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Omnia ad majorem Dei glóriám. " 

* „Vše pro větší slávu Boží." (heslo jezuitu) 



„Pokud byste očekávali, že při setkání s jezuitou uvidíte černou 

středověkou postavu s dlouhými vousy, se zachmuřenou a vyzáblou tváří, 

s přimhouřenýma očima, s hlavou sklopenou k zemi a s jezuitským 

kloboukem nad ní, pak se takového setkání nedočkáte. A přesto jste již 

mnoho jezuitů viděli, aniž o tom víte. Určitě jste je viděli na mnoha 

fotografiích, ale ještě více v televizi, filmech, divadlech, při mších 

v kostele, při shromáždění věřící mládeže stejně jako při návštěvě 

papeže." 

NOVOTNÝ, J.; POLÁK, F. Tajné dějiny jezuitů. Praha : Adonai, 2001, s. 5. 

„Kultura a vzdělanost byla jejich silou. Tak se prosadili i 

v Čechách, kam přišli v roce 1556. Přesto jezuité zůstávají pro 

mnohé symbolem tmářství a barbarství." 

МОСЕК, M. Jezuité: nepřišli jen jako paliči knih. MF Dnes, 29. duben 2006, 

sešit B7. 
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Úvod 

V českém povědomí jsou jezuité zapsáni jako krutí pobělohorští 

inkvizitoři a nesmlouvaví paliči knih. Tyto soudy, mající své kořeny 

hluboko v 19. století a z ideologických důvodů udržované při životě i 

komunistickým režimem, přetrvávají v naší společnosti dodnes. Na knižní 

trh však naštěstí přichází množství odborných i populárně vědeckých 

publikací, které se snaží na základě studia dosud neprobádaných 

pramenů a na základě nové interpretace těch starých proniknout do 

jezuitské problematiky a představit ji čtenáři v objektivním světle. 

Existuje mnoho způsobů, jak na Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho činnost 

pohlížet; sám se ztotožňuji s názorem Jana Hellera (viz s. 108), který říká, 

že je třeba rozlišovat mezi jezuity před rokem 1773 a po něm. 

Zjednodušeně řečeno, jezuitům ublížilo, že se v boji proti postupující 

reformaci nechali příliš zatáhnout do politikaření a (po)zapomněli na své 

apoštolské poslání zakotvené v Konstitucích a schválené papežskou 

bulou. Po zrušení řádu pak mnozí jezuité prošli „hlubokou katarzí" a 

prozřeli. 

Ignác z Loyoly vybudoval svou „Societas" na principu maximální 

poslušnosti, kterou znal více než dobře v rámci svého předchozího 

povolání vojáka. „Jezuité a poslušnost" - to je také hlavní téma této 

diplomové práce s podtitulem „Manipulace a brainwashing u Tovaryšstva 

Ježíšova?" Zde bych chtěl upozornit, že celý název, jak vidno, je 

zakončen otazníkem, tedy v žádném případě nemám v úmyslu odsoudit 

jezuity hned na začátku jako manipulátory v negativním slova smyslu, 

nebo je definitivně stavět do úlohy „vymývačů mozků". 

Z pozice ateisty se ve čtyřech kapitolách pokusím nezaujatě 

vypozorovat a popsat jezuitskou poslušnost, prostředky к jejímu dosažení 

a utužování, také se zaměřím na manipulaci (opakuji, že tímto termínem 

nechápu jen negativní působení!) a brainwashing (?) v hlavních oblastech 

činností Tovaryšstva, kdy samozřejmě neopomenu ani vynikající jezuitské 
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školství a neméně významnou misijní činnost. Při pronikání do načrtnuté 

problematiky jsem cítil nutnost (možná i povinnost) čtenáře stručně 

seznámit s osobou Ignáce z Loyoly a s Tovaryšstvem Ježíšovým jako 

takovým, zároveň též vysvětlit v základu nahlížení jezuitů na svobodu 

vůle a morálku, protože všechny tyto aspekty souvisejí s termíny 

obsaženými v poněkud delším titulu diplomové práce. Kdybych tak 

neučinil, bylo by to, domnívám se, jako začít stavět dům od střechy. 

Tovaryšstvo Ježíšovo se totiž nenalézá v nějakém myšlenkovém 

vzduchoprázdnu, nýbrž spočívá na dokonalé soustavě filosofických, 

psychologických a teologických idejí, které se snažím čtenáři 

zprostředkovat. 

Položme si tedy dvě zásadní otázky: Používali/používají jezuité 

brainwashingu jako výchovně vzdělávací metody nebo 

nepoužívali/nepoužívají? Byli/jsou členové Tovaryšstva tajemnými 

(temnými) sektáři nebo jim bylo/je křivděno? 

Při sestavování této práce jsem použil prameny starší i novější, a pokud 

jsem byl s to je zaznamenat, pak i ty nejnověji vyšlé do října roku 2006. 

Cituji jednak z pramenů jezuitům nakloněných, jednak z pramenů 

vzešlých z per zarytých odpůrců jezuitů či jejich odpadlíků, třetí skupinu 

tvoří prameny, které si kladou za cíl být objektivní, nestranné. Zejména 

v druhé kapitole nechávám promlouvat jezuitského odpadlíka Tondiho, 

prostor jsem věnoval i postřehům pánů Novotného a Poláka, autorů 

naprosto neuvěřitelné a chorobně fantazírující knihy „Tajné dějiny jezuitů', 

která je beztak pouze doplněným překladem původního spisu exjezuity 

Edmonda Parise a o které se výstižně vyjádřila Ivana Čornejová ve svém 

„Tovaryšstvu Ježíšovď (s. 245). Citace těchto dvou autorů uvádím jen pro 

ilustraci, a byť se většinou nejedná o žádné zásadní výroky, prosím 

čtenáře, aby jejich slova bral spíše s rezervou. Naopak přínosné jsou 

knihy (a v nich obsažené informace) od K. Taylorové, A. Raviera, R. 

Fülöpa-Millera a I. Čornejové. A zatímco noví „Jezuité - Misie, mýty, 
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dějiny od J. Wrighta v recenzi I. Čornejové (viz Dějiny a současnost, 

2006, roč. 28, č. 9, s. 45-46) příliš neobstáli, sympatická knížka K. 

Bobkové-Valentové o „Každodenním životě učitele a žáka jezuitského 

gymnázia" je dle mého názoru zdařilým příspěvkem к trendovým dějinám 

každodennosti zacíleným do oblasti pedagogického působení 

Tovaryšstva. 

Jsem si vědom toho, že by někteří historikové mohli namítat, proč jsem 

neprostudoval ten či onen pramen, který považují za zásadní. Vycházel 

jsem z pramenů obecně dostupných s přihlédnutím к mým cizojazyčným 

znalostem. I když jsem v rámci studia dějepisu absolvoval čtyři semestry 

latiny, necítím se být kompetentní z tohoto jazyka překládat. Musel jsem 

si tedy v lepším případě vystačit s němčinou a skromnou angličtinou. 

Diplomovou práci zakončuji sondou do současné jezuitské společnosti, 

jejího poslání a působení, cituji zde odpovědi na otázku: Co si myslíme o 

jezuitech?, které nedávno vyšly ve stejnojmenné publikaci sestavené na 

základě ankety redigované M. Altrichterem. 

Pozn.: Souvislý neuvozený text odlišený kurzívou znamená doslovnou 

citaci. 



Kapitola první 

1. 1 Vymezení pojmů manipulace a brainwashing z hlediska 
pedagogicko-psychologického 

Než započneme samotné vyprávění o jezuitské poslušnosti, bude jistě 

zapotřebí, abychom si definovali dva základní pojmy, s nimiž se 

v diplomové práci přímo či nepřímo setkáme. První pojem, „manipulace", 

je nám vcelku znám, rozumíme jím jednak „způsob zacházení s něčím, 

jednak formu nečestného jednání"1. V sociální psychologii a sociologii 

termín označuje snahu o ovládání myšlení druhé osoby či více osob. 

Manipulátoři používají velmi nemorálních a neférových metod, jejich 

jednání je odborníky považováno za psychické týrání. Manipulace je také 

používána ve veřejném životě - společnosti, politice, ekonomice (včetně 

marketingu, reklamy). Hovoří se též o manipulaci ve výchově či 

manipulativní výchově. Například podle filosofie hnutí TCS2 (Taking 

Children Seriously), které „bere dítě vážně", používají rodiče často jako 

výchovné prostředky pochvalu (praise) a trest (punishment), přičemž 

mnozí experti již dnes tvrdí, že fyzické tresty nejsou efektivními prostředky 

к dosažení změn v chování dítěte a že obojí (pochvala i trest) jsou 

výrazně manipulativní a pro děti škodlivé. Navrhují vyhnout se fyzickému 

trestu a usilují o vytvoření silných citových vazeb mezi rodiči a dítětem, 

kdy kázeň (discipline) bude v souladu s emočními potřebami dítěte. Tato 

ve své podstatě antiautoritativní výchova však stojí v rozporu se zastánci 

Pestalozziho uvažování o svobodě a poslušnosti. Curyšský rodák byl 

přesvědčen o tom, že bez poslušnosti není možná žádná výchova, 

protože ani za nejlepších podmínek nemůžeme dítěti ponechat jeho vůli. 

„Nepotlačovaná volnost" živená přirozenou dětskou bujarostí by totiž 

2 Kol. autorů: Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Praha 1993, s. 146 s.v. 
Viz FITZ-CLARIDGE, S. Introduction to Taking Children Seriously (TCS) [online], c2006, [cit. 2006-10-30]. 

Dostupné z: <http://www.takingchildrenseriously.com/node/48>. 

http://www.takingchildrenseriously.com/node/48


vzhledem к mnoha „rychle působícím okolnostem" znamenala často pro 

dítě smrt. Dítěti je třeba během socializačního procesu vštípit takové 

„dovednosti a zvyky", které se při neomezené svobodě nedají 

vypěstovat.3 

Většina směrů hlásajících svobodu ve výchově čerpají 

z Rousseauových myšlenek svobody v pedagogice. Ale i u Rousseaua je 

tato svoboda omezena určitým řádem, kterým je příroda. A u jezuitů jím 

jsou Konstituce, tedy řádová pravidla ustavující povolání a životní styl, 

vysvětlující a upřesňující pokyny zapsané v řeholi a konkrétní formy jejich 

plnění v životních podmínkách dané doby. 

Podrobnější pojednání vyžaduje druhý pojem v pořadí, a sice termín 

„brainwashing". Na stránkách Velkého sociologického slovníku se 

dočteme, že slovo „brainwashing" pochází z anglického podstatného 

jména „brain" = mozek a slovesa „wash" = mýt a že ho je třeba překládat 

doslova jako „vymývání mozků1, což je „metafora odvozená z čínského 

výrazu pro pročišťování mysli, pro propracovaný, systematický přístup, 

resp. metodu totální přeměny lidské psychiky. Jedná se o systém přesné 

kontroly myšlení, vůle a psychických procesů ovlivňovaného jedince a o 

systém metodických intervencí, sledujících jeho radikální převýchovu, 

restrukturaci jeho osobnosti. Při brainwashingu jde především o to, aby se 

ovlivňovaná osoba zcela zbavila předchozích návyků, zvyklostí, 

myšlenkových soudů a stereotypů, svého původního stylu jednání a 

přijala za svůj nově vnucený soubor myšlenek, přesvědčení, hodnot, 

názorů, někdy i motorických návyků a dovedností. Myšlenková, 

světonázorová a hodnotová konverze má probíhat zpravidla ve třech 

etapách: 1. rozmrazení, tj. naprosté a dokonalé zpochybnění a 

vynulování dosavadních myšlenkových návyků; 2. proměna, tj. 

dobrovolné přijetí nových standard a hodnot; 3. nové zmrazení, 

konsolidace nových témat a hodnot takovým způsobem, že jsou 

3 V i z B E N D L 1998, s. 65. 
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pociťovány jako zcela samozřejmé, platné odjakživa, vlastně původní."4 

Psychologický slovník ještě upřesňuje, že „k významným prvkům 

brainwashingu patří", vedle vyvolání pocitů nejistoty, také „úzkost, strach, 

izolace, hlad, žízeň, tělesné vyčerpání, sugesce pocitů viny, ponížení. 

Techniky psychického nátlaku pocházejí ze starověku, к dokonalosti byly 

dovedeny nacismem, stalinismem a v období korejské války v letech 

1950-1953."5 

Jako příbuzný výraz к brainwashingu uvádí Velký sociologický slovník 

pojem „indoktrinace" (z lat. in = v, ve, na; doctrina = vyučování, 

vzdělanost), znamenající „úsilí zaměřené к slepému a odevzdanému 

přijetí určité doktríny, názoru, systému hodnot a postojů, vedoucí ke 

změně v hodnotové a ideové orientaci a stavící na odmítnutí kritického 

uvažování. Indoktrinace působí nejúčinněji v období dospívání či během 

dlouhodobé izolace."6 

Pedagogický slovník podobně považuje brainwashing za „různé formy 

ovlivňování skupin nebo jedinců, kteří by sami dobrovolně a po kritickém 

zhodnocení jim vnucované postoje, způsoby myšlení a jednání nepřijali. 

Brainwashing má různé podoby (otevřená, skrytá; uvědomovaná, 

neuvědomovaná) a nabývá různé intenzity: od systematického 

jednostranného ovlivňování veřejného mínění (propaganda) přes formy 

zjevně založené na klamání ovlivňovaných (demagogie) až po otevřené 

násilí. Typicky jej využívávají totalitní režimy a sektářské skupiny. 

Demokratická společnost považuje brainwashing za nepřípustný protiklad 

vzdělávání a výchovy."7 

Domnívám se, že obecně lze brainwashing definovat jako vyšší a velmi 

účinnou formu psychologické a ideologické manipulace, zacílenou na 

ovládnutí (formování) myšlení člověka proti jeho vlastní vůli. 

Kol. autorů: Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996, s. 136 s.v., autor hesla Michal Černoušek. 
HARTL; HARTLOVÁ 2000, s. 81 s.v. 
Kol. autorů: Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996, s. 423 s.v., autor hesla Ivan Mucha. 
PRŮCHA; WALTEROVÁ; MAREŠ 2001, s. 26 s.v. 



1. 2 Základní ideje brainwashingu 

Taylorová poznamenává, že „koncept brainwashingu je podle 

psychologů kognitivní i afektivní: těží z rozumu i z emocí."8 Emoce hrají 

v brainwashingu významnou roli, neboť city jsou branou do lidské duše a 

mysli. „Brainwashing má také svou kognitivní složku: vychází z idejí a 

představ, které o sobě máme."9 Taylorová definuje celkem šest idejí, 

které „jsou klíčové pro pochopení metod ovládání mysli."10 

Idea moci 

Moc ve smyslu sociálním je dovednost či schopnost jedné osoby vyvolat 

zamýšlené účinky na chování nebo emoce osoby jiné. Avšak zatímco 

moc Boha je neomezená, moc lidských bytostí je ohraničená na určitou 

oblast, zkrátka „lidé určité věci mohou dělat, ale jiné zase dělat 

nemohou."11 Mít moc znamená mít vliv, ovládat. 

Motivace mocí je podle psychologa Davida McCIellanda, jehož 

Taylorová na tomto místě cituje, založena na „vnitřní potřebě či dispozici 

usilovat o moc nebo touze získat vliv na druhé lidi"12 a vedle potřeby 

dosáhnout úspěchu a touhy zapojit se do společnosti a mít přátele patří 

mezi tři základní motivace, podmiňující naše sociální chování. 

Idea změny 

Jelikož člověk zpravidla nikdy nespolupracuje tak, jak by si jedinec přál, 

disponuje manipulátor tzv. „sociální mocí", tedy schopností působit na 

druhé lidi s cílem měnit jejich názory, postoje a chování. 

TAYLOROVÁ 2006, s. 129. 
Táž, s. 130. 

10 Tamtéž. 
" Tamtéž. 
12 Tamtéž. 
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Idea kauzality (příčinné souvislosti či podmíněnosti) 

„Pokusy o ovlivňování druhých vycházejí z myšlenky, že chování osoby, 

která tyto pokusy podniká, může vyvolat změny u cílové osoby."13 

Na vysvětlenou: Všichni máme nespornou zkušenost se změnami ve 

světě, který nás obklopuje. Denně sledujeme vznik nových věcí nebo 

změnu věcí již existujících. Schopnost postřehnout změnu ale vlastně 

znamená, že jsme schopni jasně odlišit stav před změnou od stavu po 

změně. Kromě těchto dvou stavů můžeme u změny také většinou 

postřehnout, co tuto změnu způsobilo. Žádná věc se totiž nemění sama 

od sebe. Na běžné (prefilosofické) úrovni se zdá, že mezi činitelem 

změny a měněnou (či vznikající) věcí samotnou existuje jistý nutný vztah. 

Činitele, který změnu působí, nazýváme příčina a stav po změně 

nazýváme účinek nebo následek. Vztah mezi těmito dvěma entitami se 

nazývá kauzalita. 

Idea odpovědnosti 

Pokud něco činíme, pak musíme být připraveni přijmout za své činy 

odpovědnost, „která je nezbytná pro přesné zhodnocení zásluh a 

provinění, odměny a trestu."14 Podstatou, zda je ten který čin kriminálním 

skutkem obviněného, se klasicky zabývá soudnictví. Taylorová uvádí, že 

britské právo15 rozlišuje dva komponenty trestného činu: „actus reus" a 

„mens rea", přičemž prvně jmenovaný komponent „zahrnuje vnější 

elementy chování obviněného a stav věcí, který byl tohoto chování 

následkem"16, zatímco druhý komponent „se vztahuje к vnitřním 

elementům jako úmysl obviněného a stav jeho mysli."17 Např. zbraň je 

vnější element, a tudíž součást actus reus, ale útočná zbraň je jakýkoli 

předmět, který osoba, jež ho přechovává, zamýšlí použít ke způsobení 

" TAYLOROVÁ 2006, s. 131. 
Tamtéž. 

15 Také příslušná část projektu Evropské unie Corpus Juris 2000 autorů M. Delmas, Marty a kol. (české vydání 
Brno 2000, překlad J. Fenyk, S. Kloučková) se blíží angloamerickému pojetí znaků trestného c.nu vyvažovaním 
úmyslu a formy činu (mens rea - actus reus, vinná mysl - vinný čin). 

TAYLOROVÁ 2006, s. 132. 
Tamtéž. 
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zranění jiné osobě. Klíčový je tu záměr či úmysl (mens rea). „Není 

proviněním vůči zákonu mít určitý stav mysli. Ne v britském 

zákonodárství,"18 dodává Taylorová. 

Idea „já" 

„Odpovědnost a jednání vyžadují odpovědného činitele. Když 

uvažujeme o lidském jednání, většinou považujeme za danou existenci 

osobnosti („já"), která přijímá vjemy a zdroje myšlenek."19 Vědomí, které 

je základním aspektem osobnosti, může být buď descartovsky „čisté, 

netělesné a nezávislé na hmotném světě", pak bude naše mysl 

„krystalická jako diamant", nebo podobné „bahnu či hlíně", pak bude naše 

mysl „tvárná, propojená s hmatatelnou skutečností, na které je závislá." 

Způsob, jakým je vnímána osobnost („já"), má podstatný vliv na to, jak se 

pohlíží na jakékoli snahy tuto osobnost změnit. „Diamantová mysl" je totiž 

mnohem méně schopná změny než „mysl bahenní". 

Idea svobodné vůle 

„Nedílnou součástí actus reus je požadavek, aby obviněný jednal ze 

svobodné vůle, aby z vlastní svobodné vůle přivedl věci do stavu, který je 

součástí actus reus."20 „Takové počínání musí být v zásadě chtěné či 

dobrovolné, obviněný tedy musí být schopen vyhnout se jednání, kterého 

se dopustil."21 Tento požadavek vylučuje náhodné jednání, automatismus 

nebo fyzický nátlak další osoby. Automatismem rozumíme jednání, ke 

kterému dochází, aniž bychom si ho uvědomovali či myslí ovládali. 

Svobodná vůle hraje významnou roli v našem vnímání vlastního já, avšak 

hraje také roli v brainwashingu, protože pouze tehdy, máme-li svobodnou 

vůli, mohou být pro nás snahy o ovlivňování potenciální hrozbou. 

TAYLOROVÁ 2006, s. 132. 
Tamtéž. 
Táž, s. 133. 
Tamtéž; Taylorová cituje z knihy „Criminal Law" Jonathana Herringa. 
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Shrnutí: Všechny uvedené ideje, byť to na první pohled nemusí být 

patrné, s brainwashingem souvisí. „Některé, jako třeba idea změny, se 

zdají být relativně bezproblémové, jiné, jako svobodná vůle, vrtají velkým 

myslitelům hlavou po celá staletí."22 

Jako první jsme si jmenovali ideu moci. Lidská moc je vyjádřena touhou 

něco či někoho ovládat, popř. měnit - idea zamýšlené změny jdoucí ruku 

v ruce s filosoficky „podbarvenou" myšlenkou kauzality - avšak narozdíl 

od Boží moci je ohraničená, omezená, v podstatě lze říci, že kde začíná 

moc jiného člověka, tam končí ta moje. 

Velkou moc ve svých rukou třímají ti jedinci, kteří se pohybují na vrcholu 

pomyslné stratifikační pyramidy lidské společnosti. Taková disponibilita je 

samozřejmě spojena s mírou odpovědnosti. Míru odpovědnosti vymezují 

zákony dané země, hlavně je však determinována vnitřním mravním 

kodexem každého člověka. Pokud byl člověku manipulátorem vymyt 

mozek a jeho osobnost („já") byla změněna, není ještě zbaven 

zodpovědnosti za své činy. Stav mysli sice není proviněním vůči zákonu, 

nicméně důležitý je v tomto okamžiku záměr či úmysl, který vedl ke 

„spáchání" toho kterého skutku. Čili myšlenky, hodnoty, politické nebo 

náboženské přesvědčení, které nosíme ve své hlavě, zákon nepotírá, 

pokud nedojde, jsou-li klasifikovány jako nežádoucí (nebezpečné) pro 

společnost, к jejich veřejné propagaci (manifestaci), nebo pokud nedojde 

к jejich přímé realizaci. Jen v případě, že naše jednání lze označit jako 

neuvědomělé a vykonané proti naší „svobodné vůli", pak zákon 

připouští, že obviněný nebyl schopen se toho či onoho jednání vyhnout, 

neboť konal neuvědoměle (automaticky) nebo pod fyzickým ci 

psychickým nátlakem další osoby. Jinými slovy, naše myšlenky 

neznamenají pro společnost nebezpečí do té chvíle, dokud nedojde 

к jejich činnostní realizaci. Není možno postihovat člověka za stav jeho 

mysli, i když se nám může jevit zmanipulovaná či vymytá, nýbrž za jeho 

činy, za něž nese zodpovědnost vymezenou zákony. 

22 TAYLOROVÁ 2006, s. 134. 
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1. 3 Charakteristické psychologické rysy reformy smýšlení 

Lidé, kteří se snaží naplnit své sny o moci, nezřídka zajdou к násilným 

přesvědčovacím metodám. Mají absolutistické názory a tendenci vnímat 

svět černobíle, přijímají takové doktríny, podle nichž účel světí prostředky, 

a také projevují naprostou bezohlednost vůči svým obětem. Způsob, 

jakým se jednotlivci snaží naplňovat své sny o moci, lze popsat v osmi 

charakteristických psychologických rysech reformy smýšlení, jejichž 

autorem je Robert Lifton23. Nutno dodat, že tyto rysy nejsou vlastní jen 

jednotlivcům, nýbrž i všem totalitním vládám. Mluvit budeme o ovládnutí 

prostředí, mystické manipulaci, požadavku čistoty, kultu zpovědi, svatém 

učení, deformaci jazyka, doktríně upřednostňované před jednotlivcem a 

mocí nad životem. 

1) Ovládnutí prostředí je pokusem získat kontrolu nejen nad 

jedincovou komunikací s okolím (tedy vším, co vidí a slyší, čte a píše, 

prožívá a projevuje), ale také - průnikem do jeho vnitřního života - nad 

jeho, řekněme, komunikací se sebou samým. 

2) Mystická manipulace znamená manipulaci určitou osobou tak, aby 

se vyprovokovaly určité vzorce chování a emocí, a to takovým způsobem, 

který vyvolá dojem, že k tomu došlo zcela spontánně. Mystická 

manipulace se často odvolává na vyšší cíle či nadpřirozené autority jako 

osud, koloběh dějin či Boha, nebo na jakési vyvolení či božský nebo 

polobožský status dané organizace, která má vládnout a reprezentovat 

nadpřirozenou autoritu. 

3) Požadavek čistoty vyplývá z černobílého myšlení, které je pro 

totalitní myšlení tak typické: straníci/nestraníci, člověk/ne-člověk, 

dobro/zlo. Tento stereotypní dualismus ústí ve zhoubný požadavek, aby 

vše, co stojí mimo, bylo zničeno a nemohlo kontaminovat spasené. 

23 Viz TAYLOROVÁ 2006, s. 29-31. 
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4) Kult zpovědi zavrhuje soukromí jednotlivce a oslavuje veřejnou 

zpověď, která je však určena spíše к vykořisťování a ovládání, než 

к útěše. 

5) Svaté učení, podobně jako mystická manipulace, obsahuje 

morální/spirituální mystiku. Pohlíží se na něj jako na naprosto pravdivé a 

mravně nezpochybnitelné - samotný akt zpochybňování může svého 

původce zařadit mezi nežádoucí. 

6) Deformace jazyka je proces, během něhož se ty nejhlubší a 

nejsložitější lidské problémy shrnují do krátkých, omezených, definitivně 

znějících frází, které se snadno pamatují a snadno vyslovují a jejichž 

cílem je umlčet nezávislé myšlení. 

7) V totalitářských režimech má doktrína přednost před jednotlivcem 

- tedy předpokládá se, že doktrína je reálnější a pravdivější než cokoli, co 

může jednotlivec prožívat. 

8) Moc nad životem znamená, že organizace (Strana) věří, že má 

právo řídit život nejen svým věrným, ale i ostatním, kteří stojí mimo. 

Podobně jako mnohé odnože křesťanství (kalvinismus, který věří 

v predestinaci, je výjimkou) i zastánci reformy myšlení věří, že je možné 

z nečlena společnosti udělat jejího člena. 

Shrnutí: Ve třech podkapitolách jsme se zabývali problematikou 

manipulace a brainwashingu tak, jak o ní pojednávají vědní disciplíny, 

zejména psychologie. Oba termíny od sebe odlišujme, protože 

manipulace nemusí mít nutně negativní rozměr a nemusí nutně vést 

к vymývání mozků. Uvedli jsme si základní ideje brainwashingu a také 

charakteristické psychologické rysy reformy smýšlení; držíme tedy 

v rukou vstupní indicie k tomu, abychom dokázali zodpovědět ony dvě 

základní otázky, které jsme si položili v úvodu diplomové práce. Nyní 

přejďeme к Tovaryšstvu Ježíšovu, stylizujme se do role Sherlocka 

Holmese a pátrejme po stopách, resp. prostředcích manipulace a 
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brainwashingu v jezuitské organizaci. Narazíme vůbec na něco takového? 

A nezapomeňme též na proslavenou jezuitskou poslušnost! 
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Kapitola druhá 

Krátké zamyšlení: Stejně jako touha létat je stará jako lidstvo samo, tak i 

snaha ovládat či měnit mysl druhých se objevuje již od té doby, co si lidé 

začali uvědomovat, že nějaká mysl vůbec existuje. Tento „manipulativní" 

záměr nevycházel však vždy ze zlé vůle24: např. z latinského slova 

„propago" - šířit, zasévat - vznikla „congregatio de propaganda fide", 

výbor kardinálů, založený římskokatolickou církví к dohlížení nad misiemi 

v cizích zemích; vzdělávání (edukace) pochází z latinského „educere" -

doslova vynést. Výše zmíněný termín „indoktrinace", který v moderní 

době chápeme stále negativněji, je odvozen z latinského slova „doctrina", 

tedy nauka či vědění. Na druhou stranu slovo „brain-washing, vymývání 

mozků vyjadřuje převážně25 zlý úmysl; „má daleko vyšší ambice, je 

mocnější než pouhé přesvědčování... Je to systematická práce se 

vzdorujícími lidskými bytostmi, díky níž se - pokud se podaří - mění 

přímo jejich identita."26 Jak je vidno, termín má svůj původ v jazyce 

anglickém, vždyť také vznikl, jak jsme si řekli, v polovině 20. století. Slovo 

sice je poměrně nové, nicméně techniky brainwashingu ne! (viz 

„případová studie" níže) V latině, pokud je mi známo, obdobné 

pojmenování nenalezneme. Jen pro zajímavost či srovnání: mozek je 

latinsky „cerebrum", vymývat „luvere". 

Viz TAYLOROVÁ 2006, s. 18. w « < x*, 
Použil jsem slovo „převážně" z toho důvodu, že záměr „vymývaěe" možná nemusí být vzdy zly. Možná věří, 

že jeho oběti „reedukace" prospěje. 
26 TAYLOROVÁ 2006, s . 21 . 

- 19-



2. 1 Případová studie - Thomas Cranmer 

V případové studii, jejíž ústřední postavou Taylorová velmi vhodně 

zvolila anglického protestantského arcibiskupa Thomase Cranmera (obr. 

2), se autorka snaží dokázat techniky brainwashingu, vycházejí 

z mnohem starších metod, zvláště pak těch, které se užívaly při mučení. 

Ponořme se nyní do Cranmerova příběhu, jehož znění jsem zkrátil a 

stylisticky nepatrně poupravil, neboť překlad Kateřiny Bednářové se mi 

jevil místy těžkopádný a stylisticky ne vždy vyvážený. 

Arcibiskup Cranmer (1489-1556), věhlasný učenec a protestantský 

reformátor, žil v období vlády anglického krále Jindřicha VIII. Když 

nastoupila na trůn Jindřichova dcera Marie, fanatická katolička, byl 

Cranmer 14. září 1553 uvězněn v londýnském Toweru. Bylo mu přes 

šedesát let a podle tehdejšího vnímání byl již stařec. Soudili ho za zradu a 

při procesu bez možnosti obhajoby, který proběhl 13. listopadu, ho 

odsoudili к smrti. Okamžité popravě však bránilo jeho postavení 

v protestantském hnutí a také fakt, že Marie neměla moc dosud pevně ve 

svých rukou. Cranmer se tak stal terčem systematických pokusů přinutit 

ho к veřejnému odmítnutí bývalých názorů a přijetí katolicismu. 

V březnu 1554 byl Cranmer a jeho spoluvězni, biskupové Latimer a 

Ridley, přemístěni do Oxfordu. Po dobu dvou let - od zatčení až do smrti-

Cranmera trýznila nejistá budoucnost a také výrazné zhoršení životních 

podmínek. Byl hračkou v rukou lidí, kteří ho připravili o svobodu, ale také 

mj. o možnost číst knihy. Přišel o blízké přátele, na které se vždycky 

spoléhal. Byl opuštěný, ponižovaný, měl strach a byl vystavován 

neustálému psychickému nátlaku, jehož součástí bylo veřejné 

očerňování, přesvědčování a debaty o teologii, které útočily na jeho 

intelektuální i duchovní sebejistotu. 

Občas nátlak přerůstal v naprostý teror. Cranmera například přinutili 

sledovat drastickou smrt Latimera a Ridleye. Oba byli upáleni na hranici. 

Vyděsilo ho to natolik, že začal podepisovat potřebné dokumenty. Pak se 
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dozvěděl, že jeho smířlivé gesto bylo zbytečné. Domníval se, že jeho 

snaha usmířit si Marii nebyla zbytečná. Zhroutil se, úplně se zřekl svých 

názorů a vzápětí byl vřele přijat katolickou církví. Kněží ho přestali 

pronásledovat a začali mu dávat najevo, jakou mají radost ze spaseného 

hříšníka. Věděli, že stejně zemře, ale jeho duše bude spasena. 

To ale nebylo vše. Nejenže se Cranmer nemohl zachránit před blízkou 

smrtí, ale jeho žalářníci navíc udělali dvě osudové chyby. První z nich 

spočívala vtom, že mu umožnili kontakt s jeho sestrou, vášnivou 

protestantkou. Není známo, co mu řekla, ale rozhodně ho to nijak 

neutvrdilo v jeho nové víře. Druhou chybou byla strohá reakce jednoho 

z kněží, když se Cranmer rozplakal při pomyšlení na svého syna. „Otec" 

se vysmíval otcovu smutku. Všiml si Cranmer přes svou bolest této 

ironie? Vřelé přijetí, kterým byla oceněna jeho konverze a které bylo tak 

důležité pro zoufalého, pouštěného starce, mu najednou muselo připadat 

falešné. Možná si ho získali svým nepatrným soucitem, ale toto brutální 

popření jeho zármutku zcela podkopalo veškeré předchozí donucovací 

pokusy. Cranmerova nejistota z vlastní názorové proměny se dozajista 

zvýšila. A protože se stejně nedočkal žádného slitování, neměl co ztratit. 

К hrůze svých věznitelů přednesl před smrtí projev, v němž odvolal svá 

předchozí prohlášení a zemřel jako hrdna, nezlomen 27 

Poslední dva roky arcibiskupa Cranmera byly vyplněny soustředěným 

psychickým nátlakem. Byl zbaven svobody, privilegií, přátel, byl napadán 

jeho intelekt i konkurenční protestantská víra, katolíkům tolik protivná. 

