křesťanskou svobodu ve spojení s Bohem. 

André Ravier je toho názoru, ţe i přes toto rozhodnutí pro poslušnost se první Otcové 

své pŧvodní svobody a rovnosti společenství nevzdali: „Ignác si během doby svého úřadování 

a i v Konstitucích dá velkou práci, aby v rámci struktur poslušnosti pokud moţno tuto 

svobodu zachoval.“
702

 My dodáme, ţe se jí nevzdali, protoţe zŧstali řízeni láskou a Boţí vŧlí 

skrze Krista. To je poselství Konstitucí, které má daleký přesah za obyčejné řádové stanovy. 

7.6 Důvody pro poslušnost 

Dŧvody pro zachovávání poslušnosti, které se dají vyvodit z Ignácova díla, jsou 

značně rozsáhlé a komplexní. Mají souvislost s celou křesťanskou tradicí a s mystickou 

cestou člověka. Myslíme si, ţe by si analýza těchto dŧvodŧ dokonce zaslouţila samostatnou 

filosofickou studii, na kterou si my sami z hlediska našeho jazykově-literárního oboru 

netroufáme. 

Přesto chceme uvést alespoň pár souvislostí a našich postřehŧ k tomuto tématu. 

Dŧvody pro zachovávání poslušnosti, které vyvozujeme z Ignácova díla, jsme rozdělili do 

dvou základních skupin: dŧvody pro poslušnost osobám a dŧvody pro poslušnost Bohu. 

7.6.1 Poslušnost osobám 

Poslušnost osobám, tedy „věcem stvořeným“, je podle Ignáce uţitečná a potřebná z 

několika dŧvodŧ. 

Zajišťuje udrţení vnějšího pořádku. To je pro křesťany dŧleţité, neboť mají ţít 

spořádaným a počestným ţivotem a poslušnost jiným lidem k tomu napomáhá. V desateru 

Boţích přikázání nacházíme: cti otce svého a matku svou. Jak jinak by je křesťan mohl ctít 

neţ tím, ţe jim bude poslušným dítětem? Ignác ve svých Duchovních cvičeních poukazuje na 

to, ţe dítě Jeţíš bylo poslušné svým rodičŧm. Poslušnost zajišťuje udrţení vnějšího pořádku 

v lidské společnosti, proto je pro křesťany nutná také poslušnost lidským zákonŧm a 
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nařízením a poslušnost církevní instituci. O tom Ignác píše v dopise do Gandíy, ţe k souţití 

více lidí pohromadě je potřeba vţdy nějakého vŧdce, který bude skupinu řídit.
703

 To je princip 

společenské organizace šestnáctého století v Evropě. 

Poslušnost osobám v rámci Tovaryšstva Jeţíšova má tovaryšŧm usnadnit jejich 

duchovní mystickou cestu. V tomtéţ dopise Ignác píše, ţe je to jako kráčet v cizích 

stopách.
704

 Díky poslušnosti nadřízeným se mohou tovaryši vyvarovat mnoha chyb. Podle 

Ignáce potřebují vedení nejvíce právě ti, kteří se věnují duchovním záleţitostem: „Y es cierto 

que en cosas y personas espirituales es aún más necesario este consejo, por ser grande el 

peligro de la vía espiritual cuando sin freno de discreción se corre por ella.“
705

 („A je jisté, ţe 

pro duchovní záleţitosti a osoby je tato rada ještě více potřebná, protoţe nebezpečí duchovní 

cesty je veliké, kdyţ se po ní běţí bez brzdy soudnosti.“) 

Poslušnost osobám je ale také dobrým cvičením v této ctnosti, které má člověka 

připravit na to, aby dokázal být poslušný Bohu. Ignác říká, ţe kdo nedokáţe být poslušný 

svému představenému, těţko pak dokáţe být poslušný generálnímu představenému. 

Cvičením se v poslušnosti se vytváří nejen ctnost poslušnosti, kterou Ignác stejně jako 

svatý Augustin povaţoval za nejdŧleţitější, ale také další ctnosti jako je pokora. (Augustin 

tvrdil, ţe poslušnost je matka všech ctností.) 

Dalším dŧvodem pro poslušnost osobám je poslušnost Bohu skrze tyto osoby. Je to 

projev úcty k Bohu a zároveň zpŧsob, jak si u něj získat zásluhu. Poslušností a sluţbou lidem 

(bliţním) křesťan projevuje poslušnost a sluţbu Bohu. Proto v Konstitucích a dopisech Ignác 

říká, ţe se má poslouchat kvŧli Kristu a pro Krista. Tím navazuje na pavlovskou tradici pojetí 

všech křesťanŧ jako „jednoho těla“
 706

. 

