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okud byste očekávali, že při setkání s jezuitou budete vidět černou středověkou nahr
benou postavu se širokým jezuitským kloboukem, se zachmuřenou, asketickou tváří s 
dlouhými  vousy a  s  přimhouřenýma očima,  pak se  takového setkání  nedočkáte.  A 

přesto jste již mnoho jezuitů viděli, aniž o tom víte. Určitě jste je viděli na fotografiích v novi
nách či mnoha časopisech, ale ještě více v televizi, filmech, divadlech, při mších v kostele, při 
shromáždění věřící mládeže stejně jako při návštěvě papeže. Možná, že jste dokonce přímo v 
jejich sítích aniž o tom víte a možná, že ochotně posloucháte jejich rady, příkazy a nařízení v 
naději, že jsou to ta nejlepší usměrnění pro vás, pro vaši rodinu, pro vaše přátele nebo pro 
vaše spoluvěřící.

P

Kdo jsou to jezuité? Jak dnes vypadají? Kde a jak dnes působí? Jaké jsou jejich zvyky a 
obřady? Čím se zabývají právě v dnešní době? Jsou pro nás stejně tak nebezpeční jako ve 
středověku? Jsou dnes stejně tak mocní a aktivní jako dříve? Má jejich řád v dnešní době ještě 
nějaký cíl a smysl a má vliv na události v celosvětovém měřítku jako kdysi? Ovlivňuje mne 
jejich existence v mém osobním životě? Dotýká se mě jejich činnost a působení nějak přímo a 
osobně?

Na tyto všechny a další otázky vám kniha Tajné dějiny jezuitů předkládá jasné a pádné od
povědi.

Prosím věnujte jí pozornost a ukradněte si zpátky svůj čas ukradený a pohlcený tímto svě
tem a prostudujte si její kapitoly podrobně a v klidu. Téma této knihy je tak závažné a důleži
té, že po jeho prozkoumání již nebudete těmi, kterými jste byli předtím. Váš pohled pronikne 
do tajemných souvislostí dějin. Vaše mysl porozumí mnohým záhadám historie, mnohým ne
jasnostem v dnešní době a mnoha otazníkům o blízké budoucnosti. Pochopíte mnohé ze sou
kolí mezinárodních politických okolností a vlivů. Současný směr a vývoj v politice, kultuře, 
ekonomii a hospodářství nejen v jednotlivých zemích, ale celkově v celém světě vám bude o 
mnoho jasnější a průhlednější.

Jiří Novotný
František Polák
(NOVPOL)



„Je strašné jít proti Vatikánu a jeho tovaryšstvu.
Ale ještě strašnější je jít ruku v ruce s nimi.

Ani pak ještě není jisté, že vás nezabijí.“

Dějiny světa i se všemi svými souvislostmi se stále opakují.
„Co už kdysi bylo je to, co má ještě být.

A co se nyní děje je to, co se bude dít znovu,
aniž je to co nového pod sluncem.

To co už bylo, se děje i nyní a co ještě bude,
už kdysi bylo.“
(Edmond Paris)

„Naší jedinou záchranou je láska k pravdě.“
(Jean Guehenno z Francouzské akademie)

„Proto odložte lež a každý sám mluvte pravdu…“
(Bible sv., Epištola Pavla k Efezským, 4. kapitola, 25. verš)

„Tato kniha nese světlo poznání všem,
kteří milují pravdu“

(Edmond Paris)
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Úvod autorů k prvnímu vydání z roku 1998

myslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo 
vyvolávat  jakoukoliv  proticírkevní  nenávist.  Spory  a  nenávist  ve  skutečnosti  už 
dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský 

systém snažit pravdu o svých skutečných aktivitách před veřejností utajovat.

Pravým  záměrem  této  publikace  je  na  základě  umlčených,  zapomenutých  a  nebo 
utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými poli
tickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může do
pustit při jakémkoliv styku a spojení s náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým 
systémem.

Kniha se netýká prostého věřícího lidu, ale vždy má na mysli celý náboženský systém jako 
takový, v jehož zájmu ovšem různí knihou citovaní jedinci působí a pracují.

V každém náboženském zřízení je mnoho opravdově upřímných, prostých věřících, kteří 
svému  náboženství  oddaně  nebo  slepě  důvěřují.  To  však  žádný náboženský systém  neo
spravedlňuje k tomu, aby mohl provádět těžké a neodpustitelné zločiny a přitom se pak za 
bezelstnost a dětskou důvěřivost svých upřímných ovcí schovávat a unikat tak spravedlivému 
identifikování těchto zločinů.

Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému 
všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až 
do našeho století,  vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zře
telných a přesvědčivých argumentů.

Pro mnoho lidí,  kteří dětinsky důvěřují  pohanskému systému v čele s římskokatolickou 
církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmon
da Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály 
nebo děkování.  Nepsali  jsme knihu,  aby se líbila,  ale aby přinesla pravdu. Víme také,  že 
osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému 
zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra 
je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz.

Byl si toho vědom i Edmond Paris, jehož knihu Tajná historie Jezuitů (The Secret History 
of  the  Jesuits)  jsme  do  této  publikace  převzali  celou  a  na  Parisovu  památku  doplnili  o 
nejnovější poznatky a o nové události. Těch už Edmond Paris nemohl být svědkem, neboť 
jeho život ukončily právě vražedné ruce jezuitů jako pomstu za odhalení souvislostí spojených 
s jezuitským řádem.

Na druhou stranu právě proto, že je v Čechách téměř čtyřicet procent katolíků, je také plno 
jednostranné, prokatolické a projezuitské literatury. Avšak literatura se širším a hlubším pohle
dem na celou záležitost už dlouhou dobu na našem trhu naprosto chybí.

Tato kniha přináší pravdivé informace, podložené mnoha dokumenty. Měl by ji číst roz
hodně každý křesťan věřící Bibli, kde je mimo jiné psáno: „Zmaten bude lid můj pro nedosta
tek poznání.“ (Bible svatá, Ozeáš 4,6).

Ale měl by ji číst i každý člověk, kterému záleží na uchránění a uhájení svobody svědomí, 
svého vlastního projevu a rozhodování, který ctí svou vlastní svobodnou vůli a uznává ji také 
u druhých a který respektuje svobodu vyznání a svobodu v náboženském cítění.

Ú

26



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Úvod autorů

A měl by ji rozhodně číst i takový člověk, který není slepě uzavřen novým informacím ze 
zákulisí římskokatolické církve.

Protože tato kniha vychází na podkladě stejnojmenné knihy Edmonda Parise, pak pravdě
podobně nikdo jiný nemůže uvést tuto knihu lépe než sám Edmond Paris a jeho obdivovatel, 
Dr. Alberto Rivera, bývalý jezuitský kněz pod nejpřísnější, tajnou přísahou čtvrtého stupně za
svěcení, který byl vychován ve Vatikánu a důkladně seznámen s historií a současností jezuitů. 
Jako jeden z mála vysoce postavených jezuitů měl přístup i do tajného vatikánského a jezui
tského archivu v Římě, Španělsku a ve Vatikánu.

Autoři českého vydání k uctění památky Edmonda Parise
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Úvod Dr. Alberta Rivery k původní knize od Edmonda Parise

ejnebezpečnější lidé jsou ti, kteří se navenek jeví jako  zbožní, a to zvláště tehdy, 
když  jsou  organizovaní a  zastávají  vedoucí  postavení.  Mají  hluboký respekt  u 
prostých lidí, kteří nemají ani ponětí o tom, kdo stojí v pozadí bezbožného tlaku 

těchto vůdců, aby získali moc.

Tito zbožní lidé, kteří předstírají lásku k Bohu, se však ve skutečnosti budou vždy, pokud to 
bude pro jejich zájmy nutné, uchylovat k vraždám, budou podněcovat i revoluce a války. Jsou 
to úskoční, inteligentní, úlisní,  zbožní politici, kteří žijí ve stínovém světě tajemství, intrik a 
předstírané svatosti.

Tento obraz, který je věrně vykreslen v této knize, můžeme vidět – duchovně řečeno – v zá
konících, farizejích a saducejích z doby Ježíše Krista. Tentýž zlý duch, jaký dnes vede římsko
katolickou církev a jezuitský řád, vedl i římské vladaře k vydání deseti vražedných dekretů, 
které vyzývaly k pronásledování prvokřesťanské církve.

První „církevní otcové“ přenesli do svého církevního systému většinu z bezbožného systé
mu starodávného Babylonu a nejen, že to zachovávali, ale navíc k tomu ještě přidali řeckou fi
lozofii, a to vše pak schovali pod pláštík židovské teologie. Dohromady pak překroutili většinu 
učení Krista a jeho apoštolů. Tím vyšlapali cestu pro mašinérii římskokatolické církve, která 
teprve vznikala. Pod pláštíkem zbožnosti a svatosti napadali Bibli, překrucovali ji a přidávali k 
ní anebo z ní zase ubírali. A právě tohoto farizejského antikristova ducha, který skrze ně půso
bil, je vidět v dějinách znovu, když Ignác z Loyoly vytváří svůj jezuitský řád, aby v tajnosti 
dosáhl  dvou hlavních  cílů  v  zájmu římskokatolické  instituce:  Za 1)  celosvětové  politické 
moci, a za 2) celosvětové církve. Tím však nevědomky naplnil proroctví ze  Zjevení Jana z 
kapitol 6., 13., 17., a 18.

V době, kdy se Ignác z Loyoly objevuje na scéně, tedy v 16. století, poškodila protestantská 
reformace celý římskokatolický systém již velmi vážně. Dogmata tohoto gigantického systé
mu, této obří velecírkve, založená na pověrách, na udržování strachu mezi prostými lidmi a na 
krvavém upevňování své světové moci se začala kymácet a posléze bořit jedna za druhou.

Ignác z Loyoly proto došel k závěru, že jediným způsobem, jak by jeho „církev“ mohla 
přežít, je posílit kánony a dogmata o časné moci papeže a římskokatolické instituce; a to ne 
pouze  fyzickou likvidací  lidí,  jak to  pomocí  inkvizice  dělali  dominikánští  kněží,  ale  pře
devším infiltrací a průnikem do všech životních oblastí. Prohlašoval: „Nad protestantismem 
musíme zvítězit a použít ho v zájmu papežů“.

A právě toto, kromě ještě jiných opatření, Ignác z Loyoly osobně také navrhl papeži Pav
lovi III. Ignácovi jezuité se okamžitě chopili úkolu tajně prostoupit VŠECHNY skupiny pro
testantů včetně jejich rodin, sborů, pracovišť, nemocnic, škol, univerzit atd. Dnes už jezuité 
toto obrovské misijní tažení a odkaz svého prvního učitele téměř dokončili.

Bible vkládá pravomoc vést a opatrovat sbor plně do rukou každého Bohem povolaného 
kazatele. Lstivým jezuitům se však časem podařilo přenést tuto pravomoc výhradně do rukou 
ústředního vedení každé církve a nyní tlačí téměř všechny protestantské denominace do náručí 
Vatikánu. Tedy splnili přesně to, co si předsevzal již Ignác z Loyoly, když prohlašoval: „Musí
me postavit celosvětovou církev a způsobit tak zánik protestantismu.“

Dnes jsou již jezuité tajně  zakořeněni ve vedení všech církví a náboženských systémů, 
tajně ovládají všechny světové i menší banky a peněžní ústavy, tajně znovu pronikli do všech 

N
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vlád, parlamentů a soudů každé země, podařilo se jim nepozorovaně  proniknout do všech 
druhů sdělovacích prostředků, rozhlasu a televize po celém světě, tajně vnikli do všech svě
tových hospodářských a náboženských organizací a mezinárodních institucí, mají tajně  pod 
svou kontrolou všechny biblické společnosti a všechna biblická a teologická vydavatelství a 
nepozorovaně také pronikli do všech církevních škol všech denominací a do všech univerzit. 
V dnešní době se jim podařilo to, o co se marně pokoušeli již celá předchozí staletí. Teprve 
dnešní doba, ve které prostého člověka vysoká politika téměř nezajímá a kdy vládne otupělost 
a apatie k vládním vyjednáváním a intrikám mezi národy, dala průchod tajné práci jezuitů a 
umožnila naplnění Loyolova odkazu více než kdy jindy.

––––––––––

Až budete číst Tajné dějiny jezuitů, pochopíte úžasnou souvislost mezi náboženskou a po
litickou frontou. Právě autor knihy Tajná historie jezuitů, Edmond Paris, odhaluje proniknutí 
a infiltraci jezuitů do všech vlád všech národů světa, aby pak mohli manipulovat chodem dě
jin, aby mohli nastolovat diktatury a oslabovat demokracie, jakou je např. demokracie Spo
jených států  amerických a  aby tak mohli  připravit  půdu pro sociální,  politickou,  morální, 
vojenskou, vzdělávací a náboženskou  anarchii, kterou tolik potřebují ke  znovunastolení ná
boženské a politické moci římskokatolické církve.

Kdo byl   Edmond Paris  
Prorockými slovy knihy Zjevení se stal Edmond Paris mučedníkem pro Ježíše Krista. Když 

odkrýval to, co bylo úmyslně zamlčováno, položil svůj život za pravdu; za to, aby uvedl ve 
známost prorocká znamení.

Edmond Paris byl za své knihy a zvláště pak za tuto poslední zabit jezuitským řádem. Svou 
vlastní krví tak zpečetil pravdu, kterou psal.

Mne nikdy nepoznal, ale já jsem ho osobně znal, a to velmi dobře, aniž bych se s ním kdy 
setkal. Když jsem byl ještě jako jezuita, a to dokonce pod nejpřísnější tajnou přísahou a zasvě
cením, měl jsem informace o jménech institucí i jednotlivců v Evropě, kteří jsou nebezpeční 
pro cíle římskokatolické instituce. Dostali jsme i jeho jméno.

Další knihy   Edmonda Parise  

VATIKÁN PROTI FRANCII
GENOCIDA V SATELITNÍM CHORVATSKU
VATIKÁN PROTI EVROPĚ
Toto dílo a práce Edmonda Parise o katolicismu přivedly jezuity k tajné přísaze, že musí:

1) zničit jeho osobně (což se jim podařilo),
2) zničit jeho pověst, včetně jeho rodiny (na tom stále pracují) a za
3) zničit i jeho knihy (to se jim zatím podařilo jen částečně).

Dnes je dokonce snaha veškerou tuto práci Edmonda Parise zfalšovat, ale my se modlíme, 
aby ji Bůh zachoval až do doby, kdy ji budou potřebovat prostí katolíci, kteří se budou chtít 
pro svoji záchranu dozvědět o všech pravdivých skutečnostech, ať je to bude stát cokoliv.

        Dr. Alberto Rivera (exjezuitský kněz)
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Předmluva Edmonda Parise

dolphe Michel, spisovatel z minulého století, upozorňoval na to, že Voltaire odha
doval počet vydaných knih o jezuitech a o jejich praktikách celkem na 6000 titulů.  
„Jakého však čísla jsme dosáhli o století později?“ ptá se Adolphe Michel a sám 

okamžitě dodává. „Už se nezvětšilo. Pokud však budou existovat jezuité, stále budou muset  
být o nich psány knihy. Nesmí být ponecháno stranou nic z toho, co je třeba na jejich účet  
pravdivě říci. Vždyť každý den přicházejí nové a nové generace čtenářů, kteří nic nevědí a nic  
nechápou. …Budou tito čtenáři pátrat po starých knihách? Asi sotva.“ (Adolphe Michel: Les  
Jesuites, Sandoz et Fischbacher, Paříž, 1879).

Právě zmíněný důvod by mohl dostatečně ospravedlnit,  proč se znovu dotýkáme tohoto 
často diskutovaného tématu. Většina dřívějších knih popisujících dějiny jezuitů totiž už není  
ve skutečnosti  k nalezení i  přesto,  že byly hodně rozšířené a byly všude k dostání.  Prostě 
zmizely a dnes lze do nich nahlédnout pouze ve veřejných knihovnách, což je ovšem mimo 
dosah většiny čtenářů. Chceme-li tedy co nejširší veřejnost aspoň stručně informovat o historii 
jezuitů, pak se tato kniha stává pro veřejnost nesmírně důležitým dokumentem.

Stejně závažný je i další důvod, proč se snažíme znovu sepsat, alespoň ve stručnosti, vše, 
co je v archivech o jezuitech psáno. Současně s příchodem nových generací čtenářů, přicházejí 
totiž na světlo nové generace jezuitů. Takových jezuitů, kteří dnes pracují stejnými metodami 
jako dřív, to je metodami křivolace diplomatickými, nepozorovatelnými, skrývanými, a přesto 
tvrdošíjně fanatickými; metodami, které v minulosti již tolikrát uvedly do chodu obranné re
flexy národů a vlád. Loyolovi synové jsou dnes – a můžeme říci, že právě dnes více než kdy 
jindy – vůdčím křídlem římskokatolické církve. Jsou její neustálou pohonnou silou a tajným 
vojskem v každém jednání, při každém vystoupení a v každém sebemírumilovnějším prohlá
šení. Stejně maskováni, pokud ne ještě lépe než ti staří, stále zůstávají tito moderní Loyolovi  
jezuité nejpozoruhodnějšími obhájci papežství a ačkoli ukryti v pozadí, jsou i nadále aktivní
mi činiteli Svatého stolce po celém světě. Jsou to maskovaní zastánci papežské politiky. Jsou 
„tajnou armádou papežství.“

Z tohoto důvodu nebude téma jezuitů nikdy vyčerpáno. A přestože je starší literatury o 
jezuitech poměrně dost, i když dnes jen v archivech, má každá epocha povinnost připojit k ní 
několik stránek, aby zaznamenala spojitost tohoto okultního, bezbožného systému, který začal 
před čtyřmi stoletími „k velké slávě Boží,“ ve skutečnosti však ke slávě papeže a celého jeho 
církevního systému. A pokud začne mizet  i  literatura s  dějinnými fakty, pak je  povinností 
všech historiků tuto literaturu obnovit s co největší historickou přesností.

––––––––––

V dnešní době celkově po celém světě existuje všeobecná tendence podporovat snahy stále 
více a více omezit nebo úplně vyloučit vliv církve a náboženství na veřejný život. Také je vidět 
nevyvratitelný fakt postupovat tak, aby se vše podřizovalo rozumu a logickému uvažování. 
Tomuto  racionálnímu postupu jsou v celosvětovém měřítku učeny všechny děti  a všechna 
mládež i přesto, že sem tam vznikne nová církevní škola. Tím se každý den stále více a více 
zeslabuje nadvláda dnešních církevních dogmat.

Ale navzdory tomu všemu se římskokatolická církev nemůže vzdát, a také ani nikdy ne
vzdá svého  velikého záměru,  který je  jejím  nejhlavnějším cílem od samého začátku,  totiž 
shromáždit pod svou berlu všechny národy světa. Tato monumentální „misie“, jak tomu říká, 
musí dle jejích  plánů pokračovat, ať se děje cokoli, a to jak mezi „pohany“, tak zároveň i 

A
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mezi „oddělenými křesťany.“ Bezbožní kněží mají  povinnost především zastávat Vatikánem 
požadované postavení, ať jsou na tom se svou vírou jakkoliv a mají na pokračující postup ro
zumu a logiky jakýkoliv názor. Podle zvláštních rozkazů svého řádu mají povinnost zvětšovat 
stádo věrných tím, že budou obracet na víru „kacíře“ neboli členy všech ostatních církví a 
„pohany,“ to je všechny nevěřící, což je práce ještě náročnější, než mají oni sami se sebou. 
Jejich povinností je zachovat nebo obsadit, bránit nebo útočit a na bitevní frontě být stále jako 
mobilní pohotovostní síla právě řádu jezuitů Tovaryšstva Ježíšova.

Shrnuto jezuité prostupují celou římskokatolickou církev a z rozkazu papeže jim musí být 
všichni kněží bez rozdílu nápomocni. Stručně řečeno není tato společnost jezuitů v rámci své 
jezuitské ústavy ani světská ani řádová, ale je to nenápadná skupina, která se proplétá všude a 
vždy tam, kde jí to vyhovuje; v církvi i mimo ni. Zkrátka je to „agent nejobratnější, nejvy
trvalejší,  nejodvážnější a nejpřesvědčenější o papežské autoritě.“, jak napsal jeden z jejich 
nejlepších historiků. (Adolphe Michel: Les Jesuites…).

––––––––––

V této knize se podíváme, jak byl zformován útvar jezuitských janičářů, tedy lidí vyznaču
jících se krutostí a horlivou, fanatickou službou., Uvidíme, že právě takovou službu prokazují 
papežství bez nároku na jeho odměnu.

Uvidíme také, kolik vytrvalého úsilí bylo vynaloženo k tomu, aby se prokázala jejich nepo
stradatelnost pro římskokatolickou instituci, které sice slouží, ale přitom nad ní již dosáhli ta
kového vlivu, že jejich generál byl oprávněně nazván „Černým papežem.“ Ve vedení církve je 
stále těžší a těžší rozlišit  autoritu  Bílého papeže z římskokatolické církve od autority jeho 
ukrytého mocného jezuitského pomocníka ve funkci Černého papeže.

V této knize proto najdete stručný přehled minulých událostí, ale zároveň i moderní historii 
„jezuitství.“ A protože většina prací o jezuitech nehovoří o jejich rozhodujícím podílu na udá
lostech, které rozvrátily svět během posledních padesáti let, domníváme se, že je nejvyšší čas 
vyplnit tuto mezeru nebo přesněji řečeno začít tímto skromným příspěvkem hlubší studium 
tajné jezuitské historie a dělat to bez zatajování pravdivých událostí. Tyto nebezpečné pře
kážky čekají právě na nesmlouvavé a nebojácné autory, kteří chtějí věrně psát o tomto ože
havém a nebezpečném tématu, i kdyby je to mělo stát vlastní život a nebo život jejich rodin a 
vše tak pravdivě zachytit pro veřejnost.

––––––––––

Ze všech  plánů římskokatolické církve,  které  sehrály svoji  roli  v mezinárodním životě 
tohoto století plném zmatků a převratů, vyniká zvláště jeden, nicméně právě proto je nejskry
tější a stále nejskrývanější. Je to plán rozšířit svůj vliv směrem na východ. A tato světská, po
litická touha římskokatolické církve po rozšíření, z ní učinila „duchovního“ spojence a podpo
rovatele  fanatických  nacionalistických  doktrín  v  německé  ideologii  a  politice neboli 
„duchovního“  sponzora  politických  zásad  a  dogmat jednostranně  zdůrazňujících  význam 
jednoho národa,  které  stále  vedou ke sjednocení  všech Němců na světě.  Římskokatolická 
církev se stala – i přesto, že zůstala ukrytá v pozadí – hlavním aktérem při pokusu uchvátit 
nejvyšší moc, což dvakrát, a to v roce 1914 a v roce 1939, přineslo smrt a zkázu evropským 
národům. (Edmond Paris: Le Vatican contre l´Europe, Fischbacher, Paříž; L. Duca: L´Or  
du Vatican, Laffront, Paříž).

Veřejnost v podstatě nic neví o ohromující vině a zodpovědnosti, kterou nesl Vatikán a jeho 
jezuité při vypuknutí  obou světových válek. Jejich skrytá účast na těchto událostech lze jen 
částečně vysvětlit gigantickými finančními částkami, jimiž Vatikán a jeho jezuité dodnes dis
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ponují.  Tyto částky jim dodnes dávají moc ve všech oblastech, a to zvláště od posledního 
velkého konfliktu druhé světové války, který rozpoutali.

Ve skutečnosti se o jejich podílu na těchto tragických událostech až do současné doby sotva 
kdo zmínil, s výjimkou obhájců katolické víry. Ti se však tuto skutečnost snažili horlivě za
maskovat. Politickou činnost Vatikánu v současné epoše dvacátého století – činnost vzájemně 
propojenou s jezuity – odhalujeme v této a ostatních knihách se záměrem napravit chybu v 
informovanosti veřejnosti a popsat veřejnosti výhradně pravdivá fakta.

––––––––––

Tato studie je založena na nevyvratitelných archivních dokumentech, publikacích známých 
politických osobností, diplomatů, velvyslanců a význačných spisovatelů, z nichž většina jsou 
katolíci, mající dokonce i osvědčení imprimatur.

Jsou to dokumenty, které vynášejí na světlo tajné akce Vatikánu i jeho proradné chování při 
vytváření konfliktů mezi národy, pokud to slouží jeho zájmům. Ukážeme na roli, kterou „Sva
tá církev“ sehrála při vzniku totalitní režimů v Evropě.

Tato svědectví a dokumenty tvoří drtivou obžalobu a dosud se ji žádný obhájce katolické 
víry nepokusil vyvrátit.

–––––––––

1. května 1938 nám noviny Mercure de France připomínají, co nám bylo řečeno již před 
čtyřmi roky: Mercure de France z 15. ledna 1934 uvádějí – a nikdo to nepopřel – že Pius XII. 
(dříve kardinál Pacelli) „stvořil“ Hitlera. Nepřišel totiž k moci zákonným způsobem, ale díky 
tomu, že papež ovlivnil Centrum, to je Německou katolickou stranu. …„Myslí si Vatikán, že  
udělal politickou chybu, když otevřel Hitlerovi cestu k moci? Zdá se, že ne…“

Tak se to také jevilo i den po anšlusu roku 1938, kdy bylo k třetí říši připojeno Rakousko. 
Tak se to jevilo i později, když přibylo nacistických agresí a bylo to tak i během celé druhé 
světové války. Vatikán svého politického kroku a tahu s Hitlerem nikdy nelitoval.

Dne 24. července 1959 udělil Jan XXIII., nástupce papeže Pia XII., svému osobnímu příteli 
a ve skutečnosti jezuitskému knězi Franzi von Papenovi čestný titul tajného komorníka. Tento 
muž byl během první světové války vyzvědačem ve Spojených státech amerických a jedním z 
těch, kteří nesli zodpovědnost za Hitlerovu diktaturu a anšlus. Byl Hitlerovi neustále nablízku 
a všemi prostředky podporoval jeho agresivní, nacionalistickou politiku.

Již to samo o sobě jsou velmi jasná fakta a naprosto zřetelné souvislosti, kterým člověk, 
pokud chce, může správně porozumět. Takových důkazů je však nekonečně mnoho.

Katolický spisovatel Josef Rovan komentuje diplomatickou smlouvu mezi Vatikánem a na
cistickou říší z 8. června 1933 takto:

„Konkordát papeže vtiskl nacionalisticko–socialistické vládě, téměř všude považované za  
vládu složenou z usurpátorů, pokud ne přímo z banditů, pečeť smlouvy s nejstarší meziná
rodní mocností – Vatikánem. Byla to jakási charta mezinárodního uznání.“  (J. Rovan: Le 
catholicisme politique en Allemagne, Paris, 1956, Ed. du Seuil, str. 231).

Svou osobní podporou Hitlera, ač nespokojen s tím, že celá tato skutečnost vyplavala na 
veřejnost, vyjádřil papež morální podporu nacistické Říši od Vatikánu!

Pak ve stejné době, kdy na druhé straně Rýna začala vládnout hrůza, mlčky přijímaná a 
schvalovaná Římem, odvlekly již takzvané „hnědé košile“ do koncentračních táborů 40 000 li
dí. Pogromů přibývalo v rytmu nacistického pochodu: „Když od nože stříkají proudy židovské 
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krve, cítíme se zase lépe.“ (Horst–Wessel-lied).

Avšak v následujících letech viděl  Pius XII. mnohem horší věci. Ale ani nad těmi se ne
zachvěl. Není tedy překvapením, že katoličtí vůdcové Německa soupeřili jeden s druhým v 
servilnosti  vůči  nacistickému režimu,  jak  k tomu byli  povzbuzováni  svým římským „Mi
strem.“

Je dobré si v souvislosti s tím přečíst neuspořádané blouznění a slovní akrobacii oportunis
tických německých teologů, jakým byl např. jezuita  Michael Schmaus. Později ho  Pius XII. 
jmenoval na „církevního knížete“ – kardinála, a za publikaci  Berla ho 2. září 1954 označil 
jako „velikého mnichovského teologa“.

Nebo je dobré si přečíst ještě jednu knihu, a to Katholisch–Konservatives Erbgut, o které 
se napsalo:

„Tato  antologie  přináší  soubor  textů  od  hlavních  německých  katolických  teologů,  od  
Gorreseho a Schmause až po Vogelsanga. Kniha nás ubezpečuje v tom, že nacionální socialis
mus se zrodil prostě výhradně a jedině z katolických idejí.“ (Gunther Buxbaum: Mercure de 
France, 15.1.1939).

Biskupové, kteří byli konkordátem přinuceni učinit přísahu věrnosti Hitlerovi, se vždy sna
žili předstihnout jeden druhého ve své „odevzdanosti“ Římu:

„Za nacistického režimu neustále  nacházíme horlivou  podporu  biskupů  ve  veškeré  ko
respondenci  a ve vyhlášeních od církevních hodnostářů.“  (J.Rovan: Le catholicisme poli
tique en Allemagne, str. 214).

Navzdory  očividnému  rozdílu  mezi  katolickým  univerzalizmem neboli  katolickou  vše
stranností a zdůrazňováním celku proti „bezvýznamnostem“ na jedné straně a hitlerovským 
rasismem na druhé straně byly tyto dvě doktríny podle jezuity Franze von Papena „harmo
nicky smířeny a spojeny tak do jediného, úžasného, životaschopného celku, kde jeden celek  
bez toho druhého nemůže již existovat“. K této skandální dohodě došlo proto, že „nacismus je  
křesťanskou reakcí na ducha roku 1789“.

Vraťme se  ještě  k  Michaelu  Schmausovi,  jezuitskému profesorovi  teologické  fakulty v 
Mnichově, který napsal:

„Říše a církev, tak se jmenuje řada spisů, které by měly přispět k vystavění třetí říše, pro
tože tyto spisy sjednocují nacionalisticko–socialistický stát s katolickým křesťanstvím…“

„Výhradně Němec a výhradně katolík tyto spisy zkoumají a podporují vztahy a setkání mezi  
katolickou církví a nacionalistickým socialismem; otevírají cestu plodné spolupráci, jak je to  
naznačeno v konkordátu… Nacionálně socialistické hnutí je nejdůraznějším a nejmohutnějším  
protestem proti duchu 19. a 20. století… Ústředním bodem jeho učení je idea lidu jedné krve  
a všichni katolíci, kteří uposlechnou pokynů německých biskupů, budou muset připustit, že je  
to tak… Zákony nacionalistického socialismu a zákony katolické církve mají  stejný cíl…“ 
(Begegnungen zwischen Katholischem Christentum und nazional–sozialistischer Weltans
chauung Aschendorff, Münster, 1933).

Tento dokument dokazuje prvotní i poslední úlohu, jakou katolická církev sehrála při vze
stupu Hitlerovy moci. Ukazuje, že ve skutečnosti bylo vše předem dohodnuto. Plně ilustruje, k 
jaké příšerné dohodě došlo mezi  katolicismem a  nacismem, neboli  nacionalistickým (nacio
nálním) socialismem.  Zřetelně z této úlohy  Vatikánu a jeho římskokatolické církve vysvítá 
nenávist ke svobodě. A tato nenávist je také klíčem k pochopení všeho ostatního, co se již ode
hrálo a co se ještě odehraje.
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Připomeňme si jenom stručně slova papeže Lva XIII. v encyklice Humanum Genus roku 
1884 z  20. dubna, ve které je zavržen každý, kdo prosazuje náboženskou svobodu, oddělení 
církve od státu, vzdělávání dětí nekatolickými učiteli a zvláště těžkým zločinem víry je ozna
čena myšlenka nezávislosti na římskokatolické církvi.

V této myšlence nezávislosti mají lidé právo vytvářet vlastní zákony a volit své vlastní vlá
dy podle nových principů svobody a neuznávat autoritu katolické církve a církevních soudů a 
církevních zákonů jako vyšší, než je autorita státu světských soudů a zákonů. V této myšlence 
jsou si lidé rovni a mají stejná práva a každý člověk má svobodnou vůli, kterou nadřazuje nad 
vůli a příkazy katolické církve.

Tyto všechny body z myšlenek nezávislosti jsou podle papežovy buly Humanum Genus 
ztotožňovány s královstvím satana.  A tato bula papeže  Lva XIII.  nebyla nikdy jeho násle
dovníky odvolána, ani pozměněna. Z důvodu neomylnosti papeže ve věcech teologických platí 
bula od svého vzniku stále. Platila i v období první a druhé světové války a platí i v současné 
době. Tato bula dala základ k „nejsprávnějšímu pohledu na svobodu člověka, kterým je jedině  
pohled katolický“ a podle tohoto pohledu i jednal německý nacionalismus.

V knize Catholiques d´Allemagne píše Robert d´Harcourt, člen Francouzské akademie:

„Nejzranitelnější  bod ve všech biskupských vyhlášeních, která následovala po vítězných  
volbách 5. března 1933, leží v prvním oficiálním církevním dokumentu, který obsahuje podpi
sy všech německých biskupů. Máme na mysli pastýřský dopis z 3. června 1933, který se týká 
celého německého biskupství.

Jak tento dokument vypadá? Jak začíná? Optimisticky, s tímto radostným prohlášením:  
»Lidé ve vedení této nové vlády nám k naší veliké radosti dali ujištění, že oni sami i jejich  
práce stojí na křesťanských základech. Tak hluboce upřímné prohlášení si zasluhuje vděčnost  
všech katolíků.«“ (Plon, Paříž, 1938, str. 108).

––––––––––

Od začátku první světové války přišlo a odešlo několik papežů, ale jejich chladný a apa
tický postoj vůči dvěma stranám, které spolu v Evropě vzájemně soupeřily, byl stále stejný.

Mnoho katolických spisovatelů nedokázalo zakrýt svoje překvapení – a také zármutek – 
když psali o nelidské lhostejnosti, kterou projevoval  Pius XII. k největším krutostem, které 
páchali lidé těšící se jeho přízni. Z mnoha svědectví budeme citovat alespoň Jeana d´Hospi
tala, korespondenta časopisu Le Monde:

„Vzpomínka na Pia XII. je zahalena pochybnostmi. Především je to ožehavá otázka od po
zorovatelů ze všech národů, dokonce i zpoza zdí Vatikánu: Věděl o krutostech spáchaných v  
průběhu této války, kterou začal a vedl Hitler?

Když měl k dispozici ze všech stran a v každé době pravidelná hlášení od biskupů… cožpak  
mohl ignorovat to, co dělaly německé vojenské špičky – tragédii koncentračních táborů, civi
listy odsouzené k deportaci, chladnokrevné mučení a masakry těch, kteří se jim »postavili do 
cesty«, hrůzu plynových komor, kde byly z administrativních důvodů vyhlazeny miliony Židů?  
A jestliže o tom věděl, proč jako ochránce a první zpěvák evangelia nevyšel v bílém šatu s pa
žemi roztaženými do tvaru kříže odsoudit tento bezprecedentní zločin a vykřiknout: »NE!«?

Zbožné duše budou marně pátrat v církevních dopisech, projevech a vyhlášeních tohoto  
papeže. Nenajdou ani stopu po odsouzení tohoto  »náboženství krve« zavedeného Hitlerem,  
tímto Antikristem. …Nenajdou odsouzení rasismu, který je v očividném rozporu s katolickým 
dogmatem.“ (Jeana d´Hospital: Rome en confidence, Grasset, Paris 1962, str. 91).
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Spisovatel Carlo Falconi ve své knize Mlčení Pia XII. (du Rocher, Monaco, 1965) píše:

„Samotná existence takových hrůz (masové vyhlazování etnických menšin, věznění a depor
tování civilistů) přesahuje všechno chápání dobra a zla. Je to pohrdání důstojností jednotliv
ce i  obecně celé  společnosti  do takové míry,  že  nám nezbývá než odsoudit  ty,  kteří  takto  
ovlivnili veřejné mínění, ať se jedná o obyčejné občany nebo o hlavy států.

Být zticha tváří v tvář takovým násilnostem by ve skutečnosti představovalo stoprocentní  
kolaboraci. Podnítilo by to zkaženost zločinců, rozdmýchalo by to jejich krutost a ješitnost.  
Pokud však má každý člověk morální povinnost reagovat, když narazí na tak obrovské zločiny,  
bezpochyby mají tuto povinnost na prvním místě náboženské společnosti a jejich vedení a z  
nich především hlava katolické církve.

Pius XII. nikdy přímo a jednoznačně neodsoudil válečnou agresi, nevyjádřil se k nevyslovi
telným zločinům, které spáchali Němci nebo jejich spojenci během války.

Pius XII. nebyl potichu proto, že by nevěděl, co se děje. Právě naopak, znal vážnost situace  
od začátku, určitě ještě lépe než kterákoli jiná hlava států světa…“. (str. 12).

––––––––––

A je toho ještě víc! Vatikán podal pomocnou ruku k provádění těchto zločinů tím, že „za
půjčil“ některé ze svých prelátů, aby pracovali jako nacističtí agenti. Byli to například mon
signores – jezuitští kněží pod tajnou přísahou – Hlinka a Tiso. Také do Chorvatska vyslal Va
tikán svého vlastního jezuitského vyslance – R.P. Marconea – který měl za pomoci jezuitské
ho kněze, monsignora Stepinace dohlížet na práci dosazeného jezuitského kněze Ante Paveli
če a jeho ustašovců – duchovních a pěšáků z řad františkánů, dominikánů a jezuitů.

Ať nahlédneme kamkoli,  všude se nabízí  stejně „zbožná“ podívaná. Samá krev, mordy, 
štvaní a mučení jednotlivců i celých skupin, ne-li celých národů. Tuto katastrofu můžeme po
zorovat v každé době.

Sama historie nás poučuje, že od těchto řádů lze sotva očekávat lásku a milosrdenství, když 
inkvizici prováděli v první řadě dominikáni a pak i jezuité a jejich satelitní pomocníci františ
káni a další katolické řády. Je tedy ve skutečnosti bláhové očekávat, že ze strany  Vatikánu 
nebo mnišských řádů dojde k odsouzení válečného zvěrstva v období první a druhé světové 
války, neboť je sami prováděly. Předně by musely odsoudit sami sebe a svoji ideologii, své 
plány a cíle, které obratně ukrývají pod rouchem míru, přátelství a lásky a pod pláštěm laci
ných frázovitých omluv všem, kterým „církev katolická v minulosti ublížila“.

––––––––––

Jak jsme již ukázali, nemáme námitky pouze k tomuto nestvůrnému podílu Vatikánu na vá
lečných hrůzách, které ve skutečnosti propukly jen k jeho samolibosti. Neodpustitelný zločin 
Vatikánu spočívá v jeho přímé, rozhodující roli, kterou sehrál při rozpoutání obou světových 
válek. (Edmond Paris: The Vatican against Europe, P.T.S., Londýn).

Poslechněte si, co říká například Alfred Grosser, profesor na Institutu politických studií na 
Pařížské univerzitě:

„Velmi  stručná  kniha  Guentera  Lewyho:  Katolická  církev  a  nacistické  Německo  (Mc
Grawhill,  New York,  1964) uvádí,  že  se  všechny dokumenty shodují  v tom, že  ukazují  na  
spolupráci katolické církve s hitlerovským režimem…

Když v roce 1933 konkordát donutil biskupy složit přísahu věrnosti nacistické vládě, byly  
již  otevřeny koncentrační  tábory… přesvědčivě to  dokazuje  kompilace citátů od Guentera  
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Lewyho. Najdeme v nich zdrcující důkazy od takových osobností, jako byl například kardinál  
Faulhaber a jezuita Gustav Gundlach.“ (Saul Friedlander: Pie XII. et le III.e Reich; Ed. du 
Seuil, Paříž, 1964).