Musel sledovat hrůznou smrt svých dvou přátel, měl strach, cítil smutek, 

byl opuštěný. Cranmer postrádal pocit jistoty a sebejistoty, jedna ze 

základních potřeb člověka tak nebyla naplňována. Poté co byl Cranmer 

zlomen emočně, přešli věznitelé к nátlaku, který si kladl za cíl názorovou 

konverzi, vedoucí až к zřeknutí se protestantské víry а к návratu -

alespoň symbolickému - do lůna římskokatolické církve. Vyčerpaný 

27 TAYLOROVÁ 2006, s. 25-27. 
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Cranmer podlehl. Doufal, že když se podvolí, že když bude poslušen, 

zachrání si život. Vždyť ho soudili křesťané, kteří se mají řídit Božím 

zákonem, zvěstovaném v Bibli. Tak by se i stalo, avšak - jak jsme si už 

řekli - trýznitelé se dopustili oněch dvou zásadních chyb, které zapříčinily, 

že celý jejich proces soustředěného nátlaku vzal za své. Jednalo se o 

setkání Cranmera s jeho sestrou, které - i když nevíme, o čem spolu 

hovořili - s největší pravděpodobností vedlo к citovému a možná i 

ideovému posílení Cranmerovy duše, a dále o pohrdání kněze, když 

Cranmer plakal nad svým synem. Cranmer odvolal a vynucenou konverzi 

odmítl, i když věděl, že ho stihne stejný osud, stejná strašná smrt jako 

jeho dva protestantské souputníky. 

„Nejistota jako psychologická zbraň, nátlak skupiny lidí, jejichž názory 

má oběť přijmout, vytržení oběti z jejího prostředí a odříznutí od jakékoliv 

možnosti utvrzovat se ve staré víře - například rozhovorem s přáteli, 

vyhrožování smrtí, fyzickou bolestí nebo obojím, opuštěnost, nedostatek 

soukromí a pocit, že člověk nemá svůj život ve svých rukou - všech těchto 

metod využívali kněží proti Thomasů Cranmerovi. 

Nahlédneme-li do českých dějin, nabízí se nám podobný příběh, a sice 

„causa" Wycliffova ideového přívržence, Mistra Jana Husa (1369/1370-

1415), avšak s tím rozdílem, že tento přemýšlivý teolog se svých názorů 

či „bludů", jak je označil kostnický koncil, nikdy nevzdal a nikdy je 

neodvolal. Hus zůstal nezlomen! A to i přesto, že věděl, že bude upálen, 

což byl v jeho době tradiční způsob veřejné popravy heretiků. 

- 2 2 -



2. 2 Byl Ignác z Loyoly manipulátor? 

V předchozí podkapitole jsme si na příkladu církevního soudního 

procesu ukázali, že propracované metody manipulace a brainwashingu 

lze spolehlivě vystopovat do věků dávno minulých. V minulosti zůstaneme 

i nadále, a protože jsme již absolvovali nezbytnou úvodní tématickou 

diskusi, soustředíme se konečně na „Jezuity a poslušnost aneb 

Manipulaci a brainwashing u Tovaryšstva Ježíšova?" 

Duchovním otcem a ústřední postavou Tovaryšstva Ježíšova (latinsky 

„Societas Jesď) je Don Iňigo Lopez de Recalde, později zvaný Ignác 

z Loyoly (obr. 1). Narodil se roku 1491 na otcovském hradě Loyola a své 

mládí strávil jako páže na dvoře krále Ferdinanda Kastilského, brzy se 

však začal věnovat vojenské službě. Když roku 1521 jako velitel setniny 

ve službě španělského krále a římskoněmeckého císaře Karla V. hájil tvrz 

ve městě Pamplona proti Francouzům, roztříštila mu dělová koule pravou 

nohu. Musel se podrobit velmi bolestivé operaci. Uzdravil se sice, ale 

přesto zůstal po zbytek života kulhavým. 

Během uzdravování si krátil dlouhou chvíli čtením Ježíše Krista a 

zázračných životů svatých, zvláště sv. Františka a sv. Dominika, čímž se 

jeho mysl obrátila к božským věcem. Předsevzal si věnovat svůj život 

službě boží a získat si coby bojovník církve slávu a nesmrtelné jméno. Za 

tímto účelem se po uzdravení odebral roku 1522 do montserratského 

kláštera nedaleko Barcelony, kde oděn do poutnického obleku zaslíbil 

svůj život Panně Marii. Hned nato se dal na přísné pokání o modlitbě a 

půstu i bičování svého těla v dominikánském klášteře ve městě Manresa 

a oddal se v blízké jeskyni dlouhému cvičení a rozjímání. 

„V důsledku jmenovaného není divu, že jeho přepjatá obraznost byla 

ještě více rozdrážděna a dostoupila až na stupeň, kdy chorý mozek již 

nepoznával pravé poměry věcí kolem sebe, nýbrž jen v přeludech a 

přízracích se potápí. Tak míval i Ignác Loyola ustavičná zjevení a vidění; 
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tu nebe viděl otevřené, tu zas peklo, tu jej najednou obklopovali čerti, 

trýzníce a uvádějíce ho v pokušení, nejčastěji však navštěvovala ho 

Panna Maria s Ježíškem, rozmlouvajíc s ním a těšíc ho."28 V téže době 

složil svá Duchovní cvičení (Exercitia spiritualia). Všechny tyto přízraky 

považoval Ignác za skutečné. Jako bývalý vojín pojal myšlenku zřídit 

duchovní rytířstvo, „které by bojovalo к větší cti a slávě boží."29 

V roce 1523 se jako žebravý mnich pohybuje v Jeruzalémě, provinciál 

františkánů mu zde ale zakazuje kázat kvůli nevědomostem ve věcech 

náboženských, a tak Loyola z Palestiny odchází. V následujícím roce už 

se věnuje studiu filosofie a latinské mluvnice na univerzitě v Alkale, kde 

zasvěcuje některé (spolu)studenty do svých duchovních cvičení. Živí se 

žebráním, věnuje se ošetřování nemocných. Svým počínáním vzbudil 

podezření u inkvizice a byl na 42 dní uvězněn v žaláři, pak propuštěn 

s podmínkou, že se bude další čtyři roky vzdělávat ve věcech duchovních. 

Roku 1524 přesídlil Ignác do Paříže studovat gramatiku, filosofii a 

teologii. Již zde se začal jevit jako nepřítel Lutherova učení, udával 

inkvizici domnělé kacíře. Za to mu bylo profesory nadržováno. Svým 

neobyčejným nadšením si dovedl získat některé spolustudující mladé 

muže, s nimiž L.P. 1534 uzavřel v podzemní kapli montmartreského 

chrámu spolek, který se hned po ukončení studií (1537) bude věnovat 

buď ošetřování nemocných v Jeruzalémě, nebo půjde jinam podle 

papežovy vůle. Pouť do Svatě země se však kvůli válce mezi Turky a 

Benátskou republikou neuskutečnila. 

Ignác se tedy se společníky odebral do Říma, kde vypracoval návrh o 

pravidlech nové řehole. Ke třem mnišským slibům, slibu chudoby, čistoty 

a poslušnosti, přidal ještě slib čtvrtý - poslušnost papeži ve všem, cokoli 

nařídí. Papež tento návrh ústně schválil a odevzdal ho к posouzení 

komisi. 

" SCHACHERL 1926, s. 5. 
Tamtéž. 
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Loyolovi tovaryši se rozešli do různých měst a zemí. Zprávy o jejich 

dobrém počínání pohnuly 27. září 1540 papeže Pavla III. к potvrzení 

Tovaryšstva Ježíšova. Našel v něm mocného spojence a ostrou zbraň 

proti svobodomyslným snahám vzmáhajícího se protestantismu. 

Ignác z Loyoly zemřel roku 1556 v Římě. Pro své zásluhy o katolickou 

církev byl již roku 1609 prohlášen papežem Pavlem V. za blahoslaveného 

a papežem Řehořem XV. roku 1623 za svatého (zároveň se svým 

řádovým bratrem Františkem Xaverským). 

Uvést Loyolův stručný životopis jsem považoval za nutné, neboť je 

v něm zřetelný proces (včetně „mystického obratu), jak se z obyčejného 

vojenského důstojníka stala výrazná osobnost nejen duchovních dějin. Ve 

filosofických kruzích je např. Jean Jacques Rousseau někdy považován 

za „velkého manipulátora", a přitom byl zastáncem „přirozené" výchovy. 

Můžeme i o Ignácovi z Loyoly říci, že byl manipulátorem? 

Dříve než na tuto otázku odpovíme, shrňme si mezníky (základní 

okamžiky) v Ignácově životě a pokusme se vyložit jejich význam. Ovšem 

uvědomme si, že „křivě by posuzoval Ignáce, kdo by jej měl pouze za 

bloudivce neb ztřeštilce; železná pevnosť vůle jest základním tahem jeho 

povahy; nadšení, rozumnosť i směr к praktickému jeví se již v jeho 

prvních důměnkách."30 „Ignác je muž, který chce vést podle vůle Boží," 

poznamenává jezuita Ravier. „Ve svém rozhodování je nesen láskou 

к člověku, přičemž se pokouší každému porozumět a pomoci v jeho 

osobní situaci."31 

Okamžik první: Poslušnost vskutku vojenská 

Iňigo se od mládí věnoval vojenské službě. Poznal vojenskou 

organizaci, její dril upřednostňující maximální poslušnost a nasazení. 

Proto při zakládání jezuitského řádu tanul Loyolovi na mysli ideál jeho 

3° BÍLEK 1896, s. 15. 
RAVIER 2002, s. 400. 
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bývalého válečného řemesla, proto svůj řád nazval kompanií, praporcem 

Ježíšovým (Compania de Jesus). Organizace řádu je také vojenská, 

přičemž „jednotlivec není ničím a celek jest vším", Loyola vyžaduje 

vojenskou kázeň a poslušnost. „Podřízený nemá v představeném svém 

nikoho spatřovati než samého Krista Pána. Rozkazy generála mají býti 

tak považovány a plněny, jako by to sám Bůh poroučel.... Kdož pod 

slibem povinnosti žiješ, musíš se dáti voditi božskou prozřetelností skrze 

představené své a musíš býti jako mrtvola, která se nechá obrátiti na 

jakoukoliv stranu a nakládati s sebou, jak komu libo; aneb musíš býti 

jako hůl v ruce starcově, která se dá obrátiti a namířiti, kamkoliv 

chce ruka jí vládnoucí."32 

Okamžik druhý: Konverze к „fanatismu"? 

Zranění v boji a následná léčba, během níž se Loyola sužovaný 

horečkami věnoval četbě Bible a dalších knih s náboženskou tématikou, 

zapříčily jeho konverzi z řadového důstojníka к horlivému mnichovi, který 

se často a rád oddával modlitbám, bičování svého těla a kterému se ve 

stavech extáze zjevovala Panna Maria. Proto jezuité tolik uctívají 

mariánský kult. 

Okamžik třetí: Přemítání o duši a duchovnu 

Loyolův mozek, silně ovlivněný výše zmíněnou činností, sestavoval 

odstavec po odstavci jednu ze zásadních knih budoucího jezuitského 

řádu. Sám autor o ní hovoří jako o „duchovních cvičeních", jimiž máme 

rozumět „každý způsob zpytování svědomí, rozjímání, nazírání, ústní a 

vnitřní modlitby a jiné duchovní úkony. Neboť jako existují tělesná cvičení 

procházet se, pochodovat a běhat, tak se duchovními cvičeními nazývá 

každý způsob přípravy a disponování duše к tomu, aby se člověk zbavil 

všech neuspořádaných náklonností a aby po jejich odstranění hledal a 

32 SCHACHERL 1926, s. 10. 
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našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše."33 Tato 

Duchovní cvičení složil Ignác v roce 1522, ovšem ve svém přemítání 

nebyl tak docela originální, protože se nechal inspirovat „podobným dílem 

opata kláštera benediktinského v Manrese, Dona Garcia Cisara, již roku 

1500 vydaného."34 

Okamžik čtvrtý: Univerzitní student se silnou osobností 

Studium filosofie, teologie a latiny rozšířilo Ignácovi jeho obzory a 

dovolilo mu ještě více proniknout do náboženské problematiky. Už během 

studií dokázal svým (řečnickým) projevem a svou osobností zaujmout 

nejen některé univerzitní profesory, ale i spolustudenty; z těch 

nejvěrnějších se pak staly „údy" rodícího se Tovaryšstva Ježíšova. Loyola 

musel být jistě silnou osobností. 

Okamžik pátý: Vznik Societas Jesu 

Loyola usiloval o vytvoření společenství takových řádových bratří, kteří 

jsou v jediné správné (římsko-katolické) víře v Boha neoblomní, kteří jsou 

naprosto spolehliví a poslušní rozkazů těch, od nichž je přijímají, tedy od 

papeže či generála řádu, a kteří jsou ochotní pro dobro věci případně i 

sebeobětování. Svého cíle Ignác dosáhl v okamžiku, kdy papež vydal 

bulu35 ustavující Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) s „povoláním 

přivést lidi zpět ke svatosti prvotní církve".36 Prostředky к dosažení tohoto 

cíle měla být kázání, zpovídání, vyučování mládeže v náboženství, 

vykonávání činů křesťanské lásky, duchovní cvičení a dobrý příklad 

bezúhonným životem. 

К dogmatům protijezuitské propagandy patří tvrzení, že Tovaryšstvo 

bylo založeno jako bojový řád proti protestantismu. „Tato teze však není 

vůbec spjata s osobním obrácením Ignácovým, ve zmínce o slibu z roku 

" Z LOYOLY 2005, s. 8. 
35 Viz BÍLEK 1896, s. 17. 

»Regimini militantis Ecclesiae". 
RAVIER 2002, s. 350. 
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1534 na Montmartru se také neobjevuje..."37 Ani papežská bula nic 

takového výslovně neuvádí. 

V současné době jezuité, zdá se, svůj program, řekněme, poupravili a 

rozšířili. Proklamují, že „mezi hlavní poslání jezuitů patří služba víře a 

šíření evangelní spravedlnosti solidaritou s chudými, mezináboženský 

dialog, ekumenismus, výchovná, vzdělávací a vědecká činnost, sociální 

apoštolát i práce ve společenských sdělovacích prostředcích. Prioritou 

číslo jedna... vždy bylo a je pořádání exercicií (duchovních cvičení), tedy 

snaha pomáhat lidem osobním vedením v jejich duchovním zrání."38 

Shrnutí: Prošli jsme Loyolovým životním příběhem, nyní se tedy 

pokusme zodpovědět výše avizovanou otázku: Byl Ignác z Loyoly 

manipulátorem? 

Opět zde narážíme na problém, zda vykládat slovo manipulátor 

pozitivně či negativně. Pokud bychom se přiklonili к negativní konotaci 

tak, jak manipulátora na základě 30 charakteristických znaků identifikuje 

francouzská psycholožka Isabelle Nazare-Agaová39, pak bychom Ignácovi 

jistě křivdili. Nebyl egocentrický, ani v odpovědích vyhýbavý, nelhal, citově 

nevydíral, nezasíval nesváry atd. Připustíme-li, že byl Ignác 

manipulátorem, budeme se pohybovat spíše v pozitivní rovině výkladu 

slova. Takový učitel je vlastně také manipulátor, který usiluje o změnu 

myšlenek, postojů a chování svých žáků v souladu s požadavky 

společnosti. A rozhodně o něm obyčejně netvrdíme, že je zlým 

manipulátorem nebo démonem, snažícím se vymýt dětem mozky. Své 

„manipulativní" přístupy a metody praktikuje pedagog v souladu se 

zákony, tudíž se souhlasem společenských tříd. I když existují alternativní 

uskupení, jak jsem se zmínil v úvodu diplomové práce, která považují i 

takovouto manipulaci ve výchově za nepřípustnou a tudíž negativní, 

^ M I K U L Á Š E K 1994, s. 12. 
K L E M E N T , J. Jezuité jsou nejpočetnějši mužskou řeholil online]. c2005 , [cit. 2005-09-03] . Dostupné z: 

<http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=1792>. 
Viz N A Z A R E - A G A , I. Nenechte sebou manipulovat. Praha : Portál, 1999; nebo také 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace>. 
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přesto zůstávám věrný názoru, že výchovná manipulace probíhající ve 

školních zařízeních má pozitivní rozměr, třeba už proto, že usnadňuje 

jedinci socializaci do společenských struktur a připravuje ho tak na 

plnohodnotný společenský život. 

A tak jsem přesvědčen i o tom, že přiřkneme-li Ignácovi z Loyoly 

přívlastek „manipulátor", potom jen ve stejném významu, jakým jsme 

v této souvislosti definovali práci učitelovu. Ignácova silná osobnost, 

která se projevila již během univerzitních studií, předurčovala tohoto 

muže, aby se stal vedoucím činitelem. Uměl zaujmout lidi kolem sebe, 

vyzařovalo z něj charisma, byl autoritou. Takové vlastnosti se očekávají 

i u učitele, jelikož jejich absence výchovně-vzdělávací proces velmi 

komplikuje, ne-li znemožňuje. Pokud totiž učitele nikdo neposlouchá, 

nemůže dojít naplnění ani jeho práce. 

Jako poněkud problematičtější se jeví Ignácova konverze к „fanatismu". 

Slovo fanatismus jsem záměrně umístil do uvozovek, protože se 

nedomnívám, že by se v rámci „mystického obratu" (tento termín 

používají sami jezuité) z Loyoly stal zuřivý obránce víry, jdoucí, tak říkajíc, 

přes mrtvoly. Jen se vlivem četby knih s náboženskou tématikou - pravda 

i za přispění probíhající nemoci - přerodil v „horlivého" katolíka. Jako se 

otec zabere se svým synem do stavby papírového draka, zabral se i 

Loyola do Bible, a stejně jako prvotní ohromné nadšení z létajícího draka 

postupně opadne, přerodí se i Ignácův vztah к víře v něco vyzrálého, 

v potřebu založit společenství takových bratří, kteří by mu pomohli naplnit 

jeho zamýšlený ideál. Jinými slovy: Loyola chtěl přivést své myšlenkové 

úsilí к jistému cíli. A tím bylo založení Tovaryšstva Ježíšova. Obdobně 

je tomu vlastně i u začínajícího středoškolského učitele, jenž po celé čtyři 

roky bude vyučovat své žáky určitému předmětu, přičemž jeho prvotní 

nadšení a leckdy přehnané požadavky na znalosti svých svěřenců 

postupem času přerostou ve zralý přístup, a z „bouřlivého mladíka" se 

stane didakticky správně uvažující muž (učitel), jehož naplněným ideálem 
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budou úspěšně odmaturovaní studenti, o nichž je přesvědčen, že právě 

možná díky němu se ve světě neztratí. 

Zatímco se školní instituce řídí podle školského zákona a vnitřního 

školního řádu, Tovaryšstvo Ježíšovo spočívá na Konstitucích a 

v duchovní rovině je vymezováno „duchovními cvičeními" (exerciciemi). 

Jsou pravidla, norma, zákony manipulativní? Omezují naši svobodu, to je 

pravda, nicméně děje se tak pro naše dobro a my toto omezení 

akceptujeme. 

Zbývá nám ještě zastavit se u poslušnosti, která je u jezuitů „vskutku 

vojenská". Co Ignáce vedlo k tomu, aby od jezuitů vyžadoval tak přísnou 

kázeň? Nesmíme zapomínat, že Ignác byl původně vojákem, byl uvyklý 

vojenskému drilu, navíc určitě velmi dobře věděl, jak významným 

edukačním prvkem kázeň je. Jen si připomeňme, jak mnohé učitel děsí 

„strašidlo nekázně", které se v našich školách zabydlelo a stává se stále 

větším a větším „bubákem". Jsou čeští učitelé příliš liberální, nebo děti 

příliš nevychované, neposlušné? Nebude to způsobeno třeba tím, že 

naše společnost postrádá charismatické, moudré a mravně vyzrálé 

autority (vzory hodné napodobení) typu Hus, Komenský, Masaryk? 

Jedním z principů, na němž Ignác z Loyoly vybudovat Tovaryšstvo 

Ježíšovo, byla přísná poslušnost, která však měla korespondovat se 

svobodnou vůlí jedince a měla být ve shodě s mravním zákonem. Touto 

problematikou se budeme zabývat v následujících dvou podkapitolách. 
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2. 3 Problematika svobodné vůle 

Problematika poslušnosti (kázně) je do značné míry spjata se svobodou 

vůle, neboť vyžadujeme-li na jedinci poslušnost, pak se takové jednání 

neobejde bez omezení jeho volnosti či svobody. „Člověk vždy toužil a 

touží po svobodě, po tom, aby se mohl individuálně realizovat, chce 

naplňovat svou individualitu, tvůrčím způsoben se uplatňovat."40 Zároveň 

je však lidské chování a jednání spojeno s určitou odpovědností (vůči 

sobě, vůči rodině i vůči společnosti), často zákonem ukotvenou, a proto 

člověk musí podléhat (sebe)kázni, poslušnosti, vlastně mravní 

seberegulaci, jinak by se společnost utopila v anarchii. Vraťme se ale 

к jezuitům. 

Zatímco Luther a Kalvín svobodu vůle popírali, jezuitismus nikoli. 

V rámci katolického věroučného systému zdůrazňoval právě učení o 

svobodné vůli, „kontradiktorní svobodu volby mezi dvěma proti sobě 

stojícími možnostmi, mezi činěním a nečiněním, mezi dobrem a zlem, 

mezi Kristem a Luciferem."41 Podle toho, pro co se člověk svobodně 

rozhodne, je pak povolán do nebeského království anebo odsouzen do 

pekel. Je třeba si však uvědomit, že „církev už z principiálních důvodů 

uznává svobodu vůle jedince," upozorňuje Bendi. Církev „uvažuje tak, že 

pokud by každý člověk musel jednak tak, jak chce Bůh, pak by 

neexistovala svoboda vůle, boží zákony by byly zbytečné, žádný člověk 

by nemohl být potrestán, že se provinil proti boží vůli... Podle katolické 

církve spočívá svoboda duše vtom, že se může sama dobrovolně 

rozhodnout pro dobro či zlo"42 

Mezi zastánce svobodné vůle patřil i jeden z nejcitovanějších a 

nejznámějších církevních otců sv. Augustin, který jednou napsal: „Je 

v moci vůle jednoho každého zvolit buď to, co je dobré a být dobrým 

41 BENDL I998, s. 57. 
42 FÜLÖP-MILLER 2006, s. 117. 

BENDL 1998, s. 69. 



stromem, nebo to, co je špatné a být zlým stromem."43 Ve spise Proti 

hvězdopravectví hipponský biskup říká: „Bůh mne stvořil, abych se mohl 

svobodně rozhodovat: když spáchám hřích, jsem to já, kdo ho 

spáchal..."44 

Naproti tomu „podle Luthera jsou ti, kdo věří justificati, ať by byli jinak 

jacíkoli; podle Kalvína jsou zatraceni i věřící, pokud se tak Bohu zlíbí, 

neboť vše je v jeho moci a v jeho vůli. Od samého začátku přisoudil 

Stvořitel části člověčenstva věčný život, druhé části však věčné 

zatracení."45 Predestinace vzala smrtelníkům jakoukoli možnost 

zasahovat do utváření vlastního osudu. Proto v Kalvínově díle Učení 

křesťanského náboženství čteme: „Protože je vůle svázána a zotročena 

hříchem, nemůže se žádným způsobem přimět, aby činila dobro, 

nedostává se jí naprosto síly, aby něco takového dokázala."46 

Na jezuitské koleji La Flèche studoval mladý René Descartes. Během 

osmi let, která tu strávil, se důkladně seznámil s celou filosofickou 

vzdělaností své doby. Filosofii pokládal za klíč к ostatním vědám a 

pokládal za velmi užitečné studovat ji v takové úplnosti, v jaké ji podle 

jeho slov vyučovali jezuité.47 Descartes rozlišoval mezi světem 

mechanicky zákonitého a světem duchovní svobody, přičemž 

předpokládal dvě vzájemně přesně si odpovídající „substance": Proti 

substanci tělesného světa, která pro něho byla čistým mechanismem, 

stavěl substanci duchovní jako bytostně odlišnou. Na základě principů 

moderního vědeckého myšlení se snažil rozšířit oblast mechanického 

dění, jak jen daleko to šlo. Ve zvířatech spatřoval jen automaty bez 

rozumu a vůle, taktéž chápal i lidské tělo. Naproti tomu jedinou entitou 

neredukovatelnou na mechanismus byla podle něj vůle. „Vůle je svou 

povahou nekonečná a svobodná; je to tudíž ta vlastnost člověka, která se 

nejvíce blíží absolutní dokonalosti. Protože však vůle nutně usiluje o 

* FÜLÖP-MILLER 2006, s. 119. 
. Tamtéž 
; Tamtéž, 

s. in. 
Více viz FÜLÖP-MILLER 2006, s. 161-164. 
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dobro a pravdu, snaží se ve svých rozhodnutích co nejvíce přiblížit vůli 

Boží, a je tím svobodnější, v čím větší shodě je s nekonečným a 

neskonale dokonalým Bohem."48 

Descartes se musel záhy po svém vystoupení potýkat s rozhořčeným 

odporem. Již od počátku se v Tovaryšstvu Ježíšově vyskytovali mužové, 

kteří Descartese upřímně obdivovali; jiní jezuité byli vůči němu alespoň 

přátelsky naladěni. 

Velkou přízeň projevovali jezuité osobnosti i dílu Leibnizově. Řád mohl 

s uspokojením konstatovat, že protestant Leibniz se svými názory dostal 

do naprostého sporu s Lutherem a Kalvínem. „Leibniz označil názory, 

které Kalvín vyvodil z učení o predestinaci, za mylné, když napsal, že lidi 

téměř po všechny časy znepokojoval klamný závěr, kteří staří označovali 

za líný rozum, protože vycházel z toho, že nemáme nic dělat, ani se o nic 

starat. Co se má stát, stane se, ať děláme cokoli."49 Podle teorie 

predestinace bude spasen jen malý počet lidí, „všichni ostatní navěky 

zahynou; a lidé určení ke spáse budou vytrženy z masy zavržených 

bezdůvodným vyvolením..."50 „Je tedy strašlivé pomyslet, že Bůh... jenž 

je jediným původcem a pánem spásy lidí, jich přesto zachraňuje tak málo 

a všechny ostatní vydává svému nepříteli ďáblu, který je po celou věčnost 

trýzní, ... třebaže byli všichni stvořeni, aby šířili a vyjevovali jeho dobrotu, 

jeho spravedlnost a ostatní jeho dokonalosti."51 

Jezuité se s větším či menším štěstím pokoušeli proti každému 

filosofickému názoru zaměřenému proti svobodě vůle postavit vlastními 

argumenty pro svobodnou vůli. 

Podle jezuitského pátera Johanna Lindworského ukazují výsledky 

experimentálních výzkumů na „nejniternější jádro volního prožitku", jenž 

„se liší ode všech ostatních duševních pochodů jako cítění, myšlení, 

svalové prožívání atd."52 Na otázku, zda experimentální psychologie 

FÜLÖP-MILLER 2006, s. 163-164. 
Týž, s. 169. 
LEIBNIZ 2004, s. 81. 
Týž, s. 81-82. 
FÜLÖP-MILLER 2006, s. 175. 
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vůbec svobodnou vůli připouští, Lindworsky odpovídá, že nedokáže 

„uvést žádnou skutečnost, která by byla se svobodou vůle v rozporu."53 

Podle ného však právě psychologie také dokazuje, jak málo libovolně 

dlouhé opakování energických volních aktů vede obecně к vytváření silné 

vůle. Ignác z Loyoly už v 16. století správně uvažoval, že vůle se musí 

posilovat a řídit především vytvářením odpovídajících „motivů". Jelikož je 

vůle podle Lindworského plně závislá na motivech, pak výrazné volní 

výkony můžeme od člověka očekávat jen tehdy, pokud má před očima 

celkový motiv mimořádné síly.54 Lindworsky doslova říká: „Kde je vždy cíl, 

hodnota, motiv, tam je síla vůle. Kde je trvající a stále aktuální motiv, tam 

přetrvává síla vůle. Kde žádný motiv není, tam také není silné vůle."55 

Lindworsky jemně poukazuje na exercicie Ignáce z Loyoly jako na doklad 

takového pěstování celkových motivů. Tím však odhaluje „velké tajemství" 

účinnosti Duchovních cvičení: „implementaci systematicky budovaných 

komplexů hodnot nejvyššího druhu za nepříznivějších podmínek, kdy je 

člověk těmto myšlenkám bezvýhradně oddán a všestranné propojení 

těchto komplexů hodnot a jimi motivovaných záměrů se záležitostmi 

života a konečně jejich zajištění následným uspořádáním života a 

návykem."56 

Shrnutí: Absolvovali jsme krátký filosofický diskurs, v němž jsme 

načrtnuli ideu svobodné vůle. Došli jsme к závěru, že pokud vyžadujeme 

na jednotlivci poslušnost, neobejde se takové jednání bez omezení jeho 

volnosti či svobody. Jezuitská poslušnost je ovšem mnohem přísnější, a 

byť jezuité svobodu vůle nepopírají, ba i dokonce experimentálně 

zkoumají, nemůžeme pominout účinky „Duchovních cvičení", které 

exercitantovi implementují systematicky budovaný komplex hodnot a 

myšlenek, jimž je pak člověk zcela oddán. Zatímco se obyčejný člověk 

54 FÜLÖP-MILLER 2006, s. 175. 
Viz LINDWORSKY 1923, s. 112-113, 238. 

I j n , s. 112. 
FÜLÖP-MILLER 2006, s. 175-176. 
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po přečtení Duchovních cvičení může svobodně rozhodnout, zda se jimi 

bude řídit, nikoli však jezuita. Ten je musí buď přijmout, ztotožnit se 

s nimi, nechat se jimi pohltit, nebo musí Tovaryšstvo opustit. Pořád mu 

však zůstává přiznána svoboda volby mezi oběma možnostmi. Je 

pravdou, že opustit skupinu, jejímž členem jsme se stali a o níž si 

myslíme, že uspokojí naše potřeby, může být těžké rozhodnutí, nicméně 

zůstaneme-li, souhlasíme zároveň s tím, že komplex hodnot obsažený 

v Duchovních cvičeních přijímáme za vlastní. Nejedná se zde o zákony, 

které je třeba ctít, nýbrž o hodnoty, které směřují ke změnám mysli, a 

proto se obávám, že manipulativní rozměr exercicií nelze nevidět, ba co 

víc, snaha měnit něčí mysl patří mezi metody brainwashingu. Na druhou 

stranu implementace hodnot ještě nutně neznamená naprostou změnu 

osobnosti. Jezuita, který přijme nový systém hodnot (a upozorňuji, že 

obecný systém hodnot je vštěpován i žákům ve školách), sice byl 

vystaven manipulaci, nicméně dokud se jeho chování neprojevuje jako 

zcela automatické a vůlí neřízené, nemůžeme tvrdit, že mu byl vymyt 

mozek (viz „idea svobodné vůle"). 

- 3 5 -



2. 4 Morálka a mravnost aneb Jezuitský zpovědník 

Morálka a mravnost neznamenají totéž, filosofie mezi oběma pojmy 

rozlišuje. Morálka je v jejím pojetí soubor principů založených a 

hodnocených na základě posuzování dobra a zla, které řídí chování lidské 

společnosti, případně soubor takto vytvořených principů, jejichž 

dodržování většina společnosti vyžaduje. V užším slova smyslu lze též 

morálku chápat jako vnitřní mravní kodex, přesvědčení nebo víru jedince. 

V křesťanství je zdrojem morálky Bůh, jenž je zároveň i kritériem 

mravnosti.57 

Mravně jedná člověk tehdy, pokud jsou jeho činy ve shodě s jeho 

svědomím. Mravnost tak souvisí především s charakterem, který 

„představuje podstatný a trvalý rys či rámec osobnosti člověka projevující 

se v jeho jednání tak, že je v souladu s přijatými pravidly a hodnotovým 

systémem daným příslušnou morálkou."58 

Mravnost a poslušnost se do určité míry к sobě váží. Pro křesťanskou 

etiku mravnost znamená být poslušen Božího zákona (bohabojnost), 

ovšem na mravnost lze pohlížet také jako na „přirozenou potřebu 

společenského zákona" či jako na „službu pravdě, lásce a 

spravedlnosti".59 

Pokud bychom si ale mysleli, že zbožný člověk musí být zároveň 

mravně dokonalý, pak bychom se dopustili velkého omylu. Masarykovsky 

řečeno: Mravnost není náboženstvím a náboženství není mravností. 

Může být člověk nábožensky velice věřící, oddaný své církvi, svým 

dogmatům i předpisům a přitom vůbec nebude mravný, ba může být 

naopak i velmi nemravný. A proto myslet si, že ten, kdo je zbožný a 

upřímně věřící, je už proto mravný, je veliký omyl! Ten samý výrok platí i 

J Srov. JANKOVSKÝ 2003, s. 24 
59

 T ýž , s. 28. 
Viz BENDL 1998, s. 53. 
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pro jezuitu, který může být ideově zarytým katolíkem, avšak jeho činy 

nemusí vždy korespondovat s mravními ideály, neboť jeho mysl může být 

ovlivněna a vůle potlačena tréninkem směřujícím к maximální poslušnosti 

a specifické hodnotové orientaci (viz exercicie). Ani jezuité nejsou 

dokonalí, i oni se dopouštějí hříchů (chyb), stejně jako všichni ostatní, ať 

už věřící či nevěřící. 

Jednání člověka je tedy ovlivněno jeho vůlí. O propojení etiky 

s problémem vůle se pokusil již Aristoteles v „Etice Nikomachově". Tento 

vztah přetvořil ve skutečný systém. Vycházel z předpokladu, že ctnost je 

určitým druhem volní činnosti; na vůli však pak můžeme nahlížet jako na 

základ mravnosti pouze tehdy, přiznáme-li jí plnou uvědomělost. Naše 

vůle je kdykoli schopna vědomého rozhodnutí, a tak je vždy v moci 

člověka, zda jedná mravně či nemorálně. Římští právníci pak později 

rozpracovali pojem „dolus", zlý úmysl, vycházející z předpokladu, že 

vědomá vůle pachatele zakládá jeho mravní a právní odpovědnost. Dolus 

existuje pouze tehdy, jestliže má někdo vůli spáchat zákonem 

zapovězený čin.60 Křesťanský středověk v této oblasti navázal úzce na 

řecko-římské tradice. 