„Jedno tělo“ tvořené všemi křesťany samozřejmě zahrnuje instituci církve. Podle 

Ignáce je v církevní instituci obsaţen stejný Duch jako v Kristu. Kristus a křesťanská církev 

v jeho představách vystupují jako snoubenci či manţelé.
707

 

V tomto pojetí církve jako „jednoho těla“, kdy Kristus je jeho hlavou, má také pŧvod 

Ignácova hierarchická podřízenost v rámci Tovaryšstva a zvláštní poslušnost papeţi 
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(„náměstku Krista“). Tím se podle Ignáce zajišťovalo zprostředkování Boţí vŧle tovaryšŧm. 

Zvláštní poslušnost papeţi má tedy jak význam právně-organizační, tak „charismatický“.
708

 

Tovaryši se svým čtvrtým slibem dávají plně k dispozici papeţi, rozhodnuti 

uposlechnout stanovené poslání. Podstatou jezuitské poslušnosti je tedy „disponibilita pro 

apoštolské poslání“
709

, která má pomoci lépe šířit křesťanskou víru a podle Ignáce pomáhat 

získávat lidi „pod prapor Krista“
710

. 

7.6.2 Poslušnost Bohu podle mytologické tradice Bible 

Podle ţidovsko-křesťanské mytologické tradice mají být lidé poslušní Bohu, protoţe 

On je stvořil k obrazu svému. To však také znamená, ţe lidé dostali svobodu rozhodování a 

měli být Bohu poslušní z vlastní vŧle a lásky k němu. Prvním hříchem porušili tuto rovnováhu 

a byli Bohem vyhnáni z Ráje. Stali se otroky hříchu. Obnovením pŧvodní poslušnosti Bohu 

na zemi se křesťané (a ţidé) snaţí o svŧj návrat ke Stvořiteli a o obnovu svobody bez hříchu 

ve vzájemné lásce s Bohem. 

Křesťané navíc věří ve svou spásu skrze Kristovo ukřiţování a v jeho apoštolské 

poslání. Podle Nového zákona mají Krista napodobovat v dobrém chování a poslušnosti Bohu, 

následovat tím jeho příkladu, aby mohli být skrze něj a jeho vykupitelský čin spaseni. 

Touto mytologickou tradicí byl Ignác jako křesťan ovlivněn a projevuje se v jeho díle. 

Proto ve všech svých textech stanovuje stejný základ, ţe jediným a pravým cílem člověka má 

být chvála Boha a spása duše. Proto poţaduje nezaujatost ke světu a místo vázání se ke 

stvořeným a pomíjivým věcem, se snaţí ve všem spatřovat Boha. Proto také povaţuje za 

dobré být Bohu poslušný. Poslušnost je pro něj ctností, která pomáhá člověku přiblíţit se 

k Bohu a k jeho dokonalé svobodě
711

. (To je v souladu s Písmem, např. 1. List Petrŧv: „Jste 

svobodni, ale ne jako ti, jimţ svoboda slouţí za plášť nepravosti, nýbrţ jako sluţebníci 

Boţí.“
712

) 
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7.6.3 Poslušnost Bohu podle principu interiorizace 

Poslušnost Bohu znamená pro Ignáce sladit vlastní lidský úsudek a vŧli s dobrým 

Boţím úsudkem a vŧlí. Vnitřně chtít a cítit totéţ, co chce On. Tím získává člověk svou 

svobodu nejen z hlediska biblicko-mytologického, ale také z hlediska Ignácova principu 

interiorizace v „dokonalé poslušnosti“. 

Ignacio Iparraguirre mluví ve svých poznámkách k Ignácovu dílu o tom, ţe 

„Svobodná vŧle se zdokonaluje sladěním s Boţskou vŧlí skrze poslušnost.“
713

  

7.6.4 Poslušnost Bohu a svoboda v mystickém „odevzdání se“ 

Podle křesťanské mystické tradice spočívá svoboda člověka v dobrovolném 

„odevzdání se“ Bohu. Bŧh chce, aby se mu člověk odevzdal celý. Má odevzdat celou svou 

vŧli a svobodu, ale z vlastního svobodného rozhodnutí. Kdyţ dosáhne úplného sebezapření, 

ţije ve spojení s Bohem. To je podstata křesťanské mystické cesty. Ignác ve svých dílech míří 

přímo k této podstatě, má ji stále na zřeteli. Jeho výjimečnost spočívá v tom, jak dokázal tento 

princip předávat ostatním. 