––––––––––

Na takovou hromadu důkazů, které svědčí o vině  Vatikánu a  jezuitů,  nemohou odpůrci 
nalézt žádný pádný argument. Jejich „pomoc“ byla hnací silou v pozadí bleskového vzestupu 
Hitlera, který spolu s  Mussolinim a  Francem nebyl navzdory svému panovačnému vystupo
vání ničím jiným než válečnou figurkou v rukou Vatikánu a jezuitů.

Obřadníci Vatikánu musí hanbou sklánět hlavu k zemi, když v parlamentu zaznívá volání: „
Papežovy ruce jsou prosáklé krví skrze naskrz.“ (Projev Laury Diazové, členky parlamentu 
za Livourne, pronesený v Ortoně 15. dubna 1946). Podobně i studenti Cardiffské univerzity 
si zvolili pro svou konferenci téma: „Měl by být papež postaven před soud jako válečný zloči
nec?“ Na konferenci zaznělo jednoznačné: „»ANO, určitě!«“ (La Croix, 2.4.1946).

* * * * * * *

Jak však celou válečnou situaci a éru druhé světové války zhodnotili přední zpěváci Kris
tova evangelia? Poslechněme si hlasy dalších papežů z 60. let našeho století, tedy již dlouho 
po válce:

Uvádíme svědectví, jak se vyjádřil o jezuitech papež Jan XXIII.: „Vytrvejte, drazí synové, v 
činnosti, která vám již vynesla proslulé zásluhy… Tímto způsobem budete obšťastňovat Církev 
a dál poroste vaše neúnavná horlivost; cesta vaší spravedlnosti je jako jitřní světlo… Nechť  
toto světlo sílí a osvěcuje formování dospívající mládeže… Tímto způsobem nám pomůžete  
uskutečnit naše duchovní touhy a zájmy… Celým svým srdcem udílíme své apoštolské požeh
nání vašemu nejvyššímu generálovi, dále pak vám a vašim pomocníkům a vůbec všem členům 
Tovaryšstva Ježíšova.“ (L´Osservatore Romano, 20.10.1961).

A co říká papež Pavel VI:

„»Od té doby, kdy došlo k obnově, těší se tato zbožná rodina z laskavé Boží pomoci a velmi  
se obohatila tím, jak jde rychle kupředu …členové tovaryšstva provedli  mnoho důležitých  
činů, a to vše ke slávě Boží a k prospěchu katolického náboženství… církev potřebuje neo
hrožené Kristovy vojáky,  vyzbrojené neochvějnou vírou,  připravené čelit  nesnázím… proto  
máme velikou naději na pomoc, kterou nám přinese vaše činnost… kéž nová éra najde tova
ryšstvo na téže počestné cestě, po které se ubíralo v minulosti…« Toto bylo proneseno v Římě 
v blízkosti chrámu sv. Petra 20. srpna 1964 v druhém roce pontifikátu papeže Pavla VI.“ (L
´Osservatore Romano, 18.9.1964).

29. října 1965 oznámil deník l´Osservatore Romano: „Velectěný otec Pedro Arrupe, gene
rál jezuitů, celebroval 16. října 1965 svatou mši za Ekumenickou radu.“

K tomu uvádíme zbožnění „papežské etiky“ – oznámení plánu na blahořečení Pia XII. a 
Jana XXIII. od papeže Pavla VI.: „»Abychom se posílili v úsilí o duchovní obnovu, rozhodli  
jsme se začít kanonické postupy vedoucí k blahořečení těchto dvou velikých a zbožných pon
tifiků, kteří jsou nám tolik milí.« Papež Pavel VI.“ (L´Osservatore Romano, 26.11. 1965).

Kéž tato kniha všem, kteří ji čtou, zjeví pravou podstatu tohoto římského „Mistra“, kterého 
si cení a uznává celý svět jako hlasatele míru, lásky a pokoje, ale jehož slova jsou stejně tak 
medová, jak zrůdné a hrůzostrašné jsou jeho tajné činy.
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Úvod autorů ke druhému vydání z roku 2008

niha „Tajné dějiny jezuitů“, jejíž základ tvoří stejnojmenná kniha Edmonda Pari
se,  kterou  jsme  rozšířili  o  mnoho  citací  z per  dalších  vynikajících  autorů  jak 
z církevního světa tak i z tábora nevěřících, přežila od svého prvního zveřejnění 

již  deset  let.  Poprvé vyšla v roce 1998 na internetu.  Začátkem roku 2002 vyšla její  první 
knižní podoba (1. vydání, Adonai s.r.o., ISBN 80–86500–45–4, 662 stran), žel s některými tis
kovými chybami. Ku podivu bylo toto první vydání v krátké době rozebráno.

Rostoucí poptávka po této knize byla překvapující. Proto se jsme rozhodli ještě téhož roku 
2002 opravit některé opomenuté pravopisné chyby, vypsat typografické omyly a text předat 
nakladateli k tisku stále jako první tištěné vydání. Vše bylo hotovo do konce roku 2002 a kni
ha byla vydavatelem zařazena znovu do tisku plánovaně na jaro 2003, avšak z náhlých in
terních důvodů v nakladatelství již toto opravené vydání nevyšlo. Sama okolnost nám však 
koncem roku 2004 nabídla vzácnou příležitost dalšího elektronického zvěřejnění na interne
tové adrese: http://www.musculus.cz/tdj, kam jsme umístili tuto opravenou, aktualizovanou a 
připravenou verzi 2002, avšak s ponechaným původním rokem prvního internetového vydání 
1998 v záhlaví knihy. Rok vydání 2001 na internetových stránkách značí období započetí ně
kterých prvních drobných úprav internetového textu z roku 1998.

Mezitím uběhly další roky a na politické scéně doma i ve světě se odehrála celá řada velmi 
důležitých událostí, které si bezesporu zasluhovaly být zaznamenány a uchovány pro následu
jící generace v čerstvé interpretaci dosud nepokřivené narůstající římskokatolickou ideologií. 
Navíc nám mnoho čtenářů poslalo další zajímavé podklady k tomu, co již bylo napsáno, tis
kem a elektronicky vyšlo také mnoho nových, zajímavých informací a není možné opomenout 
ani  velikou  řadu  věcných  a  cenných  připomínek,  které  jsme  dostali  z akademického  a 
církevního prostředí.

A abychom také koneckonců vyhověli nesčíslnému množství dotazů čtenářů po aktualizaci 
knihy, vzali jsme poslední, knižně nevydanou úpravu textu z roku 2002, znovu jsme ji pro
četli, učinili mnoho doplnění a tento text jsme nazvali jako druhé, doplněné a aktualizované 
vydání z roku 2008.

Čím se liší toto druhé vydání od prvního?

Tak předně jsme zpřesnili mnoho historických údajů, neboť, jak čtenáři sami upozornili, 
splývaly některé údaje v jedno a nebo byly snadno zaměnitelné za podobné z jiného období. 
Někde jsme přidali i podrobnější popisy událostí. Pak jsme na základě mnoha dotazů a přání 
čtenářů například více rozvedli  Duchovní cvičení a porovnali jeho učení a vliv na člověka 
s Biblí svatou. Podobně jsme tak učinili i u tématu  uctívání Panny Marie a  svatých vůbec. 
Dále jsme například doplnili nové informace o hnutí New Age a o jeho plánech s lidskou po
pulací.  Porovnali jsme některé myšlenky z knihy  Mein Kampf s ideologií jezuitského řádu. 
Přidali jsme také znění několika konkordátů jako důkaz toho, že se Vatikán až do dnešní doby 
ani v nejmenším nerozešel s fašistickými režimy staré Evropy minulého století. Více jsme se 
rozepsali i o Evropské unii. Aktualizovali jsme různé události našeho a minulého století (žel 
se na mnohé nedostalo místa a času) a přidali více příloh. V každém případě jsme předně roz
vinuli a podpořili mnoha novými důkazy témata již v knize obsažená, než abychom se pouště
li do témat zcela nových. Celkem tak vznikla kniha o více jak dvojnásobném množství stran 
vlastního textu bez příloh vůči prvnímu vydání. V neposlední řadě jsme text celé knihy podro
bili nové jazykové kontrole.

K
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Tady jsme si však vědomi toho, že eliminace všech překlepů a chyb je prací téměř neko
nečnou,  neboť  neustále  přibývají  nové  a  nové  informace,  čímž  se  stoprocentní  vychytání 
všech textových kazů a chyb stává téměř nadlidskou, sisyfovskou prací. Tímto se čtenářům za 
neodhalené nebo nově vnesené chyby omlouváme.

Je naší povinností zdůraznit, že kniha si v žádném případě neklade nárok být považována 
za výhradně historické dílo „státem uznaných a doporučovaných“ odborných historiků. Také 
si neklade nárok být považována za knihu obsahující jen ty „nejvybranější“ citáty uznávané 
„historicko-vědeckými“ komisemi, sdruženími a organizacemi. Lze dokonce předpokládat, že 
se tato kniha nebude líbit historikům vůbec, neboť se vymyká jejich „vědecko-historicko-filo
sofickému“ pojetí  už jenom tím,  že cituje i  literaturu,  kterou historici  neuznávají  za  „od
bornou“ a za „vědeckou“, jako například různé životní prožitky mnoha exjezuitských kněží a 
věřících, kteří se rozešli s římskokatolickou církví. Celá tato kniha je totiž hlavně dílem doku
mentárněhistorickým než výhradně „vědecko-filosoficko-historickým“.

Od prvního elektronického zveřejnění v roce 1998 vyvolala kniha mnoho různých diskusí 
nejen v církevních a akademických kruzích, ale dokonce i v obou zákonodárných shromáždě
ních mezi samotnými politiky. Znovu se dostala do popředí témata, jakými jsou důvěra lidí 
k církevním systémům a  k jejich  představitelům,  vztah  římskokatolické  církve  i  ostatních 
církví k pluralitní a liberální demokracii, svobodné vůli člověka a autoritě státu, činnost církví 
v politice apod. Již dnes můžeme konstatovat, že kniha uvedla do pohybu mysl mnoha lidí. 
Málokoho nechala vůči událostem, o kterých se zmiňuje, zcela klidným nebo dokonce dál 
apatickým. Nové a nové reakce čtenářů jasně signalizují, že je o knihu trvalý zájem. Jim a 
dalším tedy odevzdáváme toto druhé knižní vydání a věříme, že přispěje k vysvobození ze 
současných bludů a pověr a že dodá sílu a motiv, proč milovat ryzí, čistou pravdu a svobodu.

Jiří Novotný, František Polák
Leden, 2008
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jezuitů
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František POLÁK

SVAZEK  1

ZALOŽENÍ JEZUITSKÉHO ŘÁDU

Období od narození Ignáce Loyoly roku 1491 až do první činnosti

jezuitského řádu po svém založení roku 1540

1. Ignác z Loyoly, 2. Duchovní cvičení, 3. Založení tovaryšstva, 4. Duch řádu, 5. Vytvo
ření jezuity, 6. Privilegia tovaryšstva
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SVAZEK 1

ZALOŽENÍ JEZUITSKÉHO ŘÁDU

Kapitola 1

Ignác z Loyoly

1.1   Narození
akladatel Tovaryšstva Ježíšova, španělský Bask  Don Iñigo Lopez de Recalde (nebo 
také Iñigo Lopez de Oñaz y Loyola nebo v jiných spisech také Iñigo (Enneco) López 

de Loyola),  se  narodil  na hradě v  Loyole u  Azpeitie v severošpanělské baskické provincii 
Guipúzcoa v roce 1491 († ve čtvrtek v noci 31. července 1556). Pocházel z prastaré baskické 
šlechty, jejíž rod se datuje již od roku 1180. Jeho otec byl španělský rytíř Don Beltran Ibañez  
de Oñaz y Loyola (1439 – 1507) a jeho matka byla Doña Maria Sanchezová de Licona. Iñigo 
se  narodil  jako poslední  z  jedenácti  legitimních a  dvou nelegitimních dětí.  „Nikdo nezná 
přesný den ani měsíc jeho narození, pouze rok 1491 a místo Casa Torre, obklopené ovocnými  
sady a poli, dále pak věžní dům, domov Loyolových, který stál v údolí Iraurgi mezi dvěma 
městy Azpeitia a Azcoitia v Guipuzcoa.

Byl nejmladším ze 13 dětí – pěti sester a osmi bratrů. Loyolovi byli knížaty a současně  
vojáky z povolání. Jeho otec byl vysoce postavený španělský grand, jeho matka, Doña Maria 
Sanchezová, zemřela, když byl Iñigo ještě maličký. V době Iñigova narození už byla se svým 
manželem, Donem Beltranem, 25 let. Iñigo byl pokřtěn v kostele svatého Sebastiána v Azpei
tii.  Kojila  ho  farmářka ze  sousedství,  Maria  Garinová,  a  vychovávala  ho  Magdalena de  
Aráoz, žena jeho staršího bratra, Martina García.“ (Malachi Martin: The Jesuits, New York,  
1988, str. 147; J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 377). Jméno 
dostal po benediktinském opatovi z Oñi u Burgosu. Teprve později, až za studií v Paříži, je 

Z
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změnil na katolické jméno Ignác.

1.2   Dětství
Svět malého Iñiga (jak o tom sám později napsal ve svých pamětech) se skládal z vyprávě

ní o vojenských činech „ve jménu provincie Guipuzcoa“ mezi Španěly a muslimy, z vyprávění 
o pádu tisícileté vlády staré Byzantské říše a z uvedení renesance do Evropy, která pak hned 
následovala. A právě toto pronikání byzantské kultury do Evropy spojené s hrdinskými činy 
tehdejšího světa utvářelo prvotní světový názor budoucího tvůrce vojensko–mnišského řádu.

Pod dojmem těchto náboženských válek a událostí si malý Iñigo vytvářel svůj dětský ima
ginární svět plný válečných her a  dobyvačných vítězství. Svou duši sytil opojením ze svého 
vyvyšování, neboť byl v těchto hrách neustále středem pozornosti u všech, které si ve svých 
myšlenkách představoval. Jeho egocentrismus byl neobyčejně silný. Ač nejmladší, chtěl být za 
každou cenu  vždy a všude prvním. Tato vlastnost se později natrvalo vtiskla i do duše  Loy
lových duchovních synů, které „vytvářel“ podle svého  vnitřního ducha a svých  Duchovních 
cvičení. A tato vlastnost: „Být neustále ve všem první přede vší konkurencí, hlavně z řad řím
skokatolické církve“ se také stala i hnacím motorem celého jezuitského řádu jako celku.

Jako nejmladší  syn šlechtické  rodiny měl  však  ve  skutečnosti  pomýšlet  jen  na  kariéru 
duchovního. Na temeně hlavy mu dokonce již vyholili tonzuru, neboť byl z rozhodnutí rodu 
původně určen pro duchovní stav. Ale mladý Iñigo se chtěl stejně jako jeho bratři stát rytířem. 
To nakonec rozhodlo o jeho další výchově.

1.3   Dospívání
Přibližně ve čtrnácti letech byl svým otcem poslán k rodinnému příbuznému, nejvyššímu 

královskému komořímu Donu Velázquezovi de Cuéllar do Arevala, aby tam získal vzdělání, 
naučil  se  hezky psát  a  důkladně  se  vyučil  zacházení  se  zbraní.  Měl  se  naučit  rytířským 
mravům a vystupování.

Ctižádostivý Iñigo zde byl nejdříve jako páže a potom jako dvořan v pánské družině. Vedl 
tehdy život obvyklý pro šlechtické syny. Vynikal odvážností nejen ve hře, ale i v navazování 
milostných dobrodružství stejně tak jako ve rvačkách. Vzdělával se hlavně četbou rytířských 
románů z bohaté knihovny svého opatrovníka Dona Velázqueze.  Ignácův životopisec  Riba
deneria popisuje mladého Iñiga v jeho tehdejších letech takto: „Veselý, elegantní společník,  
milovník módy a všech světských požitků.“ Žil hudbou, tancem, zápasy a milostnými pletkami. 
Některé historické zdroje dokonce uvádějí, že byl milencem sestry císaře  Karla V., infantky 
Cataliny.

Opatrovník  Iñiga,  Don Juan Velázquez náhle v Madridu zemřel. To pro mladého  Loyolu 
znamenalo konec bezstarostného života a konec silné prominentní ochrany od následků za 
jeho časté skandály. V té době byl pážetem castillského pokladníka, „měl za úkol sloužit nové  
španělské královně, Germaine de Foix – dolévat víno, osvěcovat ji cestu svícemi a nosit její  
vlečku. V Inigově mysli sloužit znamenalo milovat a milovat znamenalo sloužit. Jeho první  
láskou proto byla Germaine de Foix.“ (Malachi Martin: The Jesuits,... str. 147). Na základě 
toho ovšem ztratil přízeň svého nového pána úplně. Ze služby byl propuštěn a ze dvora vy
hnán. Ale Velázquezova vdova mu stačila dát sebou ještě 500 escudů a věnovala mu dva koně.
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Ve svém dosavadním způsobu života chtěl ovšem Iñigo pokračovat. Odebral se proto do 
Pamplony, kde vstoupil do družiny svého vzdáleného příbuzného, Dona Antonia Manrique de  
Lara, hraběte z Navarry, navarrského místokrále. U něj za svoji odvahu získal brzy hodnost 
dvorního důstojníka Ferdinanda Katolického a Viceroye z Navarry, u jehož dvora žil.

Mladý šlechtic Loyola zde ve svých radovánkách pokračoval. Jeho činy však nabíraly stále 
surovějšího charakteru. Byl bezcitným, tvrdým a bezohledným vojákem, pro něhož se krutost 
a surovost stávaly mnohdy základním motivem k výstřednostem. Nenáviděl prohry, vyhle
dával spory a často je i uměle pro své potěšení vyvolával, aby pak v nich druhou stranu totálně 
zničil nebo aspoň znemožnil. A pokud se dostal do problému se soudem, uměl se mladý Loyo
la z toho vždycky nějak dostat.

Historik jezuitského řádu,  G. Böhmer, líčí z tohoto období  Loyolova života tento příběh: 
„V březnu roku 1515 se biskupský soudce ve městě Pamploně v provincii Navarra dostal do 
ostrého sporu se zástupcem korregidora provincie Guipúzcoa. Šlo o mladého rytíře, který od  
posledních únorových dnů čekal ve vězení biskupského paláce na soud. Mladý provinilec se za  
veselých karnevalových nocí v provincii Guipúzcoa dopustil s jedním klerikem řady »těžkých 
a hnusných provinění«, avšak unikl z rukou korregidorových, utekl do Navarry a teď pro
hlašuje, že je rovněž klerik, a proto nepatří před královský soud, ale má se ze svých provinění  
zpovídat před shovívavějším soudem církevním. Naneštěstí pro něho mohl korregidor dokázat,  
že  obviněný nežil  ani  zdaleka ctnostným životem duchovní  osoby.  …Proto korregidor  roz
hodně požadoval, aby církevní soud uprchlíka vydal a biskupskému soudci nezbylo, než jeho  
požadavku vyhovět.“ (G. Böhmer: Les Jesuites, 1913, str. 103–104).

V životopise je dále zaznamenáno, že vězeň byl podle všeho nakonec přece jen předán 
světskému tribunálu. Ten jej přísně potrestal bez ohledu na to, že byl rytířem. Tehdejší soudní 
akta neomylně dokazují, že se mladý rytíř jmenoval Loyola, že tento Don Iñigo nebyl v oné 
době nikterak „svatý“ a že se o to ani také v žádném případě nepokoušel. Jako šlechtický po
tomek se nijak nelišil od jiných jemu podobných synků, hledajících dobrodružství. Podílel se 
na různých skandálech a bil se v soubojích.

Podobně jako svatý  Augustin, svatý  František z Assisi a mnoho dalších svatých, vypadal 
Iñigo úplně jinak než člověk předurčený k tomu, aby osvítil  své současníky. Jeho bouřlivé 
mládí bylo naplněno chybami, a dokonce i „hnusnými zločiny“. Policejní záznam říká, že byl 
„záludný, surový, mstivý“. Všichni jeho životopisci přiznávají, že se nevyrovnal žádnému ze 
svých společníků v pudové násilnosti, což byla tehdy běžná věc. „Byl to vzpurný a ješitný  
voják,“ řekl jeden z jeho důvěrných přátel. „Vedl výtržnický život, pokud jde o ženy, hazardní  
hry a duely, a to až do svých 26 let.“ dodává jeho tajemník Polanco.

To vše nám vypráví jeden z jeho duchovních synů, jezuita R.P. Rouquette, který se snaží 
nějak vysvětlit  a omluvit  tento bouřlivý temperament,  který se nakonec podle katolických 
životopisců obrátil „k největší slávě Boží.“ (R.P. Robert Rouquette: Saint Ignace de Loyola,  
Ed. Albin Michel, Paříž, 1944). Stejně jako u mnoha dalších hrdinů římskokatolické církve, 
násilnická, fyzická povýšenost musela jeho osobnost nutně poznamenat.

1.4   Rok 1521 – nečekaný zvrat v Ignácově životě
Jak čas ubíhal,  byl  rytíř  Loyola stále  více a více  rozmrzelejší.  Uvědomoval  si,  že  dů

stojnická hodnost je stále ještě málo na to, aby byl svými vrstevníky obdivován a vyvyšován 
jako nejodvážnější rytíř všech dob. Toužil dobýt takové slávy jako hrdinové v knihách o rytí
řích, kterými se v dřívější době zabýval a do jejichž role se neustále v myšlenkách vžíval. Po
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malu ho běžné zápletky a dennodenní šarvátky na nádherném a luxusním dvoře Ferdinanda 
Katolického přestaly bavit. Mladý rytíř se začal nudit.

Do  tohoto  jeho  duševního  stavu  náhle  přišla  vlna  nových  a  neobyčejně  silných  ná
boženských a územních sporů, které již přesahovaly rámec provincie a staly se celostátním 
problémem Španělska.

„V této době se Španělsko snažilo zbavit muslimů, kteří zde byli chápáni jako urážka kato
lické víře. Již od přirozenosti horlivá duše Ignáce byla rozohněna náboženskými vášněmi roz
poutanými v okolí. Protože byl sytý světského života, nudily ho dvorské radovánky, povrchnost  
i flirtování a rytířská dobrodružství. Toužil se proslavit na válečném poli. Brzy k tomu dostal  
příležitost ve válce, která vzplála z náboženské horlivosti a rytířských sklonů Španělů. Usi
loval o co možná nejvyšší postavení a slávu v armádě.“ (J.A. Wylie: The History of Protes
tantism, díl II., kniha 15., str. 377).

Zdálo se, že roku 1521 k tomu přišla právě ta nejvhodnější chvíle. Francouzská vojska ob
lehla město  Pampelunu (jiné prameny uvádějí  Pampelonu nebo také  Pamplonu). Místo ob
léhání bylo vybráno proto, že město své opevnění nemělo ještě dokončeno a jeho posádka a 
dělostřelectvo byly slabé. Existovala tedy naděje, že se město i tvrz velmi brzy vzdají.

Jako šlechtický velitel setniny ve službách Viceroye z Navarry a španělského krále Carlose 
I. (jenž se jako císař římskoněmecké říše nazýval Karel V.), se Loyola vydal bránit Pampelunu 
proti Francouzům pod velením hraběte de Foixe. A právě při tomto obléhání byl v pondělí 20. 
května zraněn. Utrpěl těžkou ránu, která rozhodla o jeho budoucím životě.

„V roce 1521, 20. května byl na válečném poli raněn a jeho horlivost a rytířskost se musela  
uchýlit  k jiným věcem. V té době pronesl Luther své proslulé  »NE!« před císařem a jeho  
knížaty.  Ignác z  Loyoly  jako neohrožený  voják  Španělska se  v  této  době stává  ještě  neo
hroženějším vojákem Říma a začíná svou novou životní dráhu. 20. května byl v městě Pampe
luna, které obléhali Francouzi. Ostatní velitelé už došli k závěru, že nejlepší bude se vzdát, to  
ovšem Iñigo označil za zbabělost a vytasil meč. Ve svém zoufalém zápase s Francouzi je zasa
žen mušketou do obou nohou a bezvládně zůstává ležet na bitevním poli. Statečnost padlého  
válečníka si získala uznání i u nepřítele. Francouzi ho zvedli ze země, těžce krvácejícího ho  
převezli do nemocnice v Pampeluně a pečlivě ho ošetřovali, dokud nebyl schopen přepravy na 
nosítkách na hrad svého otce.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15.,  
str. 378).

Potom ho Francouzi odvezli na hrad v  Loyole, kde žil jeho starší bratr,  Martin García a 
švagrová Magdalena de Araoz. Na hradě vládl bratr místo zemřelého otce. A zde také začíná 
dlouhá trýznivá chirurgie bez umrtvení.

Zraněny měl obě nohy, přestože ho dělová koule zasáhla jen do pravé. Rána se hojila velmi 
těžce. Bratr García rychle povolal lékaře a chirurgy z celého okolí. Ti zjistili, že první lékař
ský zákrok u Francouzů se nepodařil, neboť kosti byly křivě srostlé. Bylo proto potřeba nohu 
znovu zlomit a kosti bez umrtvení narovnat.

Ale Loyola musel tuto těžkou operaci podstoupit ještě několikrát, protože se stále a stále 
nedařila. Celkem mu byla noha zlomena třikrát, a přesto se ji nepodařilo narovnat. Ignác na
konec kulhal. „Třikrát upadl do agonie, když mu opakovaně otevírali rány. Při těchto opera
cích nevydal ani sebemenší sten, bránil se bolest projevit i povzdechem. Ale během týdnů a  
měsíců, kdy se jeho rány jenom pozvolna hojily, prožíval jeho nepokojný, neklidný duch ještě  
větší bolest a trýzeň, a to duševní trýzeň z nečinnosti.“ (J.A. Wylie: The History of Protestan
tism, díl II., kniha 15., str. 379).
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1.5   Ignácova trýzeň a změna
Je tedy pochopitelné, že takováto trýznivá zkušenost, při které ztratil veliké množství krve 

a byl téměř na pokraji smrti a při které navíc trpělo jeho duševno, mu způsobila nervový ko
laps. Ten častokrát vyústil v nekontrolovatelný nával hysterického pláče spojený se zoufal
stvím, vztekem, bolestnými pocity a sebelítostí. Ovšem podle jeho životopisců ho zaplavoval 
„v hojnosti dar slz“, v čemž jeho oddaní životopisci vidí přízeň shůry. Byl to však jen důsle
dek jeho nervového vypětí při bolestech, celkového úplného oslabení těla i duše a důsledek 
přecitlivělosti, která se u něj od této události projevovala stále víc a více.

Kosti na noze sice nakonec srostly, ale přitom se posunuly, takže pravá noha zůstala kratší 
než levá. Navíc ze zbytku rozdrcené kosti pod kolenem vyčníval výrůstek a to znamenalo, že 
mladý kavalír bude až do smrti kulhat a na znetvořenou nohu, že nebude moci nazout tehdy 
módní těsné vysoké boty. Rozhodl se tedy nechat si vyčnívající kost upilovat a nohu upnout 
do železného napínacího aparátu,  aby se prodloužila.  Další  dlouhé týdny musel  Iñigo bez 
hnutí v klidu ležet. Aby se přitom zabavil, požádal o nějaký rytířský román na čtení.

„K ukrácení  času mu ošetřovatelé  přinesli  rytířské a válečné příběhy.  Když je  přečetl,  
dostal další knihy, ale poněkud jiného charakteru. Ke knížeti připoutanému na lůžko tentokrát  
přinesli Legendy svatých. Když četl, ožívaly před ním tragédie prvních křesťanských mučední
ků. Po nich nastupovali mniši a poustevníci z Thébských pouští v Egyptě a Sinajských hor. S  
rozohněnou představivostí pročítal příběhy o tom, jak zdolávali hlad a zimu, o tom, jak poko
řovali sami sebe, o jejich soubojích se zlými duchy, o slavných viděních, která jim byla ukázá
na a velkolepých odměnách, kterých se jim dostalo již na zemi trvalým uctíváním jejich skutků 
a zásluh a v nebi pak velikou blažeností a majestátem. S těmito hrdiny se Iñigo srovnával a  
zjišťoval, že jeho věhlas z bitevních polí je vedle jejich věhlasu pouze mlhavou prázdnotou.  
Nikdy neztratil své nadšení a ctižádostivost, ale nyní tyto vlastnosti obrátil zcela jiným smě
rem. Od této chvíle se změnil běh jeho života. Použijeme-li slov jeho životopisce Vieyra, pak:  
»…odložil  ze  sebe knížete s  planoucím mečem a místo něho povstal svatý s  planoucí  po
chodní.« Byla to náhlá a prudká změna a měla od této chvíle obrovské následky. Nejen pro  
samotného Ignáce a jeho generaci, ale pro miliony lidí všech ras ve všech zemích světa a ve 
všech dobách. Ten, který na své posteli odložil energického císařského vojáka, povstal jako 
ještě zanícenější voják papežův.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 
15., str. 379–380).

Znovu a znovu se Ignác v bolestech zaobíral knihami Život Krista, čtyřsvazkovým dílem, 
které sepsal kartuziánský mnich Ludolf Saský (také Ludolph ze Saxony,  †1377), a Život sva
tých nebo také  Zlaté legendy (Legenda aurea) od  Jakoba de Voragina (také  de Voraginiho 
nebo nesprávně  de Voraigneho,  †1298). V obou případech se jedná o katolické spisovatele. 
Zvláště se zabýval životem sv. Františka a sv. Dominika. Ignác neměl prakticky žádné vzdě
lání, proto tyto knihy neznal. Ale nyní, když v něm stále ještě dozníval strašlivý šok, mělo na 
něj Kristovo utrpení a zvláště pak mučednictví svatých nesmazatelný vliv. Smířil se s tím, že 
v králových službách už jako důstojník a zmrzačený šlechtic těžko vynikne. Proto se rozhodl 
získat si slávu a nesmrtelné jméno coby bojovník církve. Dokonce ho to začalo lákat ještě víc 
než jen pozemská uznání.

Vlastní představy zmrzačeného válečníka ho zaujaly natolik, že se vydal na cestu papež
ství. Chvílemi soustředěně četl, chvílemi se jeho myšlenky volně toulaly, jak živě vzpomínal 
na minulá hrdinská i milostná dobrodružství. Snil o další kariéře pod novým praporem.

„Slabost, způsobená ztrátou krve, chorobnost vzniklá dlouhou izolací, podrážděnost z náh
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lého i dlouhotrvajícího utrpení a psychické vysílení se spojily se značně vznětlivým tempera
mentem a  horečnatou  myslí,  která  se  živila  jenom  zázraky  a  viděními,  až  nakonec  jeho  
nadšení přerostlo ve fanatismus, …Ačkoliv byla v té době silně poznamenána rovnováha jeho  
intelektu, zůstala mu jeho vychytralost, tvrdošíjnost a odvaha. Tyto vlastnosti měly nyní, když  
odhodil pouta chladného logicky uvažujícího rozumu a svou svobodnou vůli, mnohem větší  
pole působnosti než kdy předtím.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha  
15., str. 380).

„Odložil knihy stranou a oddal se stálému snění. Viděl své sny zřetelně a jasně i za dne.  
Bylo to pokračování dětské imaginární hry, která přerostla do dospělosti… Jestliže dovolíme,  
aby se nám tato hra dostala do duše, nastane jejím následkem neuróza a odložení vlastní vů
le. To, co je skutečné, se dostává na druhé místo…“  (R.P. Jesuit Robert Rouquette: Saint  
Ignace de Loyola, str. 9).

1.6   Ignácovo rozhodnutí
Na první pohled by se mohlo zdát, že zakladateli tak nesmírně aktivního řádu není možné 

přiřknout  takovou  diagnózu.  Podobně  ani  ostatním  „velkým  mystikům“  a  tvůrcům  ná
boženských  společností,  protože  ti  všichni  vynikají  velikými  organizačními  schopnostmi. 
Zjišťujeme  však,  že  všichni  jmenovaní  nejsou  schopni  odolat  své  přebujelé  fantazii a 
nemožné se v jejich případě stává možným.

Pod vlivem literatury, kterou četl, uvěřil  Loyola ve své nadpřirozené poslání. Jako ctižá
dostivý člověk se rozhodl udělat  kariéru v Kristových službách. Předsevzal si, že jakmile se 
uzdraví, opustí rodný hrad a vydá se na pouť do  Jeruzaléma. Pak vstoupí do kláštera a po 
příkladu svatých tam bude žít v největším odříkání, aby se stal dokonale svatým a prvním a 
nejpřednějším v tomto způsobu života. Chtěl být vzorem pro ostatní.

Je až s podivem, jak je tento zájem o  Jeruzalém předáván z mistra na svého učedníka v 
každé jezuitské generaci. Spolu s nesmazatelným obrazem Ignáce z Loyoly je do duše kaž
dého jezuity vkládáno původní předsevzetí zakladatele řádu. Neviditelná síla neustále žene 
každého tovaryše „misijně“ působit směrem na východ do Jeruzaléma a dál. Je to však touha 
rozumu? Ne, je to nedefinovatelná touha jezuitského ducha. Ten je živen (jak si ukážeme dál) 
mysticismem.  Právě oním  chlebem okultního Východu.  Jakmile  dojde ke „zrození“ jezuity, 
jeho duch se chce „vrátit“ přímo tam, odkud dostává svůj pokrm.

Co o této věci uvádí další spisovatel? „Chci poukázat na to, jak skončí provozování mysti
cismu u lidí, kteří mají geniální inteligenci: Slabá mysl, která se oddává mysticismu, je na ne
bezpečné půdě, ale inteligentní mystik představuje mnohem větší nebezpečí, protože jeho ro
zum pracuje do větší šířky a hloubky… Když mýtus odvádí aktivního, inteligentního člověka z  
reality, stává se fanatismem, infekcí vůle, která trpí buďto zbytněním nebo pokřivením.“ (Dr.  
Legrain: Le Mysticisme et la folie, Ed. de l´Idee Libre, Herblay 1931, str. 14–16).

Ignác z Loyoly byl prvotřídním příkladem takovéhoto „aktivního mysticismu“ a „pokřivené 
vůle“. Přesto však proměna tohoto gentlemana – bojovníka na „generála“ nejbojovnějšího 
řádu v celé římskokatolické církvi byla velmi pomalá. Dříve než dospěl ke svému „pravému“ 
povolání, mnohokrát jeho krok znejistěl.

46



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Kapitola 1

1.7   Rok 1522 – Ignácovo zasvěcení Marii
Naším úmyslem není sledovat Ignáce Loyolu ve všech těchto různých obdobích. Připomeň

me si proto jen hlavní události:
Koncem února roku 1522 opustil hrad svých předků s pevným rozhodnutím stát se svatým. 

Je rozhodnut  svou svatostí převyšovat všechny ty svaté, o jejichž povznášejících hrdinstvích 
četl v onom objemném gotickém svazku. Ve svém záměru stát se nejslavnějším vyvoleným byl 
utvrzen i na základě vidění, kdy se mu jedné noci zjevila samotná Madona držící v náruči dítě 
Ježíše.

Loyola směřoval do Barcelony a cestou odbočil do mariánské svatyně na hoře Montserrat, 
aby tam vykonal generální zpověď. Před oltářem  Marie složil  svou zbraň, svůj šlechtický 
oděv daroval náhodnému žebrákovi a sám se oblékl do šatů z pytloviny. Nato Panně Marii za
slíbil  svůj život jako  její  věrný rytíř,  jako, „jak to jízlivě popíše francouzské osvícenectví,  
»španělský džentlmen... s hlavou plnou rytířských románů a vzápětí hltající zbožnou literatu
ru,... Donem Quijotem Panny Marie« (J. Le Rond d´Alembert, An Account of the Destruction  
of the Jesuits in France /1766/, 4 – 5).“  (J. Wright: Jezuité, misie, mýty a dějiny, str. 27). 
Celou noc pak setrval v montserratském kostele benediktinského kláštera před obrazem černé 
Madony s rukama široce rozpřaženýma, drže tak čestnou stráž.

Následujícího jitra se znovu oblékl do žebráckých šatů, hrubého pláště a sandálů, svůj rytíř
ský meč vyměnil za poutnickou hůl a vydal se na další cestu pěšky, protože klášteru věnoval i 
svého koně. Nešel však přímo do Barcelony, protože tou dobou se stejnou cestou ubíral prů
vod nově zvoleného papeže Hadriána VI. a Loyola nechtěl, aby ho někdo z bývalých známých 
poznal. Cestou proto odbočil do malého městečka Manresy, kde se chtěl zdržet pouze několik 
dní, neboť po důkladné a zevrubné zpovědi v montserratském klášteře, mariánské svatyni, si 
naplánoval odejít do  Jeruzaléma. V Barceloně se však šířil mor, byla zastavena veškerá ná
mořní doprava. Proto musel po dobu 11 měsíců zůstat v Manrese.

1.8   Ignácovo sebetýrání
Uchýlil  se tedy do dominikánského kláštera.  Tam trávil  čas v modlitbách, lamentacích, 

dlouhých půstech, bičování se a v provozování všech možných forem sebetýrání. Nikdy nevy
nechal účast na zpovědích, i když jeho vyznání v Montserratu trvalo celé tři dny. Taková ob
sáhlá zpověď by stačila i svědomitějšímu hříšníkovi. To všechno jasně odhaluje, v jakém du
ševním a nervovém rozpoložení byl tento muž.

Nedaleko si pak našel opuštěnou jeskyni, kde se v osamění věnoval dlouhému rozjímání, 
„takže u vytržení mysli spatřil mnohá tajemství nejsvětější Trojice, stvoření světa a vtělení se  
Syna Božího. Není divu, že neustálým rozjímáním a trýzněním těla byla jeho ohnivá a přepja
tá obrazotvornost rozdrážděna ještě více, až konečně dostoupila do onoho stupně zimniční  
rozčilenosti, kdy chorý mozek již nepoznává pravou skutečnost věcí kolem sebe, ale potápí se  
jen v přeludech a v přízracích. A tak i Ignác Loyola míval ustavičná zjevení a vidění – tu viděl  
otevřené nebe, tu zas peklo, tu ho najednou obklopovali čerti, kteří jej trýznili a sváděli ho v  
pokušení. Ale nejčastěji ho navštěvovala Panna Maria s Ježíškem, rozmlouvajíc s ním a těšíc  
ho. Že měl Ignác všechny tyto příznaky za skutečná zjevení, není nic divného, když si uvě
domíme, jak byl jeho duch horečnatě rozechvěn a jeho tělo silně zesláblé a nemocné. V této  
době Ignác sepsal svá Duchovní cvičení (Exercitia spiritualia) do spisu Exercitatorium spiri
tuale, který vydal opat benediktinského kláštera v Manrese, don Garcia Cisaro…“ (T.V. Bílek: 
Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, Praha, 1896, str. 11–12).
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Tato Duchovní cvičení jsou plodem jeho vlastních halucinačních vidění a slyšení a dalších 
duchovních prožitků plných asketismu, modliteb, sebetýrání, pokání a bojů se svými hříchy.