Jezuitští autoři sepsali řadu učebnic morálky, které jsou plné pokynů 

pro zpovědníky, aby při vykonávání svého úřadu soudce mravů 

projevovali, pokud to jen jde, maximální mírnost, aby věřícím zbytečně 

neztěžovali akty kajícnosti a cestu ke spáse. Proto má zpovědník 

postupovat vždy tak, „aby penitent (kajícník) byl již při odchodu ze 

zpovědnice hotov přijít zase. Nikdo nechť od vás neodchází smuten!"61 

cituje Fülöp-Miller dopis Ignáce z Loyoly, adresovaný jeho žákovi 

Rodriguezovi. 

Jezuité však věděli, že člověk, přestože ho svědomí táhne к ctnosti, je 

neustále hnán špatnými žádostmi к hříchu. Záměr zajistit všem, kdo jsou 

dobré vůle, věčnou blaženost, musel proto, jak se zdálo, vždy ztroskotat 

«ГГ.. .. i " • 
6l Viz FULOP-MILLER 2006, s. 184-185. 

Týž, s. 186. 
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na nedokonalosti a hříšnosti člověka. Nejdůležitější úsilí jezuitů tak 

směřovalo k tomu, aby tím, že budou mírností vycházet vstříc, přivedli do 

zpovědnice co nejvíce lidí, které pak podnícením upřímné lítosti zachrání 

před věčným zatracením. 

Ve snaze chápat co nejvíce lidských hříchů jako omluvitelné se jezuitům 

velice dobře hodilo právě Aristotelovo učení o vůli, jež už beztak silně 

ovlivňovalo etické i právní posuzování lidských činů. Jezuité, kteří se 

s veškerým zápalem snažili i těm nejslabším lidem zajistit blaženost a 

přijetí do nebeského království, museli tomuto systému připisovat velký 

význam. 

Loyolovi žáci se proto snažili systematicky a s důsledností typickou pro 

ducha scholastiky všechny myslitelné případy lidského selhání hodnotit 

podle toho, zda vůle, z níž koneckonců vzešly, byla dobrá nebo 

zavrženíhodná. „Protože zákon je dán lidem a nikoli zvířatům, a musí být 

tudíž plněn lidským způsobem," píše jezuitský teolog morálky 

Busembaum, „musí naplnění každého mravního předpisu, lidského i 

Božího, představovat lidský akt, a musí být prováděno jednajícím 

svobodně a z jeho vůle."62 Z toho vyplývá, že o hříchu můžeme mluvit jen 

v případě, kdy má člověk úmysl narušit svým jednáním mravní řád světa. 

Jako příklad hříchu, jenž svůj zavrženíhodný charakter ztrácí z nedostatku 

souhlasu vůle, uvádí Busembaum případ znásilnění: „Žena, která násilí, 

jehož se stala obětí, kladla všemožný odpor, nezhřeší, i když vlastně 
došlo ke smilstvu, neboť nikdo nezhřeší něčím, co se děje proti jeho 
vůli."63 

Morálně kazuistické spisy jezuitů zdůrazňují, že zpovědník musí 

penitentův úmysl pečlivě zkoumat, než vysloví svůj soud. Podle 

jezuitského pojetí musí být splněny dvě podmínky, aby bylo možno nějaké 

jednání vůbec z morálního hlediska hodnotit. „Rozum musí být s to 

posoudit vztah zamýšleného činu к mravnímu zákonu a vůle se musí ve 

Viz FÜLÖP-MILLER 2006, s. 188. 
Tamtéž. 

- 3 8 -



světle tohoto poznání k činu svobodně rozhodnout."64 Toto zdůvodnění 

odpovědnosti rozumovým poznáním, uvědomělostí a dostatečnou úvahou 

však vytváří celou řadu možností, které počet trestných hříchů 

neobyčejně omezují. Především nelze podle tohoto učení přičítat člověku 

к tíži žádné činy spáchané z nevědomosti, i kdyby byly i chtěné a samy o 

sobě hříšné. Nevědomost totiž ruší svobodu nezbytnou к volnímu 

rozhodnutí a tedy i jakoukoli odpovědnost. Jezuité tak nalezli možnost 

učinit hříchy odpustitelné. Dobrý úmysl může v některých případech 

ospravedlnit i volbu méně dobrých prostředků. 

Rovněž Martin Luther se několikrát vyjádřil pro ospravedlnění 

nepřípustných skutků v boji za pravou víru, například při setkání s rádci 

hesenského lankraběte prohlásil: „Co by bylo na tom, kdyby někdo pro 

blaho křesťanské církve třeba i dobrou, byť velikou lež spáchal!"65 Přesto 

není správné tvrdit, že Tovaryšstvo Ježíšovo shrnulo učení o morálním 

významu účelnosti do věty, že účel světí prostředky. Ve skutečnosti tato 

slavná maxima nepochází od jezuitů, ale od Machiavelliho, který ve svém 

traktátu „Vladař" prohlásil, že je možno zvolit nemorální prostředek, 

pakliže výhody, které jím lze získat, převáží v něm obsažené zlo. „Na 

tomto světě existují dva způsoby jednání: jedno je ve shodě se zákony 

lidskými, druhé se zákony přírodními," píše Machiavelli. „A když nestačí 

к dosažení cíle to první, pak se nedá nic dělat a musí se sáhnout i 

k druhému."66 Zejména nový vládce „bývá okolnostmi doslova přinucen 

jednat proti všem přikázáním božím i lidským, ohnout se po větru, když 

není zbytí a žádá si to zájem koruny."67 Naopak Tovaryšstvo tuto tezi 

nikdy výslovně nezastávalo, pokaždé připojovalo omezení, že špatný 

prostředek je vždy zavrženíhodný. 

Jezuitští kazuisté (moralisté) pojednávají o dvou formách68 dovoleného 

uvádění v omyl: o amfibologii a reservatio mentalis. Amfibologie není nic 

£ FÜLÖP-MILLER 2006, s. 190. 
66 Tamtéž. 
„ M A C H I A V E L L I 1995, s. 79. 
68 Týž, s. 80. 

Viz FÜLÖP-MILLER 2006, s. 198-201. 
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jiného než používání dvojznačného způsobu hovoru, vhodné к pomýlení 

tázajícího se. „Mentální výhrada" zase spočívá vtom, že za určitých 

podmínek odpovíme na nějakou otázku ne sice přímo lží, ale částečným 

zamlžením pravdy, kdy si některá slova jen myslíme, ale nevyslovíme je. 

V obou případech formálně neřekneme nic, co by bylo s pravdou 

v přímém rozporu, a proto se jezuité domnívali, že jak amfibologie, tak i 

mentální rezervace mohou ze všeobecného zákazu lži vyjmout. Proti 

výtkám, které byly řádu činěny právě kvůli tomuto učení, poukazovali 

většinou jezuité na to, že člověk přece není povinen každému 

nepovolanému tazateli skládat otevřeně účty z těch nejtajnějších věcí. Jak 

často se přece setkáváme s případem, kdy vyjevení celé pravdy může 

způsobit mluvčímu nebo jiné osobě vážnou škodu. Pravdivá výpověď 

může často vést к porušení úředního tajemství nebo к narušení důvěry. 

Na svou obranu jezuité navíc prohlašovali, že použití amfibologie a 

reservatio mentalis bylo dovoleno jen tehdy, když byl к zachování 

tajemství vážný důvod. 

Pochopení této zvláštní metody dovoleného svádění v omyl se 

dostaneme blíže teprve tehdy, když si uvědomíme, s jakou přísností 

křestanský mravní zákon odsuzuje lež. Podle předpisů katolické církve 

musel zpovědník připsat zpovídajícímu se lež vždy к tíži jako hřích, a 

v takovém případě nebylo většinou možno použít žádný z četných důvodů 

omluvy, jež mu jinak byly к dispozici. Vůči této kategorické 

bezpodmínečnosti zákazu lži stál však v přímém protikladu praktický 

život, neboť se stále znovu ukazovalo, že je zhola nemožné vždy a za 

všech okolností říkat čistou pravdu. Jezuité, kteří si uvědomovali tento 

rozpor mezi zákonem víry a skutečnou situací člověka, přece jen udíleli 

zpovídajícímu se hříšníkovi absoluci (odpuštění hříchů) místo tvrdého 

odsudku. 

Zásady téměř celého jezuitského učení o morálnosti lze, podle mínění 

Fülöpa-Millera, odvodit z „Etiky Nikomachovy". „Jezuité hned od počátku 

usilovali o to, aby zjednali Aristotelovu učení dominantní postavení nad 
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celým světem morálního a filosofického myšlení své doby. Již v prvních 

pravidlech, která řád vytvořil pro své školní vyučování, bylo stanoveno, že 

filosofie a přírodní vědy se mají vyučovat nejen podle pravdy, ale i na 

způsob Aristotela a v jeho smyslu."69 Když bylo sepsáno „Ratio 

studiorum", podrobný řád pro jezuitské vzdělávací ústavy, zdůrazňovali 

jezuité, že učitelé se nesmění nikdy odchýlit od Aristotela, kdykoli jde jen 

o trochu významnější body. 

Jezuitská filosofie morálky nepřichází s žádnými všeobecně platnými 

etickými směrnicemi, morálku spíše rozděluje na co nejvíce jednotlivých 

případů svědomí, na aporie v Aristotelově duchu, jež jsou přizpůsobeny 

potřebám praktického života. To znamená, že místo božské normy se tu 

měří lidským metrem; místo podle božích přikázání se jedná a posuzuje 

podle paragrafu zákona. 

„Pro to, abychom určili, jaký je v konkrétních podmínkách požadavek 

uměřenosti pro jednotlivce," praví se v „Etice Nikomachově", „neexistuje 

žádná objektivní míra, stejná pro všechny, ale touto mírou je povaha 

samotného jednajícího podle individuálních potřeb." V souladu s tím 

definuje Aristoteles i ideu mravnosti. Ta spočívá v tom, že v souladu se 

„zdravým rozumem" zvolíme v každém jednání zlatý „střed". „Ctnost je 

pak záměrná trvalá kvalita, která se přidržuje středu vyměřeného 

s ohledem na vlastní osobu a která je určována též rozumem, a tedy 

pochopením v každém jednotlivém případě. Je to střed mezi dvěma 

krajnostmi, mezi příliš málo a příliš mnoho, neboť ty obě překračují ci 

nedosahují v pohnutkách i v konání to, co je správné, zatímco ctnost 

najde střed a toho se drží."70 

„Téměř stejnými slovy se později pokoušel Ignác ozřejmit v jednom ze 

svých dopisů pojem „bohulibosti". Napřed vysvětluje, že všechno, co 

překračuje míru, se nelíbí Bohu a nemůže ani dlouho trvat, a pak mim, ze 

chce-li člověk dodržovat pevný řád života, musí se přidržovat středu mezi 

FÜLÖP-MILLER 2006, s. 201. 
Tamtéž. 
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dvěma krajnostmi, takže nebude pokoušet nic nad své síly. Bůh po 

člověku nežádá, aby si zničil tělo, ale aby překonával hříchy; nepožaduje 

nic nemožného, nýbrž to, co prospívá blahu člověka. Dává dobré rady a 

zajistí člověku to, co je pro život nezbytné tak, aby mohl dobře využívat 

těla к podpoře duše, ale aby přitom vždy uměl rozeznat pravou míru."71 

Ani svědomí se nejevilo jako jednota, bylo děleno do kategorií: 

předmětem „předcházejícího" svědomí byly budoucí „následující" skutky; 

jedno svědomí bylo označováno za „vůdčí" či „zavazující", druhé za 

„soudící" či „kárající". 

Ze všeobecného zákona bylo nutno vyvodit zvláštní závěry pro 

jednotlivé případy, a to znamenalo, že nároky, které Bůh kladl na člověka, 

bylo třeba uvést do souladu s tisícerými obtížemi a komplikacemi života. 

Co bylo totiž zpovědníkům platné, že znali a věděli, co je předepsáno, 

dovoleno nebo zakázáno. Za nimi přicházeli penitenti, kteří cítili a mysleli 

docela jinak, kteří žili v nejrůznějších poměrech a jejichž pohnutkou byl 

bezpočet zvláštních podnětů, pokušení, žádostí a vášní, zmatek tisíce 

záležitostí, starostí a snah. „Kněz vynášel soud o vraždě, krádeži, 

smilstvu a zpronevěře, stejně jako o chirurgických zákrocích..., o právech 

a povinnostech úředníků, o nejintimnějších podrobnostech pohlavního 

života, o kupních a prodejních cenách..., o tom, jak velký výstřih mohou 

mít dívčí plesové šaty, jestli se může dědic radovat ze smrti bohatého 

strýčka a nakolik je těžkým hříchem, když někdo čte nemravné knihy."72 

Jezuitští morální kazuisté věřili, že zpovědníkům pomohou, když jim dají 
k dispozici jako pomůcky к usnadnění orientace příručky, tlusté folianty, 

ve kterých učení a zkušení mužové systematicky popisovali všemožné 

Případy svědomí, pořádali je podle látky a rozhodovali o nich podle 

nejlepšího svědomí a v souladu s Božími zákony. „Například zabití 

člověka se jen málokdy vyčerpalo pátým přikázáním desatera. Podle 

specifik jednotlivých případů rozlišovali teologové morálky dovolené, 

72 PÜLÖP-MILLER 2006, s. 205-206. 
% s. 215. 
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podmíněně dovolené a nedovolené zabití; teprve po přezkoumání všech 

motivů a zvláštností vraždy bylo možno rozhodnout, k jaké z těchto tří 

kategorií konkrétní čin patří."73 

Jezuitská teologie morálky tvrdí, že mravní zákony nemohou být 

bezpodmínečně závazné. Kdyby totiž, vyvozovali jezuité, měly přirozené 

zákony vložené Bohem člověku do srdce a zjevené normy pozitivního 

zákona absolutně závazný charakter a bylo nutno je dodržovat za všech 

okolností, znamenalo by to totéž jako popření svobodné vůle, neboť 

pokud jednotlivé mravní příkazy a z nich vyplývající povinnosti platí 

absolutně, je to v přímém rozporu se svobodným úsudkem rozumu a tedy 

i s volním jednáním. 

Samostatnou kapitolu, ne-li knihu by si vyžádalo pojednání o „učení o 

právnosti vraždy tyranů", tedy i samotných panovníků, které vzniklo na 

přelomu 16. a 17. století a které se stalo tématem četných diskusí. 

„Nejzřetelněji hájí královraždu jesuita Suarez," píše Bílek. Z výuky 

dějepisu všichni víme, že papež měl právo kacířské a odbojné krále 

z trůnu sesadit. „Když se ale ještě i potom zdráhá papeže poslouchati, 

pak jest tyranem, a může jej kdokoli zavražditi."74 Toto sice možná 

filosoficky udržitelné, nicméně morálně naprosto zvrácené učení vzepjalo 

samozřejmě obrovskou vlnu nevole, a tak musel generál řádu Aquaviva 

roku 1614 „svým podřízeným zakázat v přednáškách, v rozmluvách neb 

spisech vyslovovati zásadu, že dovoleno jest kterékoli osobě, pod 

jakoukoli záminkou tyranství, zabiti krále neb knížata neb jim smrť 

úkladně strojiti."75 

Shrnutí: Jezuité se morálkou zabývali poměrně podrobně. Vedly je 

к tomu jednak důvody praktické, protože jednou z jejich činností bylo 

zpovídání hříšníků, jednak důvody ideové, neboť jezuité o etických 

74 V1Z FULOP-MILLER 2006, s. 216-224. 
75 BÍLEK 1896, s. 49-50. 
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imperativech velmi často a se zápalem disputovali se svými filosoficky 

odlišně laděnými odpůrci z řad protestantů. 

Ač sami к sobě přísní, к věřícím, kteří přišli ke zpovědi, projevovali 

jezuité velkou mírnost. Zavazovaly je к tomu směrnice, navíc „mírnost" 

plnila i funkci motivační. Patres usilovali o to, aby se věřící do kostela 

vraceli - a to ze dvou hlavních důvodů: jednak chtěli programově 

zachránit co nejvíce lidí před věčným zatracením, jednak zápasili 

s protestantskou konkurencí, která římskokatolické církvi odlákávala 

„ovečky", a tak jezuitům komplikovala monopolní ideovou manipulaci 

širokých mas bohabojných věřících. 

Jezuité zkoumali lidská provinění proti Božímu zákonu opravdu do 

nejmenších podrobností, pečlivě probírali penitentův úmysl a polaritu vůle, 

z níž vzešel. Byly to hluboké filosofické úvahy, odvolávající se na autoritu 

Aristotelovy „Etiky". Zacházely tak daleko, že pro obyčejného člověka se 

staly nepřehlednými a neproniknutelnými, tudíž závěry z nich mohly 

teoreticky skýtat docela dobře prostor pro manipulativní úmysly. Více než 

manipulace myslí však jezuité v tomto případě možná docílili manipulace 

se slovy. Pojednávali totiž o dvou formách „dovoleného" uvádění v omyl: 

dvojznačném způsobu hovoru a částečném zamlžování pravdy. Oba 

způsoby jsou přinejmenším matoucí a i z dnešního hlediska nemorální, 

nicméně stále používané. Leckdy se totiž opravdu těžko rozhodujeme, 

nestojíme-li zrovna před soudním tribunálem, zda sdělíme celou pravdu a 

nic než pravdu. Uvědomujeme si totiž, že i když se říkáním polopravd či 

zamlžených pravd dopouštíme nečestného jednání a záměrného uvádění 
v omyl, činíme tak proto, že nechceme druhému člověku, nám blízkému, 

ublížit. Jednoduše se domníváme, že to tak pro něj bude lepší. V tomto 

případě myslíme na jeho blaho, v horším případě však prostě nemáme 

dostatek volních sil, abychom mu pravdu sdělili. 

Jezuité v své době dospěli к názoru, že mravní zákony nemohou být 

bezpodmínečně závazné. Kdyby byly, znamenalo by to popření svobodné 
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vůle jedince. Toto manipulativní „slovíčkaření" dodalo sílu odpůrcům 

jezuitů, kteří je nařkli, že razí heslo „Účel světí prostředky". 

Co říct závěrem? Jak praví klasik: Lhát se nemá, neboť pravda vždycky 

vyjde najevo! 
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2. 5 Prostředky к dosažení dokonalé poslušnosti čili 
Manipulace a brainwashing v Tovaryšstvu Ježíšovu? 

Základními kameny jezuitského systému jsou „Konstituce"76 a „Duchovní 

cvičení1. „Jedná se o dva základní nástroje, které proměňují svobodného 

člověka v totálního otroka se zlikvidovanou individualitou a úplně 

potlačenou svobodnou vůlí," hlásá bývalý jezuitský kněz Alighiero Tondi, 

který dále cituje jezuitské pravidlo č. 13, v němž se praví toto: „Abychom 

si (rozuměj jezuité; pozn. autora) ve všem správně počínali, musíme vždy 

držeti, že o bílém, které já vidím, jest mi uvěřiti, že je to černé, jestliže to 

církev hierarchická rozhodne..."77 Z vyřčených, a popravdě velmi 

nadsazených slov logicky usuzujeme, že pro jezuitu (bez rozdílu 
v Postavení) platí, že prvořadou ctností je poslušnost, která je 

„nejsilnějším ochranným valem" celého Tovaryšstva. „Vojín musí 

poslechnout ihned, s ochotnou vůlí, a podrobit vlastní rozum. Podobně 

jezuita."78 Jezuité mají být v rukou svého nadřízeného jako hmota 

reagující na každý podnět, „jako vosková koule, kterou lze tvarovat a 

natahovat jakýmkoliv směrem, jako malý krucifix vyzdvihovaný vzhůru a 

libovolně ovladatelný."79 Ovšem je třeba si také přiznat, že „člověk, jehož 

Konstituce popisují, bere ohled na své zdraví, na fyzické síly, které 

Potřebuje pro studium a službu Bohu. Je to muž, který je veden rozumem, 

ma dobrou paměť a silnou vůli, k tomu je vybaven řečnickým talentem; 

má i vnější dary jako šlechtictví, proslulost a podobně... Především však 
m u s í m ' t bohaté mravní kvality, například poctivost,... svědomitost, 

Přímost, jednoduchost, pevnost, vytrvalost, zdvořilost a laskavost a 

K o n s t i t u i e r ^ 2 0 0 2 ' S" 5 2 : " Z á v a z n o u normou organizace Tovaryšstva Ježíšova je řádová ústava -
(Summari ^ v ^ t a h z K°nstitucí určený pro rychlou orientaci a běžnou denní potřebu pořídil otec Lainez 
sv- Ignáce"]? e a r U m C o n s t i t u t i o n u m - • •)• Mezi základní pokyny pro práci Tovaryšstva patří ještě dvojí Pravidla 
Výnosy d i*íLU

ř
l a e c ° m m u n e s a Regulae de modestia, tedy Všeobecná pravidla a Pravidla o skromnosti, 

důležitvch * řádových generálů připojily к organizaci Tovaryšstva už jen dílčí drobnosti. Soubor veškerých 
77 TONnr m ! P1SÛ S e n a z ý v á Institutum Societatis lesu." 

;; íoRNÉ;ovÁs2ooľľa
5f: z L O Y O L Y 2005> s , 2 2 -

N O V O T N Ý ; P O L A K 2 0 0 1 , s . 6 0 . 
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konečně klidnou povahu. Všechny tyto dary mu zjednají úctu,... učiní ho 

milým a připraví mu dobrou pověst i autoritu."80 

Na textu Konstitucí pracoval sv. Ignác od roku 1540 až do své smrti roku 

1556. „Snažil se vytvořit stabilní, jednotný a přitom potřebám provincií ve 

všech koutech světa odpovídající soubor předpisů a zásad, které by jak 

sloužily běžnému životu, tak přispívaly к duchovnímu růstu jednotlivých 

členů řádu i Tovaryšstva jako celku."81 Konstituce se dělí na dva celky. 

První, tzv. Examen s vysvětlivkami, shromažďuje požadavky na uchazeče 
0 vstup do řádu a uvádí texty pohovorů se zájemci o různé formy 

přivtělení к Tovaryšstvu. Druhou, nepoměrně rozsáhlejší část tvoří vlastní 

Konstituce s vysvětlivkami, členěné do deseti kapitol.82 

O středověkém duchu přežívajícím v jezuitském řádu svědčí povinnost 

učení scholastika sv. Tomáše Aquinského, snažícího se uvést do souladu 

filosofii Aristotelovu s katolickou teologií. „Východiskem bylo sv. Tomáši 

uznání základních církevních dogmat o existenci Boží, o nesmrtelnosti 

duše, o stvoření světa a o existenci transcendentna.... Rozlišuje poznání 

'idské zprostředkované rozumem, které je podřízeno zjevnému poznání 

božskému. Z toho vyplývá harmonie víry a rozumu, jež připouští svobodu 

rozumového poznání potud, pokud neodporuje víře."83 Za profesory musí 

být vybráni jen ti jezuité, kteří toto učení uznávají a kteří skýtají záruku, 
2 e к tomuto učení vzbudí úctu i u svých žáků. Jiná učení se 

nepřipouštějí ani ústně ve veřejných kázáních, ani v knihách. 

2- 5 .1 „Všemohoucí" generál řádu 

Generál byl doživotním ředitelem řádu, jemuž byl, jako papež pro církev, 

náměstkem Božím. Papež Julius III. (1550-1555) nařídil coby obhájce 

řádu zvláštní bulou jeho členům, aby svého generála poslouchali a 

Ъ ^ 2 ^ " 529-530. 
Vf K 0 V A - V A L E N T O V Á 2006, s. 18. 
jj. e viz tamtéž. 
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vysoce ctili jako samotného Krista. V generálu se soustředila silná vládní 

moc; „on jmenoval provinciály a ostatní úředníky obyčejně na tři léta; on 

rozhodoval o přijímání údů, kteréž mohl z řádu propustiti aneb vyhostiti 

bez udání příčin; on přijímal zprávy provinciálů, prokurátorů a jiných 

podpoře řádu určené; jemu byly od cenzorů v provinciích podávané 

zprávy o knihách, sepsaných od členů řádu, kteréž on předkládal 

revisorům a dle jejich zprávy ustanovil, co se v nich změnit má; on se 

přesvědčoval o stavu jednotlivých domů a sídel skrze visitátory od něho 

zplnomocněnými; jemu náleželo právo údy osvobozovali od Konstitucí a 

pravidel řádu, pokud toho bylo potřebí dle poměrů osob, místa a času; 

celá správa, řízení a pravomocnost spočívaly v jeho rukou."84 Generál má 

své asistenty, s nimiž se radí. Má též svého admonitora, jenž mu 

Připomene, kdyby nějakou chybu na něm zpozoroval; „podobného anděla 

strážného má každý řádový bratr, napomíná i na něj žaluje."85 

Generál je volen jezuitskou kongregací složenou z profesů, která jako 

jediná má teoretické právo, v případě že by generál jednal proti duchu 

Ústavy a zneužíval svou pravomoc, ho případně sesadit. Při volbě 

generála se postupuje stejně jako při volbě papeže. Sejde se generální 

kongregace, zcela se uzavře a nerozejde se dřív, dokud není v otázce 

generála jasno a generál není zvolen. 

Shrnutí: Generálu jezuitského řádu je přiznána skutečně velká moc. 

Generál stojí na pomyslné špici hierarchické struktury Tovaryšstva, a i 

když je kontrolován svým admonitorem (dohližitelem), v podstatě podléhá 

jen papeži a samotnému Bohu. Generál se tak stává téměř „neomezeným 

vládcem" ve své „říši", kontrolujícím veškeré dění a aktivity v řádu. Tato 

skutečnost klade neobyčejně vysoké požadavky na moudrost a mravní 

vyzrálost generálovy osobnosti, neboť jeho postavení umožňuje docela 

úředníků, v jistých dobách jemu zasílané, jakož i velké sumy peněz к 

85 1896, s. 1 9 - 2 0 . 
S C H A C H E R L 1 9 2 6 , s . 14. 
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dobře nejen manipulaci v negativním slova smyslu, nýbrž také otevírá 

prostor pro metody brainwashingu (viz podkapitola 4. Sekta). 

2- 5. 2 „Mocní" nadřízení aneb Nikdy nevíš, kdo poslouchá či se dívá 

Cílem řádu je zorganizovat a upevnit co nejukázněnější a co 

nejúčinnější „armádu". „Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je třeba zničit 

Přirozenou osobnost členů a nahradit ji osobností fiktivní. Proto musí 

jezuitské zákonodárství nutně směřovat к absolutismu,"86 přehání se 
v Tajných dějinách jezuitů. Nicméně opět se dostáváme k tomu, jak 

důležitá je pro jezuitský řád poslušnost, loajalita a disciplína, tedy „ctnosti, 

které pomáhají uchovat a propagovat tu kterou ideologii... Během 

tréninku (výchovy jezuitů)... se zavrhuje nezávislé myšlení a jsou 

omezeny osobní svobody."87 

povinné otevírání mysli 

Každý člen jezuitského řádu byl alespoň jednou do roka povinen odkrýt 

svému představenému (generálovi nebo jeho náměstkovi) své nejtajnější 
C|ny a myšlenky, aniž by mu cokoli zatajil. Jezuité se tak stávali pány nad 
myšlenkami svých spolubratři, nikdo z nich neměl právo na vnitřní 

'deovou svobodu. Nebylo lepší raději nemyslet a jen bezmezné 

Poslouchat? Až v roce 1917 odsoudila Svatá stolice toto zasahování 

Predstavených do (s)vědomí subjektů za nemorální a nepřípustné a 

zakázala ho v kanonickém právu bulou88 papeže Benedikta XV. 

S t o r n i neexistuje 

Ovládali-li nadřízení mysl řádových bratří, pak nás asi nepřekvapí ani 
fakt> že mohli narušovat i jejich soukromí. Nechejme znovu promluvit 

exjezuitu Tondiho: „Dokud jsem nebyl knězem a studovat jsem teologii, 

NOVOTNÝ; POLÁK 2001, s. 64. 
^AVLOROVA 2006, s. 110. 

vešla 19. května 1918 pod názvem „Providentissima. 
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navštěvoval generál často Palazzo Borromeo (Via del Seminario 120, 

Rim) a dohlížel na scholastiky Tovaryšstva Ježíšova. Přicházíval 

nenadále, vstupoval do pokoje bez klepání, hrabal se v zásuvkách, 

odstavoval nábytek, zabavoval věci. Jednou odpoledne jsem seděl u stolu 

a četl Leopardiho Kručinku89. Náhle vstoupil generál. Povstal jsem 

překvapen. Přistoupil ke mně a zpozoroval, že čtu verše. Zbledl, až 

zesinal, pak 

zrudl. Vytrhl mi knihu z ruky a chraptivě sykl: „Básně se 

nečtou! Takovéhle věci už číst nebudete!" Prudce se otočil a bez 

Pozdravu odešel."90 

Superior ti, hratře. laskavě nalepí známku sám 

»I korespondence je při odesílání i doručování prohlížena," tvrdí Tondi. 

..Dopisy se vhazují otevřené do zvláštní schránky. Superior, uzná-li to za 

vhodné, se sám postará o jejich odesílání a nalepí na ně známky; bez 

Povolení nesmí mít nikdo známky. Totéž platí i o telefonních hovorech. 

Bez svolení představeného si nikdo nesmí kupovat časopisy a knihy. 

Veškerá četba je kontrolována."91 

^dy_nejs i sám 

»Je pravidlem, že nikdo nesmí vycházet sám. Musí jít vždy dva nebo tři 

společně; a scholastikům se pokaždé přiděluje průvodce, s nímž musí jít, i 

když je jim to nepříjemné a proti mysli."92 „Vycházející z domu označí svá 

Jména, která u vchodu domu na tabulce jsou napsána, a oznámí 

vrátnému, kam hodlají se odebrati."93 Říká se, že každý jezuita si musí 

dávat dobrý pozor na to, co říká, neboť výchovným systémem 

reformovaný kolega je vždy připraven na svého druha představenému 

Požalovat jeho přestupky proti řádovým pravidlům. Nesmírná tenze a 

Giacnêrlne,Stra 0 " fiore d e l deserto (v překladu Jaroslava Vrchlického „ K r u č i n k a " ) , jedna z nejslavnéjších básní 
90 Тглк^ Leopardiho. 
„ TONDI 1962, S. 99-100 . 
92 ' y Ž> S. 102. 
93 1 arr>též. 

T0NDI1955.S.76. 
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nejistota by tak musela sžírat každého jezuitu. Pokud toto v jezuitském 

řádu platilo, pak by bylo bývalo lépe nic neříkat, ani nic nedělat; asi 

v duchu hesel: kdo nic nedělá, nic nezkazí a mluviti stříbro, mlčeti zlato. 

Uvnitř řádových domů se mají věci takto: „Nikdo ať nevchází do pokoje 

jiného bez všeobecného nebo zvláštního dovolení vrchního; je-li tam 

někdo, ať neotvírá dříve dveří, než když zaklepav uslyší „dále", dvéře pak 

dotud budte otevřeny, dokud budou ve světnici pospolu."94 Zkrátka 

nikomu není dopřán klid nebo soukromí; člověk nemá téměř ani chvilku 

pro sebe, hodina odpočinku je vítána, poněvadž alespoň ve spánku 

řeholník nepřemýšlí. K tomu všemu přistupuje ještě přesný denní řád. 

V Novotného - Polákově knize, která je mimochodem celá к dispozici ke 

stažení na Internetu, avšak adresu zde z pochopitelných důvodů (kniha je 

jednak neuvěřitelnou a lživou fabulací, jednak její umístění na Internet 

Pravděpodobně neproběhlo v souladu s autorskými právy) nebudu 

uveřejňovat, nalezneme citaci z Dopisu sv. Ignáce o ctnosti a 

Poslušenství95, kterou budiž tato podkapitola ukončena. Generál v něm 

Pojednává o posledním prostředku к podrobení rozumu, jenž „jest netoliko 

velice snadný a bezpečný, nýbrž i od. sv. Otců obyčejně užívaný, abyste 

totiž byli přesvědčeni, že cokoli vrchní poroučí, jest vůlí a rozkazem 

samého Boha; a jako ihned ochotně a celou duší svolujete uvěřiti tomu, 

co víra katolická ku věření předkládá, tak máte býti nakloněni ku 

Provozování všeho, cokoli by vrchní velel, puzeni jsouce touhou slepě být 

Poslušní bez všelikého rozumování."96 Čornejová tentýž dopis, na který je 

běžně odkazováno pod názvem „List o poslušnosti", cituje poněkud 

objektivněji: Vždy poslouchat představeného třeba ne proto, že je velmi 

moudrý, ani proto že je velmi hodný, ani proto, že velmi vyniká 

94 

95 Ï ? ^ 1 1 9 5 5 > s- 75. . . c r h o , a s t i c o s Conimbricenses, 26. března 1553. 
96 p i s t o l a S.P.N. Ignatii, de virtute oboedient.ae, ad Scholast.cos с 

NOVOTNÝ; P O L Á K 2001, s. 67. 
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V jakýchkoliv jiných darech od Boha, nýbrž proto, že je na jeho místě a má 

od něho pravomoc..."97 

„V roce 1555 definoval Ignác z Loyoly tři stupně poslušnosti: přikázáním, 

nařízením nebo jen na znamení nadřízeného," vyjmenovává Čornejová. 

Poslední způsob stavěl nejvýše, byl pro něj nejdokonalejší. „Když míním 

nebo soudím, že mi představený nařizuje něco, co je proti mému svědomí 

nebo je to hřích, a představený má mínění opačné, musím mu, kde není 

důkazu pro opak, uvěřit."98 v Tovaryšstvu Ježíšovu, více než v kterémkoli 

jiném řádu, se poslušnost stala základní potřebou, protože apoštolská 

služba nedovolovala jezuitům mít ani pevné sídlo, ani obvyklou mnišskou 

strukturu, a přitom vnitřní jednota řádu musela zůstat zachována. 