Sebezapření v „odevzdání se“ Bohu, je vlastně Ignácova „dokonalá poslušnost“. Touto 

„dokonalou poslušností“ Bohu se přiblíţí úsudek a vŧle člověka k úsudku a vŧli Boha. 

A protoţe Bŧh je svobodný, mystik tímto zpŧsobem mŧţe vystoupit blíţe k jeho boţské 

svobodě. 

Z naší analýzy vyplývá, ţe i kdyţ mluví Ignác o poslušnosti, ve skutečnosti myslí 

křesťanskou svobodu. Poslušnost a svoboda je v jeho pojetí totéţ, protoţe „dokonalá 

poslušnost“ plodí pravou svobodu v lásce k Bohu. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsme si předsevzali prozkoumat pojetí svobody a poslušnosti 

v díle španělského mystika svatého Ignáce z Loyoly. Zajímalo nás, v jakém vzájemném 

vztahu Ignác vnímá svobodu a poslušnost člověka. Rozhodli jsme se také sledovat zpŧsob 

uměleckého ztvárnění jeho myšlenek a shrnout to nejpodstatnější z jeho díla s cílem upozornit 

na hodnotu jeho literárního odkazu v rámci mystické literatury. 

Při analýze Ignácova pojetí svobody a poslušnosti jsme čerpali z jeho tří 

nejdŧleţitějších knih (Duchovní cvičení, Konstituce, Vlastní ţivotopis) a ze dvou dopisŧ o 

poslušnosti („Otcŧm a bratrŧm z Gandíy“ z roku 1547 a „Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ 

z roku 1553). 

Od počátku bylo jasné, ţe poslušnost měla pro Ignáce z Loyoly obrovský význam. 

Určil ji jako nejdŧleţitější ctnost pro řád Tovaryšstva Jeţíšova, za jehoţ zakladatele je 

povaţován, a učil své řeholní bratry tuto ctnost pěstovat. Zároveň v době, kdy ještě v církvi 

dozníval spor mezi Lutherem a Erasmem o svobodnou vŧli člověka, Ignác jasně mluvil o vŧli 

svobodné. Svým pojetím člověka v jádru svobodného pokračoval v křesťanské katolické 

tradici a svým apoštolským zaujetím předčil on i jeho řád všechny své současníky. 

Z námi vypracované analýzy vyplývá, ţe poslušnost se rodí ze svobodného rozhodnutí 

„být poslušný“ a ţe existují tři základní úhly pohledu na danou problematiku. Za prvé, 

z hlediska principu interiorizace příkazu. Za druhé, z hlediska ţidovsko-křesťanské a 

křesťanské mytologické tradice. A za třetí, z hlediska mystického „odevzdání se“. 

Princip interiorizace příkazu, tedy jeho zvnitřnění nebo vnitřní přijetí, Ignác poměrně 

podrobně popisuje v dopise „Otcŧm a bratrŧm z Gandíy“, kde mluví o tzv. „dokonalé 

poslušnosti“. V „dokonalé poslušnosti“ je úsudek a vŧle člověka, který plní příkaz, ve shodě 

s úsudkem a vŧlí osoby, která přikazuje. Nejenţe tento člověk chce svou vŧlí příkaz splnit, ale 

také cítí totéţ co osoba, která přikazuje. Interiorizací rozkazu člověk získává vnitřní svobodu 

pro jeho vykonání. Tento princip je všeobecný a nemusí být spojován s náboţenskou vírou. 

Ignácova poslušnost a svoboda má však především duchovní a mystický rozměr 

zaloţený na biblické tradici, na učení Tomáše Akvinského o vnitřním zákonu Boţí lásky a na 

učení svatého Augustina o potřebnosti vnějších zákonŧ. 

Podle ţidovsko-křesťanské mytologické tradice je poslušnost Bohu návratem ke 

svobodě. Je to obnova pŧvodního uspořádání světa, kdy člověk poslouchal Boha, který jej 

stvořil. Prvním hříchem lidí bylo toto uspořádání narušeno, lidé byli vyhnáni z Ráje a stali se 

otroky hříchu. Poslušnost Bohu, jehoţ vŧle je dokonalá a dobrá, je má od hříchu osvobodit. 
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Proto Ignác z Loyoly usilovně hledal Boţí vŧli. Chtěl být poslušný Bohu, protoţe to 

povaţoval za cestu ke svobodě a spáse duše. Své osobní hledání Boţí vŧle popisuje ve 

Vlastním ţivotopise formou vyprávění. V Duchovních cvičeních formuluje postupy k odhalení 

Boţí vŧle pomocí nazírání, rozjímání, modliteb a jiných duchovních cvičení. V Konstitucích 

často odkazuje na Boţí vŧli ukrytou ve svědomí člověka pomocí formulací typu kdyţ se 

„bude zdát, ţe to je k větší slávě Boha“
714

. 