Nakonec se této posedlosti hříchem zbavil tím, že ji označil výhradně za satanův trik, a 
plně se  oddal  nejrůznějším a častým viděním,  která  jeho horečnou mysl  strašila  stále  in
tenzivněji. Historik J.A. Wylie k této etapě Ignácova života od roku 1522 píše následující:

„Před svým odchodem z komnaty, kde Ignác prožíval své bolesti, se srdcem vojáka, které
mu však bylo vyrváno a místo něho bylo dosazeno srdce mnicha, přísahal, že bude otrokem  
bez svého rozumu, obhájcem a rytířem Marie. Ona byla paní jeho duše a po vzoru oddaných 
rytířů jí okamžitě opravil hrobku v Montserrat. Rozpažil ruce před jejím obrazem a takto ji  
sledoval celou noc. Na důkaz své věrnosti se rozhodl, že nebude jíst a oblékat si nic jiného,  
než to, co jedl a oblékal si podle jeho představ Kristus. Odložil tedy svůj meč, štít a rytířský  
šat a oblékl si černé šaty žebravého mnicha. Duller říká: »Zabalen do špinavých cárů, s že
lezným řetězem a provazem kolem pasu zařezávajícím se do jeho nahého těla, byl cele pokryt  
špínou. Nečesal si vlasy a nestříhal si nehty«, chodil odpočívat na tmavou horu v sousedství  
Manresy, kde byla pochmurná jeskyně, ve které si načas zřídil svůj příbytek. Tam se oddal  
všemu sebetrýznění a umrtvování své svobodné vůle po vzoru poustevníků, o jejichž svatost  
usiloval. Zápasil se zlým duchem, hovořil s hlasy, které slyšel jenom on sám, a postil se tak  
dlouho, až ve své slabosti nakonec upadal do mdlob.

Jednoho dne ho lidé našli před vchodem do jeskyně ležet napůl mrtvého. Sympatizující  
přátelé odnesli Ignáce do města Manresa. Tam Ignác pokračoval ve svém trýznění a umrt
vování stejným způsobem jako o samotě. Byl čím dál tím slabší a jeho narušení těla i mysli již  
silně pokročilo, ale za odměnu dostával mnohem častější vidění, kterými nyní začal být obla
žován. V Manrese bydlel v cele dominikánského kláštera a protože si tehdy plánoval pouť do  
Jeruzaléma, začal se na svatou cestu připravovat celou sérií těch nejpřísnějších trestů. Ranke  
říká: »Bičoval se třikrát denně, o půlnoci vstával a denně strávil sedm hodin na kolenou.« …
V Montserratu sice strávil tři dny vyznáváním hříchů celého svého uplynulého života, ale při  
bližším zkoumání svého života však zjistil, že spoustu hříchů vynechal, a proto v Manrese ve  
zpovědi pokračoval a ještě ji rozšířil. Pokud došel pokoje, bylo to jenom na chviličku. Pocit  
hříchu se mu stále vracel, a to s takovou prudkostí a ostrostí, že se jich nemohl zbavit, až mu  
přicházely na mysl myšlenky na sebevraždu. Šel k oknu své cely a chystal se z něho skočit,  
když vtom ho náhle napadlo, že takový čin by byl jistě urážkou Všemocnému, a proto zvolal:  
»Pane nebudu dělat nic, co by tě mohlo urazit.«

Jednou se probudil jakoby ze sna. »Nyní vím«, řekl si sám v sobě, »že všechny tyto útrapy 
vznikají obviňováním od satana. Zmítám se mezi našeptáváním dobrého ducha, který mně  
chce dát pokoj, a mezi temnými návrhy zlého ducha, který se mě snaží vystrašit. Musím tento  
boj vyhrát. Zapomenu na svůj minulý život. Nebudu již znovu otevírat tyto rány«. K podobné
mu závěru došel dřív i Luther, ale své oči na rozdíl od Ignáce pozvedl k Tomu, kdo nese jeho  
hříchy ke kříži, ke svému Spasiteli Ježíši Kristu a podobně jako námořník, který zakotví loď 
na zmítajících se vlnách o pevnou skálu, dosáhl Luther pokoje, protože svou duši v modlit
bách zakotvil na základě Písma u svého osobního Všemohoucího Spasitele. Ale o Loyolovi  
Ranke píše: »Nejednalo se ani tak o nastolení pokoje v jeho duši jako spíše o jeho rozhodnutí.  
Byl to závěr, ke kterému došel svou zotročenou vůlí, ale nebylo to svobodné přesvědčení, ke  
kterému by byla nevyhnutelně potřeba svobodná vůle. Nepotřeboval na pomoc Písmo, vše  
bylo založeno na otrockém přesvědčení, které získal z okamžitého spojení mezi sebou a světem 
duchů. To by Luthera nikdy neuspokojilo. Luther nepřijímal žádné duchovní puzení, žádná vi
dění a žádná pocitová vzrušení. Podle Lutherova názoru to bylo vše velmi nebezpečné. Luther  
měl jedině prosté, psané, nezpochybnitelné Boží Slovo, o které se vždy plně opíral«.“  (J.A.  
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Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 380–381

1.9   Ignácův okultismus
„Od hodiny, kdy se Ignác rozhodl již více nemyslet na své hříchy, se jeho duchovní obzor,  

jak  tomu sám věřil,  začal  rozjasňovat.  Ustoupily  všechny  pochmurné hrůzy,  vyschly  jeho  
hořké slzy a klášterními síněmi se přestaly ozývat jeho těžké vzdechy. Byl vzat,  jak se do
mníval, do užšího spojení s Bohem. Věřil, že mu byla otevřena nebesa, aby mohl jasněji na
hlédnout  do  Božích  tajemství… Ignác  ke  svému prožitku  však  nepotřeboval  na  rozdíl  od 
Luthera žádnou z knih Písma svatého, ale věřil,  že byl obdařen nade všechny lidi  tím, že  
dostával zjevení určená výhradně jemu samotnému. Pominula hodina jeho skutečné záchrany 
a uprostřed nebeských skutečností a radostí mu byla zavřena vrata milosti a od této chvíle se  
po celý svůj život, již navždy, musel zmítat ve svých fantaziích a snech.

Jednoho dne mu bylo oznámeno, že uvidí osobně Spasitele. Na slíbené zjevení nemusel  
dlouho čekat. Při mši mu byly otevřeny oči a on uviděl v hostii vtěleného Boha. Jaký další dů
kaz by ještě potřeboval pro transsubstanciaci, když viděl celý postup, jak mu byl ukázán? Za
nedlouho potom mu byla stejně zřetelně zjevena Panna. Takových návštěv měl Loyola téměř  
třicet. Jednoho dne, když seděl na chrámových schodech kostela svatého Dominika v Manrese 
a zpíval chvalozpěv Marii, upadl náhle do snu a obdržel symbol nepopsatelného tajemství tro
jice v obraze »tří kláves na jakémsi hudebním nástroji«. Vzlykal radostí, odešel do kostela a  
začal sepisovat první zázrak. Při jiné příležitosti,  když se procházel podél břehu řeky Llo
bregat, která zavlažuje Manresu, posadil se a upřel své oči na proud. Začala se mu zjevovat  
mnohá božská tajemství, kterým podle jeho životopisce Maffeie »mohou jiní lidé jen sotva po
rozumět, a to i po mnohém čtení, bdění a studování.« Tak komplikovaná a složitá byla tato sa
tanská  vidění.  …To  vše  bylo  produktem  zatemněné,  a  přesto  pyšné  a  ctižádostivé  před
stavivosti a zvrácené vůle. Tomu odpovídá i ovoce, které potom přinesla následující tři století.  
V nich se na základě těchto satanských Loyolových prožitků zrodila temná armáda jezuitů.“ 
(J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 381).

„Právě díky vidění,“ říká protestantský učenec Heinrich Boehmer, „začal znovu jíst maso.  
Celá řada vidění mu zjevila tajemství katolických dogmat a pomohla mu opravdově je proží
vat.  Tímto  způsobem meditoval  o  trojici  ve  tvaru  hudebního  nástroje  se  třemi  strunami.  
Tajemství stvoření světa přicházelo skrze »něco« neurčitého a světlého, co vycházelo ze slu
nečního paprsku. Zázračné sestoupení Krista do eucharistie viděl jako záblesky světla prostu
pující svěcenou vodou v okamžiku, kdy ji kněz při modlitbě vyzdvihuje vzhůru. Lidskou po
stavu Krista a svaté Panny viděl v podobě oslnivě bílého těla. A konečně i satana jako hada a  
blikotající útvar podobný zástupu jiskřivých a tajuplných očí.“  (H. Boehmer: Les Jesuites,  
Armand Coli, Paříž 1910, str. 12–13).

Není to počátek dobře známého jezuitského modlářství? Všimněme si hned několika sku
tečností. Ignác se cele oddává snění v době, kdy on sám je zcela psychicky zdeptán, jeho mysl 
je na pokraji  zhroucení a jeho tělo je následkem silného vykrvácení na bojišti naprosto  vy
čerpáno.  Ignácova představivost byla vlečena  morbidním životem „svatých“, jejich sebetý
ráním  a  umrtvováním jejich  vlastní,  přirozené  svobodné  vůle.  Proto  nastupují  horečnaté,  
blouznivé  stavy,  ve  kterých  nemá sílu  se  bránit  proti  žádným duchovním silám.  Stává  se 
pouhou hříčkou v moci těchto sil. Dvakrát přitom přijde málem o život, jeho tělo je zničeno, 
jeho mysl úplně zotročena, jeho svobodná vůle zlikvidována, jeho nervy předrážděné,  živoří  
ve špíně, hnusu, v zimě, jeho zevnějšek je zanedbaný.
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Přesto Ignác plně věří, že tím slouží Bohu. To všechno je ochoten podstoupit, jen aby udr
žel spojení s duchy. Není tu jasný důkaz  bílé magie, jedné z forem spiritismu, kdy svedený 
člověk v domnění, že slouží Bohu, slouží ve skutečnosti  ďáblu a jeho duchům? Nechť si 
čtenář také povšimne, že se jedná o  egyptskou poušť, kde prožívají „svatí“ mniši své zku
šenosti, tedy o okultní území, které je plné uctívání různých bohů od zvířat, přes přírodní živly  
až po slunce a vesmír.

Lze proto více než očekávat, že praktiky, které prováděli  mniši v Egyptě, povedou k ta
kovým duchovním prožitkům, které budou mít vždy okultně mystický charakter, byť i třeba v 
křesťanském plášti. Vždyť co jiného je vidění o vtělení boha při transsubstanciaci než okultní  
mysticismus a  egyptský článek víry o vtělení boha slunce do Slunce, o  vtělení boha řek do 
Nilu, o  vtělení boha žab do posvátné žáby  apod. A je to stejné jako i v  indickém okultním 
učení o vtělování bohů do zvířat a nebo do lidí, či do stromů nebo do hor a nebo o převtě
lování  duše.  Všechna tato  ďábelská  okultní  dogmata mají  stejného ducha.  A tito  ďábelští 
duchové se také plně starali o duchovní prožitky Ignáce z Loyoly a předkládali mu svá vidění, 
aby byl schopen uvěřit okultním článkům víry římskokatolické církve a po celý svůj život je se 
vší zuřivostí hlásat, obhajovat a tvrdě za ně bojovat.

Profesor bonnské univerzity Dr. H. Boehmer dodává, že hluboký význam dogmat byl Loy
olovi zjeven jako „zvláštní přízeň shůry“, a to prostřednictvím jakéhosi  transcendentálního 
tušení. „Mnoho z tajemství víry a vědy mu bylo najednou jasné a později tvrdil, že v těchto  
krátkých okamžicích se naučil více než za celá svá studia. Avšak nikdy nedovedl vysvětlit, co  
bylo těmito zjeveními, která mu byla v okamžiku úplně jasná. Zanechal pouze mlhavou před
stavu, pocit něčeho zázračného, jako by se v tom okamžiku stal jiným člověkem s jinou inte
ligencí.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 12–13).

Takový tajemný neboli  okultní  mysticismus je důsledek  nervové poruchy a odpovídá to 
prožitkům kuřáků opia nebo uživatelů hašiše – zvětšení a rozšíření vlastního já –, odpovídá to 
představě vznášení se nad realitou, jakýmsi mlhavým zářivým senzacím, které připomínají 
pouze jakési omámení. A chce-li druhý, střízlivý člověk takovým tajemným zázrakům narko
mana porozumět, pak musí použít stejných prostředků jako narkoman sám, tedy opiátů. Bez 
nich není nikdy schopen proniknout do tajemných představ fantazie a zdánlivě jim porozumět. 
A tak je tomu i v případě mystických vidění Ignáce z Loyoly. Pokud se člověk nedostane pod 
stejného ďábelského ducha jako on sám, nemůže nikdy pochopit ani jedno z jeho okultních 
vidění.

1.10   Ignác, Luther a Erasmus
Proč však těmto okultním viděním nepodlehl mnich  Luther,  současník  Ignáce? Vždyť i 

Luther byl vystaven satanským útokům na svou psychiku a nervovou soustavu. Proč neuvěřil 
Loyolovým okultním dogmatům, kterými podporoval pravdivost článků víry římskokatolické 
církve? Protože Luther místo katolicky pojatého „Života svatých“, života mnichů v egyptské 
poušti, studoval svaté Písmo neboli Bibli svatou a svou víru neopíral o vidění, ale o jasné vý
roky apoštolů a proroků. Na základě Písma odhalil, z jakého ducha jsou tato Loyolova vidění 
a stále před nimi varoval.

A podobně i  Erasmus Rotterdamský, další  Loyolův současník, filozof, který také neustále 
preferoval  Písma a  neúnavně nabádal  církevní  sněmy,  koncil  i  jednotlivé  biskupy mnoha 
zemí, aby nebránili překladům Bible do mateřských řečí evropských národů, až mu to vyneslo 
krutou mučednickou smrt. Ve svém teologickém a filozofickém učení se odkazoval na Starý a 
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Nový Zákon jako na jediný, autoritativní zdroj pravdy a správného chápání všech duchovních 
zkušeností.  Nevěřil  žádnému pocitovému vzrušení  ani  žádnému hnutí,  které  je  provázelo. 
Luther a  Erasmus na základě svých osobních prožitků znali a kázali, že víru nelze nahradit  
žádným pocitem a že víra musí být živena jedině z  Božího Slova neboli z Bible svaté a ne 
z pomíjivých pocitů či snad z mlhavých, nervově vzrušujících vidění.

1.11   Ignácova vidění a porovnání s Biblí
Blažená  vidění a „osvícení“ byla  mystikovi Loyolovi neustálým zdrojem zázraků po celý 

jeho život.
„Nikdy nepochyboval o reálnosti těchto zjevení. Honil satana s holí v ruce, jak by to mohl  

dělat  se zaběhlým psem. S Duchem svatým mluvil  stejně, jako by mluvil  s nějakým jiným 
člověkem. Pro všechny své plány si žádal souhlas Boha, Trojice a Madony a když se před ním  
objevili, tryskaly mu z očí slzy radosti. Při těchto příležitostech zakoušel nebeskou blaženost.  
Nebesa před ním byla otevřená a viděl a vnímal Boha ve všech jeho třech postavách.“  (H.  
Boehmer: Les Jesuites, str. 14).

Není to dokonalý příklad halucinací? Právě tohoto vnímatelného a viditelného Boha budou 
duchovní  synové Loyoly neustále  nabízet  světu – ne pouze z  politických důvodů,  tím,  že 
spoléhají na hluboce zakořeněný sklon k modlářství v srdci každého člověka, kterému chtějí 
zalichotit – ale také z přesvědčení, protože si jsou svým učením naprosto jistí. V Tovaryšstvu 
Ježíšovu od samého začátku převažoval  středověký mysticismus a bude převažovat neustále, 
ať má podobu jakoukoliv.

Kdyby Iñigo z Loyoly četl v Písmu a své duchovní zkušenosti by prověřoval Písmem, mu
sel by dojít k jasným výrokům o tom, že „Boha nelze spatřit a žádný z lidí jej nemůže nikdy  
vidět, neboť on přebývá ve světle nepřistupitelném“ (1. epištola Pavla k Timoteovi 6. kap., 16.  
verš) a „sám je ohněm spalujícím“ (Epištola Pavla k Židům 12. kap., 29. verš), je „oheň sží
rající“ (5. kniha Mojžíšova, 4. kap., 24. verš a 9. kap., 3. verš), a kdyby kdokoliv z lidí Boha 
spatřil, okamžitě by zahynul (2. kniha Mojžíšova 33. kap., 20. verš). Právě z těchto důvodů 
„Boha nikdo nikdy neviděl“ (Evangelium Jana 1. kap., 18. verš), „aniž viděti může“. Na zá
kladě toho by pak musel Loyola dojít k jasným závěrům, že to nebyl Bůh, koho viděl, ale pou
ze jeho největší imitátor a odpůrce s celou svojí družinou odpadlých andělů.

1.12   Ideál jezuitů
Společnost jezuitů je stále velikým animátorem. Předstírá, že má v úmyslu pozvednout in

telektuální úroveň a vzdělanost celého světa. Záměrně tento svůj úmysl vystavuje na odiv, aby 
jej každý viděl. Jejich  základní axiom zní: „Všechny věci všem lidem.“ Tím odůvodňují své 
počínání  a  používají  k  tomu  umění,  literaturu,  vědu  i  filozofii.  Jsou  to  však  chytrácké 
prostředky, pouhé sítě k chytání duší. Ve skutečnosti se jedná o pohodlné požitkářství.

Tento řád nezná žádnou oblast, kde by nemohl dál pracovat na oslabení lidstva, podněcovat 
ducha a vést vůli k tomu, aby se jim vzdala a navrátila se k dětinské a poklidné zbožnosti. A 
právě takto pod rouškou umění, literatury, vědy, hudby, filozofie a míru pak pracují na vytvo
ření „Božího království“ podle svého vlastního ideálu: Veliké stádo pod berlou Svatého otce. 
Zdá se to velmi podivné, že by mohli vzdělaní lidé mít tak anachronický ideál, a přesto je to 
nepopiratelný fakt. Potvrzuje to často opomíjenou skutečnost, že v životě ducha mají převahu 
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pocity. Kromě toho stále platí to, co řekl již Kant, a sice, že každá filozofie není ničím jiným 
než vyjádřením temperamentu a charakteru daného filozofa.

Dáme-li  stranou jednotlivé metody, zdá se,  jak píše profesor katolické teologie v Mni
chově, J. Huber, že mezi jezuity panuje víceméně jednotný jezuitský „temperament.“ „Směs 
zbožnosti a diplomacie, asketismu a světské moudrosti, mysticismu a chladné kalkulace. Ta
kový byl i charakter Ignáce z Loyoly, a je to i poznávací znamení jeho řádu.“ (J. Huber: Les  
Jesuites, Sandoz et Fischbacher, Paříž, 1875, str. 127).

Iñigo z Loyoly je jeden z nejsilnějších představitelů mnicha – vojáka, jakého kdy katolický 
svět zplodil.  Ze všech zakladatelů katolických řádů je to pravděpodobně ten jediný, jehož 
osobnost zanechala v mysli a chování jeho učedníků a následovníků ta nejsilnější znamení. 
Vliv této osobnosti je ve všech dobách tak veliký, že právě proto  jsou si Loyolovi učedníci 
velmi podobní, a to natolik, že je lze poznat již na první pohled podle jejich zevnějšku. A 
nejen to,  ale  je také možné je  rozpoznat  i  podle  shodné gestikulace,  shodného mluvení a 
shodného jednání, neboť si jsou dokonce  podobní i fyzicky a duševně. Dodnes je to jakási 
jejich „ochranná známka“ a „vysvědčení“ za jejich čtrnáctileté učednictví a pak trvalé půso
bení v Loyolově řádu.

Folliet v katolických novinách:  La Croix z 31.7.1956 tuto skutečnost zpochybňuje,  ale 
mnoho dokumentů dokazuje neměnnost člověka typu „jezuity“. Nejvtipnější z těchto svědec
tví najdeme v Guimetově muzeu. Na zlatém pozadí plátna z 16. století zobrazil japonský umě
lec se vším humorem své japonské rasy vylodění Portugalců,  a to hlavně synů z Loyoly, na 
japonských ostrovech. Vtipnost tohoto milovníka přírody a zářivých barev vyplývá právě ze 
způsobu, jakým vykreslil dlouhé, černé stíny jezuitů vyloďujících se právě na břeh s truchlivý
mi obličeji, na nichž ztuhla veškerá arogance jejich fanatického panovníka. Všichni si mohou 
povšimnout podobnosti mezi touto prací orientálního umělce z 16. století a například prací 
Daumiera z roku 1830.

Každý jezuita si volí právě tento řád především na základě přirozených předpokladů. Sku
tečným „synem“ Loyoly se však stává až po přísných zkouškách a systematické výchově, která 
netrvá méně než 14 let.

Tímto způsobem již 400 let trvá paradox tohoto řádu: Je to řád, který se snaží být „intelek
tuální“, přitom však v rámci římskokatolické církve i společnosti vždycky byl a je stále  za
stáncem nejpřísnějších dogmatických a mystických opatření.
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Kapitola 2

Duchovní cvičení

2.1   Rok 1523 – Ignácovy kroky na Izrael
dyž konečně nadešla chvíle, aby  Ignác opustil  Manresu, nedovedl odhadnout, jaký 
osud ho čeká, a měl proto opět úzkostné stavy plné obav z budoucnosti. V žádném 

případě však neprožíval úzkost a obavy o svou vlastní spásu, kterou si byl podle svého vlast
ního mínění více než jist.

V březnu (některé zdroje uvádějí, že už v únoru) 1523 se vydal do Svaté země ne jako 
poutník, ale jako misionář, i když si jídlo obstarával žebráním. Předsevzal si, že v Jeruzalémě 
bude místo jeho apoštolátu a že na katolickou víru obrátí celou Palestinu.

V Barceloně nasedl na loď a 20. března se vylodil v  Gaetě. Odtud došel pěšky do Říma, 
kde strávil velikonoce a získal od papeže povolení k pouti do  Jeruzaléma. Tam po mnoha 
dobrodružstvích dorazil 1. září (někteří píší, že 4. září), a to jen na chvíli, protože musel hned 
odjet nazpátek na příkaz  františkánského arcibiskupa, který nerad viděl, že vratký mír mezi 
křesťany a Turky je ohrožen misionářovým nevhodným novověrectvím.

Františkáni totiž  jako jediní  směli  tehdy pod vládou mohamedánů pečovat  o  posvátná 
místa a když jim Loyola odevzdal papežovy doporučující listy a sdělil jim svůj záměr, že chce 
ve Svaté zemi trvale zůstat a zřídit si zde svůj apoštolát, nařídil mu františkánský provinciál v 
Jeruzalémě, aby na základě papežských směrnic co nejdříve Izrael opustil a spolu s ostatními 
poutníky se zase vrátil domů. Tím byl rychle vyveden ze svých iluzí.

Misionář  Loyola nechápal přístup  františkánů a stále se na základě doporučujících listin 
dožadoval povolení natrvalo v Palestině zůstat. Na základě prvních zpráv o jeho kázání nové
ho učení byl navíc ještě podroben přísné teologické zkoušce, při které provinciál františkánů 
nalezl v Loyolovi takovou nevědomost v náboženských věcech, že mu už více nedovolil nejen 
v Palestině kázat, ale ani se volně pohybovat po městě a až do svého odjezdu byl přísně hlí
dán.

Historik J.A. Wylie o tom všem píše těmito slovy:
„K zázrakům, které byly Ignácovi ukázány ve zvláštním zjevení, patří vidění o dvou velkých 

táborech. Střed jednoho byl umístěn do Babylonu a nad ním se vznášel temný prapor knížete  
temnosti. Nebeský Král vztyčil svou korouhev na hoře Sion a svým ústředím učinil Jeruzalém.  
Loyola byl vyvolen, jak se sám domníval, aby se stal jedním z hlavních kapitánů ve válce, její
miž symboly byly tyto dva tábory a jejíž výstroj předčila všechny předchozí války. Toužil po
stavit se do ohniska děje. Cesta k němu byla zdlouhavá. Musel překonávat široké oceány a  
pochmurné pouště, musel míjet nepřátelské kmeny. Měl však železnou vůli, bezmezné nadšení  
a co víc – božské povolání – neboť tak se mu to v jeho poblouznění jevilo. Bez haléře se proto  
v roce 1523 vydal na cestu do Barcelony a cestou žebral o chleba. Tam nastoupil na loď, kte
rá ho dopravila ke břehům Itálie. Potom cestoval pěšky a po dlouhých měsících a nespo
četných útrapách bezpečně vstoupil do jeruzalémských bran. Ale přijetí, které ho čekalo ve 
»Svatém městě« nebylo takové, jaké si vysnil. Cáry jeho šatů a nečesané vlasy, které téměř za
krývaly jeho pohublý obličej, šly špatně dohromady se vznešeným záměrem, který ho do těchto  
míst přivedl. Loyola doufal, že on sám dokáže to, co se nepodařilo uskutečnit mocnou silou  
křižáckých vojsk. Představený římskokatolické církve v Jeruzalémě v něm viděl spíše žebravé

K
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ho mnicha než bojovníka. (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str.  
382).

2.2   Rok 1524 – návrat z Izraele rovnou do školy
Zklamaný misionář se vracel v lednu přes Benátky, Janov a Barcelonu. V každém městě se 

nějaký čas pozdržel a došel k poznání, že musí nutně absolvovat teologická studia, aby mohl 
provádět duchovní činnost.

V Barceloně začal proto ve svých 33 letech studovat latinu. Dva roky se zde spolu s osmi a 
devítiletými žáky učil latinské gramatice a po dvou letech pak začal studovat v Alcale na ar
tistické fakultě logiku, fyziku a filozofii. Dialektiku studoval podle Dominga de Soto, fyziku 
podle  Alberta Velikého a  mistra sentencí  Petra Lombarda.  V  Alcale také pokračoval  mezi 
dobrovolnými posluchači se svou „péčí o duše“ a začal dávat Duchovní cvičení neboli Exerci
cie, které nadchly zvláště tři mladíky jménem Callisto de Sa (píše se o něm v Ignácově dopise 
ze dne 6. prosince 1524 Iñés Pascualové), Juan de Arteaga a Lope de Cáceres. Stále se živil 
žebráním a věnoval se i ošetřování nemocných.

Už v Barceloně se věnoval Duchovním cvičením pro druhé, ale velký důraz kladl na výklad 
katechismu a na kázání. A to činil s takovou horlivostí, že přitom málem přišel o život. Jednak 
jeho chaotická a extatická kázání vzbudila odpor františkánů a dominikánů a pak se také od
vážil zasahovat i do vztahů v ženském klášteře.

Tento klášter se nacházel za  Barcelonou. Řeholní kázeň v něm byla uvolněna natolik, že 
sestry u sebe v klauzuře přijímaly mladé ctitele. Ignác to zjistil a začal s úspěchem klášter re
formovat. Po jeho domluvách a kázáních změnily sestry svůj dosavadní styl života a kázeň a 
své amanty přestaly přijímat. Rozhněvaní ctitelé, kterým tak Loyola překazil zábavu, mu pří
sahali pomstu. Najali dva maurské sluhy, kteří si na Loyolu a na jeho pomocníka počkali a oba 
tak zbili, že kanovník Antonio Pujala na místě zemřel a Ignác ještě dlouhý čas zápasil o svůj 
život.

V  Alcale se  proto více věnoval  Duchovním cvičením a  mnohá shromáždění  pořádal  už 
tajně, neboť jeho horlivost v Barceloně pochopitelně neušla pozornosti inkvizice, která začala 
Loyolu sledovat. Největší pozornost budila právě Duchovní cvičení, která Loyola dával každé
mu, kdo o ně projevil zájem. Nakonec bylo mladých lidí tolik, že pro ně musel organizovat 
tajná shromáždění mimo město, aby unikli pozornosti inkvizice. Na těchto tajných shromáždě
ních směly ženy jako výraz své přirozené zbožnosti zpívat jen pochmurné zpěvy. Z toho mů
žeme poznat, jak těžká byla  aplikace Ignácových náboženských metod, které už tehdy měly 
ducha ponurosti.

Loyola o této době sám řekl, že „bylo mnoho osob, které došly poznání duchovních věcí a  
zalíbení v nich, ale že vzbuzoval mnoho pobouření mezi lidmi zvláště pro veliký nával, který 
býval, kdekoliv vykládal katechismus.“ (M. Kyralová: Ignác z Loyoly, Praha, 1992, str. 21).

2.3   Rok 1527 – Loyolova Duchovní cvičení ve Španělsku
Horlivá teologická propaganda a zvláště Duchovní cvičení – Exercicie – brzy vzbudila zvě

davost a posléze i podezření inkvizitorů také v Alcale. „V dubnu 1527 vsadila inkvizice Ignáce 
do vězení na základě obžaloby z kacířství.  Vyšetřovaly se podivuhodné příhody mezi jeho  
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stoupenci, podivná tvrzení obžalovaného o zázračné moci, ke které mu pomáhá jeho zdržen
livost, a dále jeho abnormální teorie o rozdílu mezi smrtelnými a odpustitelnými hříchy. Tyto  
teorie byly neobyčejně přitažlivé pro jezuity následujících epoch, kteří se vyžívali v překru
cování pravdy.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 21–22, 25).

Začala řada výslechů a procesů, kterým byl pak  Ignác podrobován od církevní vrchnosti 
neustále až do založení řádu. V pozdějším dopise portugalskému králi Janu III. z 25. března 
1545 vypočítává Ignác celkem osm takových procesů před inkvizicí.

Nejdříve se z  Toleda dostavili dva inkvizitoři a začali o Ignácovi, jeho Exerciciích a jeho 
druzích shromažďovat informace. Vyslýchali osoby, u kterých bydlel, a vyptávali se na jeho 
učení. Pak se vrátili,  aniž s  Ignácem vůbec mluvili,  a dokončení procesu ponechali  vikáři 
Juanu Rodríguezovi de Figueroa. Ten si podezřelé předvolal a nařídil jim, aby si pro příště 
obarvili šaty na černo a jejich přívrženci na tmavohnědo. Dále jim nařídil nosit obuv a proza
tím je propustil, neboť v Exerciciích nenašel nic, co by pobuřovalo katolické vyznání.

Přesto byl Ignác stále veden jako podezřelý ze šíření nového učení. Vzápětí na to vyplavala 
na povrch jedna událost, ve které měl  Loyola údajně ovlivňovat ženu ve vyšším postavení, 
aby ho v náboženských věcech na slovo poslouchala. A to byla poslední kapka.  Ignác byl 
uvězněn na 42 dnů, ale pak byl náhle uznán nevinným a propuštěn.

Při propouštění bylo jemu i jeho druhům pod hrozbou exkomunikace zakázáno pořádat 
shromáždění, veřejně kázat a poučovat z katechismu. Odjel tedy do Salamanky (Salamanque), 
aby tam brzy začal stejnou činnost. Podobná podezření mezi dominikánskými inkvizitory, jako 
tomu bylo už dříve, ho vedla za dva týdny po příjezdu znovu do žaláře. Po 22 dnech vězení v 
okovech  byl  propuštěn,  aby znovu  odevzdal  dominikánským inkvizitorům a  soudcům svá 
Duchovní cvičení k posouzení. Také jim musel předvést způsob a obsah svých kázání a musel 
podat kompletní vysvětlení ke svým Exerciciím.

I přes podezření z šíření nového učení však nakonec vyvázl bez inkvizičního trestu, pouze s 
podmínkou, že upustí od vymezování a určování, co je smrtelný hřích a co je hřích všední a 
nesmrtelný a že se nebude teologicky veřejně projevovat, dokud nedostuduje a neobdrží titul. 
To ovšem Ignácovi znemožňovalo kdykoliv poskytnout Duchovní cvičení a vedení při těchto 
Exerciciích. Rozsudek tedy odmítl přijmout s tím, že bude toto nařízení respektovat jen tehdy, 
bude-li v dosahu pravomoci soudu, ale jinak ne. Musel tedy ze španělské Salamanky odejít.
Ironií osudu je to, že ten, který později převezme žezlo inkvizice od dominikánského řádu, kte
rý jako první přišel s myšlenkou nejstriktnější vnější kontroly činů, myšlení, svědomí a víry 
v papeže a v římskokatolickou církev ve 12. století formou zpovědi až po různé varianty pro
cesů,  si  sám  na  sobě  v malém  prožil  podezření,  vyslýchání  a  věznění  od  těch  samých 
inkvizičních úřadů, pomocí nichž bude jeho řád sám jednou vládnout.
Další ironií osudu je to, že v roce 1527, kdy římská stolice již deset let bojuje se zřetelnými 
projevy jasně definovaného protestantismu ve střední Evropě a začíná v tomto boji pomalu 
prohrávat, nepoznává v Duchovních cvičeních jeden z nejúčinnějších budoucích nástrojů kato
licismu sloužícího ke stvoření a výchově nejreakčnějšího a nejmocnějšího řádu Vatikánu vů
bec s nejúčinnější obranou proti reformaci, jaká se kdy objevila a má snahu tuto ignaciánskou 
spiritualitu udusit již v samotném počátku.
A nakonec další  ironií  osudu je  ten fakt,  že  právě v roce 1527, přesně 6.  května zahajují 
vojenské jednotky císaře Karla V. útok na Řím, který se podaří a dochází k jeho destrukčnímu 
rabování, plenění, vandalismu, násilnostem, krádežím a likvidaci jak města tak i římských 
soch, obrazů, fresek a dalších uměleckých děl.  Obyvatelé byli mučeni, byli jim usekávány 
končetiny a byli hromadně znásilňováni. Po celé Evropě se ještě dlouho vyprávělo o hrůzách, 
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které město  Řím tehdy postihlo a jak řeka  Tiber tekla rudá jako krev. Devastace a plenění 
Říma tehdy otřáslo celým západním světem. Řím, centrum papežské moci a římskokatolické 
svrchovanosti nad všemi katolíky ve světě, se stalo mrtvým městem. Papež se ukrýval za zdmi 
Andělského hradu a papežská kurie a úřady byly rozprchnuté po celé Evropě a nefungovaly. 
Řím byl totálně paralyzován, ochromen a nechybělo moc, byl by zahynul zcela. A právě v tuto 
nejbeznadějnější chvíli se na scéně světových dějin objevuje Ignác z Loyoly s nabídkou nejen 
na záchranu celého papežského systému a učení, ale i na jeho posílení a přivedení zpět k ob
rovské nadnárodní moci. Chybělo velmi málo, a tato nabídka by byla bývala nikdy nedošla 
své realizace.

2.4   Rok 1528 – Loyolova Duchovní cvičení ve Francii
Loyola se pro hrozbu  inkvizičních výslechů vydal do  Paříže, kam dorazil 2. února 1528, 

aby dokončil svá studia na koleji v Montaigu. Napřed bydlel v penzionu a pak ve špitále sv. 
Jakuba. Podle svých zvláštních metod se snažil získávat pro svá učení ostatní studenty, kteří 
pak začali místo k lektorovi koleje houfně chodit na různá Loyolova shromáždění a na jeho 
Duchovní cvičení, což mu znovu způsobilo nesnáze s tamější inkvizicí, která ho donutila najít 
si v Paříži novou kolej.

Začal být tedy ještě opatrnější a své působení a vliv na mladé lidi ještě více zakryl pod ofi
ciální roušku. Nabádal, aby se studující mládež rozhodla sloužit nemocným ve zdejším špitále 
a sám jim v tom byl velikým příkladem. Tím získal uznání všech, kteří ho podezíravě sledova
li a otupil tak ostří jejich podezíravosti, neboť zdravotní a humanitární pomoc byla u všech 
vysoce ceněna. Jedině tak mohl na studenty nepozorovaně a nekontrolovatelně působit a vy
bírat  si  ty,  kteří  se  jím  pak  nechali  snadno  ovládnout.  Celkem takto  získal  devět  nejod
danějších mladých lidí, z nichž šest vytvořilo později jádro nového spolku, který však ještě 
neměl oficiální povolení od papeže.

Se svými šesti tajnými přáteli z nové i předchozí koleje se setkával pouze za nejpřísnějších 
opatření.  Tito  Loyolovi kolegové jeho učení  a hlavně  Duchovní cvičení přijímali  s  neoby
čejným nadšením. Byli to:  Faber (neboli také  Savoyard Peter Lefévre), narozen 13. dubna 
1506 ve vesnici Villaret, dále Španělé: František Xaverius z Navarry (nebo také: Francisco de 
Jassu y Xavier de Navarra) pocházející ze starobylé šlechtické rodiny, Jakub Lainez,  Alfons 
Salmeron, Mikuláš Bobadilla a Portugalec Simon Rodriguez de Osevedo (jiné zdroje uvádějí: 
de Azevedo), z nichž dva, Salmeron a Lainez, se později stali v Evropě vysoce oceňovanými 
přírůstky.

Všichni si vykonali Exercicie téměř bez Loyolovi pomoci sami, pouze v kritických okamži
cích potřebovali při cvičeních  Loyolův osobní vliv a jeho vedení, aby z vidění nebo slyšení 
byly včas vytrženi zpět do reality. Současně s tím museli správně prožít jeho vlastní filozofie a 
myšlenky, které v Exerciciích napsal. Každý se však těmto Exerciciím oddal v jiném čase a za 
jiných okolností. Xaverius například dlouho vzdoroval a nechtěl mít s Loyolovým spolkem a s 
Loyolou samotným nic společného. Lákalo ho však tajemství, které všechny obklopovalo a 
sdružovalo kolem  Duchovních cvičeních. Nakonec i on podlehl jejich tajemnému kouzlu a 
Loyolově o patnáct let starší osobnosti, které se nakonec plně podřídil.
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2.5   Rok 1534 – vznik a zasvěcení Loyolova tovaryšstva
S těmito lidmi pak Loyola uzavřel v sobotu 15. srpna 1534, tedy v den nanebevzetí Panny 

Marie, v podzemní kapli montmartresského chrámu zasvěceného Marii – Notre Dame – po
blíž Paříže spolek, který zpečetili mší pod vedením Fabera a slavnostním slibem, že až skončí 
studia budou se věnovat ošetřování nemocných v Jeruzalémě a že v Palestině založí misii s 
cílem obrátit vyznavače islámu na křesťanskou víru.

Tato malá skupinka se pak stala jádrem pozdějšího oficiálního řádu Tovaryšstva Ježíšova a 
tento slib pak obnovovala vždy každým rokem přesně 15. srpna.

Po vykonání prvního slibu a zpečeťující mše, kterou celebroval  Petr Faber jako jediný 
kněz tohoto spolku, se všichni dohodli na tom, že se po ukončení studií v roce 1537 v lednu 
sejdou v Benátkách, odkud odejdou do Říma a dále pak všichni do Palestiny.

2.6   Rok 1535 – Loyola u příbuzných ve Španělsku
Následujícího roku 1535 se  Ignác,  posílen svým misijním úspěchem mezi  mladými ve 

Francii, odebral do Španělska, aby tam položil základy svého učení a svých Exercicií a aby se 
zotavil  ze svého tvrdého  asketického způsobu života,  kdy byl zmořen dlouhými posty, bi
čováním,  sebetýráním,  mnohými záněty, horečkami a totální podvýživou. Současně  Loyola 
plánoval, že zde vyřídí i nějaké soukromé záležitosti svých tří španělských kolegů – tovaryšů.