Shrnutí: Dozvěděli jsme se, že až do začátku 20. století podstupovali 

jezuité minimálně jednou za rok povinný rozhovor se svým představeným, 

jehož cílem bylo odkrýt takové myšlenkové pochody, které by mohly být 

v rozporu s ideovými základy Tovaryšstva a které by tudíž byly 

narušitelem zaběhnutých pořádků. Nejenže tyto povinné zpovědi, byť 

neprobíhaly veřejně, znamenaly omezení myšlenkové svobody jedince, 

ale také je lze ve shodě s Liftonovými psychologickými rysy reformy 

smýšlení identifikovat jako jednu z metod brainwashingu - a sice „kult 

2Povědi". 

Bývalý jezuita A. Tondi si postěžoval, že když žil v řádovém domě, 

nedostávalo se mu soukromí. Vše ilustroval na příhodě, kdy mu do 

Pokoje vtrhl samotný generál řádu a choval se v něm jako nefalšovaný 

velící důstojník, většině z nás známý či povědomý z amerických filmů, 

čerpajících svou zápletku z armádního prostředí. Tondiho nemilá 

zkušenost může být ojedinělá, nezaznamenal jsem totiž při studiu 

'feratury obdobného případu; a navíc se i domnívám, že ji autor podal 

barvitěji, než se ve skutečnosti udála. Vždyť byl z řádu vypuzen, a proto 

REJOVÁ 2002, s. 54. 
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nemusel být nutně objektivní při popisování svého zážitku. A stále je zde 

pravděpodobnost, že oba muži, Tondi a generál, к sobě mohli z nám 

neznámých důvodů, chovat zášť. Pokud však Tondiho historce přiřkneme 

třeba jen špetku pravděpodobnosti, pak nám tu vyrůstá další Liftonův rys 

reformy smýšlení: „ovládnutí prostředí", jehož snahou je kontrola jedincovi 

komunikace vně i uvnitř komunity. V jeho „prospěch" vypovídá i historicky 

doložitelný fakt, že jezuita nikdy nesměl vycházet z budovy sám, navíc byl 

svým kolegou neustále kontrolován, a to i uvnitř řádového domu. 

Poslušnost, poslušnost a nic než poslušnost! Základní požadavek a 

zároveň jedna se základních kvalit příslušníka Societas Jesu. Ovšem není 

poslušnost jako poslušnost. Již Ignác z Loyoly rozeznával a popsal tři 

stupně poslušnosti (přikázáním, nařízením nebo jen na znamení 

nadřízeného), které se natrvalo vryly do jezuitské „doktríny". 

2. 5. 3 Hierarchická struktura v Tovaryšstvu Ježíšovu 

Ke správnému pochopení ducha řádu Tovaryšstva Ježíšova a 

к úplnému porozumění poslušnosti jeho členů je nutné seznámit se 

s výchovou noviců neboli nováčků, kteří právě nastoupili do jezuitského 

řádu. Pro úplnost jsem se rozhodl stručně popsat i další tři vzdělávací 

stupně, které následují po tzv. noviciátu (zkušebního období) a v nichž se 

výchova nového jezuity dokonává. 

Ještě před přijetím do noviciátu podstoupil každý z kandidátů úvodní 

pohovor (examen generale). „Při něm se patres v příslušné koleji tázali na 

zdravotní stav, rodinné poměry a informovali jej o povinnostech 

závazných v Tovaryšstvu. Poté ho poslali do noviciátu, kde prvních deset 

dnů pobýval jen jako host a seznamoval se důkladně s poměry."99 Na 

mladíky, kteří se zajímali o vstup do jezuitského řádu, nesmělo být podle 

Ignácových instrukcí ze strany vyučujících nijak naléháno nebo tlačeno. 

Adepti se museli rozhodnout sami a naprosto dobrovolně. 

9 ČORNEJOVÁ 2002, s. 53. 
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„Examinovali mě známí páteři,... mezi nimi P. Julius Stork...," vzpomíná 

na svůj vstup do jezuitského řádu Antonín Holas. „I když je už dávno po 

smrti, musím přiznat, že jsem se nesnažil působit mu mnoho radosti ani 

svým učením, ani svých chováním. Byl jsem živý a jako kluk ze Slovácka 

neposedný. Když jsem к němu vstoupil, věděl už dopředu, že tam přijdu. 

Přivítal mě slovy: Duch svatý vane tam, kde by se toho člověk nejméně 

nadál."'00 

Novicové (lat, novitii) 

Noviciát (zkušební čas) trvá dva roky, novicové ho prodělávají o samotě 

a v úplném mlčení vtzv. exerciciích, duchovních cvičeních. Po jejich 

vykonání skládá adept řeholní slib chudoby, čistoty a poslušnosti. 

Čornejová však upozorňuje, že „přijetí do řádu nebylo jednoduché ani 

automatické. Nestačilo jen prokázat vroucí touhu po účasti na životě 

tohoto duchovního společenství. Žadatel se musel podrobit posouzení a 

oprávněnost svého předsevzetí si musel ověřit především sám."101 A 

k tomu sloužil noviciát. 

Studující (lat, scholastici) 
Jedná se o devítileté studium; dva roky studuje řehoiník rétoriku 

(poezie a rétorika), tři roky filosofii (logika, metafyzika, etika, fyzika, 

matematika, dějepis), čtyři roky nejvyšší nauku, nauku o Bohu, teologii 

(Písmo svaté, orientální řeč, církevní dejepis, kanonické právo, morálka 

s uměním pastorálním a dogmatika). Zkrátka jezuita musí být dobrým a 

Přesvědčivým řečníkem, který se vyzná v Bibli a náboženských věcech a 

dokáže o nich odborně i zasvěceně disputovat. 

Po dokončení studií bývají scholastikové vysvěceni na kněze a 

Prodělávají třetí rok noviciátu spojeným opět s duchovními cvičením,. 

100 
J^LAS 2004) s 5 
ČORNEJOVÁ 2002, s. 53. 
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Duchovní pomocníci (lat, coadiutores spir i tuals) 

Tito se po duchovních cvičeních podle dispozic věnují duchovní správě, 

misiím nebo vyučování. 

Profesové či profesoři (lat, professi) 

Z řad koadjutorů bývá jen málo vyvolených připuštěno к poslednímu 

slibu, slibu neomezené poslušnosti vůči římskému papeži. Tímto slibem 

postupují do nejvyšší, čtvrté třídy profesů. 

Výchova jezuitů je velmi přísná. Pokud některý z nich propadne třeba 

jen u jediné ztzv. klíčových zkoušek (které se skládají ze spekulativní 

filosofie a základní dogmatické teologie), není za normálních okolností 

připuštěn ke slavnostním slibům. To znamená, že není plnoprávným 

členem Tovaryšstva a že nemůže zastávat nejvyšší řádové funkce.102 

Jezuita může být z řádu i propuštěn - a to ze tří hlavních důvodů: 

„Největší skupinu tvoří případy nepos lušnost i nebo nedostatek 

poddajnosti, ke druhé skupině patří propuštění pro podvod nebo klam; 

ještě horší skupinu vytvářejí ti, kdo kazí spo lečenstv í nebo dokonce jiné 

odcizují Tovaryšstvu."103 

Jezuité nesmí přijmout žádnou biskupskou nebo jinou důstojnost, leda 

by jim to přikázal samotný papež, přičemž „nepřestanou býti oddáni 

slepou poslušností představeným Tovaryšstva."104 Profesové zastávali při 

dvorech panovníků důležitá místa, bývali dvorními zpovědníky. V jejich 

rukou je správní a zákonodárná moc řádu. Z řad profesů jsou voleni 

vedoucí představení jezuitů: generál, asistenti a provinciálové. 

Shrnutí: Přijímání nováčků do jezuitského řádu probíhá ve zcela 

demokratickém duchu. Nováček nejdříve pobývá v noviciátu jako host, 

seznamuje se s poměry a až poté se o s v o b o d n é vůli rozhodne, chce-li 

Více v izTONDI 1955, s. 13. 

JAVIER 2002, s. 396. 
i C H A C H E R L 1926, s. 13. 
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v něm setrvat i nadále či chce-li z jakýchkoli důvodů vystoupit. Tu je velký 

rozdíl oproti sektám (viz podkapitola 4. Sekta)! 

Pokud se po desetidenním pobytu v roli hosta novic rozhodne v řádu 

zůstat, ponoří se do duchovních cvičením, které, jak jsme si již uvedli, 

působí na jedincovu mysl a vštěpují mu nový hodnotový řád. Jedná se 

vlastně o klasickou (pře?)výchovu, jakou známe ze školství, akorát s tím 

rozdílem, že u jezuitů je v rámci výchovy nováčků specifičtější a 

profilovanější, neboť jezuita je především osoba duchovní, znalá Bible a 

náboženských věcí. Nečiní přece jezuité vše pro větší slávu Boží? Od 

ostatních řeholníků je však něco odlišuje: kromě oněch tří řeholních slibů 

skládají totiž navíc slib neomezené poslušnosti papeži. 

Aby byl vychován dokonalý jezuita s železnou kázní, musí být jeho 

výchova přísná, musí být eventuálně zkrocena jeho vzpurná mysl, jako 

tomu bylo v případě pana Holase. Jezuitskou společnost lze definovat 

jako elitní a elitu tvoří jen ti nejlepší. Z jezuitského řádu je možno 

vystoupit v podstatě kdykoli, i když se takový akt neobejde bez řady 

rozhovorů o příčinách (aby se tak zabránilo případnému neuváženému 

jednání), stejně tak může být jezuita z Tovaryšstva propuštěn, a to hlavně 

v případě neposlušnosti, kvůli podvodu či klamu jím spáchaným nebo 

kazí-li jezuita společenství. Tím vlastně jezuité připouští, že ani jejich 

výchovné metody a prostředky nejsou dokonalé. Myslíte si, že by toto 

bylo možné i v sektě? 

2. 5. 4 Noviciátní kázeň - nástroj к poslušnosti 

Nástrojem jezuitů při vedení nových členů к poslušnosti je kázeň. Ale ta 

sama je lidské přirozenosti nelibá, proto je spojena s další účinnou 

složkou, a to se vzděláváním, které je tak psychologicky mistrně 

zpracováno, že mladý jezuita dochází к poznání, že život v jezuitském 
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řádů je tím lepším, co si lze zvolit, a sama kázeň se mu postupně stává 

příjemným procesem.105 

Vzdělávání je účinné díky třem prvkům: vyučovací látce, pečlivé výuce a 

vyučovací metodě. Vyučovací látka se neliší od látky, kterou absolvují 

běžní duchovní v katolických seminářích. Podstata a idea jsou stejné. 

Všechno směřuje к tomu, že jediný správný světový názor je názor 

katolický. Ale propastný rozdíl je ve vyučovací metodě. 

Katolický pohled jako světový názor má na člověka jen malý účinek, je-li 

totiž neustále ve spojení se svým okolím, například se svými přáteli, 

běžnými denními starostmi, radostmi, volností pohybu v civilním prostředí 

apod. Avšak na člověka zavřeného v semináři, nebo lépe řečeno 

v řeholním domě Tovaryšstva, pohrouženého do studia, je tento vliv 

obrovský. „Výchova vštěpovaná klerikovi, budoucímu jezuitskému knězi, 

za přispění prostředí, v němž žije, vede к tomu, že pokládá život 

v semináři, v řeholním domě nejen za možný, ale i za přijatelný a 

příjemný, ba dokonce za jedině správný a záslužný."106 Člověk je zde 

odříznut od světa, den co den slyší opakovat stejné věci, usilovně do nich 

vniká, mnoho se modlí. 

„Jestliže má být poslušnost společníka absolutní - až к poslušnosti 

úsudku, když ochota к poslušnosti je znamením pravého povolání 

к Tovaryšstvu Ježíšovu, takže na neposlušné je nutno pohlížet jako na 

shnilé údy těla Tovaryšstva, pak je její hodnota přesně a hluboce určena 

způsobem, jakým Konstituce představují autoritu. Autorita je vždy spojena 

s přísnými a náročnými povinnostmi. Mezi ně patří povinnost úplné 

informace, povinnost konzultovat nejen s obvyklými poradci, nýbrž i 

s odborníkem v dané oblasti, povinnost rozhovoru s daným podřízeným, a 

to hlubokého, duchovního rozhovoru."107 Tolik jezuita Ravier o poslušnosti 

a autoritě. 

VizTONDI 1955, s. 162. 
J O N D I 1962, s. 105. 
R AVIER 2002, s. 412-413. 
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Nováčci byli šestnácti či sedmnáctiletí gymnazisté108 s nejlepším 

prospěchem a museli mít doporučení profesora rétoriky. Pak byli tito 

mladí chlapci na dva roky umístěni do noviciátního domu, kde se směli 

věnovat jen Duchovním cvičením, řádovým bohoslužbám, stanovám řádu 

a náboženským spisům, které pojednávaly o svatých a byly psány pouze 

v latině. Jediným vyučováním bylo učení se latinských výrazů zpaměti, 

jejich odříkávání a hlasité opakování diktovaných ukázek z děl filosofů. 

Hlavním prostředkem к zachování kázně se stalo stálé a všestranné 

pozorování žáků a dohlížení na ně učiteli i zvláštními dozorci. „Ano, i žáci 

špehovali a udávali jeden druhého; neboť nikdy nesměl být žádný žák o 

samotě, ani sám vycházet, ani cestovat, ale vždy jen v doprovodu aspoň 

jednoho spolutovaryše neb učitele."109 

Shrnutí: Ukázněný jedinec je daleko lépe vzdělavatelný a formovatelný, 

než jedinec asertivní a tvrdohlavý. Proto jezuité vždy kladli důraz na 

kázeň a zn í vycházející poslušnost, a sice již od začátků výchovy 

mladého jezuity. Aby byl výchovný proces ještě efektivnější, omezovali 

řádoví představení styk noviců s okolím na minimum. Vedly je k tomu dva 

důvody: jednak zkušenost, že kolejní způsob života vykazuje daleko lepší 

výsledky během výchovně-vzdělávacího procesu, jednak přesvědčení, že 

„izolací" noviců minimalizují rušivé vlivy okolí. 

Jezuité založili svůj vzdělávací systém, pomineme-li kázeň, na třech 

pilířích: vyučovací látce preferující katolický náhled na svět, pečlivé 

výuce probíhající výhradně v řádových budovách a vyučovací metodě 

vázané ke kázni, poslušnosti a úctě к autoritám, s nimiž je třeba povinně 

konzultovat. Velmi účinným prostředkem к zachování kázně se stalo ono 

neblaze proslulé „špiclování", tedy v podstatě žalování na své kolegy, 

chtčl upozornit, že tehdejší pojem gymnazista se n e s h o d o v a l s dnešním pojetím. Zikmund Winter 
' г е Jivo, a učení na partikulárních školách v Čechách" (s. 25) uvádí, ze takové gymnas.um nebo lyceum 

škola partikulární), zahrnující od abecedářů až po filosofy pět i více md kdyby « odlouply od neho 
J n i ž š í třídy grammatické, mohlo býti jakýms středním ústavem mez. univers., a n.zkou školou lat.nskou, ale to 
iff««» míti pořád na paměti , . . . že nebylo hranic žádných nahoru ani dolu. 

B ' L E K 1896, s. 38. 
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které sice dnes považujeme za neetické, avšak jezuité se nerozpakovali 

jej legalizovat a podporovat. Na druhou stranu ale musíme uznat, že tento 

kázeňský prostředek přinesl své ovoce v podobě poslušnosti vskutku 

železné. Připočteme-li к němu ještě propracovaný systém kázeňských 

testů110, obsahující škálu od nevinného napomenutí až po hrůzostrašně 

znějící karcer (vězení), nelze než konstatovat, i když ne se všemi prvky 

v 21. století souhlasíme, že jezuité dali světu vskutku obdivuhodný a 

promyšlený návod, jak zachovat u žáků kázeň a vynutit si jejich 

pozornost. 

2. 5. 5 Mystická manipulace aneb Přežívající středověký duch v řádu 

Alighiero Tondi ve svých Jezuitech" poukazuje, že v Tovaryšstvu 

Ježíšovu sice probíhá modernizace, ale natolik opatrná, aby středověký 

duch řádu zůstal jeho základním pilířem a neměnným poutem к Ignácovi. 

Tondi dále vzpomíná, jak vypadal interiér řádového domu, v němž žil. 

„V domově noviců je dlouhá chodba, podle níž jsou velmi prostorné 

pokoje. V každém přebývají nane jvýš čtyři řeholníci. Každá místnost je 

zasvěcena některému svatému Tovaryšstva. Všude jsou svěcené olivové 

ratolesti. Novic žije uprostřed medailí, medailonů, velkých ponurých 

obrazů a svaté vody. Co chvíli se modlí, důvodně i bezdůvodně. Účastní 

se četných a rozmanitých bohoslužeb. Bohorodička (Panna Marie, pozn. 

autora) se uctívá nejen jako „Mater pietatis" (Matka zbožnosti), 

ochránkyně noviciátu, ale i mnoha jinými způsoby. Neustále se pokleká, 

takže rozbolavělá kolena noviců jsou pokryta mozoly. Během dne se 

velmi často vrhají na holou podlahu. Je to prapodivný výjev, když vstupují 

po mši do refektáře, všichni na zatleskání fortnýře (klíčníka) poklekají, 

H k e ň s k é tresty v e l m i p o d r o b n ě pop i su je např. Z i k m u n d Winter ve s v é knize Jivot а učení 
n'kulárních školách v Čechách". 

- 5 9 -



mumlají modlitby a na stejné znamení povstávají, a pak po jídle stejnou 

proceduru opakují."111 

Shrnutí: Jak již bylo několikrát řečeno, jezuita je především kněz, osoba 

duchovní, a proto není divu, že „Bůh" ho provází všude, kam se jen 

pohne. Tondi nám barvitě popsal, jak vypadaly chodby a místnosti 

řádového domu, v němž novicové tráví většinu svého času. Kdyby 

nevstoupili do jezuitského řádu a zůstali „normálními" kluky, vyzdobili by si 

nejspíše svůj pokoj plakáty svých „vzorů", oblíbených akčních hrdinů či 

populárních zpěvaček, popřípadě lepých dívčin. Dnes by si na stěnu 

přilepili Arnolda Schwarzeneggra, zítra by ho vyměnili třeba za „Slyho". 

Záleželo by jen na jejich libosti. Ovšem mladík, který se rozhodl pro 

službu Bohu v jezuitském řádu, si už jednou svobodně vybral a jeho volba 

je neměnná. Na jeho dozrávající mysl působí pouze jediný činitel, kterým 

je duchovno. Dotýkáme se zde hned třech Liftonových rysů reformy 

smýšlení: izolace nováčků v řádových domech směřuje к „ovládnutí 

prostředí", všudypřítomná zbožnost hraničí s „mystickou manipulací" a 

konečně nemůžeme nevidět pátý Liftonův rys, manipulaci „svatým 

učením", zahrnujícím nejen Bibli, ale i nezpochybnitelnou autoritu díla 

Tomáše Akvinského. Nicméně jak mystika, tak i svaté učení a spiritualita 

к církvím neodmyslitelně patří, byť jim nyní máme, třebas i oprávněně, 

tendenci přišpendlit nálepku „manipulativní" či „brainwashingové". 

2. 5. 6 Duchovních cvičení a jejich účinek 

Duchovní cvičení neboli exercicie vtiskují Tovaryšstvu vnitřní duši i 

tvářnost. Ignác pro ně získal a jimi ovlivnil své první druhy, tehdy studenty 

pařížské univerzity, Františka Xavera a Petra Fabera a ten к nim přivedl 

Petra Kanisia (Canisia). Po absolvování duchovních cvičení se mladý 

Kanisius nechal slyšet, že se „slovy vůbec nedá vypsat, jak se jeho srdce 

N OVOTNÝ; POLÁK 2001, s. 70-71. 
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a jeho duše v exerciciích změnily a jak dalece bylo jeho myšlení osvíceno 

světlem božské milosti."112 

„Exerciční knížku nelze považovat za beletrii," upozorňuje Mikulášek, 

jedná se spíše o „příručku nebo návod, podle něhož se musí cvičit pod 

vedením zkušeného učitele duchovního života." „Jako se nenaučíme 

plavat čtením, ale plaváním ve vodě, otevřou se exercicie jen tomu, kdo 

se jimi nechá vést.,"113 dodává páter. 

Duchovní cvičení jsou vždy provázena jezuitským způsobem rozjímání. 

Je to metoda, při které se novic vcítí do předem připraveného scénáře 

přesně podle Loyolových postupů. Při tom musí zapojit všechny své 

smysly na nejvyšší možnou míru. 

„Když Ignác z Loyoly vypracovával návrh stanov jezuitského řádu, 

usiloval vytvořit klerikální organizaci ve službách Vatikánu, a to organizaci 

vojenského typu, to znamená armádu s jednotným vedením, železnou 

kázní, pružností a neobyčejnou úderností."114 Až do té doby neexistovalo 

v církvi nic podobného a ani dnes, kromě jezuitského řádu, nic 

podobného neexistuje. Proto jej zakladatel pojmenoval Tovaryšstvem 

vojáků sloužících Kristu. „Avšak sloužit Kristu znamená podle katolického 

učení sloužit Vatikánu; řád je tudíž t ova ryšs tvem vojáků ve službách 

Vatikánu."115 

Jediným způsobem, jak u armády Tovaryšstva dosáhnout úplné vnitřní 

jednoty a úplného jednotného vnitřního přesvědčení o „slepé poslušnosti 

mrtvol, je jezuitským vojákům přetvořit jejich vlastní nitro a tím jejich 

vlastní osobnost. U jezuity musí být přeměna osobnosti úplná a radikální. 

Prostě něco, co hraničí s fanatismem"116- A jako nejúčinnější metodu 

Ignác Loyola zavádí každodenní povinné rozjímání podle svého postupu, 

Přesněji povinnou autosugesci. „Jezuita nesmí rozpitvávat a rozumově a 

iogicky zvažovat pohnutky své víry, své poslušnosti papeži, církv,, 

' • ^ K U L A Š E K 1994,5. 9. 
n4 'amtéž 
" s I ° N D I 1 9 6 2 , s . 122 . 
Ut ' amtéž. 
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generálovi, Vatikánu. Smí se pouze vžít do svých úkolů a smí rozjímat jen 

o generálových nebo papežových rozkazech."117 „Kdo přísahal na 

korouhev řádu, ten nemá více vlastní vůle, nemá žádného jmění, nemá 

příbuzných a přátel, nemá vlasti a národnosti," přehání Bílek. „Kam jej 

papež nebo generál řádu pošle, tam musí jiti jako voják do ohně, buď si to 
V V/ r 118 

mezi pohany, židy, kacíře nebo pravoverici. 

V Duchovních cvičení Ignác popsal způsob, jak je možno rozvíjet své 

přirozené síly systematickým cvičením směřujícím к dokonalosti, 

к nadpřirozenému osvícení а к nalezení Boha. Loyola učil, „že chce-li 

člověk Boha skutečně dosáhnout, musí se na něj jen správným 

způsobem zaměřit; záleží jen na jediném, na zanícení a na správném 

použití přirozených schopností. Podobně jako se chůzí, pochody a během 

cvičí tělo, je možno cvičeními i duši dostat do stavu, kdy je schopna nalézt 

Boží vůli."119 Podle jezuitského učení není možno nalézt Boha v pouhém 

nečinném extatickém opojení, ale naopak v jasném poznání Boží vůle a 

v aktivní činnosti řídící se tímto poznáním. Člověk bude dokonalý tehdy, 

jestliže veškeré jeho konání a jednání bude neustále směřovat к větší cti 

Boží. 

„Kdo absolvuje Loyolova Duchovní cvičení, ten by měl mít všemi smysly 

zažito až do palčivé bolesti i nevýslovné slasti, peklo i nebe tak, aby se 

mu již navždy nesmazatelně vtiskl do duše rozdíl mezi zlem a dobrem."120 

Večer před spaním si jezuita předem připraví téma, o kterém chce 

rozjímat a hned ráno po několika úvodních modlitbách se postupně svojí 

myslí hrouží do tématu stále hlouběji, až náhle vyvstane sled obrazů, 

které vnímá a cítí všemi svými smysly. „A právě toto rozjímání pak vnitřně 

sjednocuje všechny jezuity do jednoho šiku, schopného splnit jakýkoh 
' 121 ukol v jakýchkoli podmínkách." 
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Duchovní cvičení, která koná každý člen řádu po čtyřicet dní dvakrát 

v životě - tj. krátce po vstupu do Tovaryšstva a po ukončení studií - a ve 

zkrácené formě každoročně po osm dní. Jsou těžištěm a jádrem 

duchovního života jezuity. Jednotlivé úkony v nich obsažené nejsou 

seskupeny náhodně, ale podle stanoveného cíle. Proto jsou pečlivě 

uspořádány a musí být také svědomitě vykonávány podle příslušných 

pokynů (přídavky), které Ignác připojil ke každému týdnu. 

Shrnutí: Duchovní cvičení jsou pro normálního člověka obyčejnou 

knihou se spirituálním obsahem, ovšem pro jezuitu znamenají daleko víc, 

znamenají osvícení mysli světlem božské milosti, nicméně jen za 

předpokladu, že během jejich četby a následném rozjímání otevře své 

smysly na nejvyšší možnou míru. 

Jezuita musí zadusit jakékoli hnutí mysli, které by rozpitvávalo a 

rozumově zvažovalo víru či věci s ní spojené. Mimochodem víra nemá nic 
~ i - -u ~ ;n jn nHnqp buď v Boha (bohy) věřím a spolecneho s rozumem, jednoduše uuu v у/ 

„nerozumuji" o jeho existenci, nebo nevěřím, protože к tomu necítím 

potřebu; popřípadě víra v Boha odporuje stavu mé mysli a 

nekoresponduje s mým životním (hodnotovým) přesvědčením. 
I . J - nQ7W: i7i ,ip nohnuty své víry, pouze o víře Jezuita tedy rozumové nezväzuje риими y 
- ' 'Uoií nnrhovní cvičení", systematicky ho rozjíma. K tomu mu pomahaji „uucnovni J 

~ -- - . . . i «oWr,řirr>7pnému osvícení а к nalezení Boha, směruji k dokonalosti, к nadpřirozenému 
.. ,v л , . - „ „ u , cp Člověk stane dokonalým tehdy, neboť podle křestanske věrouky se uuve 

jestliže veškeré jeho jednání a chování bude neustále směřovat к větší cti 

Boží. Pokud se jezuita opravdu oddá spiritualité Exeroioií a o svobodné 

vůli je neohá působit na svou mysl, pak nám nezbývá nic jiného, než 
íi^m rplpho noviciátu je skutečně vytvořit potvrdit Tondiho obavy, ze cílem celeno noviu j 
. ^ d u š n o u mvslí a novou hodnotovou nového člověka s přetvořenou poslusnou шуы 

, л . v , » . ; ..xitpi vštěDuie svým žákům nové hodnoty, orientací. Stejně tak vsak i učitel vsiepuJC o y 

postoje, kompetence, které se nemusí shodovat s těmi původními. A 

označíme-li jezuity jako manipulátory a vymývače mozků, pak si stejné 
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označení zaslouží i pedagog. Je třeba si ale připomenout, že rozlišujeme 

manipulaci pozitivní a negativní! Najde se mezi námi někdo, kdo učitele 

nařkne z toho, že vymývá žákům mozky? Myslím, že i takoví se najdou. 

Obecně však „věříme", že se učitelovo působení na mysli našich dětí 

nese v pozitivním duchu a že mu jde především o blaho dětí. Přejeme si, 

aby z žáků vyrostli vzorní občané, vzdělaní a moudří, zkrátka aby byli 

plnohodnotnými členy společnosti. 

I jezuitský řád vznikl s ušlechtilým cílem šířit a upevňovat katolickou víru, 

protože tehdy byla majoritní společnost přesvědčena, že katolický náhled 

na svět a život podle Bible jsou tím jediným správným směřováním. A 

jezuité v tomto snažení měli být nejlepší. Být nejlepší znamená leckdy 

přinášet oběti: vzdát se některých svých svobod, přehodnotit své postoje. 

Někdy stačí jen touha (potřeba) patřit do takové elitní skupiny, i pak je 

člověk schopen maximální přizpůsobivosti a identifikace s pravidly té či 

oné skupiny. Pořád se ale pohybu jeme v rovině svobodného rozhodnutí, 

v rovině svobodné volby. 

2. 5. 7 Duchovní cvičení v noviciátu 

Krátce po vstupu do noviciátu začíná čtyřicetidenní mlčení. Každodenně 

čtyři nebo i pět rozjímání. Jednou týdně je dovoleno vyjít si na několik 

hodin a mluvit; pak je člověk opět v duchovních okovech. „Nezkušený 

mladík je povinen po osm dní rozjímat o hříchu, o strašném boz.m soudu, 

o pekle. Jsou to muka. Dveře jsou zavřeny. Je zakázáno mluvit s kýmkoli, 

kromě zpovědníka, klášterních otců, novicmistra. Po osm dní jsou pokoje 

a chodby pohrouženy v polotmu. Slunce nesmí proniknout do domu." 

Duchovní cvičení působí na duši hlubokým a neobyčejným dojem. Novic 

z nich vychází změněn, stává se předmětem, „mrtvolou" v rukou 

Představeného. „Od nynějška bude slepě poslouchat, bude připraven ke 

N O V O T N Ý ; P O L Á K 2 0 0 1 , s . 7 3 - 7 4 . 
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všemu, schopen všeho, ochoten dělat špicla, udávat spolubratry 

představenému...."123 

„Po přetvořeni normálního člověka vlivem cvičení a rozjímání v sektáře, 

v takřka chladnokrevného fanatika, může ho Ignác plně zapojit do 

jezuitské organizace a zavázat jej poslušností řádu, poněvadž si je nyní 

naprosto jist, že se mu dobrovolně a se skutečným potěšením podřídí. Je 

to krajní stupeň zničení lidské osobnosti, slepého automatismu, kdy pak 

člověku už nezbývá nic jiného než občanská smrt, neboť se již změnil 

v přízrak."124 Když jsem si tyto řádky v „Tajných dějinách jezuitů" přečetl, 

nevěděl jsem, jestli se mám smát nebo plakat. Pánové Novotný a Polák 

nezapřou smysl pro dramatičnost, zároveň je však z textu cítit ryzí 

nenávist к Tovaryšstvu, к jeho členům i jeho práci. V očích těchto dvou 

pánů, jejichž fantaskní vývody zřetelně vypovídají o stavu jejich mysli 

(možná zmanipulované?), jsou jezuité snad nějaké kráčející zombie... Je 

neuvěřitelné, co všechno dnes lze otisknout a vpustit do čtenářské obce! 

Ve skutečnosti se cenným plodem exercicií stává opravdu hluboké a 

osobní přilnutí ke Kristu, touha po stálém ryzím přátelství s ním a ochota 

žít skutečně tak, jak si to on přeje. Plody duchovních cvičení jsou ale pro 

každého exercitanta jiné, zcela osobní. „To proto, že každý člověk je 

originál a Bůh během té doby, kdy se mu člověk otevírá v intenzívní 

modlitbě, s ním jako s takovým (tedy jako s originálem) zcela osobně 

pracuje; dává mu přesně to, co pro svůj život, pro svou životní cestu 

Potřebuje."125 

Shrnut í : T a t o podkap i t o l a v pods ta tě rozvád í témat ické zaměřen í te 

Předchozí ; oddě l i l j s e m j i h lavně z toho důvodu , že j s e m chtěl č tenář i 

d e m o n s t r o v a t , až k a m lze u v a ž o v á n í o manipu lac i a b ra inwash ingu 

v T o v a r y š s t v u J e ž í š o v ě do táhnou t , pokud bychom nekriticky p ropadl i 

124 ÍJOVOTNÝ; P O L Á K 2 0 0 1 , s. 7 3 - 7 4 . 
>2S

 a mtéž; viz také T O N D I 1962, s. 1 4 3 - 1 4 5 . . в „ в г р ; . : л . V Í 7 

№ l o h a
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přesvědčení, že vlivem duchovních cvičení a rozjímání se z normálního 

člověka stává chladnokrevný fanatik, neřku-li bezmezně poslušná 

zrůda, nástroj v rukou jezuitské řádové elity. 

Plodem exercicií je ve skutečnosti hluboké a osobní přilnutí ke Kristu; 

exercicie jsou jednou z mnoha filosofií (návodů), jak si narýsovat vlastní 

životní cestu, v tomto případě spojenou se službou katolické víře a 

s „křesťanskou láskou". 

2. 5. 8 Denní řád noviciátu 

Jak jsme poznali, život v řádových domech má svůj osobitý kolorit a je 

vymezen přísným denním řádem, který „je sestaven tak, aby nezbyla 

volná ani půlhodina, kdy má každý právo zabývat se sám sebou, jak se 

mu zlíbí,"126 tvrdí Tondi. Pravdou je, že podle níže uvedené oficiální 

struktury noviciátního dne, je kandidát skutečně dost vytížen. 

Tab. 1: Struktura noviciátního dne 

6:10 krátká společná modlitba v kapli 
6 :20-7 :20 neohni modlitba (hodinové rozjímaní) 
7:30 mše svatá, snídaně 
12:10 ^ o h n í ^ y t o v á n i svedomí 
12:25 společná polední modlitba, oběd 
18:00 večeře 
20:20 body к rannímu rozumám 
20:30 j ^ m Q i p t á ř m T ^ pred spaním) 
22:00 noční klid 

nhpdem a večeří, mají novicové Během dne, zejména v case mezi obedem a v 

• 1,5 hodiny „instrukce" (výklad novicmistra), 

• 1/2 hodiny duchovní četby, 

• hodinu soukromé četby Bible, 

• hodinu studijní četby, 

lONDl 1958, s. 187. 
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• práce kolem domu, 

. 2 hodiny týdně nějakou formu apoštolátu (tj. apoštolská služba, 

nasazení pro spásu nesmrtelných duší), 

. každých 14 dní osobní rozhovor s novicmistrem, který se týká vnitřního 

růstu, duchovního boje a momentální situace novice. 