Křesťanská mytologická tradice se zakládá na víře v Boţího Syna, Jeţíše Krista, a ve 

spasitelskou moc jeho ukřiţování. Podle Listŧ apoštola Pavla nachází člověk novou svobodu 

v Kristu, to znamená v křesťanském ţivotě podle Boţí vŧle. Ignác se těmito Listy nechal 

inspirovat při vykládání poslušnosti svým řádovým bratrŧm. V Konstitucích formuloval jeden 

ze svých nejdŧleţitějších postupŧ k vytvoření „dokonalé poslušnosti“ uvnitř řádu, „vidět“ 

v představeném Krista a poslouchat kvŧli Kristu. V Duchovních cvičeních pouţil v souladu 

s křesťanskou tradicí postavu Krista jako vzor dobra, protikladem tohoto vzoru jsou vlastní 

hříchy čtenáře/exercitanta. 

Mystické „odevzdání se“ Bohu v úplném sebezapření je podle tradiční křesťanské 

mystiky začátkem svobody člověka. Mystik se stává svobodným, kdyţ se zbaví všech 

„neuspořádaných náklonností“, tedy konkrétních vazeb ke světským věcem. Jedinou 

náklonností pak zŧstává láska k Bohu, která určuje vše ostatní. Aby se mystik mohl stát 

svobodným s Bohem, musí se nejprve dokázat vzdát veškeré vlastní svobody, která pramení 

z něj samotného. Tedy musí být poslušný Bohu a jednat podle jeho vŧle vţdy a ve všem. 

Ignác proţíval tyto mystické zkušenosti a promítal je do svých textŧ, především do knihy 

Duchovních cvičení. 

Z výše uvedeného jsme došli k závěru, ţe v pojetí svatého Ignáce z Loyoly jsou 

poslušnost a svoboda v podstatě slučitelnými pojmy ve smyslu hluboké vnitřní svobody podle 

křesťanské tradice. Kdyţ Ignác mluví o poslušnosti, myslí tím také zároveň křesťanskou 

svobodu v lásce k Bohu. 

Chtěli bychom ještě poznamenat, ţe René Fülöp-Miller dal tuto problematiku svobody 

a poslušnosti podle Ignáce z Loyoly do souvislosti s myšlenkou Sigmunda Freuda
715

, ţe 
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člověk zároveň touţí být svobodný i poslouchat: „o čtyři sta let dříve neţ Freud, porozuměl 

[Ignác z Loyoly] dvojaké tuţbě člověka být svobodný a zároveň mít dovolení poslouchat.“
716

 

Nyní přistoupíme k dalšímu cíli této práce a zhodnotíme literární odkaz Ignáce z 

Loyoly. Zařadit zmiňovaná díla do literárních ţánrŧ je téměř nemoţné. Dŧvod je prostý, 

Ignácovým primárním záměrem nebylo psát literární díla, ale poskytnout ostatním tovaryšŧm 

vedení na jejich duchovní cestě. Literární rovina jeho textŧ vznikla sekundárně. Dnes mŧţeme 

jeho texty číst a obdivovat vyjadřovací schopnosti pro ztvárnění vnitřního duchovního světa 

katolického křesťana šestnáctého století. 

Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, všechny tři námi studované knihy spolu úzce 

souvisí. Propojuje je podstata křesťanské svobody v poslušnosti Bohu a Ignácŧv pedagogický 

záměr. Přesto je kaţdá z nich zpracována úplně jinak a vyuţívá jiné postupy předávání 

zkušeností. 

Duchovní cvičení jsou dŧmyslně sestaveným souborem pokynŧ a námětŧ k Ignácově 

metodě mystického rozjímání. Jen praxe zřejmě umoţní jejich úplné pochopení. Přesto je i 

pouhý čtenář mŧţe číst se zaujetím, protoţe mu poskytují prostor pro jeho vlastní imaginaci a 

proţívání uvnitř vlastní duše. Ať uţ je to smyslově bohaté „Rozjímání o pekle“, nové náhledy 

na Kristŧv ţivot nebo známé „Rozjímání o dvou praporech“, vţdy je hlavním Ignácovým 

poţadavkem vztahovat věc sám k sobě a získat tím vlastní duchovní zkušenost. Gaston 

Fessard přirovnává Duchovní cvičení ke katedrále vystavěné promyšleným a přesně 

zacíleným sestavením jednotlivých cvičení kolem volby. Ta je hlavním momentem a cílem 

Ignácových Duchovních cvičení. Exercitanti si s jejich pomocí mají zvolit vlastní ţivotní 

cestu v následování Boţí vŧle. 