Ve  Španělsku pobýval  hlavně  v  rodné provincii  Guipúzcoa,  kde  se  snažil  působit  pře
devším mezi mládeží a mezi chudými lidmi. Prošel celý svůj rodný kraj a také všechna místa, 
kde předtím působil jako voják. Usilovně se snažil smazat svoji hříšnou minulost a lidem se 
představit jako nový člověk s novým životním cílem a s novými životními plány. Pohrdal neu
stále se opakujícími nabídkami současného pána z Loyoly, svého bratra Martína García, aby k 
němu přijel a bydlil a stravoval se u něho na hradě. Loyola chodil od vesnice k vesnici, žebral 
jídlo a byl ubytován ve špitále sv. Magdaleny. Pro pána z Loyoly tím vznikla velice nepříjem
ná společenská situace, zvláště když se lidé dozvěděli, že  Iñigo odmítl nejen bydlení, ale i 
stravování a sám přitom žebrá. Ignác si toho ale nevšímal. Chodil po Azpeitii, kázal, poučoval, 
teologicky diskutoval a vyučoval katechismu, zvláště mezi mládeží a dětmi.

Po třech měsících působení mezi chudými lidmi, na podzim roku 1535 se Loyola odebral 
do Itálie. Připlul do Janova a v Bologni chtěl studovat teologii. Ovšem znovu se mu projevily 
zdravotní potíže, a proto se koncem roku 1535 odebral do Benátek, kde strávil celý další rok 
1536 dáváním Exercicií několika kněžím i mladým studentům. Mezi Exercitanty byl například 
i španělský kněz  Diego de Hoces z Malaqui, který se později stal osobním rádcem papeže 
Pavla IV.

2.7   Rok 1536, 1537 – Loyola v Itálii a jeho plány
Začátkem ledna 1537 se všichni Loyolovi přátelé skutečně v Benátkách s Loyolou sešli tak, 

jak si slíbili.  Navíc sebou přivedli tři  nové přátele. Tato skupina vyšla z  Paříže pěšky a v 
krutých mrazech šla celkem 54 dnů. Cesta byla navíc ztížena válkou, která vypukla mezi 
Francií a císařem Karlem V.

Ovšem největší událostí těchto let nebyla válka, ale boj proti vzmáhající se reformaci. Do 
tohoto  boje  se  pustili  i  teologové na  pařížské  Sorbonně.  Vystupovali  a  kázali  proti  učení 
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Luthera,  Zwingliho,  Kalvína,  Husa,  Jeronýma a dalších reformátorů a chtěli toto nové učení 
úplně zničit a zesměšnit. „Boje proti protestantismu se aktivně účastnila inkvizice, na jejíž  
příkaz se pálily knihy autorů, jejichž myšlenky se rozcházely s učením katolické církve. Loyola  
nabyl v Paříži přesvědčení, že katolická církev je ve zlé situaci a že papežskou moc může za
chránit jen nový řád.“ (L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu, Praha, 1984, str. 11.).

A tato myšlenka nového řádu dala Loyolovi podnět k dennodennímu uvažování a rozjímání 
během ročního pobytu v Benátkách. Stále více v něm sílilo přesvědčení, že musí proti refor
maci založit  svůj bojovný řád. Došel k přesvědčení, že tím naplní jedno ze svých dřívějších 
vidění o dvou táborech a  sobě jako jednom z největších kapitánů, který se staví jako  voják 
Kristův do boje proti zlu.

Se svým plánem seznámil i své přátele, kteří právě přišli z  Francie a kteří se touto myš
lenou nechali nadchnout a strhnout, zvláště když  Ignácovi vyprávěli, co všechno  Sorbonna 
musí proti reformaci dělat, aby katolická věrouka zůstala jedinou a autoritativní.  Loyola jim 
při tom několikrát připomínal své  vidění a nyní, při společném rozhovoru, došel k přesvěd
čení, že je čas, aby všichni vidění naplnili. Museli však počkat na příhodnou dobu, neboť bylo 
třeba požádat  papeže o povolení  nového řádu.  Ten byl však nyní zaneprázdněn válečným 
konfliktem a nikoho nepřijímal.

Skupinka musela proto počkat až do velikonoc, kdy si napřed z opatrnosti chtěli od papeže 
vyprosit pouze svolení ke vstupu do Svaté země. Teprve když by byl papež ochotný, chtěli ho 
požádat o povolení nového řádu.

Družina se tedy vydala do Říma. Odešli bez Ignáce, který raději zůstal v Benátkách, neboť 
se obával, že by svou přítomností způsobil přátelům mnoho problémů. „Magistrům z Paříže  
se u papeže dostalo laskavého přijetí. Získali nejen toužené povolení, ale dokonce jim papež  
přispěl 60 dukáty na cestu. Zároveň je vybavil listinou s povolením, aby ti z nich, kteří ještě  
nebyli  kněžími,  mohli  obdržet kněžské svěcení  od kteréhokoli  biskupa a kdykoli.  Na konci  
května byli již zpět v Benátkách.“ (M. Kyralová: Ignác z Loyoly, str. 31).

Povolení ke kněžství  bylo využito  ještě v  Benátkách dne 24.  června 1537. „Zatímco v  
Benátkách vyčkávali, rozhodl se Ignác s přáteli použít římského povolení a nechat se vysvětit.  
Biskup z Arbe, Vincenc Negusanti, udělil v soukromé kapli v Benátkách kněžské svěcení Igná
covi, Bobadillovi, Codurovi, Xavierovi, Lainezovi a Rodriguezovi; Salmeron byl vysvěcen na  
jáhna; na kněžské svěcení musel počkat do října, až dovrší předepsaný 22. rok věku.“(M. 
Kyralová: Ignác z Loyoly, str. 31).

2.8   Loyolova oblast působení
Na této etapě Loyolova života je dobré si povšimnout skutečnosti, že Loyola nejvíce vyhle

dával mládež, studenty, děti a nebo kněze. V kolektivu takových lidí se mu pracovalo vždy 
nejlépe. Děti ještě totiž nemají dostatečně vyvinutý cit pro to, aby na sobě rozpoznaly cizí vliv 
z jiné osoby, mládež je zase chtivá poznání a ochotná si všechno vyzkoušet na vlastní nebez
pečí, kterého se vůbec nebojí, a navíc je schopná přijímat jakékoliv pronikavé, nové učení, ať 
má jakéhokoliv ducha. Kněží jsou zase natolik ukáznění a svou církví znásilnění, že ani v nej
menším necítí potřebu protestovat, když je jim zasahováno do jejich svědomí a když je jim 
diktováno, co mají a co nemají dělat. A přesně všech těchto atributů Ignác z Loyoly plně pro 
svůj záměr využíval.

Co měl v sobě Loyola zvláštního, že to velmi silně přitahovalo všechny tyto skupiny lidí ke 
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starému studentovi? Byl to jeho ideál a osobní vliv na každou citlivou duši. Ovšem to by ne
stačilo. Byl to také malý talisman, který u sebe stále nosil – knížka, ve skutečnosti úplně nepa
trná knížečka, která bez ohledu na svou útlost patří mezi knihy, které výrazně ovlivnily osud 
lidstva. Byla vytištěna už tolikrát, že nelze ani zjistit počet výtisků. Stala se také předmětem 
více než 400 komentářů. Je to učebnice jezuitů a zároveň shrnutí dlouhodobého vnitřního vý
voje jejich mistra. Jsou to právě ona  Duchovní cvičení,  Exercicie, kterými  Ignác dosahoval 
přesně toho, co potřeboval. (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 25).

H. Boehmer později o této metodě ovlivňování řekl: „Ignác pochopil mnohem lépe než 
kterákoli z vůdčích postav minulosti, že nejlepším způsobem, jak dovést člověka k určitému 
ideálu, je ovládnutí jeho představivosti. »Prostupujeme ho duchovními silami«. Příliš pozdě si  
však takový člověk uvědomí, že je velmi obtížné je odstranit. Jsou to síly trvalejší než všechny  
nejlepší zásady a učení. Tyto síly mohou kdykoliv znovu vystupovat na povrch. Někdy zůstáva
jí po celá léta bez povšimnutí, ale najednou jsou tak diktátorské, že vůle člověka není schopna  
ani v nejmenším protestovat a poddává se jejich neodolatelnému nutkání.“ (H. Boehmer: Les  
Jesuites, str. 34–35).

A v takovém stavu pak musí být všechny „pravdy“ katolického dogmatu nejen promedi
továny, ale také prožity a procítěny každým člověkem, který se oddal těmto Cvičením (Exerci
ciím) za pomoci „duchovního rádce“. Jinými slovy musí pochopit a znovu prožít mysterium s 
co největší možnou intenzitou. Citlivost kandidáta se zvyšuje natolik, nakolik jej tyto síly po
stupně pronikají. Číme více je kandidát prostoupen okultním východním mysticismem a Loyo
lovým duchem, tím je citlivější a tím intenzivněji prožívá mysterium Duchovních cvičení. Ne
chat se prostoupit okultními silami však není v síle samotného člověka. Kandidát o to musí in
tenzivně usilovat a plně toužit se stát mediem těchto sil čímž tak přímo vstupuje na pole spiri
tismu pod  rouškou  vidění,  slyšení a  cítění zdánlivě  biblických  výjevů  z knihy Zjevení,  z 
Evangelií a ze starozákonních výroků patrirchů a proroků o  pekle,  věčném ohni,  zatracení, 
očistci, spasení a ráji.

2.9   Popis Duchovních cvičení
Základem  Duchovních cvičení jsou mnohá  vidění v jeskyni i dominikánském klášteře z 

Manresy a slyšitelné duchovní projevy v podobě hlasů. A to všechno se musí usídlit nejen ve 
cvičencově paměti, ale především v jeho podvědomí, a to s takovou mocí, nakolik se snažil 
tyto síly vyvolat a spojit se s nimi. Kromě zraku musí sehrát svou roli také i ostatní smysly, 
jako je sluch, čich, chuť a hmat. Ve spojení se silami se zkrátka jedná o řízenou autosugesci na 
podkladě  hrůzy a  strachu. Před kandidátem znovu ožívá  vzpoura andělů,  vyhnání Adama a 
Evy z ráje, Boží soud, scény z evangelií a pašijí. V mistrně uspořádaném sledu se střídají scé
ny milé a blažené s těmi nejponurejšími. Není třeba uvádět, že v této „laterně magice“ má stě
žejní postavení peklo s ohnivým jezerem, do kterého jsou vhazováni se strašlivými skřeky od
souzení. Je to ukrutná sugesce síry a pálených těl. Přesto však je tu vždy Kristus, aby podepřel 
vidoucího, který ani neví, jak mu co nejlépe poděkovat za to, že ho ještě nehodil do pekla, aby 
si odpykal své minulé hříchy.

Například rozjímání o pekle v pátém cvičení obsahuje po přípravné modlitbě a dvojí prů
pravě patero bodů a rozmluvu. První průpravou je úprava dějiště.  Exercitant musí být díky 
autosugesci schopen takové představivosti, že svým „zrakem obrazivosti“ uvidí délku, šířku a 
hlubokost pekla. Při druhé průpravě si exercitant vsugerovává, že chce vidět všechny hrůzy a 
tajemství pekla. Ve svém nitru neprosí o nic jiného, než aby uviděl a prožil pronikavý pocit 
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trýzně, kterou trpí zatracenci. O tento prožitek žádá z toho důvodu, aby, v případě, že by kdy 
vlivem svých chyb zapomněl na lásku k Pánu, „aspoň bázeň před trety pomohla, abych nepři
šel do hříchu“.

Jak je to rozdílné od Bible, v níž je láska člověka k Bohu postavena na úplně jiném zákla
dě.  Pravá láska  k Bohu je  totiž  postavena  na  vděčnosti  Ježíši  Kristu za  Jeho dobrovolné 
očištění od osobních, konkrétních hříchů, pokud jsme Mu je vyznali. „Bůh jest světlo, a tmy v  
něm nižádné není. Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme a nečiníme  
pravdy. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Krista  
Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu. Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se  
svodíme, a pravdy v nás není. Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a  
spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ (1. ep. Janova, 1.  
kapitola, 4. až 9. verš). Pravá láska k Bohu vyvěrá z vědomí a poznání, že je to pouze Ježíš  
Kristus, kdo má ve vesmíru osobní, nezastupitelnou úlohu v záchraně lidstva na této Zemi a 
díky Němuž celá Země i s lidstvem stále ještě existuje, neboť pouze On sám se stal obětí na 
Golgotě a právě díky tomu má každý člověk stejnou možnost využít jedinečné šance být spa
sen, to jest být zachráněn a být tak později vrácen do svého původního nebeského domova, 
odkud kdysi lidstvo zastoupeno Adamem a Evou vypadlo a muselo jít svou vlastní cestou trní 
a bodláčí, cestou potu a dřiny, cestou bolesti a smutku, to jest cestou následků z vlastních 
hříchů a zločinů. Pravá láska člověka k Bohu je v Bibli postavena na prožitcích, že Bůh je mi
losrdný,  láskyplný,  dlouhoshovívající,  hojně odpouštějící,  milostivý a  dobrotivý.  Opravdová 
láska k Bohu nemůže a také nebude nikdy fungovat na zakladě strachu, děsu, hrůzy, vyděšení,  
stresu, depresí, vyhrožování nebo nátlaku vyvolaného prožitkami pod vlivem Duchovních cvi
čení.

Druhá průprava při rozjímání o pekle se v Duchovním cvičení skládá z pěti dalších bodů: 
První bod je splněn, když exercitant  „zrakem obrazivosti“ uvidí velké šlehající  plameny a 
duše uvězněné ve svých tělech zmítající se v ohni.  Druhý bod je splněn, když svýma ušima 
uslyší „pláč, nářek, křik, rouhání proti Kristu, Pánu našemu, a proti všem svatým.“ Třetí bod 
je splněn, když svým čichem cítí „dým, síru, kal a věci hnijící.“  Čtvrtý bod je splněn, když 
okusí „chutí věcí hořkých, jako jsou slzy, hoře a červ svědomí.“ A pátý bod je splněn, když se 
svým hmatem dotkne plamenů a při tom pocítí, „jak se plameny dotýkají duší a je žhnou.“ Pak 
rozmlouvá s Kristem, přičemž se snaží navždy si zapamatovat duše, „které jsou v pekle: jed
ny, poněvadž neuvěřily v jeho příchod, druhé, že, ač uvěřily, nejednaly podle jeho přikázání,  
třetí…“.  První cvičení se vykoná o půlnoci,  druhé hned jak se ráno vstane,  třetí přede mší 
nebo po mši (v každém případě před obědem), čtvrté v hodinu nešpor a páté hodinu před ve
čeří.

Ten, kdo Duchovním cvičením podlehne a nechá se jimi přesně vést, tedy dochází nakonec 
k takovým prožitkům, ve kterých slyší zoufalý pláč zatracených nebo řev věčně se škvařících 
lidských těl. Ve vidění vidí, jak se ti, kteří vzdorují Duchovním cvičením, zmítají a jsou rozse
káni na kusy nebo vhazováni do pekelného žáru. To pochopitelně ještě více umocňuje touhu 
podlehnout a úplně se poddat Duchovním cvičením všemi smysly a celým tělem, celou duší, 
myslí a srdcem. Scény a hrůzy jsou tak sugestivní a natolik živé, že  exercitant sám prožívá 
část z těchto hrůz, potí se a těžce dýchá z hrůzy a stresu, který na něj doléhá, upadá do mdloby 
a opět se probouzí křikem mučených. Sám při těchto prožitcích může vydávat podobné skřeky 
a zvuky, jakých je ve viděních nebo slyšeních svědkem, a kdyby nebyl pod přímým vlivem a 
„ochranou“ svého duchovního rádce a učitele, který ho těmito Duchovními cvičeními provází, 
již nikdy by se z těchto stavů sám nevysvobodil a tyto hrůzné výjevy by ho provázely po celý 
zbytek života.
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Takovým zkušenostem a prožitkům, pokud je cvičenec správně „loyolovsky“ prožívá, se 
vyrovnají již jen halucinace vyvolané halucinogenními drogami. Popis průběhu halucinací při 
použití halucinogenních drog jako LSD, LAA, Extáze, Led, Methamfetamin, durman a další je 
v principu totožný s vjemy, které prožívá exercitant při Duchovních cvičeních.

Loyolova Duchovní cvičení z roku 1522 ve své části O pekle přináší návod, jak vyvolávat 
autosugescí duševní stav, ve kterém je člověk přístupný nejfantastičtějším představám a tím je 
připraven i k velmi odvážným rozhodnutím a závazkům. Konečným cílem je podpořit pocit 
malosti exercitanta před tváří tajemných sil římskokatolického nadpřirozena.

Římskokatolický odpůrce Ignácova učení,  Edgar Quinet, o  Exerciciích napsal: „Předem 
jsou nainscenována nejen vidění, ale je také i uveden přesný návod na vzdechy, zvolání a dý
chání. Pauzy a chvíle ticha jsou zaznamenány podobně jako na notové osnově. Pokud mi ne
věříte, budu citovat jeden z nadpisů: »Třetí způsob modlení, a to měřením slov a chvilek ti
cha.« Tento konkrétní způsob modlení spočívá v tom, že mezi každým dechem se vypouštějí  
některá slova a dále: »Dbejte na to, abyste zachovávali stejnoměrné přestávky mezi každým 
dechem a potlačovali vzlyky a slova.« (Et paria anhelituum ac vocum interstitia observet), což  
znamená, že člověk, ať je inspirován nebo ne, se stává pouhým strojem, který musí vzdychat,  
vzlykat, sténat, plakat, křičet nebo zadržovat dech v přesně vymezeném okamžiku a v přesném 
pořadí, které je podle zkušenosti nejvýhodnější.“ (Michelet et Quinet: Des Jesuites, Hachet
te, Paulin, Paříž, 1845, str. 185 – 187).

Časové rozvržení a průběh  Duchovních cvičení probíhá následovně: „Nejdříve ze všeho 
musí člověk odejít ze světa a úplně se izolovat od všech životních záležitostí. Ve slavnostním  
tichu své komnaty se má každý den věnovat čtyřem meditacím. První při svítání, poslední o  
půlnoci. Aby mohla představivost lépe působit na duši, měla by být místnost uměle zatemněna 
a na jejích stěnách by měly být rozvěšeny obrazy pekla a jiných hrůz. V průběhu prvního  
týdne odloučení by se měly myšlenky kajícníka upínat výhradně k hříchu, smrti a soudu. Měl 
by o nich hloubat tak dlouho, dokud by z určitého pohledu »nespatřil obrovské vzplanutí pek
la, jeho nářky, skřeky a rouhání, nepocítil  by hryzání svědomí a jemně by se nedotkl těch  
ohňů, které spalují duše zatracenců.«

Druhý týden by měl odvrátit oči od této strašlivé podívané a upnout je ke Vtělení. Teď už,  
když sedí ve své temné komnatě, mu uši neplní nářky ztracených lidí, ale je to píseň anděla 
oznamujícího narození dítěte a »Marie, podvolující se dílu vykoupení«. Je mu nařízeno vylé
vat projevy vděčnosti a chvály, kterými přetéká jeho duše díky neustálým meditacím na toto  
téma, k nohám Trojice.

Třetí týden má být svědkem slavnostního zápisu duše do armády Velkého Kapitána, který  
se při svém Vtělení  »sklonil z nebes a sestoupil dolů«. Před zbožným vyznavačem stojí dvě 
města – Jeruzalém a Babylon – ve kterém se rozhodne bydlet? Před oči jsou mu předloženy  
dvě vojenské korouhve – pod kterou bude bojovat? Jedna je široká a nádherná a volně vlaje  
ve větru. Zlatá písmena nesou moto: »Pýcha, čest, bohatství.« Ale druhá má vepsáno úplně  
jiné moto: »Chudoba, hanba, pokora.« Ze všech stran zaznívá volání: »Do zbraně!« Musí se  
rozhodnout a musí se rozhodnout teď, neboť sedmé slunce třetího týdne spěchá ke svému zá
padu. Právě pod praporem Chudoby si zvolí, že vyhraje neporušitelnou korunu.

Nyní nastává jeho čtvrtý a poslední týden a s ním i velká změna témat jeho meditací. Má  
zapudit všechny chmurné myšlenky, všechny hrůzné představy. Brány Hades mají být zavřeny  
a mají být otevřeny brány nového života. Nastává pro něj ráno, doba jara a on se má obklopit  
světlem, květinami a vůněmi. To je sabat duchovního stvoření. Má si odpočinout a vychutnat v  
tomto odpočinku předehru věčných radostí.  Tuto náladu si má udržovat, zatímco nad ním  
sedmkrát vyjde a zapadne slunce. Nyní je dokončen a uschopněn bojovat v armádě Velkého  
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Kapitána.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 385 – 386).
Je pochopitelné, že po čtyřech týdnech věnovaných těmto  intenzivním cvičením,  kdy se 

kandidát stýká pouze se svým  duchovním velitelem a rádcem, dozraje pro další výchovu a 
lámání. Je mu lámána jeho svobodná vůle, jeho svobodymyslnost je zotročována stále víc až 
do úplného vymizení posledních záchvěvů  vlastního,  osobního,  svobodného projevu mysli i 
duše. Sám cvičenec se musí podle Loyoly modlit přesně takto: „Vezmi si, Pane, a přijmi celou 
moji svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli; všechen můj majetek a moje vlastnic
tví. 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. (č.234, s.89). Tato modlitba má být po kaž
dém bodu meditace vyslovena s velkou oddaností  toho, kdo se nabízí.“  (Ladislaus Boros:  
Osvobození k životu – Exercicie Ignáce z Loyoly jako směrnice pro dnešní život, Praha,  
1994, str. 164).

Pokud někdo dovolí, aby mu druhý vzal rozum, svobodnou vůli, paměť a svobodu, zákonitě 
se stává bezduchým, nepřemýšlejícím otrokem – strojem bez citu, vhodným k vykonání i těch 
nejzrůdnějších činů.

2.10   Jak vznikla Duchovní cvičení
Jak dosáhl  Loyola metody, která nahrazuje  drogu, aniž snižuje účinek  halucinací a navíc 

spoutává člověka a činí ho médiem druhého, který s ním může nakládat podle své libovůle? 
Bezcitně se při všech svých halucinačních prožitcích a duchovních extázích sledoval, aby pak 
všechno přesně krok za krokem popsal. Zde objevil klíč, jak ovlivnit druhého, jak ho spoutat a 
zotročit ho výhradně ve svůj prospěch.

Právě to musel popsat M. Quinet, když vyprávěl o Loyolovi, stvořiteli tak hrůzné haluci
nační metody: „Víte, co Ignáce z Loyoly odlišuje ode všech asketiků minulosti? Skutečnost, že  
se ve stavu extáze dovedl logicky a chladnokrevně pozorovat a svůj stav analyzovat, zatímco  
ostatní neměli ani nejmenší pomyšlení na to, aby o sobě samém přemítali.  K tomu, aby u  
svých učedníků vyvolal pochody, které mu přesně vyhovovaly, potřeboval přesně 30 dní. Touto  
metodou lámal vůli a rozum člověka podobně jako jezdec krotí svého koně. Potřeboval jenom 
30 dní,  triginta dies,  aby si  podmanil  duši.  Všimněte si,  že  jezuitství  se  šířilo  společně s  
moderní  inkvizicí.  Zatímco  inkvizice  podlamovala  tělo,  Duchovní  cvičení  pod  Loyolovou 
mašinérií likvidovalo myšlení.“ (Michelet et Quinet: Des Jesuites, str. 185 – 187).

V každém případě nikdo nemůže příliš do hloubky prověřovat svůj duchovní život, a to ani 
když má „tu čest“ být jezuitou.  Loyolovy metody jsou doporučovány zvláště věrným zastán
cům církve, jak nás na to upozorňují komentátoři jako např. R.P. Pinard de la Boullaye, autor 
knihy  Duševní modlitba pro všechny (1931), který byl inspirován „svatým“  Ignácem. Tato 
jezuity i katolickou církví dodnes velmi oceňovaná pomůcka pro duši by měla být mnohem 
výstižněji označena jako „Duševní odcizení…“, ale ne „Duševní modlitba…“.

2.11   Vliv Duchovních cvičení na učedníky, porovnání s Biblí
Když porovnáme Loyolovy učedníky s učedníky Ježíše Krista v evangeliích, nacházíme zá

sadní rozdíl v projevu jejich svobodné vůle.
Zatímco  Loyolovi učedníci  nesměli  ani myšlenkou zapochybovat  o  jakémkoliv rozkazu 
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svého nadřízeného učitele Loyoly, Kristovi učedníci mohli i v přítomnosti svého Mistra volně 
vyjádřit  své  pochybnosti,  aniž  by  byli  slovně  nebo  fyzicky  potrestáni.  Zatímco  Loyolovi  
učedníci byli  vychováváni  přísnou,  asketickou metodou  skrze  Duchovní  cvičení,  učedníci  
Kristovi byli vychováváni přímým příkladem svého Učitele. Zatímco Loyolovi žáci všech dob 
nesměli a nesmějí nikdy zapochybovat o správnosti Duchovních cvičení a při cvičeních se ne
smí jakýmkoli svobodným způsobem projevovat jejich vůle, myšlenky, cit ani pocity pod hroz
bou trestů  a duchovních muk,  Kristovým žákům zůstává  svobodná vůle ponechána,  aby si 
Kristovo učení aplikovali do svého života tak, jak sami stačí a uznají za nejlepší. Zatímco 
Duchovní cvičení jsou přesnou šablonou, určující i počet vzdechů, nádechů, výdechů, a jsou 
diktátem toho, jaké myšlenky a pocity musí v mozku přesně právě probíhat, je Kristovo učení 
zcela svobodné a snadno přizpůsobivé chápání každého člověka, aniž by byla spoutána jeho 
svoboda mysli. Navíc je Kristovo učení svým učedníkům pouze poodhalováno a to jenom do 
té míry, aby mohli  být učedníci ve všech dobách vedeni Duchem svatým a s jeho pomocí 
mohli s Kristem spolupracovat na modlitbách, z nichž teprve potom pochopí mnoho dalších, 
konkrétních pokynů a pravd aktuálních pro jejich osobní život i dobu, v níž žijí.

Nikdy se tedy v evangeliích nejedná o šablonovité přikazování, jak Písma prožívat. Je to 
ponecháno  na  svobodném  chápání  a  vnímání učedníků  podle  jejich  vlastních  možností 
(vnitřní citlivost k duchovním prožitkům, intenzita spojení s Bohem) a podle osobní svobodné 
vůle.

Zatímco  Loyolovo Duchovní  cvičení vyžaduje,  aby  exercitant byl čtyři  týdny o samotě, 
uzavřen před vnějšími vlivy světa, bez setkání s druhými, kdy se směl pouze setkávat jen se 
svým lidským učitelem a rádcem, Kristovo učení takový těžký žalář po nikom nežádá. Naopak 
sám Ježíš Kristus v prosbě ke svému Otci za své učedníky jasně říká: „Já za ně prosím, ne za 
svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. …Již pak více nejsem na světě, ale oni  
jsou na světě, a já k tobě jdu. Svatý Otče, ohlídej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli  
jedno tak jako my. …Neprosím tě, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého.“ 
(Evangelium Jana, 17. kapitola, 9., 11. a 15. verš).

Zatímco Loyolovi žáci musí svému učiteli přesně popisovat, co prožívají, co cítí a vnímají 
při Exerciciích, Kristovo učení jasně hlásá, že „jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati  
bude Bohu“ (Epištola Pavla k Římanům, 14. kap., 12. verš). „A poznáte pravdu a pravda vás  
vysvobodí“ (Evangelium Jana 8. kap., 32. verš). „Proto v svobodě, kterou nás Kristus osvo
bodil, stůjte a nezaplétejte se zase ve jho bezduché otročiny.“ (Epištola Pavla ke Galatským, 
5. kap., 1. verš). „Proč by tedy měla být má svoboda potupena od cizího svědomí. Pravím, že  
to není tvoje svědomí, ale toho druhého.“ (Epištola Pavla ke Korintským, 10. kap., 29. verš).

Těchto několik výroků Nového Zákona jasně dokazuje, že biblické křesťanské učení ne
svazuje člověka do otrocké, bezmyšlenkovité služby, že ho nestaví do úlohy robota bez citu a 
že je u každého člověka respektováno osobní svědomí a svobodná vůle. V Loyolových Exerci
ciích, a tím i u jezuitů, však po tomto všem nenajdeme ani památky.
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Kapitola 3

Založení tovaryšstva

3.1   Rok 1534 – přísaha tovaryšstva – pochod na Izrael
ne 15.  srpna roku 1534, tj.  na svátek  nanebevzetí  Panny Marie,  kdy bylo v chrámu 
Notre Dame na  Montmartre Tovaryšstvo Ježíšovo neoficiálně založeno, bylo  Ignácovi 

44 let. Svět okolo sebe však nevnímal úplně reálně. Národy byly ve válečném stavu, probíhaly 
války (např. v roce 1521 Turci pod velením sultána Suleimana dobyli Bělehrad, v roce 1527 
španělská armáda vydrancovala Řím a Vatikán).

D
Loyolu však války nezajímaly, ani ho nezajímaly sociální podmínky evropských obyvatel. 

Soustředil se na válku proti Luciferovi, vůdci padlých andělů, který usiluje o všeobecnou zká
zu. „Proto Iñigo vycházel z hlavní zásady: Quo universalius, eo divinius. Čím všeobecnější je  
tvá činnost, tím víc je božská. Uvědomoval si, že pokud chce dosáhnout jednotného tažení, po
třebuje tým shodně smýšlejících lidí, směřujících ke stejným cílům jako on sám, ovšem po ce
lém světě… Měl dojem – pokud chcete, říkejte tomu instinkt – který mu našeptával: »Musíš si  
podmanit a přetvořit rozum, náboženské přesvědčení a sebehodnocení každého člověka, jeho  
vnímání světa a všechna jeho přání. Musíš to udělat podle svých vlastních představ o Kristově  
království a o boji, který vede za svoje království. Jedině tímto způsobem budou lidé vyko
návat potřebnou, láskyplnou službu.«…

Válka, do které se Iñigo pustil, byla válkou výhradně o vlastnictví duší a byl v sázce duch  
každého muže a každé ženy na světě. Jedinou zaručenou zbraní v této válce byl Kristův živý  
osobní zástupce na Zemi: římský papež. Proto si Iñigo stanovil druhou zásadu: pracovat pří
mo  pro  římskokatolického  papeže  a  pod  ním.  Čím  přesnější  a  užší  bude  jeho  spojení  s  
papežem… tím účinnější bude jeho činnost v této všeobecné, nekončící válce.“ (Malachi Mar
tin: The Jesuits, str. 159 – 160).

Po svátosti přijímání tento  animátor a jeho společníci slavnostně odpřísáhli, že ihned po 
ukončení studií půjdou do Svaté země, aby podle všeobecně známých plánů papeže obraceli 
nevěřící na katolickou víru, a to hlavně muslimy. Pak následovalo již dříve zmíněné putování 
Ignáce po rodném kraji ve Španělsku a po Itálii, kde Ignácovi tovaryši získali od papeže po
volení k vysvěcení na kněze a ke kázání podle Exercicií.

3.2   Rok 1537 – cesta Loyolovy skupiny do Izraele
Po vysvěcení na kněze 24. června 1537 v  Benátkách chtěla  Loyolova skupinka odplout 

podle přísahy do Palestiny. Ale z přístavu už nevyplula do Svaté země ani jedna jediná loď, 
neboť mezi  Benátskou republikou a  Tureckem vznikl válečný stav, který se vyostřil 13. září 
1537, protože Benátky uzavřely spojeneckou smlouvu s papežem, a tím se ocitly v přímém vá
lečném konfliktu s Turky.

Loyolova skupina (nyní již v počtu deseti lidí) však nemohla odcestovat nejen v roce 1537, 
ale, jak jim papež  Pavel III. (vlastním jménem  Alessandro Farnese) odhalil, nebudou moci 
odcestovat ani v následujícím roce 1538. Papež i přesto, že původně plán podpořil a to i fi
nančně, jim v Římě při druhé audienci ukázal, jak je jejich projekt už nemožný, protože právě 
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organizuje  křížové tažení proti  Turkům za pomoci  německého císaře a  Benátské republiky. 
Plán na evangelizaci  Palestiny papež  prohlásil  už  za  neuskutečnitelný.  Navíc „potřeboval  
služby Ignáce z Loyoly především v Evropě. Reformace, která zasadila katolické církvi těžký  
úder a otřásla jejími pozicemi, odsunula plány na dobytí tzv. Svaté země do pozadí. Kacířství,  
jak církev označovala reformaci,  se  šířilo  střední  Evropou a nad papežskou stolicí  visela  
hrozba. To změnilo plány Ignáce z Loyoly. Papež Pavel III. mu a jeho druhům řekl:  »Proč 
byste chodili do Jeruzaléma? Chcete-li oddaně sloužit a pomáhat boží církvi, pak skutečný a  
pravý Jeruzalém je – Itálie.« Tím papež vyjádřil přání, aby své síly věnovali obraně katolicis
mu v Evropě a především v Římě. Boj proti kacířům byl pro papežskou moc důležitější než do
bytí  Svaté země.“  (L´Osservatore Romano, 5.–6.6.1972; L.N. Velikovič: Černá garda Va
tikánu, str. 12).

Nevědomky je tak papež zprostil původního slibu, který si Loyola a jeho tovaryši dali mezi 
sebou, a proto se organizátor spolu se svými druhy rozhodli pro misijní práci v křesťanských 
zemích. Rozdělili se do skupin, aby působili ve mnoha městech v severní Itálii, kde skutečně 
kázali a vyvíjeli pastorační činnost se snahou co nejvíce zamezit šířícímu se protestantskému 
učení. V dohodnutou dobu se zase scházeli ke společným poradám o dalších plánech.

3.3   Rok 1538 – Loyolovy plány na oficiální organizaci
Katolický historik Malachi Martin nastiňuje otázky, které si v této době Ignác kladl: „Jak 

dokáže sjednotit a stmelit dohromady oddíly lidí, které by se čítaly na stovky, ale žily by a pra
covaly ve všech částech světa? Jak by se mu podařilo propojit jednotlivce oddělené stovkami  
a tisíci mil, kteří spolu mohou stěží komunikovat, do uniformní a přesně fungující organizace?  
»Uniformita« podle Loyolových představ představovala shodu s přáními a záměry papeže,  
»přesné fungování« znamená přesné vykonávání papežových pokynů. Jak zaručit to všechno  
za těchto roztříštěných podmínek, velkých vzdáleností…?“ (Malachi Martin: The Jesuits, str.  
160).

Ignác se skupinou svých  příznivců tyto otázky rozebíral ze všech stran, až došli k roz
hodnutí, že se celá skupina dokonale ztotožňuje s  Ignácovým vlastním řešením: Dokonalou 
poslušností  papeži  a naprostému podřízení  se  jeho plánům a záměrům s  celou katolickou 
církví. Došli k předsevzetí, že se jako organizace dají do služeb papeže, aby je mohl vysílat 
do všech částí světa, a to za jakýchkoli podmínek, v jakékoli době, do jakéhokoliv boje nebo 
úkolu apod.

Hlavní zásadou tedy byla bezpodmínečná poslušnost papeži, ať to byl kdokoli. Podle Iñiga 
to znamená nikdy neodporovat a být vždy k dispozici „jako starcova vycházková hůl nebo 
jako mrtvola“. (Malachi Martin: The Jesuits, str. 160).

Poslušnost papeži však vyžaduje dokonalou poslušnost vlastního nitra při vykonávání svě
řených úkolů. Vyžaduje umrtvenou duši, úplné umrtvení vlastních pocitů a citů, umrtvený hlas  
těla. Kde jinde mohli budoucí patres prověřit svůj stav duše pro budoucí službu Římu než na 
bitevním poli v nemocnicích. Tam se hlas těla, hlas duše i hlas ducha bouřil nejvíce.

Navíc se k tomu přidala i soutěživá snaha porazit nově vzniklý řád theatinů, který se již tě
šil všeobecnému obdivu díky své obětavé péči o nemocné ve špitálech, díky své přísnosti ve 
svých zásadách a díky své snaze dát světu příklad aktivní činnosti a obětavosti. Kdo ještě 
dokázal doufat v oživení katolické zbožnosti nacházející se téměř v naprostém úpadku, ten 
obracel svůj zrak pln očekávání právě na theatiny.
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Avšak nově vznikající řád jezuitů měl oproti theatinům jednu velikou přednost. Jejich síly 
byly  zformovány  podle  vojenského  vzoru,  jejich  poslušnost  vybičována  do  krajnosti 
Duchovním cvičením a jejich sebezapření a obětavost umrtvením duše a heroickým sebepře
konáváním. To jsou slova historika shovívavého k jezuitskému řádu, R.F. Millera, který k to
muto  období  roku 1538 ve  svém díle  píše:  „Dlouhé  čekání  v Benátkách nabídlo  nevelké 
společnosti  příležitost,  aby  se  poprvé  projevila  prakticky.  Tendence  působit  navenek  byla  
jednotce,  kterou  Ignác  vytvořil,  vlastní,  neboť  síly  tohoto  společenství  vytvořeného  podle  
vojenského vzoru prahly samy od sebe po aktivitě. Členové spolku projevovali živou snahu  
něco vykonat, něčím se vyznamenat, jakýmkoli způsobem se podílet na boji o království Kris
tovo.

Mezi  všemi  ostatními  duchovnímu bratrstvy  vynikal  tehdy  zejména  teprve  nedávno  za
ložený řád theatinů…

Nelze se proto divit, že Ignác a jeho druhové se pokoušeli s theatiny soutěžit. Vrhli se na 
péči  o  nemocné,  začali  se  starat  o  chudé,  vězně  a  umírající  a  prokazovali  přitom přímo  
nadlidskou obětavost. Na místo snahy překonat křižácké rytíře nyní nastoupilo úsilí vyrovnat  
se theatinům; toto přání je záhy dovedlo k činům, jejichž cílem často nebylo ani tolik pomáhat  
nemocným jako z nich spíše učinit objekty, na kterých by mohli cvičit své heroické sebepřeko
nání.

Ignác konečně podával důkazy takového patetického heroismu již bezprostředně po svém 
obrácení ve špitále v Manrese. Věnoval se přitom zejména těm nemocným, jejichž neduhy vy
volávaly největší odpor, a když cítil, že se jeho smysly hodlají vzbouřit proti všemu tomu zápa
chu, špíně a hnusu okolo něho, přinutil  se hned s láskou obejmout právě ty nejodpornější  
obyvatele špitálu.

Zcela v tomto duchu se nyní chovali jeho přívrženci i v benátských špitálech. Nejenž vyko
návali ty nejnižší práce, zametali a cídili podlahy od špíny, vynášeli noční nádoby, kladli ze
mřelé na máry a hloubili hroby; oni si přímo vybírali právě takové práce, které vyvolávaly  
největší hnus a odpor.

Františka Xaverského jeden nemocný prosil,  aby mu poškrábal  hnisavé boláky,  a  když  
František pocítil, že by se mu mohlo udělat zle, zvedl hned ruku potřísněnou pacientovým hni
sem k ústům,  aby tak podrobil  svou schopnost  sebepřekonání  největší  zkoušce.  Šimon Ro
driguez zase vzal jednoho nemocného leprou, kterého nechtěli ve špitále přijmout, do svého 
vlastního pokoje a sdílel s ním lože.