„Nejenže musí být úkony prováděny v předepsaných chvílích, ale musí 

být vykonávány naprosto dokonale. Je běžnou zásadou hlásanou 

představeným, že konat bohulibé věci nevalné ceny, ba i zbytečné, platí 

tolik, jako vykonat věci veliké a mimořádné, jestliže to ukládá poslušnost 

(to znamená pravidla a příkazy těch, kteří v Tovaryšstvu poroučejí)."127 

Úkony noviců jsou téměř vesměs všední, jednotvárné, prováděné 

automaticky, nudné a nezajímavé. Jíst, pít, chodit, cvičit se v krasopisu, 

číst nezáživné publikace, zhotovovat růžence a nástroje sebetrýzně, 

rozmlouvat s dětmi, neustále poslouchat a odříkávat obvyklé pasáže, 

oprašovat nábytek, umývat nádobí, přisluhovat v refektáři atd. A právě 

všechny tyto úkony je třeba konat s ustavičnou a bdělou pozorností, aby 
128 

byly dokonalé, jelikož v této dokonalosti tkví ctnost. 

Shrnutí: Denní řád noviciátu je sestaven tak, aby byl pokud možno celý 

den vyplněn smysluplnou činností. Toto promyšlené hospodaření s časem 

nedává prostor žádným jiným aktivitám, než tém, které jsou rozepsány 

v tabulce č. 1. Sám si nedokáži dost dobře představit, že bych po dva 

roky vedl, z mého pohledu bezvěrče, tak monotématický život. Buď bych 

musel z noviciátu vystoupit, nebo se nutně „zbláznit". Ovšem jedinec, 

který se rozhodne tento „výcvik" podstoupit a dokončit, musí být hnán 

nezměrnou láskou k Bohu a musí být obdařen silnou vůlí, aby se 

následně začlenil do Tovaryšstva Ježíšova jako plnohodnotný člen, nikoli 

však se zlomenou vůli a totálně přetvořenou myslí, nýbrž zocelenou a 

г» ^JOVOTNÝ; POLÁK 2001, s. 75. 
V l z TONDI 1958, s. 189. 
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přesvědčenou o tom, že být jezuitou je pro něj ta zmiňovaná správná 

„životní cesta". 

2. 5. 9 Kult uctívání Panny Marie 

Kult uctívání Panny Marie najdeme už v noviciátu. Mezi povinnou 

jezuitskou literaturou jsou kromě jiného i životopisy tří svatých, kteří byli 

uctíváním Panny Marie tak prosyceni, že se stali vzorem dalším novicům 

až do dnešní doby. „Jejich fanatický přístup k noviciátní praxi a způsob 

uctívání Panny Marie je nakonec vynesl do věčné slávy svatých. Tyto 

životopisy museli novicové číst stále dokola, znát je zpaměti a co nejvíce 

se světcům v jejich prožitcích podobat."129 

Vyvolení světci noviciátu byli tři jezuité: Stanislav Kostka (fŘím 1568; 

obr. 8), který zemřel jako novic, nedoživ se osmnáctých narozenin, Jan 

Berchmans (fMalines 1616), který zemřel během studií ve věku 

dvaadvaceti let a Alois Gonzaga ( f 1591), třiadvacetiletý, který rovněž 

zemřel před vysvěcením na kněze. O Janu Berchmansovi (obr. 6) Tondi 

praví: „Často ho domácí přistihli, že se po půlnoci modlívá, kleče holými 

koleny na zemi a leckdy po modlitbách usínal na holé podlaze. Každého 

večera, když uléhal..., brával si zbožný jinoch knížku pravidel a pro svou 

zbožnost si ji kladl na podušku a maje tuto knihu pod hlavou, spal 

spokojeně a klidně. A když umíral, dal si přinést knihu pravidel a chtěl 

zemřít, drže ji v rukou. Na konci modlení měl ve zvyku líbat vášnivě a 

často obraz nejsvětější Panny s jezulátkem, který měl pověšený na stěně, 

a to činíval desetkrát nebo dvanáctkrát za sebou s radostnou a 

usměvavou tváří."130 Podivínským chováním se vyznačoval i Alois 

Gonzaga (obr. 7): „(Ten) se odmalička věnoval jen oltářům nebo 

náboženským obrázkům s Pannou Marií. Při modlitbách neustále cítil její 

doteky, a proto často plakal radostí. Slzami bývalo promáčeno nejen 

'2 9 N O V O T N Ý ; P O L Á K 2 0 0 1 , s. 2 1 4 . 
3 0 T O N D I 1962, s. 1 6 1 - 1 6 5 . 
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hedvábné roucho, které nosil, ale i celý pokoj. Pro její ctnost a slávu si 

opásával na holé tělo jezdecké ostruhy, kterými se řezal pro její utrpení až 

do krve."131 

Ústředím veškerého jezuitského náboženství se tedy stala služba pro 

Pannu Marii. Zjevení Marie pak byla jezuitům vždy tou nejsladší 

odměnou. Připomeňme si, jak sám Ignác, když se rozhodl pro život 

mnicha, sloužil celou noc čestnou stráž před obrazem Marie, a jak před 

jejím oltářem složil jako rytíř svou zbraň. 

Shrnutí: Každá ideologie má své „mučedníky", výrazné postavy, které 

se vyznačovaly až fanatickým uctíváním doktríny, stejně tak jezuité se 

„pyšní" životními příběhy tří mladíků, jejichž krajní přístup к noviciátní 

praxi a nekritická oddanost Panně Marii je vynesla do věčné slávy 

svatých. Jistě jsme si všimli, že se jednalo o velmi mladé chlapce 

(nejmladšímu bylo osmnáct, nejstaršímu třiadvacet), kteří se nechali 

„svatým učením" a jezuitskou výchovou natolik pohltit, že ztratili kontrolu 

nad vlastní myslí. Ano, zde s jistotou usuzujeme, že novicům byl úspěšně 

vymyt mozek, i když se nemohu zbavit domněnky, že do tohoto stavu 

dospěli nováčci z větší části sami, tedy bez přílišné intervence ze strany 

patres. 

Stalo se tak v době, kdy jezuitský řád byl ještě poměrně mladým 

uskupením, a proto nutně potřeboval nějaké vzory, nějaké „mučedníky" či 

patrony, chceme-li, kteří zvýší přitažlivost řádu. Z dnešního hlediska 

takové pohnutky asi dost těžko pochopíme, nicméně na přelomu 16. a 17. 

století, kdy se Evropou šířila barokní kultura, vyznačující se „obnovenou" 

hlubokou zbožností, byli tito „světci noviciátu" výtečnou reklamou a 

příkladem nejen m a x i m á l n í h o umrtvování mysli, ale i ideálního života 

zasvěceného službě Bohu. Co chtít víc? 

»31 

Týž, s. 1 6 5 - 1 6 7 . 

- 6 9 -



2. 5 .10 Dokonalý jezuita 

Zatímco jezuitský noviciát je hrdý „pouze" na tři světce, Tovaryšstvo 

Ježíšovo jako celek se může pochválit celou plejádou významných 

osobností, přičemž mnohé z nich byly papežem kanonizovány. 

Vyprávějme si nyní příběh muže, jenž nebyl zmanipulovaným fanatikem, 

nýbrž prostě „dokonalým jezuitou", vyznačujícím se železnou vůlí, pevnou 

vírou v Boha a oddaností Tovaryšstvu. 

„Během dvaceti let, které" tento vzdělanec a uznávaný filosof „prožil 

v Coimbře132, vstával vždy před svítáním a ještě před první přednáškou o 

půl sedmé trávil půl druhé hodiny na modlitbách. Potom tři hodiny psal a 

studoval. V jedenáct hodin sloužil mši svatou a kolem poledne snídal. Mši 

svatou odkládal na tak pozdní dobu proto, aby mu nic nepřekáželo při 

soustředění mysli a srdce. Jeho denní rozvrh stanovoval šest hodin na 

modlitbu a deset hodin na studium. Byl tělesně slabý a velmi trpěl 

revmatismem, neuralgií, gastritídou a plicními chorobami. Nikdy se však 

nevzdal obvyklého umrtvování a až do konce života se postil třikrát 

týdně."133 „S obzvláštní horlivostí prožíval osmidenní duchovní cvičení... 

Opustil přitom... svůj pokoj se všemi pracemi a knihami a odešel do 

jiného, pokud možno odlehlého. Tam si s sebou bral jen svůj krucifix, 

breviář a nějakou asketickou knihu. Po tuto dobu si také energicky 

zakázal jakoukoli návštěvu."134 O kom že je řeč? O Franciscovi Suárezovi 

(obr. 3). A „zatímco Suárez dřel jako otrok a tvořil svá veledíla o všech 

aspektech teologie a n á b o ž e n s k é h o života, někteří jeho španělští 

spolubratři... vyvolávali v Římě nespokojenost svými neuváženými 

I . , , . ,oii t7\I mvstickou modlitbu135, a dokonce 
kázáními, kterými propagovali tzv. m y š í m u 

„ o nnrhovní cvičení."136 Mezi rebelanty patřil veřejně kritizovali Konstituce a Ducnovm ovioe.u. 
_ , - nonprál řádu Mercurian v dopise sdělil své otec Cordeses, jemuž general rauu 

'33 J d n o z nejstarších univerzitních mčst Evropy lež íc í v Portugalsku 
'34 V ' Z B R O D R T ™ ™ 0 5 > s. 193; viz též A L T R I C H T E R 2004 , s. 4 3 - 4 5 . 

' M y t i c k á modl i tba j e j i s tou formou c i tové modlitby, která nebyla ve shodě s metodami, j i m ž učil sv. Ignác. R Ď ^ " ' o a i i i o a j e j i s t o i 
M O D Ř Í C * 2 0 0 5 , s. 195. 
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přesvědčení, „že Vaše důstojnost ví, že modlitba není pro nás cílem, ani 

není naším hlavním povoláním,... Je spíše univerzálním nástrojem, který 

používáme spolu s jinými cvičeními, abychom dosáhli ctnosti a vykonali 

svou povinnost ve shodě s cílem, který před nás postavilo Tovaryšstvo. 

V minulosti jsme konstatovali, že naši lidé, kteří si učinili z modlitby hlavní 

zaměstnání, nebyli proto více umrtvení a ochotni se zapírat. Spíše 

naopak, dávali najevo mimořádnou nepoddajnost, když s nimi chtěli 

představení disponovat к větší cti a slávě Boží takovým způsobem, který 

se neshodoval s jejich vlastním úsudkem."137 Ani Tovaryšstvu Ježíšovu se 

tedy během jeho existence nevyhnuly vnitřní problémy, v tomto případě 

způsobené pochybnostmi některých z jeho členů, jejichž „neposlušnost" 

přičítá generál na vrub nedostatečnému umrtvení a zapírání. 

Shrnutí: Příběh Francisca Suáreze jsem uvedl zejména z toho důvodu, 

abych demonstroval, že jezuité nebyli jen nesmlouvavými šiřiteli katolické 

víry a mocichtivými politickými pleticháři, jak se nám snaží namluvit jejich 

odpůrci, nýbrž hluboce věřícími, vzdělanými a laskavými lidmi, kteří svou 

životní filosofii spojili s jezuitským řádem a kteří si nezaslouží, abychom o 

nich smýšleli jako o „monstrech" postrádajících vlastní vůli a mající 

vymytou mysl. I když se v každém stádě najde „černá ovce", která je 

potenciálním zdrojem obtíží, nelze na základě jejího „rebelantství" 

odsoudit celou skupinu a přiřknout jí punc „špatnosti, zvrácenosti, 

nekalosti, ohavnosti" a bůhví čeho ještě. 

137 R 
R O D R I C K 2 0 0 5 , S. 197-198. 
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2. 6 Sekta 

V této kapitole se pokusíme zodpovědět otázku, zda lze jezuitský řád 

označit sektou, nebo zda se jedná o pouhý výmysl jeho odpůrců. Nejdříve 

si vymezíme termín „sekta", uvedeme si její základní charakteristiky, které 

srovnáme s informacemi, shromážděnými a osvětlenými v předchozích 

dvou tématických celcích. Jedině na základě této komparace budeme 

schopni posoudit, jestli jsou jezuité „temnými sektáři". 

Pojem sekta (z latinského slova secta = způsob života, odvozeného od 

sequi = sledovat, následovat) označuje náboženskou nebo politickou 

skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty 

mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale 

odlišují se doktrínou, která vedla к jejich oddělení. Chápeme-li sektu 

takto, můžeme říci, že každé velké náboženství začínalo jako sekta. 

Postupem času se však většina z nich natolik institucionalizovala, že 

ztratila své sektářské rysy.138 Stejně tak tomu bylo s křesťanstvím, které 

až vydáním Ediktu milánského bylo uznáno jako státní náboženství a 

smělo z přítmí katakomb vyjít na denní světlo. 

Slovo sekta je ve většině případů veřejností významově chápáno jako 

nebezpečná skupina fanatiků. Pod tímto dojmem si tedy lidé většinou 

představí totalitní a náboženskou skupinu, která tvrdí, že jen ona je ta 

jediná pravá. Ne každá sekta však musí být radikální, nebezpečná a 

dokonce nemusí být ani skupinou náboženskou. Označení sekta se stalo 

synonymem pro špatnou a nebezpečnou skupinu, a je tedy mezi širokou 

veřejností špatnou nálepkou, čehož se dá samozřejmě i velice snadno 

zneužít к označení skupin, které nejsou sektami v tomto smyslu. 

Vzhledem к tomuto významovému paradoxu v českém jazyce je termín 

sekta nahrazován jiným, zejména souslovím alternativní náboženské 

^^hnutí^ 

V , Z T A Y L O R O V Á 2006, s . 5 1 . 
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Sekty jsou fanatické skupiny, které způsobují psychickou závislost 

svých členů (manipulace); zmocňují se jejich majetku nebo jeho 

podstatné části; zneužívají jejich práce a pronásledují ty, kteří sektu 

opustili, nebo ji kritizují. 

Dalším důležitým faktorem je v sektě věk jejích členů. Většina 

stoupenců totiž vstupuje do sekty v pubertě nebo na samém začátku 

dospělosti, tedy v období, kdy ještě nejsou psychicky zcela vyzrálí a 

„teprve hledají svou identitu a také bezpečí, které jim sekta může dát."139 

Mezi další nezanedbatelné rysy sekt patří fakt, že daleko přísněji 

kontrolují informace. Abychom si rozuměli: „Zatímco v náboženství se 

jedná o svobodný, informovaný souhlas ze strany toho, kdo se к němu 

připojuje, lidé, kteří se přidávají к některým sektám, se možná к těmto 

skupinám připojují svobodně, ale nejsou informováni, a když informace 

získají, většinou už nebývají svobodní."140 

Vše, co existuje mimo sektu, považují její členové za špatné; „mají 

apokalyptickou vizi společnosti, kterou vnímají jako zlou a 

zkorumpovanou - je to svět, který musí být zničen, než přijde jejich 

vysněná budoucnost."141 

Z masmedií známe případy, kdy členové sekty ukončili svůj život 

hromadnou sebevraždou. Tento sklon к sebedestrukci je jedním 

z nejděsivějších aspektů sekt. Co tím sekty sledují? Doufají, že tak vzbudí 

zájem veřejnosti, neboť „dokud nezanikly v plamenech, byly mimo oblast 

svého působení prakticky neznámé."142 

Struktura sekty je silně hierarchická. Obvykle v ní bývá jeden vůdce a 

množství stoupenců, kteří mohou zastávat různá postavení (například 

novic, adept, vůdcův oblíbenec apod.). Vůdce a jeho stoupenci mají 

různé potřeby a ze skupiny získávají různé druhy uspokojení. 

2 psychologického pohledu je pro vůdce důležité charisma a pro jeho 

^ Y L O R O V Á , S. 52. 
lamtéž. 
£Á Ž-S. 53. 
T Á * . S . 5 4 . 
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stoupence závislost. Do jedné skupiny je spojuje společné myšlení, 

společné ideály, víra, postoje, pocity. 

Vrátíme-li se k Liftonovým charakteristickým rysům reformy smýšlení, 

zjistíme, že z jeho osmi kritérií je sektám vlastní především kontrola 

prostředí a mystická manipulace, к nimž ještě přispívají specifické rituály 

a fyzická izolace (kontrola prostředí). К životu členů sekty neodmyslitelně 

patří kult zpovědi a společná modlitba.14 

Poslušnost je zcela dobrovolná, není přímo vynucována. Do této 

poslušnosti jsou členové sekty postupně vmanipulováni. Tím je zajištěna 

naprostá ovladatelnost členů, včetně jejich intimního života. Toto ovládání 

je paradoxně důvodem, proč se lidé к sektám připojují. Nemusejí se totiž 

v sektě o ničem rozhodovat a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Sekta 

pomáhá členům к úniku od reality. Zbavuje nutnosti přemýšlet, zbavuje 

úzkosti ze svobody a odpovědnosti. V sektách se nic nepřikazuje a 

nezakazuje. V sektách se pouze říká, co je správné a co není správné, a 

apeluje se na svobodu člověka, na jeho svědomí. 

Alternativou neposlušnosti je exkomunikace ze sekty. Tak se 

poslušnost a oddanost vůdci stává záležitostí cti a nejlepšího svědomí 

každého člena sekty. Opuštění sekty je v praxi téměř nemožné. Jen velmi 

silné osobnosti se dokážou po soustředěné manipulaci vzchopit a ze 

sekty uniknout, a to i za cenu represivních kroků ze strany ostatních členů 

sekty k nim i к jejich rodinám. Součástí manipulace je totiž tzv. 

bombardování láskou. Opustit sektu po tomto procesu výchovy by 

znamenalo ztratit snad to nejcennější v oblasti citového života. 

Vysoká úroveň excitace (vybuzení, stimulace). Nadšení z práce v 

sektě se časem může vytratit. Proto je nahrazováno tvrdou disciplínou a 

morálkou. Disciplína a morálka jsou časem nahrazovány i 

vmanipulovaným strachem z exkomunikace do světa „nepřátel, zla, 

bezpráví apod.". Každé zaváhání o účelnosti setrvávat v sektě je 

manipulováno jako vážné provinění proti vůdci. Tento strach z viny je 

IZ T A Y L O R O V Á 2006, s. 64. 
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stále obnovován a permanentně udržován. Strach z toho, že jako člen 

sekty nevyhovuji požadavkům vůdce a mohl bych být ze sekty vyloučen, 

je ta největší hrozba, které se členové sekty bojí. 

Mají členové sekt vymytý mozek? Jelikož většina z nás chápe sektu 

pejorativně, nabízí se nám vtíravá odpověď znějící ano. „Samo slovo 

sekta získalo negativní konotace, ačkoli příslušnost к sektě přináší řadu 

výhod: sníženou hladinu stresu, větší vyrovnanost, méně časté 

zneužívání návykových látek, zdravější stravu a celkově méně stresující 

životní styl."144 Ona snížená hladina stresu je samozřejmě diskutabilní, 

„mnohé sekty stres svých členů zvyšují, když vnášejí extrémní požadavky 

na změnu životního stylu,... ale sekty nabízejí i mechanismy, jak se 

stresu zbavit, například silnou pozitivní zpětnou vazbou (láskou) od 

ostatních členů skupiny."145 Přesto si nemůže nevšimnout několika 

typických rysů brainwashingu: využívání emocí a doktríny odtržené od 

reality, působících na mysl jedince. Názorová změna je vždy markantní a 

je o to účinnější, o co víc člověk očekává, že členství v sektě uspokojí 

jeho nenaplněné potřeby. Některé sekty vyvíjejí na jedince nátlak, 

„některé klamou a lžou, některé jen dokáží dobře reagovat na určité lidské 

potřeby. Většina z nich je do jisté míry odrazem osobnosti svého vůdce." 

Míra „vymytosti" mozků členů sekt závisí na samotné povaze a založení 

sekt, nicméně s metodami brainwashingu se setkáme v každé z nich. 

Je Tovaryšstvo Ježíšovo sektou? Odpověď na tuto otázku bude opět 

poněkud komplikovanější. Je třeba totiž nejprve zdůraznit, „že každá 

náboženská společnost nese na začátku svého působení rysy, pro něž 

může být považována za sektu. Bývá totiž tvořena lidmi, kteří se 

nacházejí na tzv. prvním stupni duchovního života... Sama novost 

skupiny, novost vztahů mezi jejími členy a 'bojové podmínky' při jejím 

vzniku zakládají silně emotivní atmosféru, v níž nemusí být vždy slyšen 

! A Y L O R O V Á 2006 , s. 65. 
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hlas rozumu."146 Nadšení členů nově vzniknuvšího jezuitského řádu bylo 

skutečně velké, vzpomeňme si třeba na Kanisiovu chvalořeč či na tři 

mladíky, které učení Ignáce z Loyoly zaujalo natolik, že za něj de facto 

položili život, což jim vyneslo nesmírnou posmrtnou slávu, úctu a 

svatořečení. Všimneme-li si letopočtů, kdy novicové skonali, záhy 

pochopíme, že se tak takřka symbolicky stalo v době prvního věku 

existence Tovaryšstva, kdy z historického i vývojového hlediska lze řád 

považovat stále ještě za poměrně mladý. V dalších staletích se noví 

fanatičtí světci noviciátu neobjevují. 

Vznik nového náboženského proudu musí být způsoben silnou 

osobností, která se pro následovníky pochopitelně stává autoritou. Pro 

jezuitský řád je touto charismatickou osobností Ignác z Loyoly, s jehož 

životním příběhem jsme se seznámili v první kapitole. „Je také přirozené, 

že nová náboženská společnost musí být alespoň do jisté míry 

fundamentalistická a výlučná - jinak by ztratila svůj důvod existence."147 

Tovaryšstvo Ježíšovo sice vykazovalo obdobnou činnost jako jiné řeholní 

řády, avšak přece jenom se od nich odlišovalo, a sice ve dvou aspektech: 

Kromě tří běžných řeholních slibů skládali jezuité slib čtvrtý, slib 

neomezené poslušnosti papeži (a svým nadřízeným). Pokud nám tato 

maximální poslušnost, na mnoha řádcích této diplomové práce řešená, 

připomíná spíše armádní dril, pak jsou naše pocity zcela oprávněné. 

V duchu Tovaryšstva se jednoduše promítly Loyolovy zkušenosti z 

předchozí vojenské kariéry. Ne nadarmo se o jezuitech hovoří jako o 

»praporci Kristově"! 
Ke startu takového nového náboženského společenství patří i misijní 

aktivita, „která může být natolik nevyzrálá, že je z vlastního nadšení 
schopna používat i manipulativních technik."148 Také jezuité vyvíjeli a 

U6 
, J O J T Í Š E K , Z. Netradiční náboženství u nás [online], с 1998, [cit. 2006-10-28]. Dostupné z: 
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vyvíjejí poměrně bohatou misijní činnost (viz níže) a musíme uznat, že 

v ní byli velmi úspěšní. 

Konečně je třeba si připomenout, „že i v rámci širších nesektářských 

náboženských společností se mohou vyskytnout společenství, která 

mají charakter sekty. Záleží pak na tom, zda ona široká společnost má 

dostatek chuti a síly se s těmito jevy vypořádat. Mělo by být samozřejmé, 

že sektářské praktiky budou odhaleny, diskutovány a kritizovány již 

uprostřed této společnosti."149 Proto jsem v úvodu diplomové práce 

upozorňoval, že je nutno rozlišovat mezi Tovaryšstvem před rokem 1773 

a po něm, kdy od svého obnovení řád procházel „hlubokou katarzí" a 

očišťoval se od nežádoucích aktivit, zejména od angažování se 

v politických záležitostech. Jezuité nastoupili cestu sebereflexe a navrátili 

se к apoštolské, misijní a pedagogické činnosti v Ignácově duchu. 

Na svém počátku jezuitský řád skutečně vykazoval sektářské rysy. Byl 

založen charismatickou osobností, „vůdcem" Ignácem z Loyoly, jeho 

členové vyznávali doktrínu fanatickým způsobem a v oblastech, ve 

kterých působili, se leckdy nechávali zlákat к užití manipulativních 

technik, za což byli samozřejmě určitými společenskými skupinami 

okamžitě kritizováni. V tomto jiskřícím ovzduší pak vznikla řada mýtů, 

polopravd, pomluv a oceňovacích legend, díky nimž jezuité upadli 

v nemilost a papeži nezbývalo nic jiného, než se svých „poslušných 

oveček" alespoň na čas zříci. 

, 1УС1 ÍUUlLIll liuw^im* * • — v 
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I 

Kapitola třetí 

Ve třetí kapitole se v rámci našich tří sledovaných prvků - poslušnost, 

manipulace, brainwashing - budeme zabývat hlavními oblastmi činnosti 

jezuitského řádu. Začneme proslaveným jezuitským školstvím, poté 

přejdeme к jezuitským misiím, ještě jednou se vrátíme do jezuitské 

zpovědnice a nahlédneme také do jezuitské kazatelny a v závěru kapitoly 

krátce načrtneme vztah tehdejší společnosti к Tovaryšstvu Ježíšovu. 

S názory současné společnosti na jezuity se seznámíme až v kapitole 

čtvrté. 

3. 1 Jezuitské školství 

Převaha jezuitů v náboženském i světském vzdělávání ve srovnání 

s příslušníky ostatních řeholních řádů, nevyjímaje dominikány, je známá. 

Jezuité zřizovali bezplatné veřejné řádové školy, pro něž roku 1599 

generál řádu Claudius de Aquaviva (obr. 5) určil obsah, organizaci a 

metody vyučování ve svém plánu zaměstnání „Ratio atque institutio 

studiorum", který až do roku 1832 jednotně reguloval život v internátních 

jezuitských kolejích. Jezuité se záměrně orientovali na školy střední a 

vysoké. Zaměřovali se na vlivné aristokratické (i nekatolické) kruhy 

soudíce, že pro obecný lid je nevědomost lepší ochranou před hříchem a 

bludem. 

Jezuité se do svých škol snažili přivábit budoucí žáky různými způsoby. 

Jednak byly určeny dny v roce, ve kterých se mohli všichni osobně 

seznámit s celou jezuitskou koncepcí vyučování ve všech třídách, od 

bohatých až po nejchudší. Dnes tomu říkáme „den otevřených dveří". 

Dalším způsobem byly studentské slavnosti, při kterých se pořádaly 

dlouhé průvody honosně oblečených studentů školy. Dále to byly zvláštní 
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srazy bývalých studentů jezuitských seminářů nebo různé veřejné 

soutěže mezi jednotlivými studenty stejného semináře. Ty spočívaly 

hlavně v krasořečnictví a v honosných kázáních na různá témata. 

Nechyběly ani soutěže ve znalosti latiny a řečtiny, ve znalosti filosofických 

spisů a jezuitské literatury. Ovšem nejmocnější reklamou jezuitského řádu 

se staly divadelní hry na náboženská témata (viz níže). 

3 . 1 . 1 Správa, řízení a stupně jezuitských škol 

Vyučování v jezuitských školách bylo řízeno, jak už bylo řečeno výše, 

podle učebního řádu Ratio atque institutio studiorum (zkráceně Ratio 

studiorum), „který generál řádu jesuitů, slovutný Claudius Aquaviva, na 

základě ustanovení řehole a zkušeností, v kollejích tehdejších zvláště 

v mateřském kollegiu římském nabytých, zvláštní komissí, do níž 

nejvýtečnější učitelové z rozličných kollegií povoláni byli, od roku 1584 až 

do roku 1599 sestaviti dal."150 Ve vydání z roku 1941151, týkajícím se 

vyšších studií, je látka rozdělena do pěti částí, к nimž je připojen dodatek, 

který stanoví způsob hodnocení při zkouškách. První část pojednává o 

původu a povaze Ratio studiorum, o rozsahu učiva v Tovaryšstvu, o 

uspořádání oborů na teologických a filosofických fakultách, o některých 

pravidlech, která je třeba při vyšších studiích zachovávat. Druhá část 

stanoví pravidla a působnost generála řádu, provinciálů, rektorů, prefektů, 

děkanů a konzultantů při řízení studií. Ve třetí části jsou ukotveny 

povinnosti přednášejících pokud jde o učení, kterého je třeba se 

přidržovat, dále jak konat přednášky, semináře se studenty, opakování 

přednesené látky a disputace a jak postupovat při zkouškách. Čtvrtá část 

se týká uspořádání výuky na teologických a filosofických fakultách podle 

jednotlivých předmětů, udělování akademických hodností, přípravy 

J f L E K 1896, s. 29. 
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к budoucí duchovní činnosti, školního roku a prázdnin. Pátá, poslední 

část zahrnuje povinnosti studentů (scholastiků). 

Nejvyšší správu všech škol celé provincie měl provinciál (praepositus 

provincialis). Tento ustanovoval představené a učitele škol vyšších i 

nižších (praefectus et professores studiorum superiorum et inferiorum) a 

dohlížel na to, aby se všude vyučovala podle předepsaných stanov. 

Jednotlivé kolegium (čili dům), v němž byly vždy zřízeny buď vyšší nebo 

alespoň nižší školy, spravoval rektor, který býval volen a ustanovován 

z řad starších učitelů na dobu tří let a který obyčejně sám nevyučoval, 

nýbrž pouze bděl nad zachováváním ústavy řádu a jeho stanov a též nad 

dodržováním Ratio studiorum, dále dosazoval potřebné úředníky a 

„hlavně o to pečoval, aby všichni údové kollegia povinnosti své konali a 

v ctnostech a vědomostech prospívali."152 V řízení škol mu byli nápomocni 

prefektové studií, s nimiž se - jako i se všemi dalšími učiteli - každý 

měsíc (nebo aspoň po dvou měsících) scházel к poradám, kde se 

předčítaly některé důležitější stanovy Ratio studiorum, týkající se zvláště 

kázně a vychovávání mládeže к zbožnosti. Aby se rektor přesvědčil o 

prospěchu studujících, byl často přítomen teologickým a filosofickým 

disputacím a někdy navštěvoval i školy nižší. 

Kolegia byla podle Bílka153 trojího druhu. Kolegia první třídy měla mít 20, 

druhé třídy 30 a třetí třídy nejméně 70 učitelů. V kolegiích první a druhé 

třídy byly obyčejně jen školy nižší (studia inferiora, popř. studia 

humaniora), v kolegiích třetí třídy byly vedle škol nižších i školy vyšší -

akademie nebo také univerzity (studia superiora). S kolegiemi byly 

pravidelně spojeny „vychovávací ústavy", tzv. internáty, alumináty, 

konvikty (convictoria alumnorum), v nichž jinoši (zvláště ze zámožnějších 

a vznešenějších rodin) dostávali za mírný poplatek byt, stravu a ostatní 

zaopatření, včetně vychování. Vedle internátů existovaly semináře 

(jednak vyšší kněžské nebo nižší tzv. chlapecké) к výchově mladých 

5 Í L E K 1896, s. 30. 
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kleriků, v nichž při každém kolegiu přebývalo 30-100 chudých žáků, kteří 

zde zdarma dostávali oděv, stravu, knihy aj. Do třetice byly zřizovány též 

ústavy vychovávající šlechtice. 

Vyučování ve všech jezuitských školách bylo dle stanov pro všechny 

žáky, bohaté i chudé, vždy bezplatné, čímž se jezuitským školám 

dostávalo valné návštěvy ze všech společenských tříd obyvatelstva. 

3.1. 2 Patres jako vychovatelé 

Jezuité se pokusili spojit výsledky vědeckého bádání s katolicko-

scholastickým myšlením, snažili se sladit dědictví středověku s duchem 

nové doby. Předsevzali si vychovat moderní typ člověka, který by zůstal 

věrný církvi a u něhož by se spojovala víra v dogmata s touhou po 

rozumovém poznání, mravnost jsoucí v souladu s náboženstvím 

s tendencí doby ke světovosti. „Ideální principy jezuitské pedagogické 

soustavy historikové nezřídka charakterizují jako katolicko-humanistické. 

Klasické ctnosti pokládalo Tovaryšstvo za obecně platné normy sloužící 

к výchově jedince, sami pak kladli důraz na nezaměnitelný význam 

Kristova odkazu, jenž vede к pokoře, sebeobětování a poslušnosti."154 

Ne náhodou se jezuité soustředili na výchovu mládeže, neboť „jejím 

prostřednictvím mohli trvale a plánovitě ovlivňovat mysl, rozum a fantazii 

bezpočtu mladých lidí od prvních hnutí samostatného myšlení a cítění až 

po dosažení plné zralosti."155 Studenti byli povinni pravidelně zpytovat 

svědomí, pěstovat niternou spiritualitu a účastnit se mší stejně pilně, jako 

se od nich vyžadovala četba Cicerona a snaha o dokonalý styl v latinské 

próze a poezii. 