Konstituce jsou hlavním organizačně-právnickým dokumentem Tovaryšstva Jeţíšova, 

jejichţ přínos pro studium literárního vyjadřování je ten, ţe zároveň zahrnují zkušenost Boha 

a neustálé hledání Boţího záměru. Poslušnost je jejich hlavním poţadavkem, ale vţdy je 

vyţadována v rámci lásky k Bohu. 

Autobiografické vyprávění Vlastního ţivotopisu zachycuje Ignácŧv duchovní vývoj 

v dynamice poutnické cesty. Je to vyprávění z odstupu mnoha let. Ignác v něm popisuje 

srozumitelná a faktická pozorování vlastní duše. 
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Ignác z Loyoly v těchto třech knihách zanechal svým řádovým bratrŧm komplexní 

výchovné dílo s přirozenými a nenásilnými postupy předávání duchovních zkušeností. 

Pouţívá v nich tři rŧzné zpŧsoby, jak dosáhnout jediného cíle, najít uvnitř vlastního 

duchovního světa vŧli Boţí. Přitom vţdy respektuje individualitu tovaryšŧ a dává prostor 

jejich vlastnímu proţívání. Konstituce jsou pravidla nejen pro vnější organizaci Tovaryšstva 

Jeţíšova, ale také pro vnitřní duchovní svět. Mají udrţet jednotu duchovního směřování 

tovaryšŧ ke stejnému cíli. Vlastní ţivotopis potvrzuje toto směřování formou ţivotního 

příběhu, který je zdrojem inspirace a poučení o hledání Boţí vŧle a o nutné vytrvalosti v 

duchovní práci mystika. Je také náhledem na uplatňování mnoha řádových pravidel v praxi 

všedního dne a svědectvím o tom, jak Ignác postupně dospěl ke svým závěrŧm. Duchovní 

cvičení nejsou nic jiného neţ mystická praxe, která plně ukotvuje dané principy v samotné 

duši tovaryše. Ignác z Loyoly nechtěl z tovaryšŧ vytvořit loutky, které budou jednat proti 

svému přesvědčení. Chtěl, aby se kaţdý snaţil pochopit, proč musí svŧj úkol splnit a přijal 

jeho splnění za svŧj vlastní cíl. 

Dílo Ignáce z Loyoly obsahuje všechny typické znaky španělské mystiky: 

vychvalování Kristova lidství, lidský individualismus, obranu učení o svobodné vŧli a dŧraz 

na skutky milosrdenství v aktivní činnosti.
717

 

Jeho přínosem pro mystickou literaturu bylo to, ţe kladl obzvláštní dŧraz na vlastní 

zkušenosti a proţívání jedince (tedy i čtenáře) a na jeho individualitu. Čtenář při kaţdém čtení 

znovu vytváří Ignácovo dílo ve vlastním vnitřním světě. Ignác z Loyoly nepopisoval 

dopodrobna své extatické záţitky, ale spíše mystiku všedního dne a usilovné hledání Boţí 

vŧle. Jak říká Gaston Fessard: „Vţdyť Ignác si nekladl za cíl nic jiného neţ naučit nás úzce 

spojovat náboţenskou pravdu a praktický ţivot.“
718
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RESUMEN 

 

La cuestión de la libertad y la obediencia en la obra de San Ignacio de Loyola 

 

El presente trabajo analiza la cuestión de la libertad y la obediencia en la obra del 

místico español San Ignacio de Loyola. Hemos estudiado las relaciones entre la libertad y la 

obediencia del hombre aprovechando la información de la obra del Santo. Por lo tanto, 

decidimos también explorar la expresión artística de sus pensamientos y resumir lo más 

importante con la intención de hacer observar su aportación literaria en el marco de la 

literatura mística. 

La base de nuestro análisis son las tres obras más importantes de San Ignacio de 

Loyola (Ejercicios espirituales, Constituciones, Autobiografía) y sus dos cartas de la 

obediencia (“A los padres y hermanos de Gandía“ de 1547 y “A los padres y hermanos de 

Portugal“ de 1553). 

Desde el principio de este trabajo estaba claro que la obediencia tenía para el santo un 

significado enorme. Es la virtud más importante para la Compañía de Jesús cuyo fundador fue 

él mismo y enseñó a sus miembros a practicarla. Al mismo tiempo, en la época de la reforma 

religiosa y tras la disputa entre Lutero y Erasmo sobre el libre albedrío, San Ignacio habló 

obviamente de la libertad del hombre. Con esto, continúo con la tradición católica pero con su 

ímpetu apostólico él y su orden superaron a todos los coetáneos.   