Jindy přenocoval Rodriguez cestou z Benátek do Říma v jednom špitále v Ravenně, prostě
radlo lože, které mu nabídli, tam bylo ještě vlhké od hnisu nemocného. Rodriguez se otřásl  
odporem a chtěl nejprve nabídnutý nocleh odmítnout; pak si však, aby se potrestal za svou  
slabost, lehl nahý do lože, ve kterém před chvílí zemřel jakýsi muž na následky zavšivení a jež  
se dosud hemžilo hmyzem.

Veškerý  život  malé  skupiny  byl  dosud  ovládán  podobnými  ideály  umrtvování.  Chodili  
v hadrech a obývali  rozpadající  se domy bez oken a dveří,  v nichž je nic nechránilo před 
malárií. Navíc hladověli, žebrali, a co vyžebrali, rozdali. Protože však jejich odříkání a bída  
nebyly výsledkem skutečné nouze, jíž by nebylo vyhnutí, chyběla tomu všemu skutečná vážnost  
a  vnitřní  oprávněnost;  vždy  to  působilo  poněkud  hledaně  a  teatrálně.  Nicméně  již  sama 
okolnost, že se naši blouznivci vůbec začali zajímat o zlo své doby a hledat prostředky použi
telné k jeho potírání, znamenala velký obrat ve způsobu jejich myšlení. A tak se z nezralého 
blouznění pomalu vyvíjela jezuitská organizace, která se měla krok za krokem začít zabývat  
střízlivými úkoly.
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Neboť  jakmile  se  jednou  konečně  pozornost  těchto  prvních  jezuitů  obrátila  od  fa
ntastických  ideálů  k praktickým  potřebám,  začaly  se  hned  odevšud  vynořovat  problémy,  
k jejichž zvládnutí byla, jak se zdálo, povolána právě vojensky ukázněná »Compañía de Jes
ús«.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, Praha, str. 91–94).

3.4   Rok 1537 až 1539 – Loyola v Římě a před papežem
Spolu s  Faberem a  Lainezem pak Ignác nastoupil cestu do Říma, aby se papeži oficiálně 

představil a vyprosil si na něm povolení k založení nového řádu. „V každém městě, které míje
li cestou do Věčného Města, zanechávali skvělou pověst o svatosti svou prací v nemocnicích a 
zanícenými proslovy k chátře na ulicích. Když se blížili k Římu a srdce některých společníků  
si začínala zoufat, byl Loyola povzbuzen viděním, ve kterém se mu zjevil Kristus…“ (J.A. Wy
lie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 386). „Mystické vidění“ měl Ignác ve 
staré, osamělé kapli La Storta, kousek od Říma. Ignác a jeho kolegové se v této kapli modlili, 
když tu náhle se jim ve vidění zjevil sám Bůh Otec a Kristus s křížem na rameni a Ignác sly
šel, jak Bůh Otec žádal svého Syna, aby Ignáce přijal za svého služebníka. „A tak ho Ježíš  
přijal a pravil: »Chci, abys nám sloužil ty« “ (Kyralová: Ignác z Loyoly, str. 32). „A řekl mu: 
»V Římě k tobě budu milostiv« “ (J.A. Wylie, str. 386) a dále viděl, jak „Bůh Otec Synu svému 
kříž nesoucímu odevzdal tovaryšstvo pod jeho ochranu, kterou Ježíš  Kristus také přislíbil,  
řka: »Já vám v Římě budu milostiv.« …Toto vidění bylo příčinou, že Ignác potom řeholi nově  
založenou nazval  Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu).  “  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryš
stva Ježíšova, str. 14).

A protože v  Benátkách činnost  Ignácových tovaryšů a samotného Ignáce znovu vzbudila 
podezření  inkvizice,  skupinka  po  příchodu  do  Říma neotálela,  narychlo  sestavila  Ústavu 
Tovaryšstva Ježíšova tím, že ke třem obyčejným mnišským slibům, to je „slibu chudoby, čis
toty a poslušnosti, přidali ještě čtvrtý slib, že budou papeže poslušni ve všem, cokoliv jim na
řídí.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 14) a předstoupila před papeže Pav
la III.

„Když se vrhli k nohám Pavla III., setkali se s tím nejvlídnějším přijetím. Papež uvítal  
jejich nabídku ke spolupráci jako nabídku přicházející v nejpříhodnější chvíli. Papežství bylo  
tou dobou ohrožováno velkým nebezpečím. Polovina Evropy se bouřila, ukázalo se, že staré  
mnišské řády jsou neschopné, a proto se zdálo, že tuto novou a nečekanou pomoc seslalo  
samo Nebe. …Papež doplnil a nakonec i odsouhlasil stanovy a ústavu nového řádu. Zrak  
Pavla III. upoutaly především dvě zvláštnosti v ústavě budoucího řádu. První byl slib bezpod
mínečné poslušnosti. Společnost přísahala, že bude poslouchat papeže tak, jako vojsko po
slouchá svého generála. Její členové mu nenabízeli kanonickou, ale vojenskou poslušnost… 
Neměli být zkrátka tolik mnichy jako spíše vojáky. Druhou zvláštností bylo, že její služby měly 
být poskytovány zcela bezplatně, slibovali, že nikdy nepožádají papežský stolec ani o halíř.“ 
(J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 386).

Jezuité dali papeži k dispozici sami sebe a slíbili mu bezpodmínečnou poslušnost. Tento 
čtvrtý slib papeži obzvláště vyhovoval, neboť „od členů Tovaryšstva Ježíšova požadoval, aby  
svůj život zasvětili nepřetržité službě Kristu a papeži a aby vykonávali vojenskou službu pod  
praporem Kristovým.“ (Rinascita, 1965, č.25, str. 18; L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu,  
str. 13).

Ignác z Loyoly pak znovu předložil papeži vlastní souhrn pravidel pro činnost nového řádu 
prostřednictvím kardinála Contariniho. Tyto stanovy „dal papež prostudovat páteru T. Badi
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ovi a po něm kardinálovi. Ten se o nich vyslovil pochvalně, a když si potom papež sám rukopis  
přečetl, zvolal:  »Digitus est hic!« (»Toť prst Boží«). Přesto však, když v srpnu 1539 přijal  
Ignáce z Loyoly ve slyšení, souhlas k založení nového řádu mu nedal. Předal jeho návrh k  
novému prozkoumání komisi složené ze tří kardinálů. A komise se na návrh kardinála B. Gwi
diccioniho vyslovila proti založení nového řádu. Své zamítavé stanovisko odůvodnila tím, že  
IV. lateránský koncil (1215) a II. lyonský koncil (1274) zřizování nových řádů zakázaly. »Lépe 
všechny řády zrušit nebo jejich počet co nejvíce omezit než rozmnožovat počet mnichů, kteří,  
jak je všeobecně známo, přinesli papežské stolici více škody než užitku.« “  (L.N. Velikovič:  
Černá garda Vatikánu, str. 12).

Stanovy, které  Ignác z Loyoly papeži  Pavlu III. předložil, začínaly slovy: „Kdo chce být  
členem našeho tovaryšstva, jež jsme nazvali jménem Ježíšovým, kdo chce bojovat pod Kris
tovým praporem a sloužit jedinému Bohu a jeho náměstku na zemi, římskému papeži, ten musí  
složit slavnostní slib čistoty a věčně mít na paměti cíle našeho tovaryšstva.“ (L.N. Velikovič: 
Černá garda Vatikánu, str.  13).  Řád byl představen jako  centralizovaná polovojenská or
ganizace. Vedle obvyklých řádových slibů poslušnosti, čistoty a chudoby, měli jezuité navždy 
skládat slib, že budou vykonávat výhradně příkazy římského papeže a generála řádu.

3.5   Rok 1540 – schválení jezuitského řádu
„Měsíce utíkaly a formule se stále zkoumala a posuzovala. Největší těžkosti působil zvlášt

ní slib poslušnosti papeži. Některým kardinálům se zdál nadbytečný. A těm z kardinálů, kteří  
vyslovili s formulí v zásadě souhlas, se zase zdál nadbytečný každý další řád. Ignác se uchýlil  
k obvyklým prostředkům: k modlitbě, mši a k vyhledávání mocných přímluvců. Rozeslal posel
ství vlivným osobnostem v těch italských městech, kde už členové tovaryšstva začali působit.“ 
(Kyralová: Ignác z Loyoly, str. 36–37).

„Ignác z Loyoly se namáhal ještě jeden a půl roku, než dostal papežův souhlas k založení  
řádu. Kardinál Gwidiccioni, který se zpočátku stavěl proti novému řádu, se mezitím stal jeho  
zaníceným zastáncem. Loyolovi se podařilo přesvědčit kardinály, že  »nové tovaryšstvo bude 
hybnou pákou, s jejíž pomocí se římská církev, otřesená reformací, opět pozvedne a papež i  
papežství získají zbraň, jakou dosud neměli.« Po schválení stanov nového řádu příslušnou ko
misí potvrdil papež 27. září 1540 vznik řádu, který byl oficiálně nazván Tovaryšstvo Ježíšovo.  
Počet jeho členů stanovil Pavel III. na šedesát. V roce 1543 bylo pak toto omezení zrušeno.“ 
(L´Osservatore Romano, 21.8.1971; L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu, str. 12).

Podle některých historických pramenů byl nový řád schválen papežem ústně již 3. září 
1539 v Tivoli a ústní schválení dal pak potvrdit kardinálům. Ale teprve 27. září 1540 byl nový 
řád schválen oficiálně, a to bulou  Regimini militantis Ecclesiae. Na tomto datu oficiálního 
schválení se shodují všechny dostupné historické prameny.

Ke schválení  jezuitského řádu  Tovaryšstva Ježíšova přispělo  nakonec  nejen to,  že  sám 
papež Pavel III. svým kardinálům schválení řádu doporučil s upozorněním, že shledává, „že 
jest v něm duch Boží“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 14), ale také i ten 
fakt, že se o Loyolovu skupinu začali náhle zajímat i zahraniční šlechtici, knížata a biskupové 
kvůli humanitární pomoci ve své zemi. Tato humanitární pomoc Loyolovi skupiny byla sou
částí lobistické politiky, propagandy a kampaně, kterou v letech 1538 až 1540 Ignác nastolil a 
která „roku 1540 úspěšně vyvrcholila kanonickým uznáním Tovaryšstva a posléze jmenováním 
Ignáce z Loyoly prvním doživotním generálem jezuitů.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 32).

Ignác z Loyoly totiž nečekal, až bude řád oficiálně schválen a sám podnítil vysoce předsta
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vené kolejí, ve kterých působil, a představené nemocnic, kde bydlel sám nebo potom i se svý
mi  učedníky,  aby o  něm a  o  jeho  učednících  napsali  biskupům,  kardinálům,  knížatům a 
panovníkům do různých evropských zemí kladný posudek s doporučením, aby si panovníci 
evropských zemí tento budoucí mnišský řád také povolali ke svým dvorům.

Na žádost biskupů a knížat se Loyolovi tovaryši rozešli do mnoha evropských zemí a měst 
a „zejména si je vyžádal do svého království portugalský král Jan III., a to zvláště Františka  
Xaviera a Šimona Rodrigueza. Zprávy o jejich dobrém počínání pohnuly papeže Pavla III., že  
dne 27. září r. 1540 potvrdil Tovaryšstvo Ježíšovo, nacházeje v něm mocného spojence a os
trou zbraň proti svobodomyslným snahám zmáhajícího se protestantismu.“ (T.V. Bílek: Dějiny 
řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 14).

Ve schvalovací bule pak nazval papež Tovaryšstvo Ježíšovo „vojáky božími“  (Rinascita,  
1965, č.25, str. 18; L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu, str. 13).

„Idea řádu byla na svou dobu revoluční. Již jeho jméno se stalo kamenem úrazu. …Dalším 
důvodem odporu, hlavně ze strany starších řádů, bylo, že Ignác odstranil klauzuru a chó
rovou modlitbu, což byly dosud neodmyslitelné znaky každé řehole; členové jeho řádu také  
nenosili  řeholní  hábit,  ale  přizpůsobovali  se  v  oblékání  místním  zvyklostem.“  (Kyralová:  
Ignác z Loyoly, str. 37).

Tak vznikl  nejprogresivnější římskokatolický řád s nekonečným polem působnosti  vně i 
uvnitř  „matky“  církve  s radikálním  protireformačním nábojem.  Vznikl  jeden  z nejpozoru-
hodnějších a nejpodivuhodnějších zjevů nejen v rámci samotného křesťanství, ale i v rámci 
celých dějin světových náboženství. Vznikl jakýsi útvar nemající opodstatnění ani ve Starém 
ani v  Novém Zákonu ani v učení  prvních církevních otců v prvních třech stoletích našeho 
křesťanského věku. Vznikl detailně propracovaný systém pracující po celém světě soustavně 
na plné obrátky, bezkonkurenčně sjednocený a jednotný, jehož veškerá činnost v církvi i v ce
lém světě je vždy důkladně propočítávána a plánována dopředu na celá dlouhá desetiletí.

„Jak řekl roku 1581 Řehoř XIII. (papež, který si víc než jiní cenil jezuitů) jednomu členu 
Tovaryšstva: »V těchto časech není většího nástroje, jejž si Bůh vyvolil proti kacířům, než je  
váš svatý řád. Ten vstoupil do světa přesně v tu dobu, kdy se po světě začala šířit nová mylná  
učení. (W.V. Bangert, A History of the Society of Jesus /2nd edition, St Louis, 1976/, 97).“ (J.  
Wright: Jezuité, misie..., str. 30).

3.6   Oblast působení nového řádu
Polem pro činnost nového, oficiálně potvrzeného řádu bylo vyučování, zpovědi, kázání, vý

klady,  teologické diskuse,  dobročinná práce a  humanitární  pomoc,  zvláště  v  nemocnicích. 
Tímto způsobem se Loyolovi žáci i Loyola sám dostávali do bezprostřední blízkosti velmožů, 
biskupů, kardinálů, knížat i panovníků a nepozorovaně tak mohli plnit své tajné plány a zámě
ry, neboť nemocnice a zvláště pak nemoci samy sdružovaly chudé i majetné, nízké i vysoce 
postavené. To jsou vždy ideální podmínky k nenápadnému naplňování vatikánských záměrů 
na ovládnutí mocných a bohatých, i když se to zdá nemožné. Člověk v nouzi, nemoci a v bo
lesti je však ochoten slíbit nebo podepsat cokoliv. Proto se největších úspěchů dosahuje právě 
pod pláštěm humanitární a zdravotní pomoci v každé době.

Nebyly však vyloučeny ani  zahraniční misie. Například v roce 1541  František Xavier a 
jeho dva společníci opustili portugalský Lisabon, aby šli evangelizovat Dálný východ.
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3.7   Start nového řádu
V této době začalo Tovaryšstvo Ježíšovo upevňovat a konkretizovat svůj program a ideály, 

o kterých jeho členové tak dlouho snili. Znovu byla rozebrána ústava a stanovy řádu a obojí 
bylo doplněno o nové body, ve kterých se již jednoznačně zrcadlil plán rozšířit katolickou víru 
do celého světa a z církve udělat  jediný duchovní monopol.  Duch řádu navenek s mnišskou 
strukturou  skončil  a  nekompromisně  nastoupil  výhradně  duch  vojenského  řádu s  tvrdou 
vojenskou organizací a strukturou, vojenskými zásadami a vojenskou výchovou.

Loyola „v malé skupince okolo sebe viděl pouze jádro armády, která se rozmnoží a rozšíří,  
až bude jednou tak početná jako hvězdy a ponese korouhev vítězství do všech zemí. Brány Vý
chodu se mu mezitím zavřely,  ale západní svět  úspěchům jeho duchovních zbraní nekladl  
žádné hranice. Přesto si chtěl podmanit obě polokoule a rozšířit panství Říma od východu  
slunce až na západ.

Takové plány vrtaly  tou dobou v hlavě  Loyolovi,  který pod pláštěm žebravého mnicha 
skrýval ctižádost tak obrovskou jako Alexandr. Jednou shromáždil své druhy a oslovil je, jak  
nám to  vypráví  jeho  životopisec  Bouhours  (Life  of  Ignatius,  kniha  I.,  str.  248),  dlouhým 
projevem, ve kterém zaznělo: »Cožpak bychom neměli dojít k závěru, že jsme povoláni k tomu,  
abychom pro Boha vyhráli nejenom jeden národ, jedinou zemi, ale všechny národy, všechna  
království země?«…

Loyola vytvářel armádu, která měla dobýt svět. Ale věděl, že nic není silnější než její nej
slabší článek, a proto pokládal za nejdůležitější úkol nastolit pevnost každého článku, abso
lutní kázeň a osvědčenou věrnost každého vojáka tohoto mocného zástupu. To mohlo být za
jištěno jedině tím, že každý jednotlivec, dříve než se dá odvést, projde zkouškou, která ho do  
krajnosti prověří, vyzkouší a utvrdí.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 
15., str. 387).

3.8   Volba prvního generála řádu
„Nejprve si ale muselo Tovaryšstvo Ježíšovo zvolit vůdce. Tento vysoký úřad byl nabídnut  

Loyolovi. Skromně ho odmítl, jako když Julius Caesar odmítl diadém. Po čtyřech dnech proži
tých v modlitbách a pokání se jeho učedníci vrátili a pokorně ho prosili, aby byl jejich před
staveným. Loyola, který to chápal jako oznámení Boží vůle, souhlasil. Byl prvním generálem  
tohoto řádu. Málo královských žezel sebou neslo takové množství skutečné moci, jaké udělila  
tato volba Loyolovi. Nadejde den, kdy se i samotná tiara skloní před ještě mocnější autoritou,  
kterou představuje klobouk generála jezuitů.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl  
II., kniha 15., str. 387).

Katolický historik Bílek (* 30.9.1819 – † 6.3.1903) o Loyolově pokoře píše: „Za předsta
veného generála tovaryšstva zvolen byl všemi hlasy Ignác Loyola, jenž však se zdráhal při
jmouti tu důstojnost, a teprve když podruhé jednohlasně byl zvolen, k přímluvě svého zpo
vědníka dne 17. dubna toho roku přijal jakožto zástupce Boží v řádu (locum Dei tenens) slib  
neobmezené poslušnosti od přítomných pěti otců. Aby však pokoru svou osvědčil, hned po na
stoupení své důstojnosti zastával téhož dne v kuchyni službu kuchtíka, potom vyučoval po 46  
dní mládež náboženství v kostele s takovou horlivostí a láskou, že všechny posluchače rozní
til.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 14).
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3.9   Ústava řádu
„Druhým krokem bylo zformulovat ústavu této společnosti. Při této práci přijal Loyola po

moc Laineze, nejschopnějšího ze svých přívrženců. Dalo se očekávat, že Ústava tovaryšstva  
bude vycházet ze stejně vysokého zdroje, když se na věc podíváme jako Loyola, že totiž strom 
jezuitství byl do duchovní vinice zasazen na Boží příkaz. Bylo vyhlášeno, že ústava je zjevením 
od Boha, že vznikla inspirací Ducha svatého. To jim dalo absolutní autoritu nad členy a vy
dláždilo cestu pro to, aby podstrčili  Ústavu a kánony Tovaryšstva Ježíšova do samotného  
křesťanství. Tyto kánony a ústava nebyly publikovány, a dokonce nebyly oznámeny ani všem  
členům společnosti. Bylo s nimi seznámeno jenom málo členů a v jejich plném rozsahu ještě  
menší počet z těch předchozích mála členů. Dbali na to, aby kánony byly tištěny na jejich  
vlastní koleji v Římě nebo na jejich koleji v Praze. A pokud se stalo, že byly vytištěny někde  
jinde,  zajistili  je  a  vydání  zlikvidovali.  »Nemohu zjistit,« říká  M.  de la  Chalotais,  »jestli  
ústavu jezuitů vůbec někdy viděl nebo prověřoval nějaký tribunál, světský či církevní; nebo 
vládce – a to nejen na kancléřském soudu v Praze, když žádali o povolení k tisku. …Podnikli  
všechna možná bezpečnostní opatření, aby ji uchovali v tajnosti.« Celé století byla ukryta  
před vědomím světa a jenom náhodou byla nakonec vytažena na světlo z temnoty, ve které  
byla tak dlouho pohřbena.

Není snadné a zřejmě to není ani možné zjistit, kolik má ústava jezuitů svazků. M. Louis  
René de la Chalotais, generální prokurátor krále Ludvíka XV. ve své Zprávě o ústavě jezuitů,  
kterou pronesl v Bretaňském parlamentu, mluví o padesáti svazcích. To bylo roku 1761 neboli  
221 let po založení řádu.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str.  
387–388).

„Loyola jako generál, zůstávaje neustále v Římě, skládal s velikou vnitřní rozvahou zřízení  
(konstituci) tovaryšstva, vychovával nováčky, a maje obrácený zřetel na celý křesťanský svět,  
posílal jednotlivé tovaryše (otce), kam koho povolávala potřeba a jeho zvláštní způsobilost.  
Jeho duchem bylo proniknuto celé tovaryšstvo, výhradně jeho vůlí vedeno a řízeno, takže kaž
dý úd byl nadchnutý stejnou poslušností v myšlení a jednání. Křivě by posuzoval Ignáce ten,  
kdo by jej  měl  pouze za bloudivce neb ztřeštilce  (fanatika);  železná pevnost  vůle  jest  zá
kladním tahem jeho povahy;  nadšení,  rozumnost  i  směr  k  praktickému jeví  se  již  v  jeho  
prvních domněnkách; a tyto jeho vlastnosti se zdokonalily rozšířením jeho činnosti ústavou.“ 
(T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 14–15).

3.10   Rozšiřování ústavy a stanov řádu
Bezprostředně po oficiálním schválení řádu papežem Pavlem III. nastala pro Loyolu etapa 

neustálého doplňování ústavy a stanov řádu. Původně měla ústava jen čtyři základní body a v 
takovém znění byla papeži a jeho kardinálům předána. Ovšem sám papež při schvalování řádu 
vyzval Loyolu k tomu, aby ústavu ještě zdokonalil a rozpracoval ji do širší podoby, přičemž 
kladl  důraz  na  to,  aby v  každém bodu  ústavy byla  zakotvena  bezpodmínečná  poslušnost 
papeži tak, jak slibovali.

Bílek doslova píše, že „Tovaryšstvo Ježíšovo bylo založeno od svého původce Ignáce z  
Loyoly ke spáse duší, k obrácení kacířů a zvláště pohanů a konečně k většímu rozšiřování  
zbožnosti a katolické víry. K snazšímu a šťastnějšímu dosažení tohoto přežádoucího cíle podle  
slibů čistoty a poslušnosti byl tento řád zavázán nejpřísnějším slibem evangelické chudoby 
vůbec i zvláště, vyjma toliko odbory studijní nebo literární (zejména koleje a spojené s nimi  
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konvikty a semináře), jimž se udělila moc a právo míti důchody, avšak takovým způsobem, aby  
se nikdy z těchto příjmů nemohlo nic věnovati a obrátiti k pohodlí, k prospěchu a užitku tova
ryšstva samého. Těmito a jinými slovy bylo takové Tovaryšstvo Ježíšovo potvrzeno nejdříve od  
papeže Pavla III. dne 27. září r. 1540 bulou »Regiminis militantis Ecclesiae« a zároveň bylo  
dáno zakladateli povolení ustanoviti taková pravidla a stanovy, jež by sloužily co nejlépe k  
ochraně, neporušení a k vedení řádu.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 15–
16).

Po zvolení Ignáce z Loyoly prvním generálem řádu Tovaryšstva Ježíšova povolal Ignác své 
dva  nejvýznamnější  pomocníky,  Laineze a  Salmerona,  a  společně  vypracovali  nové  body 
ústavy nebo zdokonalovali již existující. Ústava (Konstituce) řádu byla již na počátku prohlá
šena za tajnou a kromě těch nejpovolanějších do ní nesměl nikdo ani nahlédnout, natož si v ní 
volně číst nebo z ní cokoli opisovat.

Stanovy řádu byly v hlavních rysech dokončeny v roce 1550, přičemž některé dílčí mo
difikace schválila 5. Generální kongregace v roce 1594. Podle latinské verze z roku 1558 – 
1559 (tedy v době 1. Generální kongregace) se Konstituce jmenovala „Jednota srdcí“ a cestu 
k této jednotě pochopitelně zajišťovala  Duchovní cvičení vydávaná s papežským souhlasem 
od roku 1548, jimiž dle příkazu z roku 1608 musí jednou za rok projít povinně každý člen 
řádu (Exerciciím se podrobovala i řada laiků, vojáků a dokonce i malířů a sochařů). Stanovy se 
několikrát měnily, neboť každá  Generální kongregace je oprávněna v nich provádět změny. 
Teprve  v  roce  1967 byl  zveřejněn  úplný text  stanov,  které  byly do  té  doby udržovány v 
nejpřísnější tajnosti. Stanovy mají deset částí, které se člení na kapitoly a ty podle potřeby na 
paragrafy.

Řádu tovaryšstva,  který směl  mít  v počátku maximálně šedesát  členů,  papež  Pavel III. 
bulou ze dne 28. února 1543 povolil „býti v tomto tovaryšstvu všem těm, kteréžto do něho při
jmouti, zdálo by se jeho představeným vhodno a nutno“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva 
Ježíšova, str. 16). To znamená komukoliv a v jakémkoliv množství, podle libovůle předsta
vených.

3.11   Privilegia jezuitů
Kromě toho, jak Bílek dále píše, dostali jezuité právo kázat ve všech kostelech i na ulicích, 

přisluhovat všemi svátostmi, zpovídat a udílet rozhřešení ode všech hříchů a duchovních káz
ní, vyjma neobyčejných zločinů. Dokonce i tam, kde byla vyslovena kletba a interdikt, byly z 
tohoto zlořečení chrámy tovaryšstva vyjmuty a již dopředu prohlášeny za čisté a svaté.

Potom  roku  1545  papež  osvobodil  tovaryšstvo  od  společného  zpívání  hodinek,  od 
společných modliteb, od účastí v průvodech a při poutích a celkově ode všech pobožností, 
liturgií a ceremonií, které trvají dlouho (kromě mší a litanií k svatým).

„Mnoha pozorovatelům se zdálo, že Tovaryšstvo vyvinulo zcela jedinečný druh spirituality  
a specificky jezuitský způsob výuky i kázání, ve kterých bylo místo nejen pro osamělou medita
ci, ale kde svou nezastupitelnou roli hrály  i smyslové vjemy a elegantní rétorika.

Hovořilo se o jezuitském světovém názoru: o odhodlání neuzavírat se do klášterních zdí,  
ale  mít  účast  na  ruchu  a  shonu  katolického  života.  Jezuité  –  na  rozdíl  od  jiných  řádů,  
zpravidla stavějící svá sídla na předměstích – budovali své kostely a instituce v nejfrekven
tovanějších center měst. Řečeno slovy jednoho protestantského kritika, na Loyolových darebá
cích je nejhorší, že »vyšli ze stínu starobylé lenosti a nečinnosti, ve kterém ostatní mniši zeše
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divěli... a pustili se do klopotné práce« (Whitaker, A disputation on Holy Scripture, 4). Někte
rým se zdálo, jako kdyby jezuité nebyli součástí normálního duchovenstva, neboť se nepodo
bali klášterním mnichům, věnujícím se sborovým jitřním modlitbám, chvalozpěvům a nešpo
rám, ale ani běžným farním kněžím.

Jedni v tom spatřovali projev dynamismu, jiní  však soudili – jako například raný kritik  
Tovaryšstva Etienne Psquier –, že řád vytváří »hermafroditní« podobu kléru, která postrádá i  
specifický oděv a namísto toho se vždy přizpůsobuje vzezření duchovenstva té oblasti, v níž  
právě působí: těmto lidem nelze věřit (Viz G. Switek, »Der Eigenart der Gesellschaft Jesu im 
Vergleich zu den anderen Orden in der Sicht des Ignatius und seiner ersten Gefahrten«, obsa
ženo v M. Sievernich a G. Switek, Ignatianisch. Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu  
/Freiburg, Basilej a Vídeň, 1990/, 204 – 232). ...sama Loyolova spiritualita, přesvědčení, že  
Bůh je ve všem a vše je v Bohu, znamenalo, že – jak poznamenal Jeronino Nadal – »svět je  
naším domovem« (O´Malley, The First Jesuits, 68). Jezuité se rozhodli, vypůjčíme-li si for
mulaci jednoho nedávného historika, zaujmout prostor zároveň v sociální i náboženské ob
lasti (H. Philips, Church and Culture in Seventeenth-Century France /Cambridge, 1997/).“ 
(J. Wrigt: Jezuité, misie..., str. 55 – 56).

A nakonec tentýž papež svým listem obdařil 15. listopadu roku 1549 tovaryšstvo mnohými 
a velmi rozsáhlými výsadami a všechny osoby a členy samotné společnosti  a všechen její 
majetek  osvobodil  od  pravomoci  a  kázně  kterýchkoli  biskupů  a  vzal  je  přímo  pod  svou 
ochranu a ochranu apoštolské stolice.

Takže bylo tovaryšstvo pod bezprostřední papežskou právní mocí. Tím byla již od počátku 
papežskou stolicí zaručena politická a diplomatická imunita, kterou pak v hojné míře jezuité 
využívali v každé akci a využívají ji i v současné době. Oproti jiným řádům se jezuitský řád 
stal  organizací  výhradně podřízenou papeži.  Ignác z  Loyoly dosáhl  toho,  že jezuité  plnili  
příkazy pouze hlavy katolické církve. Tovaryšstvo se tak přeměnilo z mnišského řádu „na ka
tolické četnictvo, na černou gardu římských papežů“. (L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu,  
str. 13).

Generál tovaryšstva navíc dostal  neomezenou moc přijímat do svých řad  jakýkoliv počet 
kněží pro duchovní práci podle svého vlastního uvážení a podle potřeb řádu. Dostal také po
volení na ně přenášet své výsady, práva, výhody a pravomoci, jak sám potřebuje a jak sám 
chce, stejně tak jako přenášet výsady podle své libovůle na kterékoliv přímé členy svého řádu, 
které by uznal za vhodné, a to beze všeho omezení a v jakémkoliv počtu.

A tak pro obrovské množství korespondence, kterou Ignác z Loyoly denně vyřizoval, zave
dl funkci „osobního tajemníka“, kterým byl za jeho života Juan Polanka (Alfonso Polanco) a 
dále funkci „evropského vizitátora“, který měl za úkol neustále cestovat po Španělsku, Portu
galsku, po  Itálii a dalších zemích a neúnavně  informovat generála řádu o aktuálním stavu 
věcí z jezuitského prostředí a z politického prostředí země. Za jeho života byl tímto informá
torem Jeronim Nadal (*1507 – †1580).

Bílek píše, že postavení jezuitského řádu se stalo téměř nedotknutelným a postavení gene
rála tovaryšstva se stalo úplně nedotknutelné, když papež Julius III. v roce 1552 pohrozil ve 
zvláštní bule velkou klatbou všem, kteří by instituce, práva a výsady Tovaryšstva Ježíšova na
padali, odpírali jim nebo jim různě škodili a nebo jezuitům v jejich činnosti jakýmkoliv způ
sobem překáželi. (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 16 – 17). Jejich úkol byl 
jasně definován: Ve svých seminářích vychovávat po celé Evropě jezuitské i nejezuitské „kně
ze určené ke službě v přední linii protireformačního boje. Jejich přední povinností, jak bylo  
ustanoveno roku 1552, bylo „vyhledávat skytý jed kacířské doktríny a toto učení vyvracet,  
poté pak znovu zasadit vykořeněný strom víry pravé“ (K. Noreen, »Ecclesiae militantis tri

73



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Kapitola 3

umphi: Jesuit iconography and the Counter – Reformation«, Sixteenth Century Journal, 29 
/1998/, 695). (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 39).

„Jezuité byli povoláni, aby pomohli papežské stolici v boji proti reformaci. Měli zachránit  
duše těch, kdo šli za M. Lutherem, J. Kalvínem, U. Zwinglim a dalšími reformátory. Jezuita A.  
Rodriguez charakterizoval Tovaryšstvo Ježíšovo jako eskadronu, kterou Bůh seslal k upevnění  
své církve. Ignác z Loyoly navrhl papeži Pavlu III. vybudovat »vojsko Kristovo«, jež bude v  
každém čase, na kterémkoliv místě a jakýmikoliv prostředky připraveno bojovat s antikristem 
Lutherem a jeho následovníky. Proti Lutherově reformě postavil Ignác z Loyoly kontrarefor
mu.“ (L.N. Velikovič: Černá garda Vatikánu, str. 13).

3.12   Rok 1546 – start politické kariéry jezuitů – Tridentský koncil
V roce 1546 se odstartovala politická kariéra jezuitů. Stalo se to tehdy, když si papež zvolil 

Laineze a  Salmerona, aby ho zastupovali na  Tridentském koncilu ve funkci „pontifikálních 
teologů“.

Velikovič píše, že se k nim „připojilo ještě několik jezuitů, které pověřil a instruoval sám 
Loyola. Jezuité na koncilu vystupovali zcela nenápadně a jen velmi málo, ale zato více po
slouchali a dělali si poznámky. Ignác z Loyoly jim rozkázal, aby každý večer po zasedání kon
cilu společně všichni zhodnotili situaci. Jejich úkolem bylo především vést tajná jednání. Loy
ola svým tovaryšům přikázal, aby ve vhodném okamžiku vnutili koncilu svůj názor a aby na  
koncilu  vystupovali  jako  rozhodní  zastánci  výsad  římského  papeže.  Neustále  se  měli  vy
slovovat pro neomezenou moc papežů a proti svolávání celosvětových koncilů, k nimž by se  
mohli  obracet  nespokojenci se stížnostmi proti  papežům. Dále je nabádal  k tomu, aby ve  
svých projevech a také i písemně obhajovali dogma o papežské neomylnosti, o bezpodmínečné 
podřízenosti biskupů, hlavě katolické církve a o nadřazenosti papežské moci nad světskou mo
cí.

Na  koncilu  došlo  k  rozporům  ve  věci  postoje  katolické  církve  k  protestantům.  Část  
církevních otců pokládala za možné se s protestanty smířit. Tento názor zastával francouzský i  
německý panovník. Císař Ferdinand I. žádal od koncilu významné ústupky: povolení kněž
ských sňatků, přijímání podobojí, souhlas s liturgií v německém jazyce a reformu papežství.  
Koncil však těmto požadavkům nevyhověl. Usnesení Tridentského koncilu o otázkách církevní  
reformy nesou pečeť vlivu jezuitského řádu.

Tridentský koncil, trvající 18 let, vypracoval program protireformace. V důsledku rozporů  
mezi stoupenci tradičního katolicismu a zastánci reforem, jež by umožnily kompromis s pro
testantismem, přerušil koncil dvakrát svou práci. Jezuité aktivně podporovali papeže a hájili  
zásadu jeho neomezené moci.“ (Paese sera, 21.5.1965; L´Osservatore Romano, 7.3.1971;  
Informations catholiques internationales, 1972, č.421, str. 14; L.N. Velikovič: Černá garda 
Vatikánu, str. 13).

H. Boehmer doplňuje, když píše: „Tehdy papež využil tento řád jen krátkodobě. Svoji funk
ci však zvládl s takovou pohotovostí a horlivostí, že již za Pavla III. se natrvalo zapojil do  
všech možných aktivit a získal si důvěru papežské kurie na všechny časy.“ (H. Boehmer: Les  
Jesuites, str. 47–48).

Tato důvěra měla své opodstatnění. Jezuité, zvláště pak  Lainez, spolu se svým oddaným 
přítelem kardinálem Moronem, se během tří zasedání  koncilu, který skončil až v roce 1562, 
stali úskočnými a neúnavnými zastánci papežské autority a nedotknutelnosti dogmat. Pomocí 
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jejich chytráckých manévrů a obratnosti v argumentování se jim podařilo porazit opozici a 
zlikvidovat všechny „kacířské“ požadavky protestantů včetně sňatků pro kněze, přijímání pod 
obojí, používání mateřského jazyka při bohoslužbách, a především  reformaci papežství. Na 
programu zůstala  pouze reformace klášterů.  Sám  Lainez v mohutném protiútoku vyzdvihl 
papežskou neomylnost, která byla vyhlášena I. vatikánským koncilem o 300 let později.  (Va
tikánský koncil, Řím, 1870).

Svatý stolec se málem zhroutil. Avšak díky neochvějnému vystoupení jezuitů vyšel z této 
krize posílen a upevněn. Slova Regimen Ecclesiae militantis, která  Pavel III. zvolil k tomu, 
aby popsal tento nový řád ve své autorizační bule, byla tak bohatě ospravedlněna.
Oblast působení Loyolových učedníků v samotném počátku, start nového, mladého řádu Tova
ryšstva Ježíšova a prvotní změnu původní jezuitské ústavy na bojovné znění ústavy zajímavě 
popisuje a doplňuje současný odpůrce kritiků jezuitismu a jeho zastánce, historik J. Wright:
„Krátce po smrti Alžběty I. se jezuita Robert Persons »v obavách o své zdraví uchýlil na  
opuštěné místo nedaleko Neapole, aby využil dobrodiní příznivějšího klimatu«. Při meditaci o  
původu Tovaryšstva Ježíšova dospěl k závěru, že »Bůh podnítil vznik tohoto řádu, aby čelil  
nevěrectví a kacířství«, kteréhož úkolu se ujal »s obdivuhodnou pohotovostí nejen ve velké 
části Evropy, ale též v Asii,... Africe a Indiích« (J.H. Pollen, ed., »The Memoirs of Father Ro
bert Persons«, CRS Miscellanea 2 /Catholic Record Society, sv. 2, 1906/, 187 – 188). O dvě  
století později připomene jeden francouzský katolík, že protestantismus se objevil »jako ničivý  
požár, hrozící pohltit vše«, vyvolal krveprolití a zkázu, plodil prostopášnost a vzpouru. Pak  
však nastoupil Ignác z Loyoly »s poselstvím Prozřetelnosti, jež nelze pominout« (C. de Be
aumont du Repaire, Instruction pastorale... /Paris, 1829/, iii – iv).
Persons měl svým způsobem pravdu: Jak se Tovaryšstvo rozrůstalo, boj proti kacířství byl  
přesně tím, čemu mnozí jeho členové zasvětili život. Ale na samém počátku, roku 1540, Loyola  
a jeho první druhové nepokládali za svůj prvořadý úkol postavit se do čela protireformačního 
boje. V bouřích předchozích dvou desetiletí neviděli nekompromisní ideologický střet, ale spíš  
známku šířícího se duchovního neklidu a morální krize. Prahli po spirituální obnově, očistě  
duší,  nápravě  bezduché  nauky  a  odstranění  hříšnosti  a  pověrčivosti.  Spiritualita,  kterou 
hlásali, nebyla míněna jako protiváha protestantského kacířství, ale měla hluboké kořeny ve  
středověké »devotia moderna«.
V průběhu následujících desetiletí věnovali jezuité mnoho času i námahy pastorační činnosti  
ve Španělsku a Itálii, kde žádné přímé nebezpečí protestantské nákazy nehrozilo, ale kde se lid  
– alespoň dle mínění Tovaryšstva – potřeboval naučit rozlišovat mezi ctností a neřestmi a měl  
také pochopit, že hazard a býčí zápasy nejsou tou nejsprávnější zábavou skutečného křesťana.  
Je krajně nepravděpodobné, že by někdo, kdo byl jezuitou ve Španělsku, projevoval sebemenší  
zájem cestovat do Německa, aby se tam pouštěl do křížku s heretiky.
Nové Tovaryšstvo se zdatně pustilo do organizování svého členstva, jeho hierarchického roz
vrstvení, hledání mocných příznivců i získávání výchovy noviců. Rychle se rozrůstající členská  
základna,  rozmanitá  co  do  sociálního  i  národnostního  původu,  se  ujímala  kazatelen  i  
univerzitních stolic po celé Evropě a zakládala misie v Asii a obou Amerikách. Tak jako jezui
té ve třicátých letech šestnáctého století v Benátkách pokorně sloužili syfylitickým pacientům 
a věnovali se pohřbívání zesnulých, tak nyní zaměřili svou péči na vězně, prostitutky a siroty,  
ujímali se kněžské služby v ženských církevních kongregacích a pomáhali obětem morových 
ran.
Prvotní cíl, pro který Tovaryšstvo vzniklo, se nesmazatelně vepsal do jeho dějin, a potlačování  
ženevského či wittenberského kacířství jednoduše nebylo součástí Loyolova plánu – alespoň  
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ne v letech 1534 a 1540. Pro činnost mnoha jezuitů byl protestantismus jen málo důležitým 
pozadím. Ale tak jako při misijním úsilí v zemích, kde dosud nikdo neslyšel o Martinu Luthe
rovi, nemohlo se Tovaryšstvo v 17. století v Evropě vedle svých rozmanitých příspěvků ke ka
tolické spiritualitě, vzdělání, vědě a umění nezaplést do jejích bouřlivých náboženských sporů.
»Ustavující formule« z roku 1540, manifest, ze kterého vychází zakládající bula Tovaryšstva,  
hovoří o »šíření víry« jako o závazné povinnosti jezuitů. Roku 1550 se toto rčení změnilo na 
»obranu a šíření víry« (O´Malley, The First Jesuits, 16). Nově přidané slůvko »obrana« mělo  
velice aktuální význam. Boj proti hrozbám církvi – symbolizovaným pleněním Říma a přímo 
ztělesněným v plakátové aféře – se brzy stal doménou jezuitů a jedním z hlavních zdrojů jejich 
hrdosti.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 33 – 34).