Ovšem dříve než jezuité před své žáky předstoupili, museli projít 

pedagogickou přípravou, jejíž zdárné absolvování vyjadřovalo udělení 

učitelské aprobace. Budoucí učitele seznamoval se způsobem výkladu, 

^ p R N E J O V Á 2002, s. 66. 
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diktování, známkování zkušený kolega vybraný rektorem. Učitel měl být „s 

Boží pomocí ve všem pilný a přičinlivý a studentům se snažit pomoci jak 

při četbě, tak v ostatních cvičeních. Nikým neměl pohrdat, stejně dobře se 

měl starat o studium chudých i bohatých a prospěch jednoho každého ze 

svých žáků."156 

„Poněkud překvapivě asi zapůsobí, že jezuité, tak přísní к sobě samým 

a tak nesmiřitelní vůči jinověrcům, byli ke svým žákům poměrně 

benevolentní. Nikoli snad v přístupu ke studijním povinnostem, ale vtom, 

že nechávali své studenty, zejména mladší, aby projevovali svou 

mladickou bujnost, rozpustilost a čtveráctví. Jezuitští profesoři se 

pravidelně zastávali studujících, kteří se provinili rušením veřejného 

pokoje při četných pouličních rvačkách, soubojích i větších vzbouřeních, 

tumultech. Pražské ulice byly v 17. a 18. století svědky mnohých 

výtržností, při nichž se studenti střetávali s vojáky místní posádky."157 

„Učitel měl své studenty, zvláště ty slabší, povzbuzovat v pilné a 

svědomité práci, měl se starat o to, aby si dobře zapsali diktované poučky 

a aby doma měli z čeho studovat."158 Bližší důvěrnější kontakt s žáky 

Ratio definuje jako nežádoucí, jezuité totiž měli strach, aby takové jednání 

nevedlo к uvolnění kázně а к oslabení autority vyučujícího. Stejně tak 

„jakéhokoliv fyzického kontaktu se studentem, ať už pohlazením 

snaživého žáka nebo políčku zlobilovi, se měl učitel zcela vystříhat."159 

Jezuitskou výuku můžeme navzdory zlým jazykům definovat jako 

účinnou a velmi prospěšnou, jak dosvědčuje sám Voltaire, který o svých 

studijních zkušenostech z pařížské jezuitské koleje Clermont napsal: „Co 

jsem pozoroval u jezuitů během těch sedmi let, která jsem u nich strávil? 

Ten nejumírněnější, nejpilnější a nejradikálnější způsob života. Po celičký 

den se věnovali naší výchově nebo přísnému plnění slibů svého řádu. 

Dovolávám se přitom tisíců svědků, které vychovali tak jako mě."160 O 

B O B K O V Á - V A L E N T O V Á 2006, s. 76. 
C O R N E J O V Á 2002, s. 67. 
В о в К О V Á - V A L E N T O V Á 2006, s. 120. 
Tamtéž. 
FÜLÖP-MILLER 2006, s. 494. 
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svých studiích na jezuitské koleji hovoří ve velmi pozitivním a pochvalném 

duchu také Lamartine: „Byl jsem zahořklý a zatvrdlý; a změkl jsem a byl 

jsem získán, takže jsem se dobrovolně sklonil pod jho, které mi šikovný 

učitel dovedl učinit lehkým a příjemným. Celé jejich umění spočívalo 

v tom, že v nás probouzeli lásku к dobru a vedli nás veškerou svou vůlí a 

naším vlastním úsilím. Naše duše objevily svá křídla a společně vzlétly 

vzhůru vstříc dobru a krásnu... Tak jsem zjistil, co je možno z člověka 

udělat, ale nikoli přinucením, ale povzbuzováním..."161 

3.1. 3 Jezuitské divadlo 

Stejně velkou péči jako vedení rozumu věnovali jezuité i fantazii. 

„Tendence, látka, dramaturgie i režie jezuitského divadla odpovídají 

nezaměnitelným způsobem dramatice pekel a pašijí předznamenané 

v Ignácových exerciciích. Zdá se, jako by se dramatikové a režiséři snažili 

vše, co se Ignác pokoušel probudit se smyslovou názorností ve fantazii 

svých žáků, nyní za pomoci efektních dekorací, kostýmů a strojních 

zařízení realizovat na skutečné scéně."162 Herecký ansábl tvořili většinou 

chovanci koleje, nosné (hlavní) role byly svěřovány z pochopitelných 

důvodů zejména studentům rétoriky. Představení byla poměrně dlouhá, 

trvala od tří do sedmi hodin, nicméně občas se vyskytovaly i rozsáhlejší 

slavnostní hry. 

Jezuitská divadelní představení se těšila velikému zájmu, o čemž svědčí 

třeba i fakt, že „ještě v roce 1737 musela v Hildesheimu zasahovat 

městská policie, aby zvládla nával publika."163 Účinek předváděných 

dramat byl někdy mimořádně silný. „V Mnichově se jednou pod vlivem 

jezuitského dramatu Cenodoxus uchýlilo 14 vysoce vážených osobností 

bavorského dvora do ústraní, aby se o samotě věnovaly duchovním 

PULÖP-MILLER 2006, s. 494-495. 
s. 495. 

Týž, s. 497. 
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cvičením."164 O efektivnosti jezuitského divadla není pochyb. Úspěchy na 

divadelních prknech slavili členové Tovaryšstva Ježíšova nejen v Evropě, 

ale i v misích, kde působením na city a duševní život prostřednictvím 

dramatických zážitků činili lidi přístupnějšími ke katolické víře. Největšího 

rozkvětu dosáhlo jezuitské misijní dovadlo pochopitelně v Paraguayi. Hry, 

které zde byly prezentovány, bývaly napsány v indiánském jazyce, a proto 

jim domorodci naprosto rozuměli. 

I64 

3.1. 4 Analýza jezuitského výchovně-vzdělávacího systému 

Když jsme v druhé kapitole řešili problematiku výchovy noviců 

v jezuitském řádu, dospěli jsme к názoru, že v ní lze vystopovat 

manipulační a brainwashingové techniky. Odhalíme snahy o radikální 

manipulaci mysli i na školách, kde jezuité působili jako učitelé? 

Jezuitské školství, byť bylo založeno na „memorování", vykazovalo ve 

srovnání s jinými poměrně vysokou efektivitu a oblíbenost. Důvodů 

nalezneme hned několik: Jezuitský školský systém spočíval na pevných 

základech Aquavivova studijního řádu, o jehož výjimečnosti a 

dokonalosti svědčí i fakt, že téměř beze změn vydržel až do roku 1832, 

„přežil" tedy i období tzv. „prvního Tovaryšstva". Další předností 

z dobového hlediska byla bezplatnost řádových škol, vzdělání se tedy 

mohlo stát přístupným i žákům z chudých poměrů. Funkci učitele směli 

zastávat jen patres, kteří prošli pedagogickou přípravou. Byla tak 

zajištěna alespoň základní pedagogická způsobilost. 

Zatímco „první Tovaryšstvo" pověřené rekatolizací si především kladlo 

za cíl navrátit člověka do lůna římsko-katolické církve, „druhé Tovaryšstvo 

(po roce 1814) již šlo s dobou a usilovalo v duchu osvícenských idejí o 

výchovu moderního člověka, který touží po rozumovém poznání, avšak 

zůstává věrný církvi. Sledujíce tento cíl, působili patres na mysl svých 

žáků; to je samozřejmá věc, neboť každá výchova manipulativně směřuje 

^ L Ö P - M I L L E R 2006, s. 497. 
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к vštěpování nových hodnot, postojů a kompetencí, vycházejících 

z kulturního, sociálního a historického vývoje společnosti. 

Stejně jako uvnitř řádu, tak i v řádových školách vyžadovali jezuité 

maximální poslušnost, kterou zachovávali a umocňovali jednak pomocí 

široké škály kázeňských postihů, ale i motivačních pochval, jednak 

systémem vzájemného a ne příliš morálního „špiclování" žáků. 

К povinnostem žáků patřila pravidelná zpověď a účast na mších, tedy 

činnosti, které bychom sice v souladu s Liftonem a Taylorovou mohli 

zařadit do skupiny metod manipulace a brainwashingu, nicméně 

z hlediska tehdejší hluboce věřící společnosti bychom se dopustili omylu. 

Mše a zpovědi patřily к životu pravého křesťana stejně neodmyslitelně, 

jako dnes my chodíme к volebním urnám. Neúčast na jednom či druhém 

nejsou zákonem postižitelné, ovšem patří к „dobrým mravům". 

Jezuité mistrně využili emotivní síly barokního divadla. Věděli, že 

směsice barev a tónů, umocněná vhodnou volbou námětu, čerpajícího 

z obecně dobře známé náboženské tématiky, musí zapůsobit na city 

každého diváka a připoutá ho ještě více к víře v Boha. Vedle 

dynamických chrámových staveb (viz obr. 9 a 10), které svou velikostí a 

bohatou interiérovou výzdobou vzbuzují v návštěvníkovi pocity pokory a 

„malosti", osvojili si tak jezuité další manipulativní prostředek (svaté učení 

skloubené s působením na emoce), s nímž jsme se setkali v druhé 

kapitole v rámci Liftonových charakteristických psychologických rysů 

reformy smýšlení. Náboženské divadelní hry slavily úspěch též na 

misiích kde pro domorodce byly něčím naprosto neznámých a 

..bombastickým", tudíž jejich emotivní účinek byl zásadní. Otevíral nejen 

srdce domorodých obyvatel, ale hlavně mysl! 

Ani jezuitská výchova nebyla bezchybná; měla své klady i zápory. Mezi 

klady jezuitské výchovy patřila nejen výstavnost, ale zejména velmi dobra 

vybavenost kolejí (zázemí, studijní materiál, pomůcky); propracovanost 

výchovně-vzdělávacích metod spojených s častým opakováním látky 
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(žáci se látku lépe naučili); péče o „uhlazené" chování svěřenců (v etiketě 

způsobilí žáci na veřejnosti lépe reprezentují sami sebe i svůj vzdělávací 

ústav); systematická příprava učitelů (podrobné přípravy rozvržené do 

časových úseků a vedení pedagogických deníků); soustava monitorů, 

pomocníků učitele, pomáhajících zaostávajícím žákům; motivační 

odměňování za výborný prospěch divadelní představení s náboženskou 

tématikou uspořádaná samotnými žáky (aktivizující metoda, nikoli jen 

poslouchání učitelova výkladu). Zápory jezuitské výchovy spatřujeme v 

odporu к novotám, bazírování na Aristotelovi a Tomáši Akvinském (viz 

přežívající středověký duch v Tovaryšstvu Ježíšovu); v příliš statických a 

mechanických vyučovacích metodách (neflexibilnost vyučovacích metod), 

v soustředění se pouze na získávání poznatků; v pěstování vzájemné 

řevnivosti a denunciantství (donášení) mezi jednotlivými žáky i celými 

třídami; v chválení a odměňování žáků, kteří se vyznamenávali obzvláštní 

zbožností, čímž byli často sváděni к licoměrnictví a pokrytectví. 
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3. 2 Jezuitské misie 

Jezuité vždy usilovali o to, aby se stali výmluvnými řečníky a dokázali 

obrátit na katolickou víru co nejvíce lidí. Významnými aktivitami řádu 

spojenými s tímto „bohulibým" cílem byly misijní cesty, které směřovaly 

jednak do Východní Indie a Japonska, kde svou protistátní činností jezuité 

vyvolali krvavé pronásledování křesťanů, jednak do Jižní Ameriky 

(„jezuitský stát" v Paraguayi) a Mexika, tedy zemí, jež se staly oblíbenou 

destinací Tovaryšstva Ježíšova. 

Jezuité rozhodně nebyli ustrašenými šiřiteli katolické víry, jejich ochota a 

poslušnost byla neoblomná a pevná jako skála: „Když Ignác prověřoval 

postoj druhů v Římě, ve Španělsku, Portugalsku a Itálii, zda by byli 

ochotni k etiopským misiím, které podle tušení všech budou velmi tvrdé, a 

lze tam snadno přijít o život, odpověď ano byla téměř jednohlasná. Téměř 

všichni prohlásili, že jsou nejen zcela ochotni, nýbrž že je takový misijní 

příkaz naplňuje radostí."165 Poslušnost a oddanost vskutku vojenská! A 

obdivuhodná zároveň! 

Kdybychom stáli před rozhodnutím zvolit nejznámějšího jezuitského 

misionáře, pak by to byl jistě František Xaverský (1506- 1552; obr. 4), 

jeden z prvních druhů zakladatele řádu. К poslání misionáře měl všechny 

předpoklady. Vyznačoval se „vášnivou povahou, ale i smyslem pro kázeň, 

bezmeznou oddaností církvi a dychtivou touhou působit ke spáse duší, 

širokým rozhledem státníka i dobrými organizačními schopnostmi."166 

Když přijel roku 1542 do Indie, nepůsobil zde jen jako obyčejný misionář, 

ale jako reprezentant portugalského krále. Byl vybaven velkými 

pravomocemi i právem korespondovat přímo s králem. Svým 

představeným v Římě se chlubil, že „jednou pokřtil za měsíc přes deset 

tisíc pohanů..." „Putuji od vesnice к vesnici," líčí Xaverský, „a přivádím lidi 

ke Kristu; a toto vše mne naplňuje překypující vnitřní útěchou, hlubší, 

J a v i e r 2002, s. 353. 
KUBÍKOVÁ 2001 , s .31 . 
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nežli bych vám mohl popsat nebo vysvětlit."167 Xaverský ve své 

schopnosti přivádět lidi ke Kristu bezmezně věřil: „Mám velkou důvěru, že 

budu moci v tomto roce pokřtít přes sto tisíc lidí," tvrdí jezuita s naprostým 

přesvědčením; „tak příznivé jsou předpoklady v těchto zemích (rozuměj 

v Indii, pozn. autora)."168 Nemohu zde neuvést způsob, jakým František 

Xaverský své dopisy zakončoval. Na konci řady z nich stojí: „Minimus 

servus servorum Societatis nominis Jesu" (Nejnepatrnější služebník 

Tovaryšstva Ježíšova). Mohli bychom usoudit, že Xaverský byl velmi 

skromný člověk, avšak jedná se o formuli, kterou jezuité ve své době 

běžně připojovali к podpisu a která měla výrazně neosobní a formální 

charakter. 

Z Indie zamířil Xaverský do Japonska. „Tehdy si uvědomil, že v místní 

vyspělé civilizaci naprosto není možné pracovat při misii metodami, 

kterými dosud pracovali španělští misionáři v Latinské Americe nebo 

Západní Indii, anebo on sám mezi rybáři v Jižní Indii."169 V misijní praxi 

totiž převládala metoda „clean sweep", kterou Kubíková definuje jako 

„likvidaci" či „vymetení" všech dosavadních zvyků a veškerých 

pohanských představ a myšlenek." „Duše člověka se tak měla stát tím, 

čemu se říká tabula rasa - prázdná, čistá tabule, na kterou budeme psát 

křesťanské evangelium."170 František Xaverský si Japonců velmi vážil. 

„Viděl v nich nejlepší rasu, jaká dosud byla objevena - lidi čestné, lidi 

toužící po poznání Božích věcí, lidi, kteří především používají svůj rozum 

a chtějí slyšet logické argumenty. Přitom mají ve své civilizaci mnoho 

ušlechtilých prvků, které není nutné za každou cenu odmítnout."171 

Odpůrci jezuitů často upozorňovali na to, že kromě šíření křesťanství a 

bohulibé činnosti se jezuité soustřeďovali též na získání bohatství a moci, 

což byla bezesporu reakce na jejich „mohovité" (movité) i „nemohovité" 

(nemovité) vlastnictví, tedy bohatství, byť se taková skutečnost 

i ^ p i s u o t c ů m Tovaryšstva v Římě, Kočin 27. ledna . 5 4 5 ; in: š f A V Í K O V Ä 2005, s. 5 6 - 5 9 . 
Tamtéž. 

£ u B Í K O V Á 2 0 0 1 , s. 35. 
1 anitéž. 
Tamtéž. 
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neslučovala s pravidly řádu. Dále bylo Tovaryšstvu vyčítáno, že slabinou 

jejich velkolepého projektu sociálního státu v Paraguayi byla výchova 

indiánů к přílišné pasivitě. „Jezuité neudělali nic pro to, aby ve svých 

ovečkách pěstovali smysl pro iniciativu a nezávislost. Zdálo se, že jim 

spíš vyhovuje, když kolem sebe mají poddané učenlivé děti, než aby je 

vycvičili к dospělosti, kdy člověk samostatně rozhoduje a jedná."172 

Shrnutí: Zatímco dnes se křesťanské misie nesou v duchu pomoci 

potřebným, lidem v těžkých životních situacích, v minulosti byla hlavní 

pohnutkou snaha obrátit na katolickou víru co nejvíce lidí. Jezuité v tomto 

poslání skutečně vynikali: byli poslušnými, vzdělanými a hlavně 

výmluvnými řečníky. V éře „prvního Tovaryšstva" používali jezuitští 

misionáři, s největším pravděpodobností v dobré víře, vskutku radikálních 

christianizačních metod, které se nebojím označit metodami vymývání 

mozků. Nejvýraznější z nich nese v moderní terminologii označení 

metoda „clean sweep", která sleduje likvidaci všech dosavadních zvyků, 

pohanských představ a myšlenek a ve své podstatě vede к narušení či 

rozvrácení kultury dané společnosti. Takto zmanipulovaná společnost již 

neklade většího odporu a stává se přístupnou pro přijetí nových idejí a 

hodnot, v případě jezuitů pro přijetí evangelia. Metodu „čistého štítu" 

podporovalo v misijních osadách zavedení přísného rozvržení dne, který 

byl vyplněn hlavně pracovními povinnosti domorodců a také ranní i 

večerní modlitbou. Patres však nezapomínali ani na zábavu v podobě 

hudebních a divadelních vystoupení, která se u domorodců těšila velké 

oblibě a kterých se sami domorodci účastnili buď přímo jako herci a 

hudebníci nebo jako výrobci scénických dekorací a pomůcek. V obou 

oblastech byli nesmírně zruční a učenliví. Jednu věc zde ale musíme 

..tovaryšům" vytknout: své svěřence vychovávali к pasivitě, nepěstovali 

v nich smysl pro iniciativu a nezávislost. Vedla je k tomu snad touha 

ovládat domorodce jako „mluvící nástroje"? Nebo se snad patres 

K L J B Í K O V Á 2 0 0 L , S . 80. 
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domnívali, že by jejich „dětičky" nebyly schopny spokojeně žít bez jejich 

dohledu a invencí, a proto je udržovali na určitém stupni závislosti? 

Jezuité tak budovali samostatné a soběstačné státečky, z jejichž výnosů 

jim plynulo bohatství, tolik zavrhované odpůrci Tovaryšstva a tolik 

protiřečící jezuitským Konstitucím. Vzhledem k tomu, že jezuitské misie 

pokryly nemalý kus známého světa, musíme si přiznat, že se jezuité stali 

politicky „mocnými". Vždyť o jejich četných redukcích (osadách) 

v Paraguayi se nehovořilo jinak, než jako o jezuitském státě. 
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3. 3 Zpovědnice a kazatelna 

Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a 

označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, 

pravoslavné a anglikánské církve, jejímž prostřednictvím křesťan 

vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví. Svátost 

smíření se slaví buď společnou formou (bohoslužba smíření, v katolické 

církvi s individuálním vyznáním hříchů), nebo (v katolické církvi nejčastěji) 

soukromým vyznáním hříchů knězi (tzv. ušní zpověd). 

Ušní zpověď, resp. po ní následující rozhřešení a pokání může za 

určitých okolností skýtat prostor pro manipulaci. Jezuitům bylo nejednou 

jejich protivníky vyčítáno, že zpověď rádi využívali к politickým pletichám 

a že jako zpovědníci a duchovní rádcové katolických vladařů ovládali 

sami ze zpovědnice osudy katolické Evropy.173 Schacherl odkrývá jakési 

tajné instrukce,174 v nichž má být řečeno, co mají jezuité činit, aby se 

domohli důvěrné přízně knížat a velmožů, co je obecně doporučeno 

kazatelům a zpovědníkům knížat a velmožů... Upozorňuji čtenáře, že se 

nezakládají na pravdě. 

Problematikou zpovědi a prací zpovědníků jsme se z teoretického 

hlediska již poměrně obšírně zabývali v kapitole o morálce jezuitů. Přesto 

bych na následujících řádcích shrnul základní postřehy. Řekli jsme si, že 

ač sami к sobě přísní, к věřícím, kteří přišli ke zpovědi, projevovali jezuité 

velkou mírnost. Zavazovaly je к tomu směrnice, navíc „mírnost" plnila i 

funkci motivační. Patres usilovali o to, aby se věřící do kostela vraceli - a 

to ze dvou hlavních důvodů: jednak chtěli programově zachránit co 

nejvíce lidí před věčným zatracením, jednak zápasili s protestantskou 

konkurencí, která římskokatolické církvi odlákávala „ovečky", a tak 

1 7 3 \ 7 -
174 X 1 2 S C H A C H E R L 1926, s. 22. 
h Viz tamtéž; Ta jné předpisy (Moni,а secreta) jsou pamfletem z počátku 17. stolen Jej,ch autorem j e 
^ p o d o b n ě bývalý polský jezuita Zahorowski, který byl pro blíže neznáme delikty z Tovaryšstva vyloučen a 
C h , ë l se pak svým někdejším druhům pomstít Více viz Č O R N E J O V A 2002, s. 224. 
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jezuitům komplikovala monopolní ideovou manipulaci širokých mas 

bohabojných věřících. 

Jezuité zkoumali lidská provinění proti Božímu zákonu opravdu do 

nejmenších podrobností, pečlivě probírali penitentův úmysl a polaritu vůle, 

z níž vzešel. Byly to hluboké filosofické úvahy, odvolávající se na autoritu 

Aristotelovy „Etiky". Zacházely tak daleko, že pro obyčejného člověka se 

staly nepřehlednými a neproniknutelnými, tudíž závěry z nich mohly 

teoreticky skýtat docela dobře prostor pro manipulativní úmysly. Více než 

manipulace myslí však jezuité v tomto případě možná docílili manipulace 

se slovy. Pojednávali totiž o dvou formách „dovoleného" uvádění v omyl: 

dvojznačném způsobu hovoru a částečném zamlžování pravdy. Oba 

způsoby jsou přinejmenším matoucí a i z dnešního hlediska nemorální, 

nicméně stále používané. 

Jezuitští kněží byli povinni sloužit mše, udílet svátosti a kázat slovo 

Boží. Zatímco mše se odbývaly podle závazného latinského ritu, kázání 

probíhala v jednotlivých národních jazycích. „Jen těžko si lze představit, 

že by kazatel hovořil ke svým ovečkám nesrozumitelnou řečí a očekával, 

že ho shromáždění pochopí. Úspěšní kazatelé museli být muži výmluvní, 

museli důkladně znát podstatu pravé víry, a nadto museli umět reagovat 

na podněty zvenčí. Museli dobře znát potřeby, potíže i tužby svých 

bližních a orientovat je patřičným směrem. Kázání nalezla zvláště skvělé 

formy v barokním období, které se honosilo expresivním a vznosným 

vyjadřováním, období, jež se někdy pejorativně nazývá obdobím 

jezuitským, podobně jako se baroknímu slohu říká někdy sloh 

jezuitský."175 „Kazatelé měli posluchače strhnout, překvapit, pohnout 

jejich svědomím a přimět je к poučení a nápravě. To bylo vlastním 

účelem kázání podle dávného doporučení sv. Augustina, aby kázání 

poučilo, pobavilo i pohnulo (doceat, delectet, flectat)."176 

$ ° R N E J O V Á 2002, s. 47. 
•amtéž. 
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Shrnutí: Jezuité byli výtečnými pedagogy, úspěšnými misionáři, ovšem 

také promlouvali lidem do duše coby zpovědníci a kazatelé. Stejně jako 

za katedrou nebo na misiích, i v oblasti „ušní zpovědi" byli členové 

Tovaryšstva osočováni, že zpovědnici zneužívali к politickým pletichám, 

když se údajně vtírali do přízně vysoce postavených a vlivných osob 

způsoby, které popisují jakési, dnes už víme, že podvržené „Tajné 

předpisy" (viz příloha). 

Hlavním významem zpovědi a následného pokání, kdy kněz plní úlohu 

zprostředkovatele mezi kajícím se hříšníkem a laskavým Otcem, je 

záchrana penitenta před hříchem. Je pravdou, že zpovědníkovo 

postavení může lákat к „pohrávání si" s duší kajícníka а к udílení přísných 

pokání, avšak takové počínání by odporovalo jak jezuitským směrnicím, 

které „ordinovaly" mírnost a pochopení, tak proti zdravému rozumu, 

protože penitent jsa zastrašen by „nemusel být hotov" přijít znovu. A to si 

římsko-katolická církev, vedoucí „konkurenční boj" s protestantismem, 

nemohla dovolit. 

Poněkud nešťastným se ukázalo teoretické rozpitvávání hříchu a 

pohnutek к němu vedoucích, neboť jezuitští filosofové se složitými 

myšlenkovými pochody propracovali ke dvěma „dovoleným" způsobům 

uvádění člověka v omyl: dvojznačnému způsobu hovoru a částečnému 

zamlžování pravdy. Odmyslíme-li si, že se jedná o důkladně promyšlenou 

hru (manipulaci) se slovíčky, uvědomíme si nebezpečný rozměr a dopad 

obou alternativ, a sice omluvitelnost jakéhokoli hříchu, včetně vraždy! I 

jezuité hrozbu záhy pochopili a oficiálně se takového učení zřekl,. 

Řečnické umění nelze jezuitům upřít. Jako kazatelé jím museli 

disponovat, neboť hlavním úkolem jezuitského kazatele bylo posluchače 

strhnout, přimět к poučení a nápravě. Kázání narozdíl od ušní zpovědi 

směřovalo к širšímu publiku, manipulace jednotlivce je proto méně 

očekávatelná než ovlivnění celé skupiny (davu). Z psychologického 

hlediska pak hovoříme o davové psychóze, kterou známe především 
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z prostředí demonstrací, kdy řečník (vůdce) apeluje na city demonstrantů, 

na společné ideje. Na žádného velkého jezuitského „manipulátora davu" 

jsem v rámci prostudované literatury nenarazil, z hodin školního dějepisu 

jsem si však vzpomněl na oblíbence českého národa, Mistra Jana Husa, 

jehož charismatická osobnost a zajímavá kázání přitáhly do Betlémské 

kaple řadu posluchačů a posluchaček. 
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3. 4 Jezuité a společnost 

Od počátku 18. století se začínaly projevovat příznaky jisté stagnace 

řádu Tovaryšstva Ježíšova. Tato stagnace je patrnější na starém 

kontinentě, kde se množily poukazy zaměřené především proti školskému 

působení Societatis a přetrvávajícímu politickému vlivu. 

Jezuité se stali postupně nepohodlnými v mnohých evropských zemích. 

Jejich označení S.J. (Societas Jesu) se posměšně vykládalo jako 

„Schlaue Jungens" - „vychytralí (či lstiví) mládenci". Říkalo se i: „Si cum 

jesuitis, non cum Jesu itis" - „Když s jezuity, nejdete s Ježíšem".177 

Ve Francii byli již roku 1594 vypovězeni po neúspěšném atentátu jejich 

žáka Châtela na krále Jindřicha IV. Roku 1603 se ale do země galského 

kohouta vrátili. V Portugalsku byl údajně na popud jezuitů roku 1758 

učiněn pokus zastřelit krále Josefa I., načež byli taktéž vyhoštěni. Roku 

1764 byli příslušníci Societas Jesu podruhé vypovězeni z Francie, poté 

následovalo Španělsko, Neapol, Parma a Modena. Tato všeobecná bouře 

nevole pohnula papeže Klementa XIV. к tomu, aby roku 1773 

v památném breve „Dominus ас Redemtor noster" jezuitský řád rozpustil. 

Papež v textu buly promlouval s uznáním, „jak byl jezuitský řád zřízen sv. 

Ignácem к spáse duší, к obrácení kacířů a zvláště pohanů a konečně 

к většímu rozšíření zbožnosti i k povznešení a rozkvětu náboženství. 

Avšak příští existence SJ je nežádoucí, neboť kvůli bažení po světské 

moci a politickým choutkám jezuitů vznikaly četné různice a rozbroje..."178 

Jezuité pak našli útočiště v Prusku (Bedřich II.) a Rusku (Kateřina II.), a to 

zejména jako pedagogové. 

Po zrušení Tovaryšstva se přehnala Evropou bouře Velké francouzské 

revoluce a napoleonských válek. Jakmile však vlny revoluce polevily, 

nastolila opět svou vládu reakce. Z francouzského zajetí se do Říma vrátil 

Pius VI. A bulou „Sollicitudo omnium" (1814) Tovaryšstvo obnovil. Nové 

Podle SCHACHERELA 1926, s. 23. 
CORNEJOVÁ 2002, s. 213. 
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Tovaryšstvo („druhé Tovaryšstvo") se soustředilo více na misijní práci, 

exercicie a katechezi. V moderní době nedosáhlo nikdy vlivu a moci, které 

získalo v časech rozmachu starého řádu, před rokem 1773. 

Avšak ani v zemích Koruny české netěšili se navrátivší se členové 

jezuitského řádu velké oblibě. Povšimněme si třeba, jak na jezuity a jejich 

činnost ideově reagoval na samém počátku 20. století sociálně 

demokratický poslanec Hýbeš. O „tovaryších" říká, že „... jsou to trubci 

v úle lidské společnosti, ... vlastní rozsáhlé statky a sami nepracujíce, žijí 

z práce jiných, jimž platí žebráckou mzdu a při veškerém strádání 

odkazují dělníky své na odplatu v nebesích."179 Jezuity nazývá „černými 

zakuklenci", kteří k nám zase přicházejí, „aby lid opět uvedli ve spánek ze 

16. století."180 Hýbeš neopomněl zkritizovat ani pedagogickou činnost 

jezuitského řádu. S obavami připomíná, že „... řád jesuitský, který výlučně 

se zabýval vyučováním na školách a tímto způsobem v odchovancích 

těchto škol nejpovolnější nástroje snah svých si odchovával."181 

i8o STARECKÝ 1902, s. 5. 
i,, Tamtéž, s. 47. 

Tamtéž, s. 5. 
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Kapitola čtvrtá 

Poslední kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře nejen se současným 

jezuitským řádem, ale i krátce představit ten starý, existující v době 

(proti)reformace. Neřeším zde již žádné manipulativní chování, ani 

brainwashingové metody, spíše jsem se snažil popsat Tovaryšstvo tak, 

jak ho vidím já a jak ho viděli a vidí jeho ideový odpůrci. 

4. 1 Jezuité kdysi 

Téměř pět století si jezuité udrželi vlivné postavení v bouřlivém toku 

dějin, a to nejen jako šiřitelé evangelia, teologové či kněžští prostředníci. 

„Byly uhlazenými dvořany, radili králům, jako astronomové sloužili 

čínským císařům a jako vojenští kaplani Japoncům při vpádu do 

Koreje."182 Udíleli svátosti a kázali, ale také vzdělávali. Byli i pastevci ovcí, 

majiteli haciend, vinaři a plantážníky. Tovaryšstvo se proslavilo 

v písemnictví, výtvarném umění, hudbě a vědě (budiž zde zmíněn Roger 

Boskovic; více o něm viz medailonky osobností v příloze), v teorii tance, 

v medicíně, elektrotechnice a optice. 

Úspěchy, jichž jezuité dosáhli, byly často příčinou bujení pomlouvačných 

polopravd, nepravd, lží i absurdních teorií: „katolíci i nekatolíci v nich viděli 

šiřitele uvolněné morálky, sexuální devianty, hrabivé ničemy. Samozvaní 

bojovníci za svobodu myšlení jezuity běžně charakterizovali jako 

bezduché automaty, slepě loajální ke svým nadřízeným. Pro odpůrce 

Říma představovali papežovy nohsledy183 a zapřísáhlé nepřátele světské 

moci."184 „Postavení řádu jezuitského stalo se téměř nedotknutelným, 

když papež Julius III. roku 1552 zvláštní bullou vyhrožoval velkou klatbou 

všem, kdo by instituce, práva a výsady Tovaryšstva Ježíšova napadal, je 

"82 w 

183 WRIGHT 2006, s. 17 m n e / o w miláčky", stejnč jako kdysi mnozí nepřátelé přezdívali 
Jezuité byli svými odpůrci povazováni za „papežovy ним y j 

fcrlovi IV. Lucemburskému „Der Papenkönig". 

WRIGHT2006, s. is. 
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odpíral a poškozoval, aneb jesuitům v činnosti jejich překážel."185 

Papežovo rozhodnutí bylo tehdy naprosto pochopitelné, neboť 

„Tovaryšstvo Ježíšovo založeno bylo od svého původce Ignáce z Loyoly 

ke spáse duší, к obrácení kacířů a zvláště pohanů a konečně к většímu 

rozšiřování zbožnosti a víry katolické."186 Přitom málokdo mohl 

pochybovat o zápalu Tovaryšstva, o jeho účinné sebepropagaci, o 

schopnosti tvořit unikátní teologii a spiritualitu, v neposlední řadě pak 

schopnost školit, organizovat a motivovat poměrně širokou a 

mnohostrannou obec svých pomocníků a posluchačů. 

Protestantský odpor к jezuitům nás pravděpodobně nepřekvapí. Ale 

proč i katolíci к nim chovali takovou nevraživost? Třeba proto, že „je 

hnětlo, když si jezuitský učitel, jako např. Juan de Maldonado 

v Clermontské koleji v Paříži, vydobyl takovou míru popularity, že studenti 

vydrželi stát dvou až tříhodinovou frontu, aby získali místo v posluchárně. 

Dominikány a františkány zase popouzelo, že je jezuité začali vytlačovat 

z míst zpovědníků vysoce postavených a mocných osob,... a navíc v nich 

viděli až příliš úspěšné konkurenty v misijních zemích celého světa. 

Pokud šlo o světské duchovenstvo, farní kněží zase těžce nesli povýšené 

poznámky jezuitů na adresu jejich nevzdělanosti a morálních nedostatků i 

jejich obrovskou horlivost, díky níž lidé na venkově často opouštěli místní 

kostely a ke svátostem chodili do jezuitských institucí. Jiní pak oddaní 

ideálu nezávislosti národních církví, právem či neprávem podezřívali 

jezuity, že jsou dotěrnými posly římské hegemonie."187 

Během uplynulých staletí spatřila světlo světa celá řada oceňujících 

legend, pomluv a básniček, která jezuitům přiřkla punc zlosynů, neřádů a 

prostopášníků, jako třeba tato „rýmovánka"188 sepsaná roku 1732: 

„Kněží, mniši, jezuiti, v jednom šiku jakbysmet 

lžou a sprostě podvádějí, zbožně klamou celý svět. 