Del análisis resulta que la obediencia nace de la libre decisión de “ser obediente” y 

que la problemática se puede enfocar desde tres puntos de vista. Primero, la interiorización 

del mandato. Segundo, la tradición judeo-cristiana y cristiana mitológica. Tercero, la entrega 

mística. 

La interiorización del mandato, es decir, su adopción interior la describe San Ignacio 

en su carta “A los padres y hermanos de Gandía“ donde habla de la “obediencia perfecta”. La 

“obediencia perfecta” es, según el santo, un estado del alma cuando el juicio y la voluntad del 

hombre que obedece coincide con el juicio y la voluntad del que manda. El hombre no solo 

quiere con su voluntad ejecutar el mandato, sino también siente lo mismo que el que manda. 

Mediante la interiorización del mandato gana el hombre la libertad interior para la ejecución. 

El principio de la interiorización del mandato es universal y no tiene que estar unido con la fe 

religiosa. 
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No obstante, la obediencia y la libertad en el pensamiento de San Ignacio tiene sobre 

todo una dimensión espiritual y mística basada en la tradición bíblica y también en la doctrina 

de Santo Tomás de Aquino sobre la ley del amor divino y en la doctrina de San Agustín sobre 

la necesidad de las leyes humanas exteriores. 

Según la tradición mitológica judeo-cristiana, la obediencia a Dios es la vuelta a la 

libertad ya que de este modo se renueva la armonía original del mundo cuando el hombre 

obedecía a Dios, su Creador. Conformándose a la voluntad divina, el hombre puede librarse 

de sus pecados y encontrar la libertad en el amor divino. De conformidad con esta idea, San 

Ignacio de Loyola llevó una vida dominada por la búsqueda de la voluntad divina. En su 

Autobiografía describe esta búsqueda de Dios en forma de relato. Los Ejercicios espirituales 

nos dan varios métodos místicos para reconocer la voluntad divina. En las Constituciones 

muchas veces usa frases tipo: “quando le paresciere será a mayor gloria de Dios nuestro 

Señor”
719

, para expresar la necesidad de buscar lo que Dios quiere. 

La tradición mitológica cristiana se basa en la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, y en el 

valor redentor de su crucifixión. Las Cartas de San Pablo, Apóstol, dicen que el hombre puede 

encontrar la libertad viviendo “en Cristo”, o bien, viviendo una vida cristiana conforme a la 

voluntad de Dios. San Ignacio se inspiró en las Cartas paulinas para enseñar la “obediencia 

perfecta” a los miembros de la Compañía de Jesús. En las Constituciones plantea uno de sus 

métodos para obedecer más interesantes: “ver” a Cristo en el director y obedecer por Él. En 

los Ejercicios espirituales usa la persona de Cristo como un ejemplo de la bondad. La 

antítesis de esta Bondad divina son los pecados del lector/ejercitante. 

La entrega mística a Dios en la abnegación total de sí mismo es el principio de la 

libertad del hombre a la manera de la mística cristiana tradicional. El místico está libre al 

quitar todos los afectos desordenados, entonces, el único afecto que le queda es el amor a 

Dios que define todo lo demás. Para que el místico pueda estar libremente con Dios, tiene que 

renunciar a toda su propia libertad primero. Es decir, obedecer a Dios. San Ignacio de Loyola 

adquirió estas experiencias y las reflejó en sus escritos, principalmente en los Ejercicios 

espirituales. 

Relacionando todos estos factores, llegamos a la conclusión de que los conceptos de la 

obediencia y la libertad de San Ignacio de Loyola son compatibles en el sentido de la libertad 

interior según la tradición cristiana. Cuando San Ignacio habla en su obra de la obediencia, al 

mismo tiempo suele también pensar en la libertad cristiana en el amor hacia Dios. 
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Quisiéramos también acotar que René Fülöp-Miller vinculó esta problemática de la 

libertad y la obediencia de San Ignacio de Loyola con la idea de Sigmund Freud de que el 

hombre desea obedecer libremente: “cuatrocientos años antes de Freud, [Ignacio de Loyola] 

había comprendido el anhelo dual del hombre de ser libre y, al mismo tiempo, de serle 

permitido obedecer.”
720

 

Ahora pasamos a valorar la herencia literaria de San Ignacio de Loyola. Encuadrar sus 

obras en los géneros literarios es casi imposible por una simple razón, su intención primaria 

no fue crear obras literarias, sino brindar una dirección espiritual a los miembros de la 

Compañía de Jesús. El nivel literario de sus escritos surgió de forma secundaria. Hoy 

podemos leer sus textos y admirar sus recursos expresivos para presentar el mundo interior 

del hombre católico del siglo XVI. 