3.13   Zesílení řádu
V  průběhu  času  sílil  bojovný  duch,  protože  se  činnost  Loyolových synů kromě  za

hraničních misií začala soustřeďovat na duše osob zvláště mezi vládnoucími třídami. Jejich 
hlavním bitevním polem je politika, neboť tito „rádci“ soustřeďují veškeré své úsilí na jediný 
cíl:  Poddanost  světa vůči papežství  nebo vůči  sobě.  Mají-li  toho dosáhnout,  musí nejprve 
zdolat  politické „hlavy“.  A jak  realizovat  tento  ideál?  K tomu slouží  dvě  velmi  důležité 
zbraně: být zpovědníky mocných a vysoko postavených lidí a vychovávat jejich děti. Tímto 
způsobem si zajišťují současnost a připravují budoucnost.

Svatý stolec si brzy uvědomil, jak velikou sílu mu přinese tento nový řád. Nejprve byl po
čet jeho členů omezen na 60. Toto omezení však bylo rychle odstraněno. Když Ignác 31. čer
vence roku 1556 v Římě umíral, pracovali jeho synové mezi pohany v Indii, Číně, Japonsku, v 
Novém světě, ale také, a to zejména, v Evropě, například ve Francii, v jižním a západním Ně
mecku, kde bojovali proti „kacířství“, ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, a dokonce i v Anglii, 
kam se dostali z Irska.

Jejich historie plná nenávisti k protestantismu a dalších historických výkyvů bude, jak ještě 
uvidíme historií  římské sítě, kterou budou neustále roztahovat nad světem a jejíž spojovací 
články budou stále trhány a zase spojovány, až budou nakonec spojeny definitivně.

Po změně původního znění ústavy se řád se vší silou pustil do úkolu  zničit reformační  
pokrok a  udusit reformačního ducha a pro tento cíl rozpoutal mezi národy peklo  fanatismu. 
Vojáci Vatikánu vzali protestantismus záhy útokem a na adresu reformátorů a jejich díla nevá
hali používat i ty nejsilnější a vulgární výrazy, co jen fantazie té doby dokázala zplodit. Např. 
fanatický stoupenec jezuitů  James Brooks kázal už roku 1553, že „protestantismus je »špi
navá žumpa«, z níž se zrodily »veškeré tragédie křesťanstva i množství páchnoucích, nečis
tých a nakažlivých herezí« (J. Brooks, A Sermon very notable /1553/, sig. B2v). Hereze byla  
horečkou, jíž  je třeba zchladit,  výkalem, který je  nutno odstranit,  nerovnováhou tělesných  
šťáv, jež se má napravit. Jezuité, jak řečník nezřídka zdůrazňuje, jsou duchovními lékaři, kteří  
nabízejí  léky,  protijedy,  projímadla  a vypalování  ran.  Ty  spočívají  v potírání  omylů  a  za
strašování protestantů i léčbě svéhlavých katolíků. A jak doporučovala tehdejší medicínská  
teorie, nejlepší lékaři mají vždy dávat přednost lékům s co nejširší působností – někdy še
trným, jindy násilným – vždy podle potřeby.“ (J. Wright: jezuité, misie..., str. 37).

„Co protestanty uráželo, to jezuité podporovali. Kalvinisté se posmívali nejsvětější svátosti  
oltářní – chlebu, proměněnému v Tělo Páně katolické eucharistii. Jezuité proto pořádali čtyři
cetihodinové slavnostní  výstavy nejsvětější  svátosti.  Při  takovém vystavení  ji  například ve  
svém mateřském chrámu v Římě osvětlovali 2300 lucernami a 500 svícemi (C.F. Black, Italian  
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Confraternities in the Sixteenth Century /Cambridge, 1999/, 272; H. Kamen, Spain in the LA
ter Seventeenth Century, 1665 – 1700 /1980/, 180). Protestantům se nelíbila katolická posed
lost svatými. Jezuité tedy zajistili, aby se studenti v jejich školách pravidelně před vstupem do 
třídy modlili před neposkvrněnými obrazy svatých (O´Malley, The First Jesuits, 268), to jest  
zobrazenými náležitě cudným způsobem, jak jezuité koncem šestnáctého století radili neapol
ským malířům malovat portréty světců (L. Chatellier, »Les jésuites et lórdre social«, obsaženo 
v L. Giard a L. de Vaucelles, ed. Les jésuites á ľage baroque, 1540 – 1640 /Grenoble, 1996/,  
144). A kdybyste náhodou byli v téže době příslušníky Tovaryšstvem podporovaného bratrstva 
v jihoitalském městě Lecce, měsíčně byste se účastnili nezvykle pobožné loterie. Každý člen  
bratrstva si namátkou vytáhl kartičku se jménem svatého, který se pak následující měsíc stal  
jeho  osobním  průvodcem  a  orodovníkem  (Black,  Italian  Confraternities  in  the  Sixteenth  
Century, 94). 

Jezuité dokázali bodovat v řečnických půtkách s protestanty a nestyděli se je i tvrdě oso
čovat: například jim běžně kladli za vinu šíření moru (A.L. Martin, Plague? Jesuit Accounts  
of Epidemie Disease in the Sixteenth Century /Kirksville, Mo., 1996/, 110)...

V zásadě platí, že jezuité si přáli protestantismus co nejrychleji a nejúplněji vykořenit. Tak 
například Petr Canisius, který v polovině šestnáctého století působil ve střední a východní Ev
ropě (pozn. autora: * 8.5.1521), kde založil nebo spolupracoval na zakládání osmnácti kolejí  
a davy bavorských duší získal nazpět Římu, byl (a dosud je) oblíbeným jezuitským hrdinou a 
po svatém Bonifácovi je pokládán za druhého věrozvěsta Německa (R. Brendt, Petrus Cani
sius. Humanist und Europaer /Berlín, 2000/).

Katolický svět čekala ještě řada klíčových bitev s protestanty a u žádného z těchto střetů 
jezuité nikdy nechyběli. Na Tridentském koncilu mezi lety 1545 a 1563 proběhlo mnoho po
rad, při nichž se rozhodovalo o způsobu oživení katolicismu a odsouzení kacířství. A právě  
zde jezuitský kněz Diego Lainez rozhodujícím způsobem přispěl k oficiálnímu odmítnutí pro
testantského učení o predestinaci (krok, jenž nebyl zdaleka nevyhnutelný). Jezuité se rovněž  
zasloužili o mnoho významných konverzí a rekonverzí 16. a 17. století, včetně tak bravurních  
kousků, k jakým patřilo obrácení hesenského lankraběte Friedricha a švédské královny Kris
týny, kvůli níž profesoři teologie a matematiky Francesco Malines a Paolo Casati cestovali  
roku 1652 pod falešnými jmény a s padělanými pasy do Stockholmu (M.-L. Rodén, »Queen 
Christina of Sweden, Spain and the Politics of the Seventeenth Century Papal Court«, obsa
ženo v E.M. Ruiz a M. de Pazzis Pi Corrales, ed., Spain and Sweden in the Baroque Era, 1600 
– 1660 /Puertollano, 2000/, 783 – 800).

I vzdělání mohlo tu a tam posloužit jako »dobře míněné« protireformační bojiště. Nebylo  
jistě náhodou, že jezuitské školy v Toulouse a Lyonu vznikly v šedesátých letech 16. století  
krátce po divokých útocích na místní protestantské komunitě. Poté, co toulounští katolíci zma
sakrovali 4 000 svých protestantských spoluobčanů, s chutí se obrátili na jezuity s žádostí o  
znovuoživení své školské infrastruktury (G. Huppert, Public Schools in Renaissance France 
/Urbana, III., 1984/, 107).

...Když si jezuité zajistili politický vliv, vždy se chovali velice bojovně: pravidelně vládcům 
doporučovali neústupnost vůči protestantům. Tak například za třicetileté války navrhl jezuita  
Jindřich Fitzsimon, aby dvanáct největších děl, užitých roku 1620 v bitvě na Bílé hoře, neslo  
jména dvanácti apoštolů a aby ti Pražané, kteří po bělohorské porážce budou chtít osvědčit  
svou pravou katolickou víru, vyjádřili to tím, že budou líbat sutany jezuitských kněží. A byl to  
týž Fitzsimon, který »svolával lid pod jezuitské korouhve, neboť jezuité nejtvrději útočí na ka
cířské bezbožníky« (E.I. Hogan, Distinguished Irishmen of the Sixteenth Century /1984/, 789 
– 794). Byla to válka, v níž mnozí hráči na katolické straně – český král Ferdinand II. i gene
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rálové katolické ligy Valdštejn a Tilly – získaly vzdělání u jezuitů a během celého konfliktu je  
právě jezuité vybízeli k nejtvrdším postupům: Adam Contzen se pokoušel přesvědčit Maxmili
ána Bavorského, aby roku 1629 uzavřel smlouvu s Francií, zatímco Vilém Lamormaini sou
stavně varoval  před uzavíráním jakýchkoli  dohod s protestantským nepřítelem.  Na samém 
konci třicetileté války to byl opět jezuitský profesor, Jiří Plachý, kdo se svými studenty udržel  
pražský Karlův most proti postupujícím vojskům švédských protestantů (G. Parker, The Thirty  
Years War /1987/, 67 – 68, 128; R. Bireley, Religion and Politics in the Age of the Counterre
formation /Chapel Hill, NC, 1981/).“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 40 – 42).

Jezuitský řád však nezesílil a nerozšířil se jen díky boji proti reformaci, ale i díky své celo
světové  síti  škol,  kolejí a  dalších  výchovných institucí.  Pro „větší  slávu  Boží“  zpozoroval 
Ignác z Loyoly velmi bystře, že v podstatě neexistuje žádná centrální římskokatolická školská 
a výuková koncepce Říma a okamžitě se chopil obsadit další „území nikoho“, které až dosud 
leželo bez povšimnutí a ladem. Netrvalo dlouho a Loyolova prozíravost se potvrdila. Stačilo 
pár organizovaných tahů a Loyolovi synové se stali monopolní, dominantní silou katolického 
školství. Vzniklo trvalé vzdělavatelské jezuitské představenstvo starající se o výuku kněží i lai
ků,  čímž jiným jezuitským kněžím zbylo více času na  zpovědní službu, tedy na další  mo
nopolní činnost, pomocí níž ovládali politický a společenský život králů, jeho dvorů i celé ze
mě. „Jezuité byli prvním řádem římskokatolické církve, který pojal školskou výchovu jako vý
znamný pastorační úkol.

Tovaryšstvo Ježíšovo vychovávalo nejen své vlastní uchazeče, ale poskytovalo vzdělání i  
nemalému počtu světského kléru po celé Evropě. Koleje určené ke školení německého, uher
ského, řeckého, anglického i dalšího kněžstva se dostaly plně do rukou jezuitů, a tak brzy na
stala situace, kdy například objevit vídeňského arcibiskupa, který nebyl vychován jezuity, bylo 
by hledáním jehly v kupce sena. Roku 1621 získal tiáru Řehoř XV., první papež, který byl ab
solventem jezuitské koleje.

A pak tu byly děti (katolické, ale příležitostně i protestantské), které dostaly možnost vzdě
lání prostřednictvím celosvětové sítě škol a kolejí,  jež  od skrovných počátků ve španělské 
Gandíi roku 1546 a v sicilské Mesině roku 1547 (první škole určené především pro nejezuitské 
žactvo čili »externisty«) rostly do konce století průměrnou rychlostí šesti nových ústavů za  
rok. Představení Tovaryšstva museli začít odmítat příliv nových a nových žádostí o zřízení  
školských ústavů. Roku 1600 bylo v samotné Itálii a na Sicílii šestapadesát, ve Španělsku a  
španělských koloniích sedmasedmdesát jezuitských kolejí.“  (J. Wright: Jezuité, misie..., str.  
58 – 59).

3.14   Porovnání řádu s Biblí
Řád Ignáce z Loyoly se neustále odvolával na Bibli. Biblí obhajoval a dodnes obhajuje veš

keré své počínání, své plány i zákulisní politikaření a intriky. Bible však s tímto řádem a jeho 
duchem nemá vůbec nic společného.

Znovu se podívejme, jaký je jeden z rozdílů mezi Loyolovou organizací a jejím učením a 
mezi Kristovými učedníky a jejich učením, to je učením Bible svaté.

Ignác z Loyoly vede každého z učedníků na prvním místě výhradně k sobě a ke svým před
stavám a ke  své organizaci. K tomu používá jako  plášť Kristova slova z evangelií,  epištol 
nebo z jiným míst Písma.

Prostřednictvím  zpovědi  a  svých  Duchovních  cvičeních plných  různých  vidění a 
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duchovních hlasů si osobuje právo na ovládnutí člověka. Usurpuje si moc vládnout nad svě
domím druhých a snaží se beze zbytku ovládnout vůli svých učedníků a totálně jim přeměnit 
jejich  vlastní osobnost a  osobitost přesně podle  svého vlastního vzoru, to je i podle  svých 
vlastních duchovních prožitků.

Snaží se ze svých učedníků vytvořit  organizaci totálních robotů, schopných a ochotných 
vykonat sebehroznější a sebefanatičtější rozkaz, nad kterým nesmí uvažovat.

Ignác z Loyoly, jakož i další  generálové řádu, se ve své organizaci snaží prostřednictvím 
svých podřízených postupně všechny  ovládnout. A stále k tomu s úspěchem používá  Bibli, 
kterou však tímto způsobem pouze zneužívá a obrací proti člověku. Tam, kde Bible hovoří ob
raznou, symbolickou, duchovní mluvou, tam oni tomu dávají skutečný, doslovný význam a 
tam, kde to bibličtí pisatelé myslí doslovně, tam oni to pro změnu vykládají duchovně a sym
bolicky. Tím dochází ke zmatku a nesmyslným významům biblického textu. A k těmto překrou
ceným výkladům pak vedou jezuité své učedníky tak, aby prokazovali obdiv výhradně ke svým 
jezuitským učitelům.

Na druhé straně apoštolové a později i reformátoři vedou svým učením a svými dopisy vý
hradně k Ježíši Kristu. Odmítají jakýmkoliv způsobem vstupovat do svědomí člověka s cílem 
ovládnout ho pro své plány. Nezakládají žádnou svoji vlastní organizaci a odmítají jakékoliv 
vlastnické právo na ty, kteří díky jejich svědectví v Ježíše Krista uvěřili.

Dokladem toho nám je například první dopis apoštola Pavla ke Korintským, kde již v 1.  
kapitole ve verši 12. řeší spor mezi věřícími, při kterém se hádají, kdo komu patří: „jeden kaž
dý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův.“

Ale v následujících verších stejné kapitoly apoštol Pavel jasně ukazuje, že ho taková při
vlastňování, kdo komu patří, vůbec nezajímají. Že ho pouze zajímá, koho on sám pokřtil nebo 
komu vydal svědectví, a to jen z toho důvodu, že pak takového člověka odevzdává výhradně 
pod moc Boha a jeho Syna Ježíše Krista, tedy nikoli pod svou vlastní moc a pod svůj vliv.

Ve  verši 26. této kapitoly apoštol Pavel rozhádané spolubratry kárá, že jednají pouze tě
lesně, to je „podle těla“ a že své pokřtění chápou pouze přízemně, pouze podle „moudrosti  
světa“ a v ostatních verších této kapitoly jim ukazuje, že celou věc musí vidět z pohledu Boha.

Jinými slovy skuteční Kristovi učedníci plně respektují svobodnou vůli u každého, s kým 
přijdou do styku a nechávají na jeho vlastním, svobodném rozhodnutí, jakou životní cestu si 
vybere.  Skuteční Kristovi učedníci ve svém učení ukazují výhradně na  Ježíše Krista a sebe 
samotné odsouvají až na poslední místo, zatímco u zakladatele řádu  Ignáce Loyoly vidíme 
přesně opak.

A stejného ducha apoštola Pavla můžeme pozorovat i u reformátorů, kteří žili v době Igná
ce z Loyoly. Ti se nikdy nesnažili založit si svůj vlastní řád nebo svou církev a nikdy se nesna
žili svým učením  ovládnout vůli a svědomí druhých. To nechávali na Bohu a Jeho Duchu. 
Nikdy se nesnažili  vymazat ze svých učeníků jejich  osobitý charakter.  Odmítali  jakékoliv 
projevy  fanatismu,  asketismu a  sebetýrání,  protože ani  Bible takovou formu křesťanského 
života nezná.
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Kapitola 4

Duch řádu

4.1   Poslušnost – základní kámen ducha řádu
rostřednictvím stručného popisu ducha Exercicií – Duchovních cvičení – jsme poznali, 
jak  zakladatel  společnosti  Tovaryšstva  Ježíšova,  Ignác  z  Loyoly,  zůstal  ve  svém 

zjednodušujícím  mysticismu,  církevní disciplíně a obecně řečeno ve svém pojetí  poddanosti 
zcela zpátečnický.  Zotročující ústava a  Duchovní cvičení, což jsou základní kameny tohoto 
celého systému, nás nenechávají na pochybách. Jsou to dva základní nástroje, které proměňují 
svobodného člověka v totálního otroka se zlikvidovanou individualitou a úplně potlačenou 
svobodnou vůlí.

Duch řádu je  stále  stejný.  Neustále  podléhá  středověkému fanatismu,  jehož  základním 
článkem je  bezvýhradná poslušnost –  vojenská kázeň (podřízení jsou  povinni přesně a bez 
protestů či námitek a bez projevů vlastních pocitů uposlechnout do detailů všechny příkazy 
nadřízených) a úplná disponibilata členů, neboli použitelnost kohokoli z řádu kdykoliv, kdeko
li a jakkoli. A tato poslušnost v jezuitském řádu má i přes všechny moderní náhledy a alibis
tická zdůvodnění ze strany jezuitů své velmi zvláštní, ba přímo hlavní postavení i v současné 
době. V souhrnu všech pravidel tohoto řádu má nesporně přední místo.

Jedině tak může být řád totiž schopen splnit i  ty nejnáročnější  politické úkoly Vatikánu. 
Duch tohoto řádu nesmí ani v sebemenším měřítku pod náporem postupující demokracie, po
stupujícího ekumenismu, šířících se světových mírových hnutí a padajících totalitních režimů 
po celém světě ze svých nároků slevit, natož se změnit v benevolentnější řád. Duch řádu a po
slušnost jezuitů jsou neoddělitelné. Proto ani v nejmenším nesmí  poslušnost jezuitů a jejich 
výchova polevit.

„Věrnost  Vatikánu překračuje meze fanatismu,  jak můžeme snadno zjistit  z  Ignácových 
Pravidel k církevnímu smýšlení. Uvádím tu alespoň úryvek:

Prvním pravidlem jest, že musíme míti ducha připraveného a ochotného uposlechnouti –  
odložíce veškerý úsudek vlastní – ve všem pravé choti Krista, Pána našeho, jíž jest naše svatá  
matka, církev hierarchická. …(Pravidlo č.1).

Abychom si 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. …(Pravidlo č.13).“ (Alighi
ero Tondi: Tajná moc Jezuitů, Praha, 1955, str. 7).

4.2   Poslušnost jezuitů je maskou
Aby jezuité zakryli svoji bezcitnou poslušnost Vatikánu, čas od času napíší jejich spisovate

lé „omluvný“ či „vymlouvající se“ pamflet o tom, jak to s nimi v současné době je. Z ta
kových oficiálních článků se však maximálně dovídáme, že jejich řád je téměř u konce své 
existence, že jsou už vymírajícím řádem s velmi malou členskou základnou a s běžným, kato
lickým učením. Tak například Folliet jezuity hájí, když říká, že v otázce jezuitské poslušnosti 
se nejedná o nic jiného než o běžnou „náboženskou poslušnost“, důležitou pro jakékoli sdru
žení lidí.

P
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Náboženská poslušnost jezuitů však v žádném případě nesouvisí s běžnou náboženskou po
slušností vycházející z Bible. Podobné příkazy, jaké jsou v ústavě jezuitů nebo v Duchovních 
cvičeních najdeme už jen v trestaneckých řádech věznic nebo v řádech pracovních táborů, ale 
v žádném případě nemají ani to nejmenší  biblické opodstatnění. Rozhodně jezuitský pojem 
poslušnosti nenajdeme v učení biblických proroků, apoštolů a dalších božích služebníků, ani v 
jejich životě. Biblická poslušnost na prvním místě respektuje osobnost každého člověka a jeho 
vlastní svobodu.

I když poslušnost v pojetí řádu tovaryšstva ponižuje lidskou přirozenost a důstojnost až na 
úroveň mrtvoly, přesto další jezuitský spisovatel a obhájce jezuitského řádu R.P.  Rouquette 
drze píše: „Ani v nejmenším se nejedná o ponížení člověka. Tato inteligentní a ochotná po
slušnost je vrcholem svobody. …je osvobozením od otročení vlastnímu já…“

Když si však zdravě uvažující člověk pročte  jezuitské stanovy a  ústavu a když si přečte 
Duchovní cvičení, pak si nutně musí uvědomit, jaká je to absurdnost žádat po člověku, aby si 
nechal líbit od svého představeného ničit svého ducha, svoji duši i své tělo tak, aby se již hned 
od samého počátku stal přirozeným odpůrcem jakékoliv svobody. Každý inteligentní člověk 
musí vnímat, jak je to giganticky nemožné, aby si člověk sám na sebe – na svůj rozum, na 
svůj cit, na své pocity a na své tělo dobrovolně nechal uvalit takové požadavky, aby se stal 
tvárným a poddajným nástrojem v rukou nadřízeného.

A právě toho dosahují jezuité a to i v dnešní době. Dovedou v člověku vypěstovat takovou 
poslušnost, že se duch řádu nezmění v žádném prostředí. Kdekoliv a kdykoliv se mistrně při
způsobí a oblékne masku modernizace, jak to uvidíme ještě v závěrečných svazcích této knihy.

4.3   Duchovní cvičení – brána k poslušnosti
Svého  výsledku  dosahuje  řád  stále  stejnými  způsoby.  Ať se  jedná  o  dobu  středověku, 

novověku nebo o dnešní dobu, metody v principu zůstávají naprosto stejné. Jejich síla spočívá 
v samotných základech položených Ignácem.

„Loyolova Duchovní cvičení je možno pokládat přímo za »osudovou knihu lidstva.«
V katolické literatuře skutečně není žádné druhé dílo,  jehož historický význam by snesl  

srovnání s Loyolovou knížkou. Působivost exercicií se totiž brzy přenesla na celou katolickou 
církev: nejen jezuité, ale i nesčetní světští duchovní, církevní knížata, učenci i laici z nejrůz
nějších stavů prošli těmito cvičeními a ta měla vždy maximální vliv na individuality všeho 
druhu… Leckterý evropský kníže se pod vlivem exercicií stal nadšeným bojovníkem za kato
lickou věc.

Zatímco se v ranných dobách jezuité obraceli  především k držitelům světské i  duchovní  
moci, ke knížatům a vysokým duchovním, na nichž v tu dobu záviselo blaho a ztrpení lidu,  
dnes se jezuité a exerciciemi ucházejí hlavně o organizovanou masu katolického proletariátu,  
která má takto být podnícena k intenzivnějším účasti na náboženském životě.

Belgický jezuita J. Watrigant poukázal jako jeden z prvních na velký význam a nezbytnost  
exercicií mezi dělnictvem, a skutečně také jezuité dosáhli v Belgii mezi katolickým proletariá
tem největších úspěchů.  V Anglii  jezuité  vedou »Catolic  Workers  Colege« v Oxfordu,  jejíž  
hlavním cílem je připravovat vůdce pro katolické dělnické hnutí a získat tak vliv na britské  
odbory.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 29 – 31).

„Kdo vezme exercicie poprvé do rukou, ten většinou s překvapením zjistí, že tato kniha se
stává z mnoha různých a všelijak pospojovaných pravidel, návodů, poznámek, anotací a pří
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davků. Dokonce i  když nebudeme toto dílko porovnávat se svěže napsanými spisy velkých  
mystiků a s obratnou rétorikou humanistů, bude v každém případě působit nezvykle suše a 
střízlivě. Celková stavba vypadá málo přehledně, některé části přímo vzdorují pochopení, a  
jazyk v důsledku neuměle, ba neobratně tvořených vět příliš nepobaví.

Tento soud však platí jen potud, pokud exercicie čteme čistě jako literární dílo. Teprve při  
cvičení získávají tyto vzájemně propojené předpisy smysl a všechny ty různé návody se svými  
nesčetnými dodatky vytvoří živý celek.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 28 – 29).

Duchovní cvičení jsou cestou ke získání dokonalosti osvícením shůry a ke spojení s Bohem 
vlastními, lidskými prostředky. R.F. Miller k tomu píše: „Pro dosažení stavu dokonalosti, cíli,  
který mělo lidstvo vždycky před sebou, snad člověk nikdy neprahl s takovou vroucností jako 
v křesťanském středověku. Až hluboko do novověku neznalo lidstvo jinou představu o takové 
nejzazší  dokonalosti,  kterou  bylo  možno zažít  ještě  za  živa,  než  bylo  »spojení  s  Bohem« 
v mystickém vytržení.

Zároveň však panoval názor, že k dosažení tohoto stavu nestačí ani to nejniternější úsilí, že  
takového »visio Dei«  (vidění Božího) se osvícenému dostane v podstatě jedině darem Boží  
milosti. »Takové blaženosti,« říká Bernhard z Clairvaux, proslulý francouzský kazatel dvanác
tého století, »nemůže člověk nikdy dosíci vlastním úsilím; je to dar Boží, a nikoli zásluha lid
ská.«

…Proto také není vůbec možné přirozenými smysly vnímat procesy, ke kterým při tomto  
»sjednocení  s  Bohem«  dochází.  …Před  onou  dokonalostí…  rozum  pozbývá  moci,  paměť  
odumírá,  mizejí  obrazy,  formy i  podobenství.  Teprve,  když se  duše zbaví  jakýchkoli  smys
lových představ, může uvidět jasnost Boží, »oslepena, neschopna poznání, bez tvaru a hlasu a  
bez pomoci rozumu«.

…Zdálo se, že propast, která dělí obyčejného člověka od takového nadpozemského stavu,  
nelze nijak překonat…Vypadalo to, jako by každé slovo mystiků bylo určeno jen k tomu, aby 
uvrhlo  velkou  masu  těch,  jimž  se  nedostalo  milosti,  do  nejhlubší  beznaděje,  a  dalo  jim  
pořádně pocítit,  jak marné by bylo jakékoliv jejich snažení,  které je nikdy nemůže dovést  
k dokonalosti.

Jezuité nyní začali v přímém protikladu k takovým názorům hlásat docela jiné učení, podle  
kterého bylo možno zažít  dokonalost  nikoli  pouze v důsledku nadpřirozeného vytržení,  ale  
bylo možno o ně usilovat i s přirozenými lidskými vlastnostmi… komu se nedostalo… nadpři
rozeného osvícení přicházejícího do duše rovnou shůry, může přesto vlastním úsilím a snahou  
směřovat k dokonalosti.

Podle tohoto názoru již nebyl člověk dál odsouzen k trpělivému čekání, zda a kdy se mu  
dostane »visio Dei«; nyní byla stejná síla, kterou dříve lidé přisuzovali jen moci nadpřiro
zeného osvícení, přiznávána i lidské vůli.

»Boha mohu nalézt,  kdykoliv budu chtít,« řekl Ignác z Loyoly… Učil,  že chce-li  člověk 
Boha skutečně dosáhnout, musí se na něj 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«. Tyto zásady vyslovené Ignácem z Loyoly se pak staly vůdčím principem jezuitského řá
du.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 12 – 13).

Jeho odkaz je natolik sugestivní a natolik vtíravý, že už zpočátku je téměř nemožné mu 
odolat, a to zvláště u takových typů lidí, kteří vnitřně touží po svém lidském vůdci a nebo 
nejsou se stavem okolních věcí a sami se sebou spokojeni.
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Největší nebezpečí Duchovních cvičení je v tom, že vychází z římskokatolických představ 
o spravedlnosti, to je o trestu, odplatě a spravedlivé odměně pro věrné římské katolíky neboli 
o peklu, očistci a ráji.

Dalšími klamy  Exercicií je učení o  nesmrtelnosti  duše,  samospravedlivost a  samospasi
telnost římskokatolické církve a učení, že člověk dosáhne „Boží dokonalosti a svatosti“ vlast
ní  silou –  vlastní  vůlí,  vlastním  úsilím,  vlastní  představivostí,  vlastní  sugescí  a  vlastním 
prožitkem naordinovaných představ.

To vše vede také k přijetí dalšího podvodu, že si člověk  vlastní silou, pouze pod vlivem 
Exercicií očistí tělo, mysl, duši i ducha neboli, že člověk svým vlastním úsilím dosahuje spo
jení s Bohem a spolupracuje s Ním na  svém vlastním očištění a splynutí  neboli,  že vlastní 
skutky cvičence rozhodují, zda bude očištěn a zda bude Bůh „schopen“ se s exercitantem vů
bec spojit.

A když se k tomu všemu přidají ještě vidění, která Exercicie u duchovně citlivých lidí do
provázejí a která jakoby potvrzují, že všechno, co  Cvičení předepisují, je čistá pravda, pak 
není divu, že mají tak obrovský úspěch v každé době u každé vrstvy obyvatel. Proto Duchovní 
cvičení svojí „duchovní silou“ každému člověku sugestivně a přesvědčivě dokazují, že řím
skokatolická věrouka je pravou a jedinou pravdou, která vychází dokonce ze samotné  Bible 
svaté. Ve skutečnosti je to však hluboký klam, trik a podvod na každou lidskou duši na této 
Zemi. Je to lež  maskovaná do roucha pravdy a dobra. Je to  středověká hereze mající plášť 
biblické pravdy. Duchovní cvičení jsou ve svém principu i důsledku jinou formou spiritismu.

Sotva kdo si však uvědomí, jak je to nebezpečné zahrávat si jen s myšlenkou vyzkoušet si 
účinky Duchovních cvičení přímo na sobě nebo přímo absolvovat výklady a učení  Ignáce z  
Loyoly. Aniž to sám na sobě v prvních chvílích zpozoruje, bude jeho nitro pomalu, ale přesto 
velmi intenzivně převáděno na úkol potlačovat svou vlastní  vnitřní svobodu ducha, duše a  
těla a stále více a více se poddávat  jezuitskému pojetí poslušnosti, která vrcholí úplným po
hřbením sama sebe. Rozproudí se v něm takové pochody, nastartují se v něm takové reakce 
vedené přímo samotným ďábelským duchem, že je již nebude moci nikdy zastavit. A veškeré 
tajemství je v samotném duchu řádu a v nástrojích, které tento duch udržuje jako stále aktivní 
a účinné k rozproudění pochodů slepé odevzdanosti až do úplné krajnosti.

Při prožívání Duchovních cvičení se musí člověk podle Loyolových slov napřed osvobodit 
„»od pozemských statků, vášní, emocí«. Je nutné, »abychom všichni byli lhostejní vůči stvo
řeným věcem a proto neusilovali více o zdraví než o nemoc, o bohatství než o chudobu, o čest  
více než o potupu, více o dlouhý život než o krátký«… má to být jen nezbytná předběžná pod
mínka  osvobození  vůle  od  temných,  zmatených  náklonností  a  vazeb,  abychom se  naučili  
jednat vždy podle Boží vůle.

Podle jezuitského učení není totiž rozhodně možno nalézt Boha v pouhém nečinném, exta
tickém opojení,  ale  naopak v jasném poznání  Boží  vůle  a  v aktivní  činnosti…člověk  bude 
dokonalý tehdy, jestliže veškeré jeho konání a jednání bude takové, aby neustále směřovalo »k  
větší slávě Boží«.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 14).

Pak musí člověk zapojit své vlastní lidské smysly a síly: „Až doposledka může adept použí
vat i své pozemské smysly a nikdy není nucen popřít svou lidskou podstatu. Neboť na rozdíl od  
spisů mystiků, které hlásají, že ten, kdo chce pochopit Boha, musí napřed odložit zrak i sluch  
a zbavit se obrazů a příměrů v sobě, se cvičení pokoušejí dovést člověka i k nejvyššímu cíli  
právě pomocí jeho přirozených schopností a smyslů.

Ignác využívá především síly obraznosti; pokouší se ve svých žácích vzbudit zcela určité  
obrazné představy, jejichž cílem je dovést ad extremum schopnost co nejostřeji rozlišovat mezi  
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mravním a nemravním jednáním.
…Kdo absolvuje Loyolova Duchovní cvičení, ten by nyní 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 dobrem a zlem.

…Právě obrazy se Ignác pokouší pomoci člověku k dokonalosti; na každý den a pro kaž
dou hodinu uvádějí cvičení naprosto přesně, jaké fantazie má v sobě cvičící kdy probouzet a  
jakých pomůcek má přitom používat. Dnes, čtyři sta let po vzniku Duchovních cvičení, asi  
leckterý psycholog některé z těchto středověkých představ, s nimiž se zde operuje, označí jako  
zastaralé a neúčinné, ale jistě se neubrání obdivu nad hlubokým poznáním duše, s nímž se  
v těchto cvičeních vytváří mocná souhra rozumu, obrazotvornosti a vůle. V tomto smyslu mají  
Loyolova cvičení jako mistrovské psychologické dílo co říci i moderní době.

…K živému znázornění zla slouží v Duchovních cvičeních děs budící popis pekla; princip 
dobra za zase zosobněn v pozemské podobě Kristově, kterou si má exercitant představovat  
jako po sobě jdoucí zastavení na způsob pašijové hry. A konečně prožitek »volby« na sebe  
bere podobu dramatického obrazu dvou bojujících vojsk; proti bojovné rotě Satanově stojí  
»korouhev Kristova«.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 14 – 18).

Po osvobození se z pozemských pout a po uklidnění a zapojení svých smyslových orgánů 
je cvičenec hned na začátku ponořen do všech hlubin trestu pro kacíře a hříšníky:

„Nejprve je v celé své hrůze předvedeno peklo, zaplněné zástupy naříkajících a lkajících  
zatracenců. Toto cvičení začíná tím, že adept má nejprve »zrakem své obraznosti« poměřit  
»délku, šířku a hloubku pekla«; potom je však nutno zapojit i ostatní smysly; adepta k tomu 
totiž vyzývají jednotlivé »body« těchto přesně rozčleněných svého druhu režijních poznámek:

»První bod spočívá v tom, že očima obraznosti  popatřím na nezměrné moře ohně a na  
duše jakoby uzavřené v ohnivých tělech.

Druhý bod spočívá v tom, že ušima obraznosti uslyším pláč, vytí, křik, kletby proti našemu  
Pánu Ježíši Kristovi a proti jeho svatým.

Třetí bod spočívá v tom, že čichem obraznosti ucítím dým, síru, bahno a hnilobu v pekle.
Čtvrtý bod spočívá v tom, že chutí obraznosti ochutnám hořkost, slzy, smutek a hlodající  

špatné svědomí v pekle.
Pátý  bod spočívá v tom,  že  hmatem obraznosti  procítím,  jaký žár  jímá duši  a  v jakém 

hoří.«
Exercitant tak zažívá peklo všemi svými smysly; vidí,  slyší,  cítí,  chutná a hmatá je tak 

dlouho, dokud jej nepřemůže úzkostné zděšení před hrůzami inferna a nerozechvěje se stra
chem před výrokem božského soudce.

Katolická věrouka vždy spatřovala v »bázni Boží« prostředek očištění mimořádné síly… 
otrocká bázeň, strach hříšníka ze smrti a trestů pekelných je předpokladem dětinné bázně.“ 
(René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 18 – 19).

Strach je vždy v každé ideologii nejsilnějším motivem k poslušnosti. Není tudíž náhodné, 
že  právem  strachem,  děsem,  hrůzou,  zoufalstvím a  stresem začínají  i  Duchovní cvičení. 
Člověk si dobro představuje jen velmi těžko a navíc maximálně jen ve spojení se svým „já“, 
ale zlo si představí okamžitě a dovede si ho v představivosti zobrazit a vybarvit do všech i 
těch nejnemožnějších a nejbizardnějších detailů. A právě toho Duchovní cvičení a jejich meto
dické pokyny bohatě využívají.  Vždy to vyvolá žádoucí, manipulující  psychologický efekt 
vnitřního očištění: „Předvádění obrazů smrti a pekel má mysl exercitanta naplnit strachem a  
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má jí otřást, aby si adept jasně uvědomil svou hříšnost a hrozbu věčného zatracení a rozhodl  
se změnit své myšlení i způsob života.

Jakmile je toho dosaženo, předvede se cvičícímu ideál, jaký by měl od nynějška násle
dovat: Ignác mu radí, aby se zcela ponořil do Kristova života a utrpení. Podobně jako u pře
dešlých obrazů pekla se i nyní působí na smysly vyvoláváním názorných obrazů a také zde 
Ignác stále důrazně vyžaduje přesné »zpřítomnění místa«.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str.  
19 – 20).