BÍLEK 1896, s. 17. 
Týž, s. 15-16. 
B R I G H T 2006, s. 159-160. 
T Ý Ž , S. 135. 
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Duchovní svůj úřad za osidlo mají, 

nerozvážné děvy lstivě nachytají." 

Zde si musíme zdůraznit, že drtivá většina z nich je zavádějících. Jak už 

to totiž v lidské společnosti bývá, vždy existovali, existují a budou 

existovat lidé dobří a zlí; a stejně je tomu i s jezuity. „Existovali" tedy 

„dobří a zlí jezuité, jezuité nadpozemsky nevinní a ctižádostiví političtí 

pleticháři. Někteří vstupovali do Tovaryšstva, aby sloužili Kristu, jiní, aby 

si pomohli ke kariéře. Víme o jezuitech, kteří si libovali v přepychových 

vozech, drahých vínech a doutnících, víme však také o takových, kteří se 
и 189 

oddávali výstředním formám askeze." 

Na rozdíl od jiných řádů se jezuité odhodlali neuzavírat se do klášterních 

zdí, nýbrž účastnit se „ruchu a shonu katolického života". Zatímco jiné 

řády stavěly svá sídla zpravidla na předměstích, jezuité své kostely a 

instituce budovali přímo v nejfrekventovanějších centrech měst. Jezuité 

chtěli být v centru dění, chtěli být vidět, chtěli, aby o nich bylo věděno, 

výstižně vyjádřeno slovy protestantského odpůrce Whitakera, jehož 

Wright cituje, „na Loyolových darebácích je nejhorší, že vyšli ze stínu 

starobylé lenosti a nečinnosti, v níž ostatní mniši zešedivěli... a pustili se 

do klopotné práce."190 

Horliví protestanti, jakým byl podle Wrighta kupř. John Donne, opravdu 

nemohli přijít jezuitům na jméno. „Co však nejpřesněji charakterizuje 

Tovaryšstvo Ježíšovo? Co jiného, než rozdmýchávání vzájemné závisti 

mezi knížaty a opovrhování poddanými, podněcování rozbrojů v rodinách, 

rvaček ve školách, vzpour v armádách, zkáz vznešených rodů, záborů 

států, tělesných týrání a vyvolávání zmatků v myslích a svědomích lidí."191 

Maximální úsilí a zaujetí pro práci zapříčinili, že v polovině 17. století měli 

jezuité faktický monopol na roli zpovědníků králů Francie a bavorských 

knížat a kromě toho, ač to nebylo součástí jejich původního poslání, se 

stali dominantním činitelem ve školství. O „dravosti" jezuitské pedagogiky 

WRIGHT 2006, s. I35. 
T ý ž , s. 55. 
Týž, s. 158. 
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jistě vypovídá i fakt, že „koleje určené ke školení německého, uherského, 

řeckého, anglického i dalšího kněžstva se dostaly plně do rukou jezuitů, a 

tak brzy nastala situace, kdy např. objevit vídeňského arcibiskupa, který 

nebyl vychováván jezuity, bylo by hledáním jehly v kupce sena."192 A 

dokonce když roku 1621 získal tiáru Řehoř XV., stal se prvním papežem, 

který byl absolventem jezuitské koleje! 

I92 

WRIGHT 2006, s. 58. 
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4. 2 Jezuité dnes 

Ani v současnosti, po necelém půltisíciletí své existence, se Tovaryšstvo 

Ježíšovo „podstatným způsobem neodchýlilo od dědictví Ignáce z Loyoly 

a oficiální dokumenty 34. generální kongregace, konané v Římě roku 

1995, se doslova hemží odkazy na cíle a ideály zakladatele řádu i radami, 

jakým způsobem mají být vykládány a užity v podmínkách moderního 

světa."193 

Vinterview z května 1998194 byl generál řádu dotazován, jaká hlavní 

úsilí jsou dnes vidět v Tovaryšstvu Ježíšovu. Páter na ni odpověděl takto: 

„Nejdůležitější snahou pro SJ je držet zřetelně tvořivou věrnost poslání, 

které mu Pán skrze sv. Ignáce svěřil; jde o poslání pomáhat druhým к 

osobnímu setkání se svým Stvořitelem a Pánem, především tam, kde 

Kristus není ještě znám, nebo znám či chápán špatně. Toto poslání se 

musí naplňovat dle okolností a apoštolských výzev tak různých na 

každém kontinentu. Proto již svatý Ignác nechtěl Tovaryšstvo vázat na 

nějaké specifické dílo, nechtěl, aby jeho aktivita byla čímkoliv omezována. 

Jezuité musí na základě konkrétních potřeb užívat prostředky, které jim 

Pán poskytne pro pokračování poslání mezi muži a ženami naší doby -

aby našli a poznali jejich Pána a Přítele. Z tohoto základního poslání 

pramení apoštolské priority; ty nás nutí být uprostřed světa a kultury, 
. , x гч ~ ýix/nta žít zcela - jako dobrý Samaritán -abychom mohli hlásat Slovo Života, zu zoeid j 

novým přikázáním lásky skrze osobní závazek se všemi, kteří trpí, zvláště 

s chudými. A neméně, abychom vytvářeli dialog se všemi bez výjimky, 

novým způsobem být církví, abych užil slova Pavla VI." 

AAJľ™6;p. generálem [online], c2005, [cit. 2005-10-27]. Dostupné z: 
t tP://www.jesuit.cz/?id=dokumenty_2-dk_3-general>. 
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„Úcta a láska se musí vztahovat také na ty, kdo ve věcech sociálních, 

politických nebo i náboženských smýšlejí a jednají jinak než my," jak je 

zaneseno v dokumentu „Gaudium et spes" (кар. 2/28)195 II. lateránského 

koncilu. „Čím důvěrněji se totiž, s dobrotou a láskou, seznámíme s jejich 

způsobem myšlení, tím snadněji budeme moci začít s nimi rozhovor. 

Láska a přívětivost nás ovšem nesmí učinit lhostejnými к pravdě а к 

dobru. Právě naopak, láska pobízí Kristovy učedníky k tomu, aby všem 

lidem zvěstovali pravdu o spáse. Je však třeba dělat rozdíl mezi bludem, 

který se musí vždycky odmítat, a mezi bloudícím, který si stále zachovává 

osobní důstojnost, i když jeho náboženské názory jsou mylné nebo ne 

zcela správné. Jen Bůh je soudce a zkoumá lidské srdce, a proto nám 

zakazuje vynášet soud o vnitřní vině kohokoliv. Kristovo učení také 

vyžaduje, abychom odpouštěli příkoří, a rozšiřuje na všechny nepřátele 

příkaz lásky, který je přikázáním Nového zákona: 'Slyšeli jste, že bylo 

řečeno: Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám 

říkám: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete 

se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají' (Mt 5,43-44)." 

Tovaryšstvo Ježíšovo se stalo „rozmanitější než kdykoli předtím", 

dočteme se na webových stránkách196 slovenských jezuitů. „Angažuje se 

v množství apoštolských služeb na křižovatkách kulturních konfliktů, 

společenských a hospodářských zápasů, náboženského oživení a nových 

možností na přinesení evangelijní blahozvěsti národům po celém světe." 

V Africe se jezuité podílejí na náročném budování „mladé a pulzující 

africké Církve, vyrůstající z bohatství rozličných kultur, vytvářející nové 

svazky solidárnosti mezi jejími národy a zápasící o překonání 

celosvětových sil, které usilují vytěsnit černý kontinent na okraj." Jezuité v 

Asii a Oceánii „se aktivně zúčastňují boje chudých a domorodců za 

Í95"""" "— — , 

Ä i Kristovho poslania [online], c2006, [cit. 2 0 0 6 - 1 0 - p o s t u p n é -
t t P : / / w w w . j e z u i t i . s k / i n d e x . p h p ? s t r a n k a = d o k u m e n t y _ d o k s j & i d c = 7 6 # 7 6 > . 
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spravedlnost. V asijských krajinách, kde křesťané tvoří menšinu, vedou 

dialog s jinými kulturními a náboženskými tradicemi v úsilí přivést 

evangelium do styku s asijským životem a oplodnit bohatství asijské 

kultury životem z evangelia." V Latinské Americe jsou patres 

konfrontováni se společnostmi, „ve kterých jsou velké rozdíly mezi 

životem bohatých a chudých, stojí na straně chudých tím, že pracují za 

spravedlnost Království,... přičemž čerpají z bohaté víry lidu a z 

domorodých kultur... V západní Evropě jezuité „pomáhají celou škálou 

vychovávatelských, duchovních a pastoračních služeb udržovat životnost 

víry a křesťanských společenstev tváří v tvář náboženské lhostejnosti. 

Také rozličným způsobem usilují provázet ty, kteří jsou na okraji 

společnosti a pomáhat jim." Jezuité v Severní Americe se zabývají 

výzvami nových forem kulturní a hospodářské bídy. Usilují v úzké 

spolupráci s mnohými jinými ovlivnit komplex společenských struktur tam, 

kde jsou činěna rozhodnutí a kde se utvářejí hodnoty." 

Svatý otec Pavel VI. ve své řeči z 3.12.1974197 charakterizoval současné 

jezuity jako řeholníky, „muže modlitby a evangelního následování Krista, 

obdařené nadpřirozeným duchem, garantovaným řeholními sliby", kteří 

„musí utíkat od snadných kompromisů se sekularizovanou mentalitou, 

příliš lehkověrnou vůči tolika formám dnešního morálního života" a 

odvážně žít asketickou a formující hodnotu společného života a chránit ho 

před pokušeními individualismu a samostatnosti." Dále jezuity nazval 

apoštoly (misionáři) vyslanými „do všech stran podle nejpůvodnější a 

pravé podoby Tovaryšstva", aby mezi lidmi „všech stavů a životních 

podmínek" šířili „svatou nauku" Ježíše Krista. Do třetice jsou jezuité kněží, 

protože „kněžství je formálním požadavkem zakladatele pro každého 

profesa; a to z vážného důvodu, neboť v řádu jím utvořeném hlavně pro 

posvěcování lidí skrze slovo a svátosti je kněžství nezbytné." A konečně 

neopomněl papež připomenout, že jsou s ním jezuité svázání „zvláštním 

slibem". „Tato jednota s Petrovým nástupcem poskytovala členům 

AA. Kdo jsme? [online], c2005, [cit. 2005-10-27]. Dostupné z: <http:/ /www.jesuit .cz/?id=char_l-kdojsme>. 
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Tovaryšstva pravou svobodu, stavěla je pod vedení Ducha a činila je 

schopnými i к těm nejtvrdším posláním, se schopností projevovat se 

opravdu katolicky a univerzálně." 

Nemůžeme si nevšimnout, že i jezuité kráčí s dobou a osvojují si nové 

informační technologie a multimédia, prostřednictvím kterých oslovují lid 

věřící i nevěřící. V textu například cituji webové stránky nejen českých 

jezuitů a přiznejme si, jsou opravdu hezky vytvořené. Jejich návštěvník 

v nich dostane odpověď na otázky, kdo jezuité jsou, jaké vyvíjejí aktivity, 

co je to spiritualita, seznámí se s osobnostmi řádu, prohlídne si fotogalerii 

a v neposlední řadě zde nalezne kontaktní údaje pro případ, že by se 

chtěl zúčastnit aktivit zaštiťovaných Tovaryšstvem, vstoupit do noviciátu, 

nebo se chtěl jen na něco dotázat. Irští jezuité šli dokonce až tak daleko, 

že „vytvořili webové stránky umožňující věřícím účastnit se on-line 

modliteb."198 

Ovšem i v 21. století se objevují obavy, zda zájem členů Tovaryšstva 

Ježíšova o spravedlnost někdy nezachází až příliš daleko, zda se jezuité 

nezaplétají do politiky a nemění se v jakési sociální pracovníky, kteří jako 

by zapomínali na to, co doopravdy jsou, tedy především kněží.199 Bludy, 

které po staletí o jezuitech vznikaly a posléze se šířily světem jako 

zhoubná epidemie, zakořenily ve společnosti natolik, že potrvá dlouho, 

než budou z našich myslí vytěsněny novým, nezaujatým a v nejlepším 

případě objektivním (pravdivým) pohledem na společenství jezuitů. Přes 

všechna úskalí jezuité ve svém úsilí vytrvávají, „v Asii rok od roku roste 

počet jezuitských noviců a po celém světě působí tisíce obětavých, 

nezkompromitovaných jezuitských kněží, kteří navzdory okolnímu světu... 

upřímně usilují o naplnění ignaciánského ideálu."200 

WRIGHT 2006, S. 254. 
Viz týž, s. 270. 
WRIGHT 2006, s. 270. 
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Po obnově činnosti v roce 1814 se jezuité vrátili к pedagogické práci, 

kdy v evropských zemích a Spojených státech amerických otevírali 

gymnázia, konvikty i univerzity a v misijních zemích zejména základní 

školy a učiliště. „V roce 1990 řehole spravovala 4300 základných škol, 

380 středních škol, 191 vysokých škol, z nich 53 univerzit."201 

Tab. 2: Jezuitské univerzity, koleje a instituty202 

Země Město Název instituce 
Belgie Namur Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Belgie 

Anqleur Institut Gramme 
Belgie 

Brüssel Lumen Vitae 

Belgie 

Antverpy Universitaire Faculteiten Sint-lqnatius 
Francie Lilie Institut Catholique d'Arts et Métiers 
Irsko Dublin University Hall, Residence for 3rd level 
Itálie Padova Aloisianum, Istituto Filosofico dei Gesuiti Itálie 

Rím Colleqio S. Roberto Bellarmino 
Itálie 

Palermo Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe 

Itálie 

Neapol Pontificia Facoltà Teoloqica dell'ltalia 
Méridionale, Sezione San Luiqi 

Itálie 

Rím Pontificia Université Greqoriana 
Německo Mnichov Hochschule für Philosophie Německo 

Frankfurt n. M. Phil.-Theoloqische Hochschule St. Georqen 
Polsko Krakov Ignatianum, University Colleqe of Philosophy and 

Education 

Rakousko Innsbruck Colleqium Canisianum Rakousko 
Innsbruck Jesuitenkolleg 

Rakousko 

Innsbruck Katholisch-Theoloqische Fakultät 

Španělsko Cordóba ETEA, Institución Universitaria de la Compaňia 
de Jesus 

Velká 
Británie 

London Heythrop Colleqe Velká 
Británie Oxford Campion Hall 

AA. Jezuitské školy [online], c2006, [cit. 2006-10-15]. Dostupne z: 
ä»p://www.jezuiti.sk/index.php?stranka=ktosme_onas&idc-9#9>. 

Podle AA. Vzdělávání [online], c2006, [cit. 2006-10-15]. Dostupne z: 
^ttpV/www.jesuit .cz/aktivity/vzdelavani.phpx 
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Tab. 3: Jezuitské střední školy, koleje a instituty203 

Země Město Název instituce 
Belgie Brüssel Jan-van-Ruusbroeckollege 

Antverpy Onze-Lieve-Vrouwecollege 
Gent Sint-Barbaracollege 
Brüssel Sint-Jan Berchmanscolleqe 
Turnhout Sint-Jozefcollege 
Aalst Sint-Jozefscollege 
Borgerhout Xaveríuscollege 
Brüssel Collège Saint-Michel 

Dánsko Kobenhaven Niels Steensens Kollegium 
Irsko ? Jesuit Schools in Ireland 
Libanon ? Collège Notre-Dame de Jamhour 
Německo Bad Godesberg, 

Bonn 
Aloysiuskolleg 

Berlín Canisius-Kollege 
Sankt Blasien Kolleg St. Blasien 

Rakousko Linec Kollegium Alosianum 
Vídeň Kollegium Kalksburg 

V České republice (či provincii chceme-li) nalezneme jezuitské domy 

v Praze (Provincialát v ulici Ječné, č.p. 2), Brně, Českém Těšíně, 

Hostýnu, Kolíně, Olomouci, Velehradě a Stojanově. Provinciálem České 

provincie byl v březnu 2004 jmenován František Hylmar. Z českých 

osobností Tovaryšstva Ježíšova si jmenujme alespoň Michal Altrichtera 

(viz medailonky osobností), který od roku 1999 přednáší na CMTF UP a 

který byl téhož roku jmenován zástupcem ředitele Centra Alettř04 v 

Olomouci. Dále je předsedou redakční rady nakladatelství Refugium205. 

V oboru teologie se specializuje na teologickou antropologii a 

spiritualitu.206 

4)3 , 
A A - ^ / d v d n r f o n H n e ] C 2 0 0 6 , I f ^ ^ f ' ^ ľ a webové stránky jcdnot.ivých institucí. 

2ol,utP://www.jesuit.cz/aktivity/vzdelavani.php>.. Zde jsou i оакагу na 
Jos Viz <http://www.alelti.cz/index.php?zobraz=aletti&file-about>. 

^ I S Ä J S Ä . C2006, lei.- 2006-10-15]. Dostupné ľ. < b „ p : / / w w w j e S u i , c ^ o . p l , p > . 
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Tab. 4: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách - základní data207 

Založení řádu 1540 

Příchod do Čech 1556 

Vyhnání či likvidace řádu 1618, 1773, 1950 

Návraty jezuitů 1620, 1853, po 1989 

Současný početní stav 86 

Provincialát Praha 2, Ječná 2 

Provinciál František Hylmar 

Ústřední chrám Sv. Ignác na Karlově nám. v Praze (obr. 11) 

Webové stránky http://www.jesuit.cz 

Časopisy Bulletin Jezuité 

Členové Tovaryšstva jsou lidé, jako každý jiný, mají svoji filosofii, svůj 

přístup к životu a ke společnosti, vykonávají službu v duchu Ignáce 

z Loyoly. Nejsou nikterak zatrpkli, spíše naopak: dokáží si dělat legraci 

sami ze sebe, o čemž mohou svědčit třeba následující vtipné historky 

uveřejněné na jejich oficiálních webových stránkách208. 

Jezuitské vzdělání 

Do betlémské jeskyně se vměstnali zástupci různých řádů. Benediktin 

pěl svaté rodině к chvále gregoriánský chorál. Dominikán pojednával o 

vznešeném smyslu vtělení. Františkán se vydal ven vyžebrat něco к jídlu. 

A jezuita přišel к Marii a řekl: „Milá paní, přenechte nám to malé. Však my 

už z něj něco uděláme!" 

Poslušnost 
Během jedné konference diskutovali řeholníci o poslušnosti. Jezuity se 

otázali: „Váš řád připisuje poslušnosti tak velkou hodnotu! Jak to děláte, 

že jí tak dbáte?" „Úplně jednoduše," odvětil jezuita. „Představený se u nás 

nejprve zeptá svého podřízeného, jakou má představu o své budoucí 

Î ^ ù ï k a čás tečně převzata z М О С Е К , M. Jezuité: nepřišli jen jako paliči knih. MF Dnes, 29. duben 2006, 

V i * AA. Humor [online], c2006, [cit. 2006-10-15]. Dostupné z: <http://www.jesuit.cz/humor.php>. 
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činnosti. A pak mu to přikáže. Takže s poslušností nikdy žádné problémy 

nemáme." Po chvíli přemýšlení jeden účastník namítne: „Ale vyskytují se 

přeci také řeholníci, kteří sami nevědí, co chtějí. Co pak děláte s nimi?" 

Jezuita na to: „No z těch děláme ty představené!" 

Co neví ani čert 

Jsou tři věci, které neví ani čert. Zaprvé: kde berou žebravé řády peníze. 

Zadruhé: kolik je ženských řádů a kongregací. A zatřetí: co chystají 

jezuité... 
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4. 3 Co si myslíme o jezuitech? 

V roce, kdy píši tuto diplomovou práci, si česká provincie Tovaryšstva 

Ježíšova připomíná 450 let od příchodu prvních jezuitů do Čech. Zároveň 

jezuité slaví ještě jedno jubileum, a sice pětisté výročí 

Františka Xaverského, misionáře Dálného Východu. Proto nedávno 

v nakladatelství Refugium vyšla publikace reflektující postoje jezuitů 

к české společnosti a společnosti vůči jezuitům. Jejím redigováním byl 

pověřen Michal Altrichter, který bez jakýchkoli zásahů pečlivě sestavil 

přes sedmdesát výpovědí širokého spektra osobností různých profesí a 

zájmů. Rozhodl jsem se některé z nich zde ocitovat, neboť považuji za 

velmi vhodné a potřebné i v rámci této práce uvést názory a způsoby 

nahlížení zástupců současných vrstev společnosti na Tovaryšstvo 

Ježíšovo. S jejich myšlenkami nemusíme vždy souhlasit, důležité je, že 

nám nastiňují povědomí části české populace o řádu a jeho činnosti. Proč 

píši „části české populace"? Tazatelé se ve své anketě obraceli poměrně 

často na osoby duchovní, jejich vyšší zastoupení v celkovém počtu 

respondentů je markantní, nicméně tuto skutečnost jim nezazlívám. Spíše 

mi v knize chybí názory a postoje obyčejných lidí. Jsem si vědom toho, že 

jejich výpovědi by nebyly natolik erudované jako kupříkladu slova těch 

osobností, která cituji níže, avšak „vox populľ není správné opomenout či 

vynechat. Možná by tito „obyčejní" lidé, kteří denně vstávají brzo ráno do 

svých zaměstnání, ani o jezuitech nic nevěděli, možná by jejich odpovědi 

byly jen kusé, domnívám se však, že by jezuitům mělo jít hlavně o „hlas 

lidu" a ne pouze o reprezentativní myšlenky české intelektuální elity. 

Nechci, aby má slova vyzněla jako kritická, spíše se z mé strany jedná jen 

o takovou malou výtku začínajícího pedagoga, který mnohdy rád nalezne 

radu u oněch intelektuálních elit (žijících i nežijících), ale jinak se hlavně 

snaží naslouchat těm, které má vyučovat a vychovávat, tedy žákům. 

Neubírali se a neubírají se patres Societas Jesu též stejnou cestou? 
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Přesto všechno jsem za zmiňovanou anketu vděčný, (sebe)reflexe je vždy 

cestou správným směrem. Jak tedy nahlížejí české osobnosti na 

Tovaryšstvo Ježíšovo? 

Jako první bych uvedl názor doc. Ivany Čornejové, jejíž práce si 

velmi vážím. „Mohu říci, že všichni členové řádu, které jsem poznala 

osobně, jsou takovými jezuity, jak jsem si je vždycky (navzdory zažité 

domácí negativní tradici) představovala: zbožní (s nepředstíranou 

opravdovostí), vzdělaní, milí, plni pochopení pro lidi se všemi jejich 

slabostmi."209 

Evangelický teolog Jan Heller nedokáže své přemýšlení shrnout do 

jednoho celku. Rozlišuje mezi jezuity před rokem 1773 a po něm. „Vidím 

tu dvě značně odlišné fáze. Ta první zahrnuje šestnácté, sedmnácté a 

část osmnáctého století, a to až do zrušení řádu papežem Klimentem 

XIV. v roce 1773. V té době se potridentský katolicismus, v obraně proti 

postupující reformaci,... začal opírat o státní moc. A tak se z vnitřního, 

duchovního zápasu o vě rohodnos t stala politika." Třicetiletá válka 

znamenala „zničení n á b o ž e n s k é svobody - od Francie po Cechy... Když 

se spojí trůn a oltář, posedne vládychtivost ty, kdo měli brát vzor u 

pokorného Krista... Pozo ruhodné je období, kdy byli j ezu i té zrušeni... 

Mnozí z nich prošli hlubokou katarzí, jinak řečeno očistným ponořením do 

hlubin." U toho, „kdo j i proži l a vnitřně přijal, oprýská pýcha a 

vládychtivost... Od roku 1990 se mnoho změnilo. Některé jezuity jsem 
- ľJA hiiihnrí teoloaové s vynikajícím vzděláním, poznal osobně. Výborní lide, hlubocí leoiuyu y j 

. , , - -и ^о+ьочи z a s t á n c i tolerance, mně velice blízcí... bez jakéhokoli falesneho pathosu, гаысшо 
.i — „ nikwm nelámejme předčasně hůl. Bůh vše může Z toho plyne: nad nicim a nikým пеюшч к 

1.1 in! " 2 1 ° 

obrátit k dobrému. Buďme navzá jem tolerantm. 
o ^ , ómii iinému řádu nemá Čech tak ambivalentní postoj „Snad k zadnému jinému 

jako právé k jezuitům," píše redaktor Jan Pau,as. „Můžeme ,o nalézt už u 

Karla Havlíčka Borovského. Na jedné straně nemilosrdné epigramy, 

ALTRICHTER 2006, s. 17-18. 
Týž, s. 33 -34 . 
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v nichž se vyskytují jezuité v nepříliš vábném světle, a na straně druhé 

v jeho Kutnohorských epištolách najdeme Havlíčkovo uznání katolického 

duchovenstva jako nejhlavnější síly českého vlastenectví... Páter Koniáš 

- tento negativní symbol českého odporu vůči jezuitům - bude sice patrně 

až navěky u Čechů zapsán coby palič knih, ale toto nespravedlivé 

zjednodušení už nemůže být nikdy horší... Navíc dnes už i u nás existují 

nezaujaté, erudované historické práce, které jsou vůči jezuitům vcelku 

vstřícné."211 

Politik Karel Schwarzenberg otevřeně přiznává, „že žádné 

zkušenosti s jezuity nemá, poněvadž... byl jako dítě ministrant u 

dominikánů a později se také stýkal s lidmi tohoto řádu." „Teď se 

pokouším čisti kardinála Špidlíka, ale přiznávám, že o jezuitech nic 

nevím. Byť jsem samozřejmě několik členů Tovaryšstva Ježíšova v životě 

potkal, nikoho jsem neznal tak dobře, abych o tom mohl vypovídat."212 

Literární kritik Jan Slavotínek poznamenává, že „v naší historii se 

mnohostranný přínos jezuitů zamlčoval od okamžiku, kdy přišli do Čech 

rozvrácených hospodářsky, kulturně a zvláště nábožensky. Vždyť právě 

oni probudili к životu pražskou univerzitu. Oni vybudovali síť gymnázií, 

která - spolu s piaristickými - zůstala v podstatě nezměněna téměř do 

dvacátého století. Úroveň jejich školství nebylo možné zpochybňovat, 

stejně tak jako jejich příspěvek к záchraně českého jazyka a vzdělanosti 

vůbec. Jejich kulturní přínos pro naše země je znám jako jezuitský barok, 
u213 

který se týká nejen umění výtvarného." 

„Když jsem po dlouhých desetiletích, téměř již na prahu stáří, mohl 

začít navštěvovat zahraniční vědecké konference," vzpomíná historik 

filosofie Stanislav S o u s e d l í k , „poznal jsem i jezuity onačejší: elegantní, 

vysoce učené mladé pány, v bezvadně padnoucích oblecích a se 

slušivými kravatami. Imponovali mi, to musím přiznat, ani ne tak ovšem 

2|l . 
2,J ALTRICHTER 2006, s. 77-78. 
2 l 1Týž, s. 91. 

Týž, s. 93. 
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šviháctvím, zcela světským zevnějškem, nýbrž svou rozsáhlou odbornou 

erudicí."214 

„Moje vzpomínka bude stručná," upozorňuje teolog Jakub S. Trojan. 

„V roce 1950-1953 jsem byl náhle povolán na vojnu do jednotky PTP, kde 

bylo kolem 150 katolických řeholníků. Byl jsem jediný evangelík, tehdy 

student Komenského bohoslovecké fakulty v Praze. Tříletý nucený pobyt 

v této pracovní jednotce, která spolu s dalšími po celé zemi byla určena 

к tomu, nás všechny převychovat, byl pro mne jedinečnou zkušeností: 

setkal jsem se s elitou římsko-katolické církve, tehdy těžce 

pronásledované. Jezuité tvořili v této pozoruhodné jednotce noviců, i těch, 

kteří již složili řádové sliby, výraznou skupinu... Vzorná byla soudržnost 

jezuitských mnichů; vynikali vzděláním a mravní integritou. Nenašel se 

mezi nimi žádný, kdo by po třech letech nesnadného pobytu odpadl od 

svého životního poslání."215 

„Neumím zapřít, že první školní informace o jezuitech nevyznívaly 

pro řád příznivě," zamyšleně vzpomíná dramatik Milan Uhde. „Českých 

knížek hubitelé lítí, plesnivina, moli, jezuiti. To je Karel Havlíček. Aloise 

Jiráska a jeho Temno späterem Koniášem jsem četl už v jedenácti 

letech. O Josefovi II. jsem se na gymnáziu dozvěděl, že к jeho zásluhám 

patřilo zrušení jezuitů v našich zemích. Vyvodil jsem z toho, že u nás 

jezuité nejsou. Teprve po čtyřicítce jsem jednoho z nich osobně poznal. 

Byl to vzácný a neobvyklý člověk... Jezuita přitom neměl své vlastnosti 

vypsány na čele. Působil jako obyčejný občan... Jeho zásluhou jsem 

pochopil obrovský historický převrat, jejž jezuité prodělali. Vznikli jako 

organizace, která měla zvrátit průběh takzvané reformace. Její proces byl 

mocenský a jeho účastníkům šlo o moc. Jezuité proto konali, co bylo 

v jejich silách, a jejich síly byly nemalé. Jako politik jsem boj o moc poznal 

zevnitř a odmítám na toto téma moralizovat. Prostředky jezuitského úsilí 

byly ovšem z dnešního hlediska nepřípustné: snažili se bližním vnutit 

2ls ALTRICHTER 2006, s. 99. 
Týž, s. 121. 
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nátlakem a násilím názory dobrovolně nepřijatelné, ničili duchovní statky 

vzniklé v jiném znamení než vtom, jež považovali za správné. Ale když 

dějiny dospěly do fáze, která církvi její velkou bezprostřední moc odňala, 

církev a jezuité to unesli a našli důvod existence v těch stránkách své 

minulé činnosti, které s vybojováním a udržením moci nesouvisely. To je 

obdivuhodné a svědčí to o tom, že jezuitská loď... nekotvila na jednom 

laně."216 

ALTRICHTER 2006, s. 121-123. 
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Závěr 

Náš detektivní případ dospěl ke svému konci. Nyní se očekává, že 

Sherlock Holmes, jemuž byl po celou dobu nápomocen dr. Watson 

v podobě všech těch pramenů vypsaných v přehledu, vyhodnotí nalezené 

stopy a zodpoví naše zásadní otázky: Byly jezuité manipulátory, vymývači 

mozků a temnými sektáři? 

Ze všeho nejdřív jsme se shodli, že je třeba rozlišovat mezi jezuity před 

rokem 1773 a po něm, tedy zda posuzujeme tzv. „první Tovaryšstvo" a 

obnovené „druhé Tovaryšstvo", neboť první etapu jezuitského řádu lze 

přirovnat к „mladické nerozvážnosti" a tu druhou к přístupu „zralého 

muže". A právě ono první období existence Societatis Jesu, jak si vzápětí 

vyložíme, je neslavně poznamenáno námi sledovanými technikami 

manipulace a brainwashingu. 

I když jsme konstatovali, že navzdory některým rysům (silná 

charismatická osobnost, až fanatická víra v Boha) nebyl zakladatel řádu 

Ignác z Loyoly manipulátorem v negativním slova smyslu, totéž již ale 

nemůžeme říct o plodu jeho tvořivé mysli, „Duchovních cvičeních", 

kterými opakovaně prochází každý jezuita, nejintenzivněji během dvou let 

trvání tzv. noviciátu. Duchovní cvičení implementují exercitantovi 

systematicky budovaný komplex hodnot a myšlenek, jimž je pak člověk 

zcela oddán. Nejedná se zde o zákony, které je třeba ctít, nýbrž o 

hodnoty, které směřují ke změnám mysli, a proto manipulativní rozměr 

exercicií nelze nevidět. Nicméně dokud se jezuitovo chování neprojevuje 

jako zcela automatické a vůlí neřízené, nemůžeme tvrdit, že mu byl vymyt 

mozek. Navíc jedinec se do duchovních cvičení ponoří dobrovolně a o 

svobodné vůli. 
Účinek duchovních cvičení v noviciátu podtrhují ještě další elementy. 

Jsou jimi velmi přísná poslušnost a pravidla ukotvená v Konstitucích; 

povinné pravidelné rozhovory s řádovými představenými, které hraničí až 

se zpovědí; život zarámovaný do „denního řádu", který je tak pečlivě a 
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promyšleně rozvržen, že se rodícímu se jezuitovi nedostává v podstatě 

žádného „volného času"; separace od okolního světa a v neposlední řadě 

svaté učení (doktrína), jemuž je každý jezuita oddán. 

Vzpomeneme-li si na osm charakteristických psychologických rysů 

reformy smýšlení (technik brainwashingu) Roberta Liftona, zjistili jsme, že 

minimálně tři z nich mezi výše jmenovanými elementy odhalíme, a to 

techniku „ovládnutí prostředí", „kult zpovědi" a sílu „svatého učení" 

(doktríny). Diskutabilní je technika „mystické manipulace", v našem 

případě především spojená s charismatickou osobou Ignáce z Loyoly, 

který se jako zakladatel a ideový vůdce těší mezi jezuity popularitě a 

neutuchající úctě, což je samozřejmě naprosto pochopitelné. Jak je vidno, 

s některými rysy manipulace a brainwashingu se uvnitř Tovaryšstva 

Ježíšova setkáváme, přesto se domnívám, že nestačí k tomu, abychom 

jezuity označili jako „vymývače mozků". 