Aunque no parece a primera vista, los tres libros que hemos estudiado se relacionan 

entre sí. Los une el fundamento de la libertad cristiana en la obediencia a Dios y el propósito 

pedagógico. Sin embargo, cada uno aprovecha diferentes métodos de transmitir experiencias. 

Los Ejercicios espirituales desvelan el sistema de la contemplación mística de San 

Ignacio. Se dice que solo se puede llegar a comprender toda su importancia mediante la 

práctica. Aun así el simple lector puede leerlos con interés porque le ofrecen espacio para su 

propia imaginación y experiencia dentro de su alma. Sea “La meditación del infierno” con sus 

cinco sentidos del hombre, sean los nuevos puntos de vista sobre la vida de Cristo o “La 

meditación de dos banderas”, la exigencia principal de San Ignacio es siempre reflexionar en 

relación a sí mismo para obtener una experiencia propia. Gaston Fessard dice que los 

Ejercicios espirituales de Loyola son como una catedral edificada de los ejercicios y 

meditaciones cuyo núcleo es la elección. Es el momento clave del libro mediante el cual los 

ejercitantes deberían elegir un modo de vida nuevo conforme a la voluntad de Dios. 

Las Constituciones son el principal documento jurídico de la Compañía de Jesús. Su 

aportación literaria consiste en implicar la experiencia de Dios y la búsqueda de su voluntad. 

La obediencia es su exigencia principal pero siempre se pide en el marco del amor hacia Dios. 

La Autobiografía es un relato autobiográfico que refleja el desarrollo espiritual de San 

Ignacio de Loyola en la dinámica del camino de peregrinación. Leyendo sobre algunas etapas 

más importantes de la vida del Santo, el lector puede observar sus elecciones y el desarrollo 

espiritual de su alma. 
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San Ignacio de Loyola dejó en estos tres libros mencionados una compleja obra 

pedagógica a los miembros de la Compañía de Jesús. En cada libro usa un método un poco 

diferente pero siempre dirigido hacia el mismo objetivo, encontrar la voluntad de Dios dentro 

del mundo interior propio. Respeta la individualidad humana y facilita vivencias interiores 

personales. Las Constituciones definen las reglas no solo para la organización exterior de la 

Compañía de Jesús, sino también para el mundo interior de sus miembros con la finalidad de 

mantener la unidad espiritual. La Autobiografía afirma los objetivos mencionados mediante el 

relato de vida del Santo que es la fuente de inspiración en la búsqueda de la voluntad divina. 

Sus seguidores pueden aprender la necesidad de perseverar en el esfuerzo místico y el modo 

de implementar las reglas de la Compañía en la práctica. Es también el testimonio sobre la 

vida de San Ignacio. La mística experimental de los Ejercicios espirituales fortifica estos 

principios en el alma de cada miembro de la Compañía de Jesús. 

La obra de San Ignacio de Loyola contiene todos los rasgos típicos de la mística 

española: la exaltación de la Humanidad de Cristo, el individualismo humano y el defender la 

doctrina del libre arbitrio, la vida activa y el hacer obras de caridad creyendo que es el camino 

para llegar a Dios.
721

 

La aportación más notable de San Ignacio de Loyola a la literatura mística fue que 

hizo hincapié en la experiencia interior propia y en las vivencias e individualidad del hombre. 

El lector crea su propio mundo imaginario interior con cada lectura. 

No describió detalladamente sus éxtasis místicos, sino la mística de la vida cotidiana y 

la búsqueda afanosa de la voluntad de Dios. Como dice Gaston Fessard: “Ya Ignacio no se 

propuso como meta nada diferente de enseñarnos unir estrechamente la verdad religiosa y la 

vida cotidiana.”
722
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SUMMARY 

 

The Question of Liberty and Obedience in the Work of Saint Ignatius of Loyola 

 

The thesis investigates the question of liberty and obedience in the works of Saint 

Ignatius of Loyola. The aim was not only to analyze the topic, but also to offer a basic survey 

of the literary heritage left behind the great Spanish mystic Ignatius of Loyola. 

Three of his most important works (Spiritual Exercises, Constitutions and 

Autobiography) and two letters dealing with obedience (“To Fathers and Brethren of Gandia” 

from the year 1547 and “To Fathers and Brethren of Portugal” from the year 1553) have been 

used as the sources and analyzed. 