Cvičenec má zase všemi svými smysly prožít a vnímat celý pozemský život Ježíše Krista i 
jeho matky Marie, od narození Spasitele až po jeho ukřižování. Člověk má zde cítit, hmatat, 
vidět, slyšet, chutnat a cítit svojí nervovou soustavou úplně všechno, od kamení na cestě, po 
které právě kráčí Kristus, přes její šířku, délku, zatáčky, polohu atd. až po pohyby, pach, pot, 
slzy, vzdechy, bolest a krev Mistrovu při jeho mučení. Exercitant prostě musí tělesně a hmata
telně cítit a prožívat všechno tak, jako kdyby byl sám u Krista a byl všeho osobně účasten. Ve 
svém díle  katolický kněz  a  jeden z předních odpůrců Ignácova učení  Edgar Quinet píše: 
„Kristus stojí na úpatí hory Tábor v nevýslovném okamžiku apoteózy a – exercitant se má za
bývat tvarem hory, její výškou, šířkou a vegetací.“  (E. Quinet – J. Michelet: Die Jesuiten,  
Sschweighauser, Basel, 1843).

Dalším tématem pro cvičence je Kristus jako bojující král: „…v exerciciích není Kristus jen 
pouhým objektem přemítavého rozjímání; přichází zde ke cvičícímu, promlouvá k němu a vy
žaduje od něho rozhodnutí i čin. Ježíš tu rozhodně není nebeský vládce trůnící v klidu ve své 
slávě, mnohem spíše to je neustále bojující král, jehož vidíme v zápase o své království. Obra
cí se přímo k člověku a žádá jej, aby mu pomohl zbraněmi ve velkém tažení proti Luciferovi.“ 
(René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 22).

Exercitant nyní rozvažuje, na kterou stranu se má přidat, co a komu má říkat. Když projde 
etapou Rozjímáním o království Kristově čeká jej další etapa této třetí části a sice Rozjímání o  
dvou praporcích:

„S použitím všech smyslů si tu máme Ježíše představit jako nejvyššího velitele jeho vojsk 
»na poli před Jeruzalémem,« zatímco »v krajině babylonské« proti němu Satan shromažďuje 
své démony k poslednímu, rozhodujícímu střetnutí.

…Podle vyjádření svých žáků označil Ignác rozjímání o »Kristově království« a rozjímání  
o »dvou praporcích« za jádro exercicií, a skutečně je v nich vyjádřen vlastní základní princip 
jezuitské víry… Podle jezuitského učení však uskutečnění království Božího závisí z velké části  
na vůli lidí a lze ho dosáhnout jen s jejich pomocí. Ježíš přistupuje v exerciciích přímo k smr
telníkům, snaží se je přimět ke správné volbě a rozhodnutí a vyzývá je, aby svým dílem přispě
li k »větší slávě Boží«… Slávu Boží lze zvýšit, a to spolupůsobením člověka.“ (René Fülöp–
Miller, tamtéž, str. 22 – 24).

Kdo zná Starý a Nový Zákon v Bibli svaté, kdo studuje epištoly, evangelia a biblické pro
roky a kdo chápe souvislosti mezi  Starým a  Novým Zákonem, pak zde zřetelně vidí rozdíl 
mezi učením Ignáce z Loyoly a učením Písma svatého. Ignác oproti Bibli usiluje vlastní lid
skou silou přidávat k Boží dokonalosti, spravedlnosti a spasitelné moci. Člověk v Loyolově 
učení  rozhoduje o  tom,  jestli  Kristus  vyhraje  či  nikoli,  jestli  je  Bůh „schopen“ zachránit 
člověka a jestli  má dostatek spravedlnosti  a síly k odpuštění a vnitřnímu očištění hříšníka. 
Podle Ignáce je to výhradně člověk, kdo určuje, zda má Bůh „dostatek“ prostředků k záchraně 
lidstva. Jinými slovy: Ignácovské spasení člověka stojí a padá člověkem samotným, záleží na 
jeho vlastních skutcích, síle, povaze, očištění, vůli a rozumu a téměř vůbec nezáleží nebo jen 
zčásti na Bohu. Loyola tak degraduje Krista na nedokonalého ve spasení a Boha podřizuje lid
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ské moci. A to je další obrovský klam Duchovních cvičení.
Co  však  praví  o  lidské  spravedlnosti,  o  přidávání  lidských  schopností  k Božím 

vlastnostem, k Božímu spasení a k Boží spravedlnosti Bible svatá, z níž si Duchovní cvičení 
půjčují dějové obrazy a jména a z níž podle jezuitů údajně i přímo vycházejí?

O samotné lidské spravedlnosti například  Izaiáš píše: „…jsme jako nečistý my všickni, a  
jako  roucho ohyzdné všecky spravedlnosti  naše. Pročež pršíme jako list  my všickni,  a ne
pravosti naše jako vítr zachvacují nás.“ (Izaiáš, 64. kapitola, 6. verš, Bible Kralická z roku 
1613, Česká biblická společnost, 1991). Král Šalomoun několikrát dosvědčuje: „Není zajisté  
člověka spravedlivého na zemi, kterýž by činil dobře a nehřešil.“  (Kazatel, 7. kapitola, 20.  
verš, tamtéž), „Není člověka, který by nehřešil…“ (1. Královská, 8. kapitola, 46. verš + 2. Pa
ralipomenon, 6. kapitola, 36. verš, tamtéž), kniha Přísloví se ptá každého samospravedlivého 
člověka: „Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého?“ (Přísloví, 20.  
kapitola,  9.  verš,  tamtéž).  Žalmista praví:  „Hospodinť  zná  myšlení  lidská,  že  jsou pouhá 
marnost.“  (Žalm  94.  kap.,  11.  verš,  tamtéž) a  apoštol  Pavel potvrzuje:  „Znáť  Pán  pře
myšlování moudrých, že jsou marná.“ (1. Korintským, 3. kap., 20. verš, tamtéž).

I Mojžíš zaznamenal Boží svědectví o lidském nitru: „…myšlení srdce lidského zlé jest od 
mladosti jeho…“ (Genesis, 8. kapitola 21. verš, tamtéž), což později dokazuje i prorok Jere
miáš, který o člověku píše: „Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyro
zumí jemu? Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce, a zkušuji ledví, tak abych odplatil jednomu kaž
dému podlé cesty jeho, podlé ovoce skutků jeho.“ (Jeremiáš, 17. kapitola, 9. a 10. verš, tam
též) a také kazatel Šalomoun: „…vroucí jest k tomu srdce synů lidských, aby činili zlé věci.“ 
(Kazatel, 8. kapitola, 11. verš, tamtéž). Žalmista David potvrzuje, že lidé bez víry v pravého, 
živého Boha „porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré… Všickni se od
vrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.“ (Žalm,  
14. kapitola, 1–3. verš, tamtéž) a apoštol Pavel dokládá, že se to týká i těch, kteří mají zná
most o Bohu, ale věří ve svoji  vlastní spravedlnost: „Což tedy? máme něco napřed? Nikoli,  
nebo jsme prvé dokázali toho, že jsou, i Židé i Řekové, všickni pod hříchem, jakož psáno jest:  
Že není spravedlivého ani jednoho, není rozumného, není, kdo by hledal Boha. Všickni se  
uchýlili,  spolu neužiteční jsou; není kdo by činil dobré, není ani jednoho.“  (Římanům, 3.  
kap., 9–12. verš, tamtéž).

Je to jedině sám Bůh, kdo dokonale zná lidská srdce (2. Paralipomenon, 6. kapitola, 30.  
verš), hledí k srdci člověka (1. Samuelova, 16. kap., 7. verš) a neustále je prověřuje (Žalm 7.  
kap., 10. verš; Přísloví 17. kap., 3. verš; Jeremiáš 11. kap., 20. verš + 17. kap., 10. verš + 20.  
kap., 12. verš, tamtéž).

Lidská  spravedlnost,  myšlení,  pohnutky  a  skutky  lidského  srdce tedy  nemohou  k Boží 
spravedlnosti vůbec nic přidat. Ospravedlnění, které je člověku Bohem udělováno, je dokona
lým Božím darem, který člověk dostává výhradně na základě Boží milosti, milosrdenství a 
lásky Boha k člověku, věří-li hříšník Ježíši Kristu jako svému výhradnímu osobnímu Spasite
li. Člověk nemá nejen kompetenci, ale ani naprosto žádných možností tento dar jakýmkoliv 
způsobem zvětšit nebo zmenšit. Buď je Bohem ospravedlněn, nebo není. Buď je jeho srdce 
očištěno nebo není. Neexistuje žádná střední cesta. Tento dar  očištění od hříchu a  osprave
dlnění před žalujícím a obviňujícím Božím zákonem neovlivní žádné lidské skutky, žádné lid
ské  přičinění,  žádné  sebevětší  lidské  sebetýrání,  sebemrskání,  sebetrápení či  utrpení,  ani 
žádná jiná sebevětší lidská oběť, ani žádné sebevětší a sebepřísnější dodržování Božího Záko
na bez víry v očištění krví Ježíše Krista a v jeho dokonalou spásnou milost pro všechny.

„Víme pak, že cožkoli zákon mluví, těm, kteříž jsou pod zákonem mluví, aby všeliká ústa  
zacpána byla, a aby vinen byl všecken svět Bohu. Protož z skutků zákona nebude osprave
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dlněn žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze zákon poznání hřícha. Ale nyní bez záko
na spravedlnost Boží zjevena jest, a osvědčená zákonem i proroky, spravedlnost totiž Boží,  
skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící. Neboť není rozdílu. Všickni zajisté zhřeši
li, a nemají slávy Boží. Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení,  
kteréž se stalo v Kristu Ježíši, jehož Bůh vydal za smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázání  
spravedlnosti své, skrze odpuštění předešlých hříchů, v shovívání Božím, k dokázání sprave
dlnosti své v nynějším času, k tomu, aby on spravedlivým byl, a ospravedlňujícím toho, kterýž  
jest z víry Ježíšovy. Kdež jest tedy tak chlouba? Vyprázdněna jest. Skrze který zákon? Skutků-
li? Nikoli, ale skrze zákon víry. Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez  
skutků zákona. Zdali jest toliko Bůh Židů? Zdali také není i pohanů? Jistě i pohanů.“  (Ří
manům, 3. kapitola, 19 – 29. verš, Bible svatá).

Římskokatolická církev dodnes neuznává jasný článek učení  Bible, že není v otázce spa
sení člověka žádného jiného prostředníka a zástupce mezi Bohem a hříšným člověkem než je
dině a výhradně Vykupitele a Spasitele Ježíše Krista. Není to žádná Panna Marie, ani žádný 
světec, ani  žádný papež, ani  žádný kněz, ani  žádný člověk, kdo se přimlouvá u Boha za zá
chranu člověka ukazujíc přitom na svou oběť a očišťující krev. Jedině Kristus jako Bůh i jako 
člověk Ježíš má výhradní právo zastupovat hříšného člověka v nebi před samotným Bohem a 
Božím soudem a Zákonem, neboť jedině On za člověka prolil a prolévá očišťující krev a jedi
ně skrze Něho a výhradně na Jeho přímluvu a orodování je člověk vykoupen a spasen. Opět 
několik výroků Písma svatého:

„Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.  
(Janovo evangelium, 14. kap., 6. verš, Bible svatá).

„Já jsem dvéře. Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne.“ 
(Janovo evangelium, 10. kap., 9. verš, tamtéž).

„Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, kterýž chce, aby všickni lidé 
spaseni byli a k známosti pravdy přišli. Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a  
lidský  , člověk Kristus Ježíš  . Kterýž dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky, na osvěd
čení časem svým.“ (1. Timoteovi, 2. kap., 3 – 6. verš, tamtéž).

„Jedenť jest vydavatel zákona, kterýž může spasiti  i  zatratiti.“  (Epištola sv. Jakuba, 4.  
kap., 12. verš, tamtéž).

„Rozpomeňte se na první věci od věků stalé, nebo já jsem Bůh silný, a není     žádného   více   
Boha, aniž jest mně podobného.“ (Izaiáš, 46. kap., 9. verš, tamtéž).

Já, já jsem Hospodin, a    žádného     není   kromě mne spasitele  .  Já oznamuji, i vysvobozuji,  
jakž předpovídám, a ne někdo mezi vámi z cizích bohů, a vy mi toho svědkové jste, praví Hos
podin, že já Bůh silný jsem. (Izaiáš, 43. kap., 11. a 12. verš, tamtéž).

„Shromažďte se a přiďte, přibližte se spolu vy, kteříž jste pozůstali mezi pohany. Nic nezna
jí  ti,  kteříž  se  s  dřevem rytiny  své  nosí;  nebo se  modlí  bohu,  kterýž  nemůže  vysvoboditi.  
Oznamte a přiveďte i jiné, a nechať spolu v radu vejdou, a ukáží, kdo to od starodávna před
pověděl, a hned zdávna oznámil? Zdali ne já Hospodin? Neboť  není     žádného   jiného Boha   
kromě mne,   není   Boha silného, spravedlivého, a spasitele   žádného   kromě mne  . Obraťtež zřetel  
ke  mně, abyste spaseny byly všecky končiny země; nebo já jsem Bůh silný, a  není     žádného   
více. ...Toliko v Hospodinu mám všelijakou spravedlnost a sílu...“ (Izaiáš, 45. kap., 21. a 23.  
verš, tamtéž).

„Když tedy viděl, že není     žádného   muže  , až se užasl, že není     žádného   prostředníka  . A pro
tož vysvobození jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost jeho sama jej zpodepřela.“ (Izaiáš,  
59. kap., 16. verš, tamtéž).
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„Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí  svou ospravedlní spravedlivý 
služebník můj  mnohé; nebo nepravosti  jejich on  sám ponese.  A protož  dám  jemu díl  pro 
mnohé, aby s nesčíslnými dělil se o kořist, protože vylil na smrt duši svou, a s přestupníky po
čten jest. Onť sám nesl hřích mnohých, a přestupníků zástupcím byl.“ (Izaiáš, 53. kap., 11. a  
12. verš, tamtéž).

„...lepší smlouvy prostředníkem  učiněn jest Ježíš ...poněvadž zůstává na věky,  věčné má 
kněžství. A protož i dokonale spasiti může ty, kteříž přistupují skrze něho k Bohu, vždycky jsa 
živ k     orodování za ně  .“ (Epištola sv. Pavla k Židům, 7. kap., 22 – 25. verš, tamtéž).

„Kristus jest, kterýž umřel, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na pravici Boží jest, kterýž i  
oroduje za nás.“ (Epištola sv. Pavla k Římanům, 8. kap., 34. verš, tamtéž).

„Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u 
Otce, Ježíše Krista spravedlivého. A onť jest oběť slitování za hříchy naše, a netoliko za naše,  
ale i za všeho světa.“ (1. epištola Janova, 2. kapitola, 1 – 2. verš, tamtéž).

„Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a  krev Krista  
Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu. Pakli díme, že hříchu nemáme, sami se svo
díme,  a  pravdy  v nás  není.  Jestliže  pak  budeme  vyznávati  hříchy  své,  věrnýť  jest  Bůh  a  
spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. Díme-li, že jsme ne
hřešili, činíme jej lhářem, a neníť v nás slova jeho.“ (1. epištola Janova, 1. kapitola, 7 – 10.  
verš, tamtéž).

Dalším klamem  Exercicií je jejich  psychologická manipulace s člověkem a  diktování do 
jeho svobodné vůle a svobodného svědomí, co má přesně dělat: „Od »základu« až po poslední  
rozjímání se exercicie s obzvláštní pečlivostí snaží, aby jakékoli hnutí cvičících bylo podřízeno 
určitému psychologickému systému. Také duševní život roven fantazii je podřízen nejpřísnější  
kázni; utrpení a radost, zoufalství a jásot, nic z toho není ponecháno nevypočítatelné libovůli  
okamžiku, veškerá citová hnutí jsou postavena pod dohled cílevědomé vůle.

Adept má přesně předepsáno, co má při kterém cvičení cítit; na jednom místě se například  
praví: »Pátý bod je žasnoucí výkřik, spojený s mohutným otřesem duše. Je nutno přísně dbát,  
aby předepsaný průběh nenarušil cizí, byť třeba i stejně vznešený cit, abychom, když máme  
prociťovat  žal  na  hříchem  a  strach  ze  smrti,  předčasně  nepocítili  útěchu  vykoupení  a  
zmrtvýchvstání.«

Exercicie však adepta také poučují, jak to má udělat, aby se kdykoliv dostal do správného  
rozpoložení: »Když v sobě chci probudit bolestný žal nad Kristovým utrpením, pak v sobě ne
smím strpět žádné příjemné myšlenky, byť by i byly kdovíjak dobré a svaté; musím v sobě 
naopak budit bolest a rmut, k čemuž se budu často rozpomínat na zármutek, námahu a utrpení  
našeho Pána od narození až po ukřižování.«

Dokonce i svědomí se má ukáznit a ovládnout pomocí mechanických pomůcek a Ignác pře
depisuje k tomuto účelu použití grafického systému kontroly. Cvičící si má nakreslit mřížku a  
do ní si den za dnem zapisovat své hříchy, načež srovnání mezi řadami bodů na začátku cvi
čení a co možná nejvíce redukovaným počtem bodů v pozdějším stadiu ukáže, jakého pokroku 
dosáhl v potírání zavrženíhodných zvyklostí a vloh.

Velmi trefně charakterizuje podstatu tohoto »examen prticulare« Eberhard Gothein, když  
poznamenává, že má »podobu přesného účetnictví.« »Počet hříchů se zapisuje do schématu a 
potom se den za dnem vypočítává s přesností počítačky mravní stav.«

…Ignác  však  upravuje  naprosto  přesnými  údaji  i  vnější  chování  cvičícího  během ab
solvování exercicií; pečlivě předepisuje, jak se má člověk během modlitby nadechovat a vyde
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chovat, jaké držení těla mu je možno doporučit, kdy musí být celá zatemněná, kdy se má dívat  
na  kosti  zemřelých  a  kdy  může  pohledem  na  čerstvé  květy  vyvolat  představu  »rozkvětu  
duchovního života«.

Kromě toho pomáhá exercitantovi na jeho cestě k dokonalosti ještě zkušený vůdce, který už  
touto cestou velmi často prošel a zná přesně všechna její rizika… Cvičení proto adept větši
nou neabsolvuje sám, ale za pomoci »mistra exercicií«. Úkolem tohoto mistra je přizpůsobit  
cvičení vždy adeptovým zvláštnostem a tak zajistit, aby bylo v každém případě také skutečně 
dosaženo kýženého efektu, naprostého ukáznění vůle a mysli.“  (René Fülöp–Miller, tamtéž,  
str. 26 – 28).

Už  při  prožívání  Duchovních cvičení musí  tedy  cvičenec slepě  a  důkladně  poslouchat 
všechny předepsané body i svého učitele bez ohledu na své vnitřní pocity a vjemy svého vlast
ního svědomí. Musí potlačovat veškeré projevy své svobodné vůle, svého vlastního cítění a ří
dit se přesně daným postupem. Již při těchto cvičeních tedy na sobě poznává nadřazovačného 
římskokatolického ducha a poddá-li se mu, pak se z něj skutečně postupně stává umrtvený ot
rok Vatikánu.

4.4   Ukázky pravé poslušnosti jezuitů
Známé rčení „perinde ac si cadaver essent“ (jako by byl mrtvolou) v rukou hrobníka, mů

žeme podle Follieta najít ve veškeré „duchovní literatuře“ a dokonce i na Východě v hašimi
tské ústavě, kde stejný duch proniká islámem, ale i hinduismem nebo buddhismem. (Hašimita 
je člen arabské rodiny mající stejné předky jako prorok Mohamed, neboť Hašim byl praděde
ček Mohameda.)

Jezuité mají být v rukou svého nadřízeného jako „hmota reagující na každý podnět, jako 
vosková koule, kterou lze tvarovat a natahovat jakýmkoli směrem, jako malý krucifix vyzdvi
hovaný vzhůru a libovolně ovladatelný.“

O „mrtvolné  poslušnosti“  jezuitů  Ignác  Loyola napsal  onen proslulý výrok o  několika 
větách: „V žádném případě nesmím být poslušen sebe, nýbrž svého tvůrce a jeho zástupců.  
Musím se jimi nechat vést a pohybovat, jako lze hníst hrudku vosku, musím se chovat jako  
mrtvý nemající vůli ani názory, jako malý křížek, který lze snadno přemístit z jednoho místa 
na jiné,  jako hůl v rukou starce, takže mne postaví,  kde chce a kde mu mohu být nejlépe 
k užitku. Musím tak být kdykoliv po ruce, aby si mnou řád posloužil a mě takovým způsobem  
použil, jaký uzná za dobrý…“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 36).

O těchto formulacích se nedá říci,  že by byly nějak osvícenecké.  Poznámky a výklady 
samotného tvůrce tohoto řádu přesně vymezují jejich pravý význam. Pro jezuitu bez rozdílu v 
postavení platí, že prvořadou ctností je poslušnost, která je podle třetího jezuitského generála 
Františka Borgia (* 20.10.1510 – † 1.10.1572, do řádu přijat  Ignácem z Loyoly roku 1548) 
„nejsilnějším ochranným valem celého tovaryšstva“, a tvrdí, že pro ni nestačí obětovat pouze 
vůli, ale také rozum a dokonce i všechny mravní zábrany.

„Buďme si více než jisti, že vše je správné a v pořádku, když to přikazuje nadřízený,“ na
psal Loyola. A dále píše: „Kdyby vám Bůh za pána stanovil nerozumné zvíře, nesmíte zaváhat  
ho poslouchat jako svého mistra a vůdce, protože Bůh to tak nařídil.“

A to ještě není všechno. Jezuita nesmí ve svém nadřízeném vidět  omylného člověka, ale 
přímo samotného,  dokonalého a  neomylného Krista.  J. Huber, profesor katolické teologie v 
Mnichově a autor jedné z nejdůležitějších prací o jezuitech, napsal: „Je spočítáno, že ústava 
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pětsetkrát opakuje, že člověk musí v osobě generála vidět Krista.“ (J. Huber: Les Jesuites,  
str. 71 a 73).

Historik tolerantní  k jezuitskému řádu,  R.F. Miller,  rozebírá  poslušnost a  vůli jezuitů  a 
píše:  „Všichni  Kristovi  bojovníci  získaní  pomocí  exercicií  se  musí  semknout  do  pevného  
vojenského šiku – však také Suarez v této souvislosti píše, že Tovaryšstvo Ježíšovo představuje  
vojenský prapor. Kde však, jako u jezuitů, jde o plnění povinností ve vojenském smyslu, tam 
také platí podobně jako v armádě poslušnost vůči nejvyšší autoritě. Tuto poslušnost prokazují  
jezuité především svým představeným, neboť za představeného se všemi lidskými slabostmi  
vidí zářit obraz Spasitele, a proto se mu podřizují, jako by to byl Kristus sám.

»K dosažení pokroku je především nutné,« praví se v jednatřicátém pravidle Konstitucí,  
»aby všichni zachovávali dokonalou poslušnost a ve svých představených, ať jsou jacíkoli, vi
děli zástupce našeho Pána Krista a jeho v srdci ctili a milovali.«

V již  slavném  dopise  členům  řádu  Ignác  píše:  »Pohleďte  na  toho,  jemuž  v člověku 
prokazujete poslušnost, tedy na Krista, nejvyšší moudrost a nekonečnou dobrotu a lásku, na  
Pána, o němž víte, že se nikdy nemýlí ani Vás neoklame.«

Právě proto, že jezuita vidí ve svém představeném zároveň vždy osobu Boha, znamená pro  
něj poslušnost »unio mystica« s vůlí Boží. Proto také, mluvíme-li o poslušnosti, připomíná  
jazyk jezuitů v lecčems mystickou terminologii: »Kdo chce dosáhnout pravé poslušnosti, ten 
se musí vyvléci z vlastní vůle a navléci si vůli Boží, jak mu ji ukládá jeho představený.«

Neboť podobně jako mystici spatřovali nejvyšší naplnění ve spojení s Bohem, kdy se jejich  
já zcela rozplynulo, hledají jezuité přístup k Bohu v »slepé poslušnosti«, v obětování své vůle.

… Jen zdánlivě je tedy rozpor v tom, když jezuité na jedné straně hlásají spásnou sílu svo
bodné vůle a na druhé bezpodmínečnou poslušnost; vždyť jen ten, kdo má svobodnou vůli, se  
jí může z vlastního uvážení pro vyšší ideu zase vzdát… Nikoli nadarmo je nadřízený ve všech  
těchto náboženských vztazích podřízenosti nazýván »otec«: kdo poslouchá svého představené
ho, ten zaujímá znovu dětsky synovský postoj k autoritě. Však také »pater superior« zaujímá 
pro jezuity postavení Boha Otce, poslední a nejobecnější »imago otce«. Toto pojetí vysvětluje  
bezpodmínečnost, s jakou jezuité poslušnost doporučují, vyžadují a prokazují.

Ignác  rozlišuje  pečlivě  tři  stupně  poslušnosti:  nejnižší  stupeň,  čistě  vnější  »poslušnost  
činu«, spočívá v tom, že se podřízený omezuje na vykonávání uložených činností; tuto po
slušnost Ignác označuje za »velmi nedokonalou«. Druhý stupeň se vyznačuje tím, že pod
řízený přejímá za svou i vůli nadřízeného; »tento stupeň již propůjčuje radost z poslušnosti«.  
Kdo se však chce zcela obětovat službě Bohu, ten »se kromě vůle musí vzdát i svého názoru«.  
Musí docílit toho, aby »nejen chtěl totéž, co nadřízený, ale aby i stejně myslel, aby svůj úsu
dek podřídil úsudku představeného, neboť jen vzdá-li se vůle, skloní se i rozum«.

Ignác  tedy  nepožaduje  nic  menšího  než  obětování  vlastního  rozumu,  »neomezenou po
slušnost až po obětování (vlastního) přesvědčení«…

Vnější odpor samozřejmě vůbec nepřipadá v úvahu, ale jezuita nesmí ani v myšlenkách za
pochybovat, zda má představený vůbec pravdu; již předem musí být přesvědčen, že to, co mu  
bylo  přikázáno,  slouží  »větší  slávě  Boží«,  a  musí  to  provést  radostně,  ba  s vnitřním 
nadšením.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 32 – 35).

Disciplínu  řádu,  která  bývá často připodobňovaná k  vojenské disciplíně,  nelze ve  sku
tečnosti porovnávat ani s vojenským režimem. „Vojenská poslušnost se ani na chvíli nevy
rovná poslušnosti jezuitské, za kterou je daleko, daleko pozadu. Jezuitská poslušnost je na
prosto nesmlouvavá a rozsáhlejší, protože se zmocňuje celého člověka a v žádném případě se  
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nespokojuje pouze s vnějším projevem, jak je tomu v armádě. Jezuitská poslušnost požaduje 
obětování vůle a odložení vlastního logického úsudku člověka.“ (J. Huber: Les Jesuites, str.  
73).

V dopise portugalským jezuitům samotný Ignác uvádí: „Černou musíme vidět jako bílou,  
jestliže to tvrdí církev.“

Takový je  tedy „vrchol  svobody“  a  „osvobození  od  otročení  vlastnímu  já“,  jak  to  vy
chvaloval jezuita R.P. Rouquette.

Jezuita je skutečně zbaven vlastní svobody a je absolutně podřízen svým pánům. Každá po
chybnost nebo výčitka svědomí by mu byla počítána za těžký hřích. To je také jediný hřích, 
kterého se jezuita může vůči  poslušnosti dopustit – zapochybovat nebo dokonce příkaz ne
provést. Co však dělat, když příkaz od nadřízeného vede podřízeného ke zjevnému hříchu? 
R.F. Miller odpovídá: „Bezpodmínečnost jezuitské poslušnosti však musela vést záhy k pochy
bám: co dělat, když představený žádá vykonání hříšného činu; je i pak třeba uposlechnout  
jeho pokynů? Téměř všichni nepřátelé Tovaryšstva Ježíšova tvrdí, že u jezuitů tato »povinnost  
hříchu« vskutku existuje, zatímco apologeti řádu to kategoricky odmítají.

Nyní ovšem učí katolická církev i zcela obecně, že hříšného jednání se nelze dopouštět  
v žádném případě, a to ani tehdy, když ji přikazuje světská nebo církevní vrchnost; proto také 
Ignác, když doporučuje poslušnost, většinou dodává, že zjevné hříchy jsou z topovinnosti vyj
muty. Suarez, velký teoretik jezuitismu, v tomto ohledu přímo prohlásil, že předpokladem po
slušnosti je, že její »předmět je dovolen«.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 35).

Svým působením mimo klášterní  zdi  získává  poslušnost  jezuitů zcela jiný smysl než u 
ostatních mnišských řádů. Jezuitská poslušnost vyžaduje jednotné, cílevědomé jednání. Nyní, 
ve světle  jejich světových aktivit  hraje  „podobnou roli  jako ve vojenské službě  za války:  
členové tohoto řádu, kteří vytáhli do světa, aby kázali a bojovali v nejvzdálenějších zemích,  
museli být mezi sebou a s vedením řádu propojeni železnou kázní.

…Jen díky takové přísné disciplíně a pevné organizaci bylo možno zajistit soudržnost mezi  
všemi členy řádu, pracujícímu na nejrůznějších frontách; právě poslušnost jezuitů umožnila  
postavit proti nepřátelům katolické církve vskutku údernou a nebezpečnou armádu.“  (René 
Fülöp–Miller, tamtéž, str. 37 – 38).

4.5   Ústava řádu a jeho struktura
Loyolovi pokračovatelé si všechna naučení ústavy dobře ve své paměti uchovávali a při sle

dování svých plánů se jich fanaticky drželi v každé době, o čemž svědčí, že ústava jezuitů je 
uchovávaná a přísně dodržovaná i dnes.

Dokumentují to například knihy bývalého italského jezuitského kněze A. Tondiho, který 7. 
února 1936 vstoupil do jezuitského řádu a prošel všemi stupni jezuitské výchovy. Vystudoval i 
Gregoriánskou papežskou univerzitu určenou zejména pro jezuitské kněze, ale 21. dubna 1952 
se mu podařilo z rukou jezuitů uprchnout a vysvobodit se i z obklíčení policie, kterou jezuité 
proti němu poštvali.

Rozeberme si nyní strukturu řádu a její ústavu v bližším pohledu a pak teprve pochopíme, 
jaký nestvůrný systém ve skutečnosti vznikl a jakého má tento systém ducha.

Bílek píše, že podle Ústavy Tovaryšstva Ježíšova byl řád rozdělen na čtyři třídy:
Třídu profesů (profesorové, asistenti, provinciálové a generál. Je to nejvyšší třída).
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Třídu duchovních pomocníků (koadjuktorů).
Třídu učitelů a studentů (scholastiků).
Třídu nováčků (absolventů noviciátu – noviců. To je nejnižší stupeň).

4.6   Třída profesů – nejvyšší stupeň – jezuité 4. slibu
Profesoři byli co do počtu nejmenší skupinou a generálovi skládali řeholní sliby z chudoby, 

čistoty a poslušnosti. Ovšem kromě toho slavnostně skládali římskému papeži ještě slib neo
mezené poslušnosti, a to přímo do papežových rukou.

„Ale tento slib jezuité vztahovali pouze a jedině k misiím, …přestože to z ústavy řádu nevy
svítá,  kde  doslovně stojí:  »Slovům v apoštolských  listech,  kde se  o  poslušnosti  římskému 
papeži jedná, musí se jedině v tomto smyslu rozuměti: Že se zavazují poslouchati papeže ve 
všem, i kamkoli by je poslal.«

Mimo to každý profesor podle ústavy řádu sliboval před generálem nebo jeho náměstkem,  
že nikdy a nic nepodnikne, co by nařízené chudobě řádu odporovalo anebo ji omezovalo, leda 
by takového omezení vyžadovaly důležité příčiny.

Dále profesor sliboval, že nikdy ani přímo ani nepřímo nechce povznešení k důstojenství  
řádu vyhledávati ani o ně usilovati. Sliboval též, že nechce nikdy vyhledávati prelátství a ji
ného důstojenství mimo řád, a kdyby k takovému důstojenství byl volen, že nechce je přijmou
ti, leč by mu to přikázal představený řádu, jemuž pod smrtelným hříchem k poslušnosti jest  
zavázán. A kdyby v tomto pádu o někom věděl, kdo by o důstojenství toho stál, že chce jej  
představeným řádu udati i se všemi okolnostmi, jež se k tomu vztahují.

A nakonec  profesor  sliboval,  že  kdyby  někdy  za  biskupa zvolen  neb  k  nějaké  jiné  dů
stojnosti vyšší v církvi povznesen býti měl, bude s ohledem na pečlivé vykonávání úřadu mu 
svěřeného vždy generála řádu ctíti a nikdy se nebude zdráhati rady jeho, kterou mu buď bez
prostředně sám aneb některým svým pomocníkem udělí, poslouchati a podle ní pokračovati  
více než dle svého vlastního přesvědčení.

Z toho patrno, že i profesor zvolený za biskupa neb kardinála nepřestával býti ani v tomto  
novém stavu svém členem řádu, oddán jsa slepou poslušností představeným tovaryšstva.

Profesorové byli jaksi aristokraty církevního jezuitského státu. Oni zastávali důležitá místa  
při dvorech panovníků, jichž byli zpovědníky; bydleli ve zvláštních domech (domus professo
rum), které nesměly míti žádného jmění, anebo cestovali pouze z papežského rozkazu. V jejich  
rukou byla správní a zákonodární moc řádu. Suarez je nazývá sloupy, na nichž spočívá celý  
řád. Oni byli zasvěceni v nejtajnější zásady a účely tovaryšstva; oni vykonávali nejvyšší úkoly  
společnosti a měli nárok na nejpřednější hodnosti a důstojnosti řádu. Z třídy profesorů se vo
lil generál – představený řádu, jeho asistenti a provinciálové.

Do třídy profesorů nenáleželi učedníci s trojím slibem, o nichž se v ústavě řádu činí zmínky  
bez bližšího označení jejich postavení v řádu. To byli tajní jezuité, totiž osoby duchovní neb  
světské, rozličných stavů a povolání a obzvláštních schopností, třeba i vědecky méně vzdělaní,  
kteří (dle Const. P. V. cap. III. paragraf 3.) směli býti do řádu připuštěni jenom z důležitých 
příčin, aby jeho účelům sloužili za tajné nástroje.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježí
šova, str. 18 – 19).

Tyto výše uvedené zásady platí i v dnešní době a nic se nemění na tom, že uběhlo již 100 
let od doby, kdy Bílek svou knihu dokončil. Ustanovení týkající se 4. stupně jezuitských ře
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holníků budou platná, jak dále uvidíme i v nejbližší budoucnosti.

4.7   Poslušnost profesů
Bývalý jezuitský kněz A. Tondi doplňuje, jakým učením jsou profesorové vzděláváni, podle 

jakých pravidel se v dnešní době řídí a jakou poslušnost musí vyvinout, aby byl duch řádu za
chován. Následující body byly dlouho drženy v tajnosti:

„»Učení sv. Tomáše Aquinského… je povinné« (Epitome Instituti Societatis Jesu, Romae, 
1943, čl.315).

»Za profesory musí být vybráni ti jezuité, kteří toto učení uznávají a kteří skýtají záruku, že  
k tomuto učení vzbudí úctu i u svých žáků. V opačném případě je profesor sesazen« (č.318).

»Jiná učení se nepřipouštějí ani ústně ve veřejných kázáních, ani v knihách, které nemohou 
být vydány bez předchozího schválení generálním představeným. Ba co více, odlišným míně
ním v obvyklých věcech… je třeba, pokud je to možné, předejít.« (Pravidlo 42).

»Jezuité  se  musí  přidržovat  toho  nejspolehlivějšího  a  nejosvědčenějšího  pravověrného  
učení, které je pojetí Svaté stolice nejbližší.« (čl.314).

Nikdo nesmí zavádět nová a původní učení, i když jsou v souladu s katolickou vírou; každý  
musí být připraven podřídit svůj vlastní názor názoru tovaryšstva.“ (Alighiero Tondi: Jezuité,  
Praha, 1958, str. 120).

4.8   Některá pravidla pro nejvyšší stupeň řádu
„Cituji několik příkladů z uvedených nařízení (přeloženo z latinského originálu jezuity Ma

ria Barbéry »Ratio studiorum a čtvrtá část ustanovení Tovaryšstva Ježíšova«, Padova, 1942):
»Profesoři filozofie, kteří jeví sklon k novotám, nebo jsou příliš svobodymyslného ducha,  

nechť jsou bezodkladně z učitelské funkce odstraněni.« (z Pravidel provinciála, 16).
»Naši (t.j. jezuité) nechť ve scholastické teologii přísně sledují učení svatého Tomáše, drží  

se ho jako vlastního učitele a všemožně se snaží vštípit žákům co největší úctu k němu.« (z  
Pravidel profesora scholastické teologie, 2).

»Nestačí uvádět názory učitelů a zamlčovat vlastní, ale je nutno hájit názory svatého To
máše,  jak  bylo  řečeno,  nebo  celou  otázku  vynechat.« (z  Pravidel  profesora  scholastické  
teologie, 13).

»(Profesor církevních dějin)… nechť co nejpřesvědčivěji dokazuje, že práva církve a její  
hlavy mají staré základy. Je třeba, aby ukázal jako naprostý výmysl vše, co novotáři (čti: pro
testanti a všichni kacíři) napsali o novosti těchto práv« (z Pravidel profesora církevních dě
jin,4).“ (Alighiero Tondi: Tajná moc Jezuitů, str. 7 – 8).

„»(Provinciál)  nechť  si  je  především  vědom  toho,  že  na  stolici  teologie  smějí  být  
ustanovováni toliko ti,  kdo jsou plně oddáni svatému Tomáši; naproti tomu ti,  kdo mají k  
němu daleko, nebo jeví k němu malou příchylnost, nesmějí být k vyučování připuštěni.« (z  
Pravidel provinciála, 9, paragraf 2).

»(Profesor hebrejštiny) musí mít, mezi jiným, hlavně na zřeteli, aby hájil překlad Písma 
svatého schválený církví.« (z Pravidel profesora hebrejštiny, 2).
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»(Profesor Písma svatého), nechť nepopírá, jestliže je tu nějaké dogma, o kterém převážná  
většina otců nebo teologů tvrdí, že se dá z Písma svatého dokázat, že se to dogma z něho  
dokázat dá.« (z Pravidel profesora Písma svatého, 8).

»To, čeho lze z židovských rabínů použít ve prospěch Vulgaty nebo katolických dogmat,  
musí to uvádět takovým způsobem, aby se nepodpořila jejich autorita, aby se nestalo, že by si  
je někteří obzvlášť oblíbili, zvláště ty z nich, kteří v pozdějších dobách psali o našem pánu  
Ježíši Kristu.« (z Pravidel profesora Písma svatého, 9).“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 257–
261).

4.9   Profesové – nejvyšší stupeň robotů
Nejvyšší učednický stupeň v jezuitské posloupnosti, profes nebo také profesor, odráží svou 

činností předchozí stupně.  Profesor nesmí udělat nic, co nemá povoleno od  generála nebo 
provinciála, nesmí přijít s žádnou novou myšlenkou, z žádným novým podnětem a nápadem, 
ani s žádným vynálezem.

Právě naopak. Všechny nové myšlenky a podněty musí buď okamžitě konzultovat s gene
rálem, neboť k jejich opatrné, okleštěné interpretaci musí získat povolení pouze od generála 
řádu. Případně je musí okamžitě zavrhnout, pokud se jimi generál nechce zabývat.