A tak je aspoň nařkneme ze sektářství... Na svém počátku jezuitský řád 

skutečně vykazoval sektářské rysy. Byl založen charismatickou 

osobností, „vůdcem" Ignácem z Loyoly, jeho členové vyznávali doktrínu 

fanatickým způsobem a v oblastech, ve kterých působili (jezuité byli/a 

jsou výtečnými pedagogy, úspěšnými misionáři, ovšem také promlouvali 

к lidem coby kazatelé a zpovědníci), se leckdy nechávali zlákat к užití 

manipulativních technik, za což byli samozřejmě svými početnými odpůrci 

okamžitě kritizováni. V tomto jiskřícím ovzduší pak vznikla řada mýtů, 

polopravd, pomluv a o c e ň o v a c í c h legend, díky nimž jezuité upadli 

v nemilost a papeži nezbývalo nic jiného, než se svých „poslušných 

oveček" alespoň na čas zříci. „Druhé Tovaryšstvo" se již těchto chyb 

vyvarovalo a pokorně se vrátilo к původnímu poslání kodifikovanému 

v papežské bule, avšak spo lečnos t ho přesto nikdy nepřestala podezřívat. 

Jezuita stále zůstává v očích veřejnosti tajemným zakuklencem, 

manipulátorem a nebezpečným sektářem. 
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Obrazová příloha 



Zakladatel jezuitského řádu 

1/ Sv. Ignác z Loyoly 
Zdroj: <http://www.ewtn.com/art/saints/lgnacio_de_Loyola.jpg>. 

A. 
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Oběť brainwashingu - Thomas Cranmer 

2J Thomas Cranmer 
Zdroj: <http://www.tudor-portraits.com^homasCranmer.jpg> 
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Významné osobnosti Tovaryšstva Ježíšova 

Tt.P FRANCISCVS SVAREZ Grauatenfis 
F. SOCIETATE IESVDOCTOK THEOLOCV5 
et in Connimbricenlí Academia primarius Proiřtlbr 

Obt/t an n p \6\j. n^Se/rtemlfrif, atahs fťrr jo • 

3/ Francisco Suarez 4/ František Xaverský 
Zdroj: ALTRICHTER, M. Mají jezuité vlastní Zdroj: 

morálku?Olomouc-Velehrad : Refugium, <http://la.wikipedia.0rg/wiki/lmag0:FranciscusXavier 
2004, s. 8. 9>-

5/ Claudius de Aquaviva 
Zdroj: <http://www.reformation.org/general-number5.jpg>. 
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Vyvolení světci noviciátu 

6/ Jan Berchmans 7/ Alois Gonzaga 
Zdroj: Zdroj: 

íhttp://www.catholichomeschooling.com/curr/ <http://www.abcsvatych.c0m/images/a/al0 
currimage/berchmans.jpg>. is_gonzaga.jpg>. 

8/ Stanislav Kostka 
Zdroj: <http://jezuiti.rkc.si/slike/kostka1 .jpg>. 
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Hlavní jezuitský chrám II Gesu v Římě 

9/ Průčelí kostela 
Zdroj: <www.wga.hu/art7p/ porta/giacomo/zgesu.jpg>. 
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Kostel sv. Ignáce v Praze 

11/ Vstupní portál v noci 
Zdroj: foto autor. 
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Textová příloha 



1. Co jsou to ignaciánské exercicie? 
(Zdroj: AA. Exercicie [online], c2005, [cit. 2005-10-27]. Dostupné z 

<http://www.jesuit.cz/?id=exercicie>.) 

Exercicie jsou základem ignaciánské spirituality a na nich stojí i jezuitské 
Konstituce. Sv. Ignác v úvodu své exerciční knížky píše, že exercicie jsou 
k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po 
jejich odstranění hledal a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke 
spáse duše. Cílem exercicií tedy je: zbavit se toho špatného, co do mého 
křesťanského života nemůže patřit, a pak najít Boží vůli pro sebe; hledat, 
jaký plán má Bůh s mým životem, a rozhodnout se ho realizovat. К 
dosažení tohoto cíle slouží některé prostředky, mezi něž patří především 
atmosféra ticha (silentium), ve které se po dobu exercicií žije, pravidelná 
několikahodinová denní modlitba, účast na svátostech, rozhovory s 
exercitátorem 

Zkušenost a poznání, které člověk poctivým, upřímným konáním 
exercicií nabude, je bohatstvím nedozírné ceny a může pozitivně ovlivnit 
mnohé v životě 'člověka. Muž či žena začíná víc rozumět sobě a často i 
Bohu• proč v určitých chvílích mého života se mnou Bůh jednal právě 
takto ' proč dopustil ty a ty věci apod. Stejně tak člověk pochopí, že je tady 
spousta tajemství která nás vedou к pokornému přiznání, že jsme jen 
lidmi omezeného poznání a omezené intelektuální kapacity a že naším 
úkolem je často přijímat i to, co nemůžeme svým rozumem pochopit a 
zdůvodnit Velice cenným plodem exercicií se stava opravdu hluboké a 
osobní přilnutí ke Kristu, touha po stálém ryzím přátelství s Ním a ochota 
žít skutečně tak, jak si to On přeje , 

Plody duchovních cvičení jsou ale pro každého exercitanta „nezcela 
osobní To proto že každý člověk je original a Buh behem te doby, kdy se 
mu člověk otevírá v intenzívní modlitbě, s ním jako s takovým (tedy jako s 
originálem) zcela osobně pracuje; dáva mu presne to, co pro svůj zívot, 
pro svou životní cestu potřebuje. 

Struktura duchovních cvičení" sv. Ignáce z Loyoly 
Duchovní cvičení" sv. Ignáce z Loyoly, konaná se zaujetím a s 

otevřeností vůči Bohu, se mohou stát dokonalou školou vnitrního z,vota 
Teten pro knie, řeholníky a řeholnice, ale , pro všechny laické osoby bez 
rozdl Duchovní cvičení" jsou rozděleny na ctyr, cast, a každou z nich 
^ch autor nazval „týdnem". Jejich absolvovaním exerctant prochaz, 
jakoby třemi e t a p a m i duchovního života: očistnou, osvetnou a sjednocen,. 

První týden: Poznat hloubku vlastního hříchu a zároveň hloubku 

%%hnít7ÍTÍTntnám dává plnější poznání sebe samých. Je to dnes 
o tedůlemšíže současný člověk následkem povrchního pohledu na 
pom^výtět neumí vejít do svého nitra, aby poznal svou opravdovou 
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velikost i skutečnou bídu. „Cvičení" prvního týdne pomáhají tomu, kdo 
dostává duchovní cvičení (srov. DC 5), uvidět nepořádek svého života, 
hloubku hříchu i jeho ničící sílu, která narušuje všechny nejdůležitější 
vztahy: k Bohu, к bližnímu i к sobě samému. Cesta do vlastního nitra 
odkrývá člověku neuvědomělé, často protichůdné motivy jeho jednání, 
ničící vášně, vnitřní zranění. Exercitant ji podniká proto, aby s celým svým 
břemenem mohl dojít pro odpuštění a uzdravení к ukřižovanému Kristu 
„vždyť Jeho ranami jsme uzdraveni" (Iz 53,5). Velkou předností 
ignaciánských „cvičení" je to, že к poznání sebe samých docházíme nejen 
s pomocí nějakého čistě lidského pohledu na člověka nebo za pomoci 
moderních psychologických věd, ale především v prvé řadě díky světlu 
Božího slova a v atmosféře stálé modlitby. Nejdůležitější osobou, 
psychologem a léčitelem není ten, kdo dává duchovní cvičení 
(exercitátor), ale sám „Stvořitel a Pán, který se sám sděluje Jemu oddané 
duši tím, že ji přivine ke své lásce a chvále a disponuje pro tu cestu, na 
které mu od této chvíle bude moci lépe sloužit" (DC 15). 

Druhý týden: Poznat, zamilovat si a následovat Krista. 
Po zkušenosti očistné moci Božího milosrdenství v prvním týdnu hledá 

člověk ve druhém týdnu „cvičení" důvěrné setkání s osobou Ježíše Krista, 
aby Ho „vnitřně poznal, více miloval a věrněji následoval" (DC 104). 
Kristus se stává od této chvíle jeho jediným Pánem a Mistrem. Díky 
kontemplaci evangelia druhého týdne „cvičení" se pozemský život a lidství 
Ježíšovo stává pro toho, kdo dostává duchovní cvičení, svátostí, která 
umožňuje poznání tajemství samotného Boha: „Kdo vidí mne, vidí Otce, " 
říká Ježíš (Jan 14,19). Když se ten, kdo dostává duchovní cvičení, dívá 
tělesnýma očima na lidství Ježíšovo, očima duše „vidí" Jeho božství. Celý 
Ježíšův život, který člověk kontempluje, mluví o nekonečné lásce Boha к 
lidem a zároveň nás zve, abychom na ni odpověděli. Tato plnost božství, 
která je v Kristu, hluboce posvěcuje každé Jeho slovo, každý Jeho skutek, 
každé Jeho gesto. Celá lidská skutečnost pocítila v Ježíši posvěcení. A 
proto všechno, co popisují evangelia, se pro nás stává poučením o tom, 
čím jsme také my, čím se máme stávat a jak máme žít. 
Těm, kdo stojí před volbou životního povolání, rozjímání druhého týdne 
pomáhají nejprve získat vnitřní svobodu vůči tomu, co se má stát 
předmětem volby. Neboť „při každé volbě, pokud to závisí od nás, musí 
být oko našeho úmyslu čisté, že hledím jedině na to, к čemu jsem 
stvořen, totiž ke chvále Boha, našeho Pána, a ke spáse své duše" (DC 
169). Teprve vnitřně svobodný člověk může uslyšet výzvu Ježíše na tu 
cestu, kterou On sám pro něho vybral. Naše volba cesty života je totiž 

vždy přijetím pozvání samotného Ježíše. 
U osob které již ve volbě životního povoláni maji jasno, rozjímání 
druhého týdne vedou к prohloubení vnitřního života a oživení víry. 
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Třetí týden: Svým srdcem vnímat a zakoušet utrpení Krista. 
Ježíš k nám promlouvá nejvíc tehdy, když pro nás trpí, umírá a vstává z 

mrtvých. \/ rozjímáních o umučení a smrti Ježíše ve třetím týdnu „cvičení" 
vidíme závažnost a dramatičnost situace člověka po dědičném hříchu, ale 
také nekonečnou lásku Boha, který obětoval na kříži svého Syna proto, 
abychom měli život věčný. Rozjímání o umučení a smrti upevňují v 
člověku touhu po plném sjednocení s Ježíšem a vedou ho к následování 
Mistra i v tom, co je pro nás nejtěžší: „ke snášení veškerých urážek, 
veškeré potupy a stejně tak i chudoby, ... jestliže mě nejsvětější 
Velebnost chce vyvolit a přijmout к takovému životu a stavu" (DC 98). 

Čtvrtý týden: Radovat se s zmrtvýchvstalým Ježíšem. 
Rozjímání o Ježíšově umučení a smrti je sice v "duchovních cvičeních" 

chronologicky oddělené od rozjímání o zmrtvýchvstání, obě události ale 
vytváří jakoby dvě části jedné centrální události - velikonočního tajemství. 
Ježíšovo zmrtvýchvstání nemůže být bez Jeho kříže. Nazírání Ježíše 
zmrtvýchvstalého ve čtvrtém týdnu nám ukazuje, že posledním cílem 
našeho života není utrpení a strasti, ale podíl na věčném Božím štěstí. 
Ježíš odchází z tohoto světa v bolesti a utrpení, ale proto, aby se znovu 
vrátil a obdaroval své milované plností lásky a pokoje. Tato skutečnost 
nám pomáhá udržet naději a vnitřní pokoj v obdobích životních zkoušek a 
u protivenstvích. 

Rozjímání o lásce. 
„Duchovní cvičení" končí rozjímáním o lásce. Toto závěrečné rozjímání 

má být jakýmsi mostem mezi dobou intenzivní modlitby během 
duchovních cvičení a obdobím všedního života, které přichází. Toto 
rozjímání má napomoci exercitantovi zakoušet, že „přítomnost Boha 
můžeme najít ve všech věcech, které nás obklopují v denním životě, např. 
i/ dialogu, při chůzi, v pozorování, naslouchání, přemýšlení a ve všem, co 
děláme, protože Jeho božský Majestát se projevuje ve všech věcech" (sv. 
Ignác z Loyoly). Z člověka naplněného láskou k Bohu pak tryská modlitba 
velkého odevzdání a nabídky: „Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou 
svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek 
a moje vlastnictví. Tys mi to dal, Tobě, Pane, to vracím zpět. Všechno je 
Tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to 
mi stačí. " 
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2. Medailonky vybraných osobností 

Altrichter Michal - nar. 19. června 1965, od roku 1999 odborný asistent na Katedře pastorální 
a spirituální teologie CMTF UP. Jeho specializací v oboru teologie je teologická antropologie a 
spiritualita. Vletech 1993-94 byl členem redakční rady časopisu Omega, vletech 1993-97 
členem redakční rady Teologického sborníku při CDK. Je předsedou redakční rady 
nakladatelství Refugium. Je členem české sekce Evropské společnosti katolických teologů (od 
roku 1993) a mezinárodní asociace Jesphil se sídlem v Mnichově. Publikoval několik vlastních 
původních studií, článků a recenzí doma a v německy či italsky mluvícím prostředí. Vydal 
několik titulů překladů monografií nebo článků. Soustavně se věnuje interdisciplinárnímu 
přístupu v oblasti teologie a hudby; pracuje na projektu vztahu muzikologie a spirituální teologie 
(souvislost traktátů De musica s dějinami spirituálních trendu). Podílí se na prací týmu v rámci 
výzkumného záměru „Jednotná Evropa a křesťanství". Pracuje v olomouckém Centru Aletti. Je 
superiorem olomoucké komunity SJ a farářem kostela Panny Mane Sněžné v Olomouci. Výběr 
z bibliografie: La religiosité di Leoš Janáček nei contesto del Pensiero di Solovjov e lljin. 
Excerpta ex Dissertatione ad Doctorandum, PUG, Romae 1999; „Duchovní" a „duševní". 
Příspěvek z pohledu teologie narativní. Refugium, Olomouc 2003. 

AA. Doc. Dr. Michal Al,rieh,er Th.D. [online]. c2006, [cit. 2005-10-31 ] Dostupné z: 
<http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-pastoralni-a-spiritualni-
teologie/zivotopisy/doc-dr-michal-altrichter-thd/>. 

Aristoteles - filozof vrcholného období řecké filozofie; narozen 384 p ř n . L v osadě Stageira na 
makedonském poloostrově Chalkidiké, zemřel v roce 322 p r n J . v fhalk.de Aristotelův otec 
Nikomachos byl osobním lékařem makedonskeho kra e F l,pa II. Aristoteles studoval v 
Platónově Akademii v Athénách Po smrti Platóna odešel vyučovat do Assu v Male ASII a na 
Platonové Akaaemn v A t n e n a c n . r , , m a k e donský král Filip к výchově svého syna 
Lesbos do Mytileny Roku 343 p n I. « g * ™ Aristoteles vrátil zpět do Athén, kde 
Alexandra (budoucí Alexandr Vel,ky)5 Po Filipove f i l 0 8 0 f i c k 0 U O z v a n o u Lykeion, 

se plne venoval vede a ^ t J í ^ z í z názvu krytého sloupořadí - peripatos - kde se 
nebo take škola per,pateticka ( ™ z e ^ h a z z A

y
r i s t o t e ies se údajně se svými žáky při 

zac, uch nebo s ovesa penpa e/n = pocháze se ^ . ^ ' У P 
výuce procházel) Behem 13 let, Mere strav Alexandra Velikého, byl 
často spíše poznámkového c h a r a ^ w j ^ m u s e l odejít do vyhnanství na Chalkidu 
Aristoteles obviněn z rouhán, bohům a uznán v i n n ý m ^ Analytiky (nauka o soudu a o dukazu), 
kde téhož roku zemřel. ^ ^ e - K a t e g ^ ^ , ^ * p o d n á z y e m 
Topiky (Aristotelova dialektika ), tyto sp sy oy y j metafyzické-. pod tímto názvem 

tj. „nástroj" (nástroj k správnemu Spisy přírodovědné-. Fyzika (8 
jsou uspořádány spisy pojednav;aj с, o ore у и b ^ o s t e c h pojednává několik spisů: O 
knih) O nebi, O vznikli a ̂ á n . k u á chůzi živočichů, O vzniku živočichů. Spisy 
dus. O Zkoumán, živočichu O^částecn A r j s t o t e | a N l k o m a c h a i k t e r ý j e p o 

et,cke: 10 knih ^ Etiky N komachovy nazv P g r é f o r / c e : 3 k n j h 0 ř e č n i c t v í ( m j 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Auaustin) - nar. 354 v Thagastě (dnes Souk-Ahras v Alžírsku), 
Augustinus Aurehus (tez sv. Augub b j . t ý k a t 0 | i c k é c í r k e v a učitel církve. 
zemř. 430 v Hippo Regiu (v a teologů, představitel 
Augustinus je jeden z ovlivněný manicheismem a novoplatonismem. V mládí žil 
latinské patristiky, ve sve prací siine 0

y
f i | 0 S 0 f i i h o později vyprovokoval Ciceronův spis 

Augustin velice svetským životem, л M j | á n ě R o k u 3 8 7 s e n e c h a | 

Hortensius. Od roku 383 ^ ^ ^ Г в о к и 389 se vrátil do Thagasty v severní Africe, 
milánskym biskupem, sv Ambrožem, м n|. a r o k u 3 g 3 s e g t a | v H 

roku 390 nebo 391 prijal z p r o b l é m ú m Své doby a péči o svou církevní 
Regiu biskupem. Svůj život venovai u y , v d u c h u n o v o p | a t o n i s m u r o z v í j e ) v 

S Ä Í S Ä S m i odpOrci své dob, křesťanskou vérooko. Stejné ,ako 
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sv. Pavel učil, že člověk je od přirozenosti neschopný konat dobré skutky (nauka o dědičném 
hříchu), že však určití jednotlivci jsou z milosti boží předurčeni к věčnému spasení 
(predestinace). Podle Augustina smysl dějin spočívá v zápase dobra a zla, v boji Církve (tj. Boží 
obce) se světským státem, který bude nakonec zakončen vítězstvím království božího. 
Augustinus považoval za příslušníky Boží obce i ty stojící mimo samotnou církev, což 
ospravedlňovalo možnost zachování některých hodnot antické kultury v křesťanském světě. Sv. 
Augustin se ve svém učení také velmi věnoval otázce trojjedinosti Boha. Bůh je podle Augustina 
nejvyšším principem a zdrojem světla, nejvyšším, absolutním a jednotným bytím, pravdou a 
nejvyšším dobrem (unum, verum, bonům). Svět byl stvořen z ničeho tvořivou boží podstatou. 
Boží mysl v sobě obsahuje podstatné tvary veškerých věcí (na způsob idejí), které se podle 
těchto vzorů ve světě utvářejí. Poznat svět je možné jen skrze onu absolutní pravdu, ke které 
vede cesta poznáváním sebe samého, své vlastní duše. Dílo: De vera religione (O pravém 
náboženství); De libero arbitrio (O svobodné vůli); De trinitate (O trojici); Confessiones 
(Vyznání); De civitate Dei (O Boží obci). 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Bílek Tomáš V - nar 30 září 1819 v Deštné na Táborskú, vletech 1839-1840 konal na 
pražské univerzitě filosofická studia, kde se též podrobil zkouškám potřebným ke gymnazijní 
profesuře Nejdříve suplentem a v roce 1848 byl ustanoven profesorem píseckého gymnázia, 
kde vyučoval až do roku 1853. Poté se stal ředitelem gymnázia v Hradci Králové, po 
čtrnáctiletém působení zde byl přeložen do Prahy jako ředitel akademického gymnázia. Koncem 
školního roku 1873 byl pro své politické přesvědčeni dan na odpočinek. Krátce pak přednášel 
klasickou filosofii na obecném reálném gymnáziu v říjnu 1876 se však rozhodl věnovat se plně 
práci historické, totiž Dějinám konfiskací v Cechách po roku 1618. NaWadem Musea království 
Českého oak v roce 1891 vvšel spis Reformace katolícka v Cechách roku 1620-1650, nemecky 
v^ľa l o ě k o l i k Iet dříve Beiträge zur Geschichte Ostein's (1886). Zemře, roku 1903. Další 
dílo- Děiinv řádu Tovaryšstva Ježíšova a působeni jeho vůbec a v zemích království Ceskeho 
z\riáště(W96)\Statky a jmění kollejí jesuitských klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v 
království Českém od císaře Josefa II. zrušených (1893). 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Bpndl Stanislav - nar 1965 český sociální pedagog, odborník na problematiku kázně ve 
Bendi Stanislav nar. iaoo У pedagogiky PedF UK v Praze. Výběr 
školách; v současnost, ^ ^ ^ ^ á n í východiska ze školských labyrintů, TH, Praha z bibliografie: Strašidlo nekazne aneb м еаа у ^ ^ 
1998- Školní kažen, ^tody a f^gie,£V ^ P^ ^ ^ ^ 

Kazenske prostredky, ISV Praha ^ P r a h a 2004; Ukázněná třída aneb Kázeňské 
Neukázněný žák: cesta institucionální pomoci, ßv, 
minimum pro učitele, Triton, Praha 2005. 

- , L . irArů rnriák iezuita a nadaný vědec. Jako astronom vypočítal průměr Boskovic Roger - d u b r o v n ^ k y rodak jezu ta a у y ř f m s k é j e z u i t s k é k o l e j i z a 

Slunce, roku 1736i pozoroval t a z* M e j u j u ^ ^ ^ V ý z n a m n ě p ř j s p ě | 

prítomnosti tri kardinalu, padesáti p r e . d t e o r | e p r a v d è p o dobnos t i , pomohl přesvědčit 
к rozvoji hydrauliky, a

r n í k o v o d f | 0 z i n dexu zakázaných knih a dohlížel na vysoušení 
Benedikta XIV., aby v ý p u s t s e uplatnil při řešení problémů spojených 
Pontinskych b a ž i n . Svymi staviteisKy M a r j g T e r e z j e h o z a s e p o ž á d a | a q 
se svatopetrským domem a zvonic тиин 
pomoc, když byla ohrožena statika cisárske knihovny. 

• ̂  V, mwtv я děiinv Praha : BB/art s.r.o., 2006, s. 194-195. WRIGHT, J. Jezuité. Misie, myty a aejmy. r,a,,a 

, moralista jezuitského řádu. Narozen v Nottelnu ve Vestfálsku, od roku Busembaum H e r m a n - morahsta j ^ ^ _ p o z d ě j i s e s t a l r e k t o r e m k o l e j e 

1640 profesorem ' los^® a , e 0 l 0 | l Medulla theologiae mor lis. Tento spis odsoudil 
v Hildesheimu, pak v Munsteru. c J Ludvíka XV. ke spálení, poněvadž se 
bourbonský a Pařížsky sněm PO ^ ž e d n é m ^ t o k ^ , ^ y ^ ^ ^ ^ ^ | e d n a 1 6 6 8 

v něm nepřímo prohlašuje vrazad маю 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 
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Cornejová Ivana - nar. 11. srpna 1950, česká historička specializující se na české a církevní 
dějiny 16.-18. století a dějiny českého školství. Působí na Ústavu dějin Univerzity Karlovy v 
Archivu Univerzity Karlovy a mimo to externě přednáší na Pedagogické fakultě UK Výběr 
z bibliografie: Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622 - 1733, Karolinum, Praha 1992" 
Tovaryšstvo Ježíšovo: Jezuité v Čechách, Mladá fronta, Praha 1995- 2 vydání Hart Praha 
2002 aj. ' 

De Aquaviva Claudius - generál Tovaryšstva Ježíšova, nar. 1534 jako syn vévody z Atri; 
studoval v Římě, v roce 1567 vstoupil к jezuitům, stal se provinciálem v Neapoli, pak v Římě à 
roku 1580 zvolen generálem řádu. Jím sepsaný studijní plán Ratio studiorum 'se pokládá za 
mistrovské dílo pedagogické moudrosti. Aquaviva vydal roku 1610 zvláštní dekret proti 
pochybné nauce jezuity Mariany, z níž mnozí odvozovali právo zavraždění tyranů Zemřel roku 
1615. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Descartes René - nar. 31. března 1596, zemř. 11. února 1650; byl francouzský filozof, 
matematik a fyzik, vynálezce číselné reprezentace geometrických objektů známé jako kartézský 
systém souřadnic. Je autorem výroku „Myslím, tedy jsem" (lat. Cogito, ergo sum), který si při 
svém bádání stanovil jako prvopočátek všeho a od nějž dále rozvíjel své teorie. Zastáncem 
dualismu - na základě všeho jsou dvě substance (myslící substance a hmotná substance). 
Přispěl к vývoji matematiky jako jeden ze zakladatelů analytické geometrie a optiky objevem 
zákona lomu paprsků. Descartesův hluboký vliv lze vystopovat v dílech racionalistů, empiriků a 
materialistů, kteří sice odmítli jeho teorie, ale poučili se z jeho racionální důkladnosti. Descartes 
byl vzdělán jezuity, poté studoval práva. Od roku 1617 byl vojákem, zprvu v armádě Mořice 
Oranžského, od roku 1619 bavorského kurfiřta Maxmiliana, údajně bojoval i v bitvě na Bílé hoře. 
Po několika letech putování strávil jistý čas v Paříži, nakonec se usadil v Nizozemí, kde prožil 20 
let (1629-1649). Dokončil zde svá Pravidla pro řízení ducha. Potom následovala díla, která ho 
proslavila: Rozprava o metodě (1637), Úvahy o první filozofii (1641) a Principy filozofie (1644). 
Descartes byl kvůli svým názorům pronásledován teology, proto nakonec přijal pozvání královny 
Kristiny a našel útočiště ve Švédsku, kde také zemřel. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Fülöp-Miller René - nar. 17. března 1891 v Karánsebes (Karansebesch) v Rakousku-Uhersku, 
zemř. 7. května 1963 v Hanoveru, New Hampshire); byl americký spisovatel a sociolog 
rakousko-rumunského původu. Výběr z díla: Geist und Gesicht des Bolschewismus. Darstellung 
und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-Russland (1926); Der heilige Teufel. Rasputin und 
die Frauen (1927); Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte 
(1929); Sankt Franziskus - der Heilige der Liebe. Eine Botschaft des Trostes und der Zuversicht 
(1955)'aj. 

AA. René Fülöp Miller [online]. c2006, [cit. 2005-10-31]. Dostupné z: 
<ht tp: / /de.wik ipedia.org/wik i /Ren%C3%A9_F%C3%BCI%C3%B6p_Mi l ler>. 

Julius III. (vlastním jménem Gian Maria del Monte či Giovan Maria Giocci) - nar. 10. září 1487, 
zemř. 23. března 1555); papež, vládl v letech 1550-1555, v dobách, kdy byla církev zmítána 
luteránskými bouřemi; jako první zakázal knihy luteránů i jiných kacířů, za jeho pontifikátu 
zasedal Tridentský sněm. Staral se o upevnění katolické víry, potvrdil jezuity a propůjčil j im 
různá privilegia. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Leibniz Gottfried Wilhelm (též Leibnitz) - nar. 1. června 1646 v Lipsku, zemř. 14. listopadu 
1716 v Hannoveru; byl německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik. V 
patnácti letech vstoupil na univerzitu. V sedmnácti letech se stal bakalářem a ve dvaceti 
doktorem Doktorát získal na univerzitě v Altdorfu, protože v Lipsku nebyl pro své mládí к 
promoci připuštěn. Roku 1676 odešel Leibniz jako vévodský knihovník a dvorní rádce do 
Hannoveru V roce 1700 byla z jeho podnětu založena Berlínská Akademie věd. Navázal rovněž 
kontakt s ruským carem Petrem Velikým, kterému přednesl dalekosáhlé plány na podporu věd a 
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na kulturní výměnu mezi národy. Leibniz byl racionalista; říkal, že lidské vědomí nesouvisí s 
vnějším světem - nesouvisí tedy se smyslovým poznáním, ale je uzavřeno jen v našem nitru a 
není ovlivněno smyslovým poznáním. Výběr z díla: Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, 
svobodě člověka a původu zla; Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade : Monadologie aj. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Lindworsky Johann - nar. 21. 1. 1875, zemř. 9. 9. 1939; německý psycholog, v roce 1897 
vstoupil do Societas Jesu, v letech 1899-1917 studoval filosofii a teologii na Koleji sv. Ignáce ve 
Walkenburgu, pak v Nizozemí, v Mnichově a v Bonnu. Roku 1909 byl vysvěcen na kněze, 1915 
promoval na doktora filosofie, poté pracoval jako učitel náboženství. V roce 1920 se habilitoval 
pro filosofii a experimentální psychologii v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1923 byl profesorem 
experimentální psychologie v Kolíně, od roku 1928 profesorem psychologie na Karlově 
univerzitě v Praze. Výběr zdi la: Experimentelle Psychologie (1922); Der Wille (1923); Das 
Seelenleben des Menschen (1934) aj. 

RÜCKRIEM, G. Short biographies L-Ft/Lindworsky, Johannes [online], c2006, [cit. 2005-10-
31]. Dostupné z: <http://www.ich-sciences.de/ichs/en/kurzbio_lr.htm>. 

Machiavelli Niccolà - nar. 3. května 1469 ve Florencii, zemř. 21. června 1527 ve Florencii; byl 
italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik. Narodil se v patricijské rodině, a 
to ho předurčilo к diplomatické kariéře. Stal se florentským státním sekretářem. Jako vyslanec 
působil v Itálii, Tyrolsku a Francii. V roce 1513, krátce po návratu rodu Medicejů, byl obviněn ze 
spiknutí proti nim, uvězněn a mučen, poté propuštěn a vykázán z Florencie. Na svém statku se 
pak věnoval studiu antické literatury a vlastnímu psaní. V roce 1520 byl omilostněn a stal se 
oficiálním dějepiscem Medicejských. Po jejich porážce se už do státních služeb nevrátil a zemřel 
chudý. Dílo: R o z p r a v y nad prvními deseti knihami Tita Livia (1513-1519, vydáno 1531); Vladař 
(1513, vydáno 1532); O umění válečném (1521); Florentské letopisy (1520-1525, vydáno 
1532); ße/fegfor (1519) - novela; Mandragora (1520) - komedie. 

AA. Niccolô Machiavelli [online]. c2006, [cit. 2005-10-31]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli>. 

Pestalozzi Johann Heinrich - švýcarský pedagog, nar. 1746 v Curychu, zemř. 1827 v Bruggu; 
studoval teologii, pak práva, pod Rousseauových idejí o blahém působení přírody v rozvoji 
lidské mysli oddal se hospodářství, ale s malým zdarem. Veden filantropickými myšlenkami 
založil na svém statku Neuhof (v Aargavsku) vychovatelský ústav, který však brzo zašel. Roku 
1800 otevřel učitelský seminář a výchovnu v Burgdorfu, pro nepraktickou správu i tento ústav 
zanikl Nový pokus s výchovnou učinil v Ifertenu (Yverdonu). Počátek činnosti byl slibný, ústav 
měl přes 200 žáků a 50 učitelů, vyhledáván byl hlavně zámožnými třídami. Ustav byl zavřen 
v roce 1825 Pestalozzi kladl důraz na názornost proti pouhému cviku paměti, dbal hygienických 
stránek i skupinové výchovy, připouštěje, aby žáci učili žáky. Spisy: Bericht über den Zustand 
und die Einrichtung der Pestalozzischen Anstalt (1807); Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (1801); 
Buch für Mütter (1803) aj. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Rousseau Jean Jacques - nar. 28. června 1712 v Ženevě, zemř. 2. července 1778 v 
Ermenonville, Francie; byl francouzský filozof a preromanticky spisovatel švýcarského puvodu. 
Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorn. 
Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve v,nou společnosti. Volal po 
návratu к přírodě а к lidské přirozenosti, kterou spatřova v absenci novodobých dějin jez 
člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádu. Vyber -zd ia : Rozprava o puvodu a 
základech nerovnosti mezi lidmi (1755); Emil aneb O výchove (1762); O spolecenske smlouvě 
(1762) aj. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Suarez Francisco - španělský katolický filosof a teolog, nar. 1548, zemř 1617 v Lisabonu; člen 
jezuitského řádu a jeden z nejučenějších bohoslovců svého veku. Z rozkazu papeže Pavla V. 
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napsal Defensio f idei catholicae adversus Anglicanae sectae errores (1613), kde hájil učení o 
papežské svrchovanosti nad světskými knížaty. Tento spis vzbudil v Anglii a Francii nevoli a byl 
veřejně spálen. Další dílo: Disputationes Metaphisicae (vydáno 1740-1757 ve 23 svazcích). 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 

Tondi Alighiero - jezuitský kněz italského původu, člen jezuitského řádu od roku 1936, 
absolvent papežské Gregoriánské univerzity, v letech 1945-1952 přednášející profesor 
římskokatolického práva a teologie na Gregoriánské univerzitě, od roku 1949 tajný úředník 
Vatikánu v politických záležitostech pro Východní blok. Od roku 1952 pronásledován jezuitským 
řádem a katolickou akcí za svůj útěk z řádu a univerzity v tomtéž roce. Po svém útěku 
sympatizoval s marxismem. 

NOVOTNÝ, J.; POLÁK, F. Tajné dějiny jezuitů. Praha : Adonai, 2001, s. 666. 

Xaverský František - zvaný Apoštol východů či Apoštol Indů, nar. roku 1506 na zámku Xavier 
u Pampeluny, zemř. roku 1552 v San-thianu v Číně; původem Bask, společně s Ignácem z 
Loyoly spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova a významným misionářem v Indii, Zadní Indii a 
Japonsku. Zemřel na cestě do Číny. V katolické církvi je uctíván jako světec. 

Ottová encyklopedie obecných vědomostí 1997 [CD-ROM], s. v. 
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