In his works we observed that he had attributed great importance to obedience and he 

had also determined it to be the most important virtue of the Society of Jesus. Despite that, we 

gradually revealed his interpretation of a free human being which, in the intricate period of 

the European religious crisis of the 16th century, meant to carry on Christian Catholic 

traditions.  

The result of our analysis is that the obedience originates in the free decision “to be 

obedient “ and that there are three basic viewpoints of the topic. The first one emerges from 

the principle of the internalization of the command. The second one is based on the Judaic-

Christian and Christian mythological traditions. And the third one evolves from the mystical 

bow to God´s will. 

We have concluded that in Saint Ignatius´ interpretation the obedience and liberty are 

basically compatible notions in the sense of deep internal freedom according to Christian 

traditions. If treating the obedience, Saint Ignatius also contemplated the Christian freedom to 

love God. 

Considering the literary heritage of Saint Ignatius of Loyola we have to admit that 

there is a lack of the primaeval desire to create a literary work. Nevertheless, the investigated 

texts can be recognized as a particular literary genre which is difficult to classify, but which 

involves a discreet educational aim. 

Ignatius´ contribution to the mystic literature was the fact that he emphasized one´s 

own experience (and at the same time the reader´s experience) as the experience of an 

autonomous personality. Rather than to describe in detail his own ecstatic feeling he aspired 

to capture a day-to-day mysticism and his intensive pursuit of God´s will.  
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In his Spiritual Exercises he suggested the readers some space for their own 

imagination and experience. Despite the Constitutions being an establishing document, they 

reflect the experience of God and a permanent pursuit of God´s aim. Saint Ignatius´ narration 

in his Autobiography portrays his spiritual evolution with the dynamics of a life pilgrimage. 
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SHRNUTÍ 

 

Otázka svobody a poslušnosti v díle svatého Ignáce z Loyoly 

 

Naše diplomová práce se zabývá otázkou svobody a poslušnosti v díle svatého Ignáce 

z Loyoly. Cílem, který jsme si kladli, nebylo jen analyzovat tuto otázku, ale také podat 

základní přehled o literárním odkazu, který nám španělský mystik Ignác z Loyoly zanechal. 

Při analýze jsme čerpali z jeho tří nejdŧleţitějších knih (Duchovní cvičení, Konstituce, 

Vlastní ţivotopis) a ze dvou dopisŧ o poslušnosti („Otcŧm a bratrŧm z Gandíy“ z roku 1547 a 

„Otcŧm a bratrŧm z Portugalska“ z roku 1553). 

V jeho díle jsme pozorovali, ţe poslušnosti přikládá obrovský význam, určil ji také za 

nejdŧleţitější ctnost řádu Tovaryšstva Jeţíšova. Přesto jsme postupně odkrývali jeho pojetí 

svobodného člověka, čímţ v komplikované době evropské náboţenské krize 16. století 

pokračoval v křesťanské katolické tradici. 

Z námi vypracované analýzy vyplývá, ţe poslušnost se rodí ze svobodného rozhodnutí 

„být poslušný“ a ţe existují tři základní úhly pohledu na danou problematiku. Za prvé, 

z hlediska principu interiorizace příkazu. Za druhé, z hlediska ţidovsko-křesťanské a 

křesťanské mytologické tradice. A za třetí, z hlediska mystického „odevzdání se“. 

Došli jsme k závěru, ţe v pojetí svatého Ignáce z Loyoly jsou poslušnost a svoboda 

v podstatě slučitelnými pojmy ve smyslu hluboké vnitřní svobody podle křesťanské tradice. 

Kdyţ Ignác mluví o poslušnosti, myslí tím také zároveň křesťanskou svobodu v lásce k Bohu. 

Co se týká literárního odkazu Ignáce z Loyoly, uznáváme, ţe primární touha tvořit 

literární dílo chybí. Přesto povaţujeme námi zkoumané texty za určitý těţko zařaditelný druh 

literatury s nenásilným pedagogickým záměrem. 

Ignácovým přínosem pro mystickou literaturu bylo to, ţe kladl obzvláštní dŧraz na 

vlastní zkušenosti jedince (tedy i čtenáře) a na jeho individualitu. Nepopisoval dopodrobna 

své extatické záţitky, ale spíše mystiku všedního dne a usilovné hledání Boţí vŧle. 

V Duchovních cvičeních připravil čtenáři náměty, aby dal prostor jeho vlastní 

imaginaci a proţívání. Konstituce jsou sice organizačním dokumentem, ale zároveň zahrnují 

zkušenost Boha a neustálé hledání Boţího záměru. Autobiografické vyprávění Vlastního 

ţivotopisu zachycuje Ignácŧv duchovní vývoj v dynamice poutnické cesty. 
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