Vskutku „zářivé, přínosné světlo“ totožné s nejhlubší tmou je prostřednictvím těchto učite
lů „světla“ vléváno do lačných myslí a duší mladých posluchačů. Od svých učitelů čekají pří
nos a povznesení ducha a mysli, ale jejich hladové nitro je ubíjeno dogmaty a kánony, které 
jsou stejné jako před stoletími. Jejich mysl hladovějící po poznání je umrtvována a vedena k 
nenávisti ke všemu, co je nové, progresivní a osvobozující. Řád si tak vybudoval nekonečnou 
řadu svých robotů, aby systematicky, krok za krokem a nepozorovaně mohli vytvářet nové a 
nové roboty s rozleptaným vnitrem, ale s fanatickou poslušností a schopné potom vykonat ja
kýkoli úkol. Tím je zaručena výchova těch nejspolehlivějších a nejvýkonnějších jezuitů v kaž
dé generaci a v každém století.

4.10   Generál řádu – neomezený vládce
Podívejme se nyní na funkci generála řádu. Bílek píše:
„Generál byl doživotní ředitel a vládce 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 vysoce ctili coby samého Krista. V generálu se soustředila  
silná vládní moc; on jmenoval provinciály a ostatní úředníky obyčejně na tři léta; on roz
hodoval o přijímání údů, kteréž mohl z řádu propustiti aneb vyhostiti bez udání příčin; on při
jímal zprávy provinciálů, prokurátorů a jiných úředníků, v jistých dobách jemu zasílané, ja
kož i velké sumy peněz k 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 změniti má; on se přesvědčoval o stavu jednotlivých domů a sí
del skrze visitátory od něho zplnomocněnými; jemu náleželo právo údy osvobozovati od kon
stitucí a pravidel řádu, pokud toho bylo potřebí dle poměrů osob, místa a času; celá správa,  
řízení a právomocnost (zplnomocnění) spočívala v jeho rukou.

Generál vládl však též nad svědomím svých podřízených, nad jejich nejtajnějšími myšlen
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kami, a toho dosáhl dle ústavy řádu dvojím prostředkem. Předně byl každý úd řádu povinen 
představenému věrně a svědomitě oznámiti všecky chyby a poklésky, náklonnosti a vášně, kte
ré u spolubratra zpozoroval. Za druhé, každý jezuita bez rozdílu musil aspoň jednou do roka  
buď generálu  samému neb jeho  náměstkovi  odkrýti  své nejtajnější  myšlenky  a  činy  všeo
becnou  zpovědí.  Tím  způsobem  poznával  generál  všecky  členy  řádu,  jejich  schopnosti  a  
vlastnosti, dle nichž každého pak upotřebil k rozličným úkolům a k prospěchu celého řádu.

K pomoci úřadování vyvolil si generál sám tajemníka, jemuž odevzdal řízení veškerých zá
ležitostí, ale nikoli svou moc; kromě toho obstarávali záležitosti řádu ještě asistenti a proku
rátorové a zvláště  generální  prokurátoři  zastávali  zájmy řádu při  panovnických dvorech.“ 
(T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 19 – 20).

A dále Bílek popisuje, že generál je volen jezuitskou kongregací složenou z profesů, která 
jako jediná má právo ho případně i sesadit. Při volbě generála se postupovalo stejně jako při 
volbě papeže. Sešla se Generální kongregace, zcela se uzavřela a nerozešla se dřív, dokud ne
bylo v otázce generála jasno a generál nebyl zvolen.

Pokud šlo o sesazení generála, usiloval generál všemi svými prostředky, aby se kongrega
ce nesešla. Proto také nebyl žádný  generál nikdy sesazen, i když bylo mnohokrát vyvinuto 
hodně úsilí k tomu, aby k sesazení  generála došlo. Takže ani  kongregace neměla takovou 
moc, jako generál. Jezuitský historik Mariana (†1623) ve svém spisku o jezuitech píše:

„Veškerá vláda řádu jezuitského jest samovláda neomezená. V případech velmi mnohých  
počínají si zúplna nezákonitě; neboť buď není v řádu zákonů žádných, neb jestli je jich, jsou i  
výminky od zákonů těch. Generál nespravuje se žádným řádem, nýbrž svěřuje správu každé  
provincie dvěma neb třem členům řádu, o jejichž otrocké oddanosti nezvratných má důkazů;  
ostatními pak členy, byť by byli sebe lepší a vzdělanější opovrhuje. Nemá generál jiné péče,  
než aby si tuto samovládu udržel, a žije v bázni neustále, aby mu v tom jiní členové řádu újmy 
nečinili, aneb v libovůli jeho nepřekáželi. Jemu i asistentům jeho jsou generální sbory největší  
obavou, proto všemožně hledí takové zmařiti, aby nemusil, jak se to při kongregacích těchto  
obyčejně děje, účty klásti z činů svých před očima veškerého řádu. Vláda jeho jest neodvislá  
(nezávislá) a libovolná, a kdyby se i dobře vědělo, že chybuje, přece jest velká část členů na  
jeho straně a chválí konání jeho; činí to někteří z nevědomosti, jiní z pochlebenství, aby se mu  
zalíbili, obyčejně pak chovají se tak všichni, že si nechtí rozhněvati tak mocného pána, který  
je buď, jsou-li již v úřad nějaký dosazeni, i na dál v něm ponechati, aneb nemají-li posud úřa
du žádného, k důstojenství povznésti může.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova,  
str. 22).

Bílek dále  popisuje,  že  generál měl  v každé provincii  své  zástupce –  provinciály jako 
místodržitele, kteří neustále podávali informace asistentům provincie a ti pak přímo generá
lovi. V provinciích byli provinciálům přímo podřízeni profesorové čtyř slibů. Ostatní členové 
jezuitského řádu: rektoři,  děkané, dále magistři – to je vrchní představení jezuitských škol a 
učilišť,  misionáři a  scholastikové patřili pod nižší organizační články a pokud chtěli, mohli 
složit  pouze  trojí  slib –  poslušnosti,  chudoby a  čistoty,  ovšem  jen  soukromě,  tedy  ne 
slavnostně a veřejně, aby z nich někteří mohli nepozorovaně vykonávat tajné služby. Vystoupit  
z řádu pak mohli zase jenom s výslovným povolením generála. (str. 22 – 23).

4.11   Moc generála nad svými jezuity v praxi
Exjezuitský kněz A. Tondi ukazuje, že to, co píše Bílek, není v žádném případě zastaralá 

historie, která by byla vhodná pouze k uložení do muzejních archivů. Tondi na svém životním 
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příběhu ukazuje, že praxe, kterou T.V. Bílek popisuje, platí plně i v dnešní době.
K předchozím  pravidlům jezuitského řádu píše: „Tato pravidla Tovaryšstva Ježíšova se  

zdají zastaralá, a proto čtenář pravděpodobně pojme podezření, že snad už vyšla z užívání;  
ale v tom se mýlí, protože tím, že jejich obsah se nepřímo týká i dneška, mají ještě dnes svoji  
dřívější platnost.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 261).

Tato platnost je udržována tím, že  duch řádu založený na  poslušnosti jeho členů svému 
generálovi a  papežovi je  stále neměnný.  To je základní  Ignácův předpoklad, aby řád mohl 
plnit i ty nejintimnější a nejchoulostivější úkoly Říma a Vatikánu.

„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 k absolutismu. Tak tomu skutečně  
i je. Generál řádu je absolutní hlavou řádu, teoreticky podřízenou nejvyšší řádové kongrega
ci. Prakticky – je-li to člověk despotický – jako byl například otec Wlodzimierz Ledóchowski –  
jedná podle své vůle, zcela diktátorsky. Jakýkoli odpor proti němu je obtížný, téměř nemožný.  
Vyžaduje značnou dávku odvahy a je téměř vždy marný, nebo ještě hůře, velmi nebezpečný.

»Jakmile  se  ukázalo,  že  jeho  pravomoc  je  nedostatečná,« řekl  mi  otec  Robert  Leiber,  
osobní tajemník papeže Pia XII., »obracel se Ledóchowski proti vůli tovaryšstva na papeže a  
žádal o revizi a povolení odchylek od řádové řehole, přičemž se lživě odvolával přímo na  
přání řádu, který si však přál opak. A tím prosadil svou vůli.«

Bylo tomu tak například, když šlo o »skládání počtu ze svědomí.« Podle staré Ústavy Tova
ryšstva Ježíšova (Např. viz Examen generale iis omnibus qui in Societate Iesu admitti pe
tent proponendum, c.4; n.34, 35, 36, 38, 39, 40. nebo Constitutiones Societatis Iesu, část I,  
c.4, n.6; část VI, c.1, n.2. a nebo Epitome Instituti Societatis Iesu, n.22, paragraf 7, 3; n.66,  
3; n.201, paragraf 1, 2; n.202; n.424, paragraf 1; n.437, paragraf 1; n.451, 3.) je každý člen  
povinen čas od času vyjevit představenému své svědomí, aniž mu cokoli zatají. Pravidlo 40  
sumáře Pravidel řádu zní: »Kdo se odhodlá k našemu tovaryšstvu v Pánu se přidati a v něm 
ku větší cti a slávě boží setrvati, musí buď ve zpovědi, nebo pod tajemstvím, nebo jak mu to 
bude milejší a s větší pro něho útěchou, svědomí své s velikou pokorou a láskou vyjeviti, nic  
nezatajuje, čím byl Pána všehomíra urazil; a též podá úplnou zprávu o celém dosavadním  
životě, neb alespoň o tom, co jest nejdůležitějšího, a to představenému celého tovaryšstva,  
který tehdá bude, nebo na kterého z představených nebo z podřízených by onen věc tu vznesl,  
dle toho, jak za lepší uzná. A každého šestého měsíce jeden každý takovouto zprávu o sobě  
činí, počínaje od poslední, již vykonal. Taktéž vidí se býti záhodno, aby skuteční koadjutorové 
a profesorové jednou za rok neb i častěji, uzná-li vrchní za dobré, řečeným způsobem, svě
domí své jemu vyjevovali.«

Svatá stolice správně odsoudila toto zasahování představených do vědomí subjektů jako  
nepřípustné tím spíše, že se rozšířilo z jezuitského řádu i jinam, dokonce i do některých semi
nářů. Jedno je totiž zpovědník (a i o tom by se dalo ještě mnoho diskutovat), a něco jiného je  
představený. Kromě toho zmírnění uvedené v pravidle 40, podle něhož má subjekt právo složit  
představenému počet ze svého svědomí tím, že se mu pod pečetí »tajemství« vyzpovídá, není  
prakticky k ničemu. Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti jiných velmi dobře vím, že žádat o to,  
znamenalo znepřátelit si představeného, projevit mu nepřímo nedůvěru, obavu, že vyjevené  
skutečnosti sdělí jiným a že jich zneužije ke škodě subjektu. Tím spíše, že podle stanov řádu se  
obsahu  »složeného počtu« zajišťuje tajnost.  Proč se tedy zpovídat? Což snad představený  
není s to zachovat tajemství?

Pravda je jiná: jezuité dobře vědí, že tato záruka nemá žádnou cenu. Neboť třebaže para
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graf 1 článku 204 Epitome Instituti Societatis Iesu zakazuje jakékoliv prozrazení, pokud zain
teresovaná osoba k tomu nedala výslovný souhlas, paragraf 2 prakticky tuto záruku ruší. Pa
ragraf 1: Co bylo slyšeno při složení počtu ze svědomí, nesmí nikdo ani přímo, ani nepřímo 
dále vyjevovati, leč s výslovným souhlasem toho, kdo jej složil.  Paragraf 2: Neprohlásil-li  
podřízený, že s tím nesouhlasí,  musí představený při zachování tajemství jednat s takovou  
obezřetností,  která je nutná nebo prospěšná podřízenému nebo tovaryšstvu. Nezřídka však 
opatrnost vyžaduje, aby byl vyžádán výslovný souhlas.

Proto  Svatá  stolice  zakázala  v  kanonickém  právu  (vyhlášeném  Benediktem  XV.  bulou 
Providentissima z 27. května 1917 a platném od 19. května 1918)  »skládání počtu ze svě
domí« (kánon 540).

»Kánon 540, paragraf 1: Všem řeholním představeným se přísně zapovídá vyvíjet na osoby  
jim podřízené jakýkoli nátlak, aby jim skládaly počet ze svědomí. Paragraf 2: Nijak se však  
podřízeným nebrání, aby svobodně a bez vyzvání mohli otevírat svou duši představeným; je  
dokonce možné, aby se sami se synovskou důvěrou obraceli na představené, předkládajíce  
jim, jsou-li kněžími, pochybnosti a úzkosti svého svědomí.«

A Tovaryšstvo Ježíšovo si oddychlo.
Avšak Ledóchowski, který si chtěl udržet neomezenou moc nad členy řádu, obrátil se na  

Pia XI. a jménem tovaryšstva – které prý si podle jeho tvrzení horoucně přeje, aby instituce  
»skládání počtu« byla alespoň pro ně obnovena – dosáhl této smutné, neblahé, tyranské výsa
dy. Pius XI. potvrdil dne 29. června 1923 pro tovaryšstvo instituci  »skládání počtu ze svě
domí« těmito slovy: »Co ustanovil svatý Ignác z Loyoly ve Stanovách Tovaryšstva Ježíšova,  
jež byly tolikrát od našich předchůdců schváleny a potvrzeny, o skládání počtu ze svědomí,  
nejvyšší  svou apoštolskou autoritou opět  schvalujeme a potvrzujeme.«“  (Alighiero Tondi:  
Jezuité, str. 105 – 107).

4.12   Nejvyšší tyran řádu
Tato epizoda z našeho století jasně ukazuje pravou povahu jezuitského generála. Na jedné 

straně přecitlivělost k sobě sama, která vhání takovému člověku do očí nekonečný proud slz a 
na druhé straně  absolutní bezcitnost ke druhým a tvrdost,  despotismus,  nátlak a diktát  na 
druhého do zničení  jeho posledních zbytků svobodné lidské autenticity.  Další  osobní  zku
šenosti Tondiho to jen bohatě potvrzují:

„Dokud jsem nebyl knězem a studoval jsem teologii, navštěvoval generál často Palazzo  
Borromeo (Via del Seminario 120, Řím) a dohlížel na scholastiky (tak nám říkali) Tovaryšstva  
Ježíšova. Přicházíval nenadále, vstupoval do pokoje bez zaklepání, hrabal se v zásuvkách, od
stavoval nábytek, zabavoval věci. Jednou odpoledne jsem seděl u stolu a četl Leopardiho Kru
činku. Náhle vstoupil generál. Povstal jsem překvapen. Přistoupil ke mně a zpozoroval, že čtu  
verše. Zbledl, až zsinal, 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. Byl jsem zaražen a 
zhnusen  tou  strašlivou  omezeností,  která  byla  nadto  v  naprostém  rozporu  s  nejprostším 
křesťanským cítěním. Řekl jsem si: »Ten člověk je blázen.« Podobných historek by bylo možno 
uvést nesčíslné množství.

Ale to jsou maličkosti. Moc generála je opravdu neomezená a často se zvrhne v nestvůrnou  
tyranii. Úřad generála je doživotní; generál jmenuje podle vlastního a neodvolatelného uvá
žení všechny superiory; ti, kteří jsou jmenováni provinciály, musí mít »placet« generála. Tak 
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se v tovaryšstvu vytváří klika nebo suita generálových přisluhovačů. Pojistné záklopky – na
příklad zásah řádové kongregace nebo asistentů (generálových rádců) mohou být uvedeny do  
pohybu jen s velikými obtížemi.

»Otec Ledóchowski,« řekl mi otec Fausti, docent archeologie a dějin umění na Gregorián
ské papežské univerzitě, »vybíral téměř vždy za superirory, zejména v italských provinciích, a  
hlavně v římské, lidi neschopné a bezvýznamné, otrocké služebníky. A pak si dělal co chtěl,  
bez překážek a bez reptání.« »Provinciálové se podobají vrátným,« podotkl otec Luigi Pesce,  
rektor římského scholastikátu Tovaryšstva Ježíšova.

Bývalý provinciál, otec Adolfo Mariotti, veřejně přiznal, že ho generál často dohnal k pláči  
a nespokojil se, dokud neviděl, jak na kolenou prosí za odpuštění a slitování. A já sám jsem 
viděl Mariottiho, rektora Noviciátního domu v Galloro, nedaleko Říma, jak v přítomnosti ce
lého shromáždění klečí u nohou Ledóchowského a dlouze mu líbá kostnatou ruku, zatímco se 
Ledóchowski samolibě usmíval, aniž na něho pohlédl.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 107 –  
109).

4.13   Despotismus generála prostoupen celým řádem
Další vyprávění z osobních zkušeností exjezuity  Tondiho jenom dokazuje, jaký vliv má 

generál na celou strukturu řádu. Dokazuje to, jak je tento řád v rámci poslušnosti bezpodmí
nečně podřízen a poslušen pouze jemu jedinému a že tutéž despotickou nadvládu přejímají i 
nižší organizační články všude, kde se nachází. Tak fanaticky slepé kopírování generálských 
manýr nenajdeme u žádného jiného katolického řádu, i když i ony jsou méně či více despo
tickými systémy, každý svým způsobem.

„Kdyby byl nositelem despotismu pouze jeden jediný člověk a kdyby byl izolován, protože 
konec konců nemůže být všude, zbylo by určité pole působnosti, kde by svoboda a samostatné  
rozhodování nebyly potlačovány.  Avšak zde tomu tak není.  Ve skutečnosti  jsou diktátoři  a  
despoti i jednotliví provinciálové a rektoři jednotlivých řádových domů, i když v menším měří
tku. Jejich úřad není závislý na prostých členech; chybí tudíž jakákoliv kontrola, jakákoliv kri
tika zdola. Je třeba bez odmluvy poslouchat.

Každý řeholníkův čin může být a také je kontrolován. Pokoje,  skříně,  zásuvky, všechno  
musí být otevřené anebo přístupné superiorovi; ten může bez odůvodnění odebrat věci, za
bavovat,  prohledávat. Lidé nesmějí  mít  žádné tajnosti  a jsou vydáni na milost  a nemilost  
představeným. Korespondence je při  odesílání i  doručování prohlížena. Dopisy se vhazují  
otevřené do zvláštní schránky. Superior, uzná-li to za vhodné, se sám postará o jejich odeslání  
a nalepí na ně známky; bez povolení nesmí mít nikdo známky. Bez všeobecného povolení by  
nikdo nesměl napsat ani dopis nebo pohlednici, dokud by k tomu nedostal předběžný výslovný  
souhlas od superiora. Totéž platí i o telefonních rozhovorech. Představený řídí do nejmenších  
podrobností  veškerou činnost řeholníka, který je povinen skládat mu z ní  účty, a to velmi  
často. Bez svolení představeného si nikdo nesmí kupovat časopisy a knihy. Veškerá četba je  
kontrolována… Bez svolení představeného si nikdo nesmí zavolat lékaře, kterému důvěřuje,  
nebo se rozhodnout pro jakékoliv léčení.

Je pravidlem, že nikdo nesmí vycházet sám. Musí jít vždy dva nebo tři společně; a scho
lastikům se pokaždé přiděluje průvodce s nímž musí jít, i když je jim to nepříjemné a proti  
mysli.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 110 – 111).

„Pro zajímavost uvádím některé články ze Všeobecných pravidel Tovaryšstva Ježíšova:
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11. Nikdo ať nezavírá pokoje svého tak, že by z venku otevřen býti nemohl, aniž smí skříň,  
aneb cos jiného míti uzamčeno bez dovolení vrchního.

14. Z těch, kteří ku domácím službám jsou přijati, ať se nikdo neučí číst a ani psáti, a  
jestliže už něco umí, více ať se nepřiučuje, aniž ho smí kdo bez dovolení P. Generala vyučova
ti, ale dosti mu bude na tom, když se svatou prostotou a pokorou Kristu Pánu našem sloužiti  
bude.

15.  Jakmile v ustanovené hodině hlas zvonku zaslechnou, nechať se všichni  ihned, ani  
písmene nedopsavše, k tomu odeberou, k čemu jsou voláni.

21. Nikdo ať nevchází do pokoje jiného bez všeobecného nebo zvláštního dovolení vrchní
ho; je-li tam někdo, ať neotvírá dříve dveří, než když zaklepav uslyší »dále«, dvéře pak dotud 
buďtež otevřeny, dokud budou ve světnici pospolu.

46. Vycházející z domu označí svá jména, která u vchodu domu na tabulce jsou napsána, a  
oznámí vrátnému, kam hodlají se odebrati.“ (Alighiero Tondi: Tajná moc Jezuitů, str. 75 – 
76).

4.14   Otrocká poslušnost – ústava řádu
„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, a obraz je úplný.

Prostě představený je všechno; je vlastně ještě víc. Neboť pravidlo 31 sumáře stanov říká:
»Nanejvýš prospěšno jest a velmi potřebno, aby si všichni na tom dali záležeti, aby v po

slušnosti dokonalí byli, vrchního, buďsi on kdokoli, za náměstka Krista Pána našeho uznávali  
a vnitřní uctivostí a láskou k němu lnuli. A nechať poslušni jsou nejen v zevnějším výkonu  
toho, co poroučí, a to naprosto, ochotně, statečně a s patřičnou pokorou, bez všelijakých vý
mluv, byť i věci nesnadné a smyslnosti odporné poroučel, nýbrž ať také snaží se, aby uvnitř  
své vlastní vůle a svého úsudku se vzdali a je doopravdy zapírali a s tím, co vrchní chce a sou
dí, ve všem, co není zjevným hříchem, naprosto se srovnávali, aby takto spravujíce své chtění  
a svůj úsudek vůlí a úsudkem vrchního, tím dokonaleji se přizpůsobili prvnímu a nejvyššímu 
měřítku vší dobré vůle i úsudku, kterýmžto jest věčná dobrota a moudrost.«

Pravidlo 32: »Všichni nechť dají se sebou a se vším, co jejich jest, z pravé poslušnosti od  
svého vrchního volně nakládati, ničeho ani svého svědomí před ním netajíce; a nechať jemu  
neodporují, neodmlouvají, aniž jakým způsobem najevo dávají, že s ním nesouhlasí, aby ta
kovouto sjednoceností mysli i vůle a řádnou podrobeností lépe ve službě božské se zachovali a  
prospívali.«

Pravidlo 33:  »Všichni se přičiňtež se vší bedlivostí, abyste poslušnost zachovávali a v ní  
vynikali, netoliko u věcech povinných, nýbrž i v jiných, byť by nic jiného nebylo pozorovati,  
leč pouhý projev vůle vrchního bez výslovného rozkazu. Vždy pak třeba míti před očima Boha,  
tvůrce a pána našeho, pro něhož člověka posloucháme,…«

Pravidlo 34: »Když vrchní zavolá, máme, jakoby Kristus Pán náš sám nás volal, co nejo
chotněji uposlechnout, všeho ihned zanechajíce, ba ani začatého písmene nedopisujíce.«

Pravidlo 35: »K tomu jest nám vší silou v Pánu směřovati, aby svatá poslušnost jak u vý
konu, tak i ve vůli a rozumu vždy byla u nás v každé příčině dokonalá, tak že bychom s velikou  
ochotou, s duchovní radostí a vytrvalostí konali, cokoli nám přikázáno bylo, o správnosti toho  
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všeho přesvědčeni jsouce a každé naše protivící se zdání a každý úsudek slepou poslušností  
potírajíce.«

A proslulé pravidlo 36 říká: »Kdo se na poslušenství dal, budiž přesvědčen, že jest mu od  
prozřetelnosti Boží skrze vrchní dáti se vést a říditi, jakoby mrtvolou byl, kterou kamkoli nésti  
a s níž jak libo nakládati lze, nebo jako starcova hůl, která tomu, v jehož ruce jest, všude slou
ží a v ničem se neprotiví.«

Vzhledem k nesmírné důležitosti tohoto pravidla 36 uvádíme též latinský text:  »Quisque 
sibi persuadeat, quod qui sub oboedientia vivunt, se ferri ac regi a divina Providentia per Su
periores  suos  sinere  debent  perinde  ac  si  cadaver  essent,  quod  quoquoversus  ferri,  et  
quacumque  ratione  tractari  se  sinit:  vel  similiter  atque  senis  baculus,  qui  ubicumque  et  
quacumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet, ei inservit.«“

4.15   Ignác o jezuitské poslušnosti
„Kromě toho uvádíme několik úryvků z Dopisu sv. Ignáce o ctnosti poslušenství (Epistola  

S. P. N. Ignatii, de virtute oboedientiae, ad Scholasticos Conimbricenses, 26. května 1553):
»Raději dopusťme, aby jiné duchovní řády (rozuměj: řeholní řády) nás předčili posty, bdě

ním a jinou přísností v pokrmu a oděvu, kterou dodržují podle svého řádu a obyčeje, ale velmi  
bych si přál, bratři nejmilejší, aby v pravé a dokonalé poslušnosti, v odříkání se své vlastní  
vůle a svého úsudku, co nejvíce vynikal každý, kdožkoli v Tovaryšstvu Pánu Bohu našemu  
slouží a aby se praví a vlastní synové téhož Tovaryšstva lišili od ostatních řeholníků jako ně
jakou známkou tím, že nikdy nehledí na osobu, kterou poslouchají, ale spatřují v ní Krista  
Pána, pro něhož poslouchají. Neboť zajisté vrchního poslouchati je třeba ne proto, že moud
rostí, dobrotou a jinými jakýmikoli dary božskými ozdoben a obohacen jest, nýbrž jedině pro
to, že jest na místě Božím a že zastupuje toho, jenž praví: ‘Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo  
vámi pohrdá, mnou pohrdá’. Aniž se mu smí, pokud je představeným, prokazovat menší po
slušnost, byť jen proto, že je snad méně důmyslný a méně moudrý, poněvadž zastupuje osobu  
toho, jehož moudrost oklamána býti nemůže a který sám doplní, čeho by se jeho služebníku  
nedostávalo.«

 A dále: »Poslední prostředek k dokonalému podrobení rozumu jest netoliko velice snadný 
a bezpečný, nýbrž i od sv. Otců obyčejně užívaný, abyste totiž byli přesvědčeni, že cokoli vrch
ní 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 poslušni  bez všelikého rozu
mování.«

Komentář je zbytečný. Z toho, co jsme vyložili, může každý pochopit, jaký absolutismus a  
jaká  kázeň  v  řádu  vládnou  a  v  jaké  míře  se  po  několika  letech  projevuje  zničení  lidské  
osobnosti jezuity. Takováto organizace je pak nadmíru vhodná k dosažení oněch cílů, k nimž  
tovaryšstvo směřuje.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 111–112, 153–156).
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Kapitola 5

Vytvoření jezuity

5.1   Noviciát – dva roky teroru ducha, duše a těla
e správnému pochopení ducha řádu Tovaryšstva Ježíšova a k úplnému porozumění po
slušnosti jeho členů je nutné se seznámit s výchovou noviců neboli nováčků, kteří právě 

nastoupili do jezuitského řádu. Tady začíná  vytváření jezuity jako dlouhá, bolestivá a drtící 
cesta.

K
Na začátku stojí člověk se  svobodnou vůlí, se  svobodným rozhodováním, plný  životního 

elánu, optimismu a plný zdánlivě nezkrotné síly ducha, duše, rozumu i těla. Člověk plný touhy 
posilovat svou inteligenci, napájet svůj lačný mozek učením největších velikánů této planety a 
svou mysl tak neustále zušlechťovat, tříbit a burcovat k nejkvalitnějším výkonům. Na konci 
stojí mrtvola s posledními troskami svého lidství. Člověk milující hroby smrtícího ducha řádu, 
obdivující ponurost, chválící bezcitnost, tvrdost a sadismus ducha, duše i těla. Člověk vyvyšu
jící fanatickou,  bezhlavou poslušnost.  Totální ruina neschopná vykonat nic víc, než co jen 
dostane nadiktováno a nařízeno. Výhradní majetek jezuitského řádu bez jakéhokoli duševního 
nároku a citů na sebe sama. Člověk nenávidějící pokrok, štěstí, lásku a spokojenost lidí i ná
rodů. Krutá je cesta vytvoření jezuity, ale ještě krutější je výsledek, který se vymyká jakému
koliv zdravému rozumu.

Nechme opět promluvit exjezuitského kněze A. Tondiho, který na sobě celou mašinérii vy
tvoření jezuitského charakteru prožil. Ve své knize ukazuje, že bezduchá, otrocká poslušnost 
nestačí a že mladý jezuita musí podstoupit ještě jiné výchovné procesy a metody, které jeho 
vnitřní charakter a celý vnitřní život změní úplně do základu. Tondi říká:

„Kdyby to otrockou poslušností skončilo, pak by byl cíl ještě hodně daleko. Ba naopak, do
sáhlo  by se  pravděpodobně opačného výsledku,  než  jaký  se  očekává,  neboť  takovýto  me
chanismus ochromuje člověka a ničí v něm všechny vlohy. Kromě toho by to nikdo nevydržel;  
za několik let nebo i měsíců by všichni z řádu odešli.

Proto současně s kázní a s despotismem podrobuje tovaryšstvo jezuitu zvláštní výchově.  
Tato výchova má učinit obraz řeholního světa v očích jezuity nejen snesitelným, ale dokonce i  
příjemným, aby činnost každého byla průbojná a kladná, a tudíž i užitečná, plodná a co nej
více přizpůsobena k dosažení vytčených cílů. Všimněme si, jak se tento problém řeší.“ (Alighi
ero Tondi: Jezuité, str. 112 – 113).

5.2   Noviciátní kázeň – mocenský nástroj k poslušnosti
Mocenským nástrojem jezuitů při vedení nových členů řádu k poslušnosti, jak Tondi dále 

píše, je  kázeň.  Ale ta sama o sobě je lidské přirozenosti  odporná. Proto je spojena s další 
účinnou složkou, a to se vzděláváním, které je tak psychologicky mistrně zpracováno, že mla
dý jezuita pod jeho tlakem dochází k poznání, že život v jezuitském řádu je tím nejlepším, co 
si lze zvolit, a sama kázeň se mu postupně stává příjemným procesem.

Vzdělávání je účinné díky třem prvkům: Vyučovací látce, pečlivé výuce a vyučovací meto
dě.
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Vyučovací látka se neliší od látky, kterou absolvují běžní duchovní v katolických seminá
řích. Podstata a idea jsou stejné. Všechno směřuje k tomu, že jediný správný světový názor je 
názor římskokatolický. Ale propastný rozdíl je ve vyučovací metodě.

Římskokatolický pohled jako světový názor má na člověka jen malý účinek, je-li totiž neu
stále ve spojení se svým okolím, například se svými přáteli, běžnými denními starostmi, ra
dostmi, 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. Člověk je zde odříznut od světa, den co den 
slyší opakovat stejné věci, usilovně do nich vniká, vdechuje vůni kadidla, mnoho se modlí,  
účastní se kultu. Jakákoli odchylka je nemožná. Veškerá jeho činnost je a musí být podle záko
na výhradně v souladu s těmito koncepcemi. Jiné snahy, učení a síly zde neexistují.

Myšlenka hlásaná z katedry proto pronásleduje člověka všude. Proniká až do nejtajnějšího  
zákoutí jeho duše a jeho vědomí. V takovémto ovzduší nikdo nemůže odolávat tomu, co je mu 
vnucováno, a tato síla je obrovská. Nejbláznivější výmysly a chiméry se stávají nespornou, vi
ditelnou a hmatatelnou realitou. Kritický cit vyprchává. Jedinou důležitou věcí je spasit duši,  
poslouchat církev.

A tu člověk začíná chápat prospěšnost, ba vlastně nutnost ponurého života, kterému se od
dal. Nakonec se v něm cítí dobře a zcela k němu přilne. Všechno je zde totiž jisté: představený  
zastupuje Boha; stačí bez odmluv poslouchat. A když se představený zmýlí, je to jeho, nikoli  
má chyba; ať tak či onak, já spasím svou duši. Svět, láska, světlo, lidé na ulicích – to jsou věci  
nanejvýš nebezpečné, ďábelské…“.

„Vzpomínám si, že když jsem se procházíval v Římě s tím či oním jezuitou, vyjadřovali lí
tost nad lidmi, které jsme cestou potkávali. A útrpnost byla tím větší, čím veselejší a šťastnější  
byli tito lidé. »Bůh«, poznamenávali, »je odměňuje za tu trochu dobra, které činí na zemi, po
něvadž nebudou odměněni na nebesích.« K předlouhým úvahám zavdávaly podnět hlavně za
milované dvojice, i když šlo zjevně o manžele. »Chudáci«, říkávali, »řítí se do pekla. Kdežto  
my…«

Výchova vštěpovaná klerikovi, budoucímu jezuitskému knězi, za přispění prostředí, v němž  
žije, vede k tomu, že pokládá život v semináři, v řeholním domě nejen za možný, ale i za přija
telný a příjemný, ba dokonce za jedině správný a záslužný. Takto se kázeňský mechanismus,  
který  by  musel  rozdrtit  každého člověka  –  a  který  skutečně  člověka  ničí  jako  svobodnou  
osobnost – stává, jak je to cílem církve, mocenským nástrojem; zničená přirozená osobnost  
člověka se trvale nahrazuje jinou, fiktivní osobností, která je nicméně vysoce operativní a je  
podřízena univerzálnímu schématu… Tyto rysy nalézáme ve všech kněžských organizacích,  
avšak pouze u jezuitů jsou tímto způsobem rozvinuty mimořádně.“ (Alighiero Tondi: Jezuité,  
str. 112 – 116).

5.3   Psychologické prostředky jezuitů pro noviciátní kázeň
Jak Bílek ukazuje,  nováčci byli šestnácti či sedmnáctiletí gymnazisté s nejlepším prospě

chem a museli mít doporučení profesora rétoriky. Pak byli tito mladí chlapci na dva roky za
vřeni do noviciátního domu, kde se směli věnovat jen Duchovním cvičením, řádovým boho
službám, stanovám řádu a náboženským spisům, které pojednávaly o svatých a byly psány 
pouze v latině. Výjimečně směli číst příběhy lidí, kteří vstoupili do řádu a pak z něho odešli a 
jaký trest a pohroma je za to stihla. Tyto příběhy byly psány pouze rukopisně. Kromě toho dě
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lali nováčkové ty nejpodřadnější práce ve špitálech a v noviciátním domě místo sluhů.
Jediným vyučováním bylo učení se latinských výrazů zpaměti, jejich odříkávání a hlasité 

opakování diktovaných ukázek z děl filozofů. „Že se tímto způsobem žáci nevedli k samo
statné činnosti, je více než jasné.

Hlavním prostředkem k zachování kázně bylo stálé a všestranné pozorování žáků a dohlí
žení 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.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str.  
37 – 38).

A dále Bílek popisuje, že ve vyšší třídě se žáci učili tři roky filozofii a čtyři roky teologii. Z 
filozofie studovali hlavně díla  Cicerona,  Aristotela,  Tomáše Akvinského a jejich vykladačů, 
zvláště Averrhoese (nejslavnějšího arabského vykladače Aristotelových spisů), přičemž učitel 
nesměl v žádném žáku vzbudit ani sebemenší náklonnost nebo dokonce obdiv k jakýmkoliv 
vykladačům,  ale  měl  je  neustále  zlehčovat,  upřednostňovat  jejich  omyly a  dokazovat,  že 
všechny své myšlenky opsali od jiných autorů. Tím učitel nenápadně vedl své žáky  k sobě 
jako k neomylné a vševědoucí autoritě a představitele instituce.

Dále  Bílek popisuje, že vrcholnou událostí byly jednou za měsíc tzv. „disputace čili po
jednávání neb hádání se o sporných filozofických předmětech, vždy tři dopoledne, při nichž  
vystoupil jeden žák vyššího a druhý nižšího oddělení, a tři odpoledne, při nichž se hádali dva  
žáci  téhož  oddělení.  Třikráte  za  školní  rok  byly  slavné  veřejné  disputace  při  přítomnosti  
církevních i světských hodnostářů.“ (str. 39).

Teologie, jak popisuje  Bílek, byla podřízena výhradně latinskému překladu  Bible svaté – 
Jeronýmově Vulgátě. Tou se vysvětlovaly všechny původní hebrejské a řecké biblické texty. 
Všechno, co bylo v originálních textech Bible svaté navíc, muselo být při vyučování zamlčeno 
nebo zlehčeno jako nevěrohodné. A co bylo ve Vulgátě navíc oproti řeckému a hebrejskému 
textu Bible, se komentovalo jako nedostatek originálního biblického textu. Tím byli žáci cí
levědomě vedeni k tomu, aby nahlíželi na text latinské  Vulgáty jako na  nadřazený vůči pů
vodním biblickým řeckým a hebrejským textům. Nutno podotknout, že Vulgáta, Jeronýmův la
tinský překlad  Bible svaté,  vznikla o více jak  tisíc let  později než poslední kniha řeckého 
Nového Zákona.

5.4   Noviciátní výchova kázně v praxi
I když se jezuité dovedou přizpůsobit duchu každé doby, jejich systém vytvoření budoucích 

jezuitských knězů je v principu stále stejný. Proto nelze očekávat, že v dnešní době, na prahu 
21. století,  bude  duch výchovy v jezuitském řádu jiný. Podívejme se na životní zkušenosti 
exjezuitského kněze Tondiho, jak on noviciát prožíval a jehož svědectví spadá plně do našeho 
století.

„Večer 7. února 1936 před večeří jsem překročil práh noviciátního domu Tovaryšstva Ježí
šova v Galloro, asi třicet kilometrů od Říma. …(Aby byl noviciát platný – jinak je totiž poz
dější  »řeholní  vyznání« neplatné  –  je  kromě jiného ustanoveno,  že  musí  trvat  nepřetržitě  
alespoň jeden rok a musí proběhnout ve zvláštním »řeholním domě«… v Tovaryšstvu Ježíšovu 
trvá noviciát dva roky.)… Skoro dva týdny jsem strávil ve svém pokoji. Byl jsem klidný. Novice  
Giulia Cesara Federiciho… pověřil otec Adolfo Mariotti, rektor noviciátního domu, aby mne  
naučil  »rozjímat« podle Ignácovy metody. Četli jsme spolu Sumář stanov Tovaryšstva Ježí
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šova. Každého dne jsem spolu s ním nebo s některým jiným novicem chodíval na hodinovou  
procházku v okolí Galloro, mezi Genzano a Ariccia.

Konečně nastal okamžik »oblékání«. Odložil jsem »světský šat« a oblékl řádové roucho. V 
domácí kapli mne »zasvětili« nejsvětější Panně. Tak počal v pravém slova smyslu můj řeholní  
život, velká zkouška noviciátu, která v tovaryšstvu trvá celé dva roky.

…Cílem řeholního života je zničit přirozenou lidskou osobnost a nahradit ji jinou, umělou 
a fiktivní osobností sektáře a chladného fanatika ve službách církve řídící.  …Podíváme se  
nyní jak je tento teoretický plán činnosti uskutečňován v praxi.

Již od prvních dnů mého řeholního života uprostřed množství zdánlivě nepatrných a neu
spořádaných  každodenních  událostí  mne  spíše  než  fakta  sama  překvapily  některé  jejich  
vnitřní a sugestivní rysy, které se mi ihned jevily jako velmi důležité k dosažení určitého cíle.  
…Předně ovzduší bylo prosyceno hloupou, dětinskou, dobově nevhodnou a v samém svém  
jádře pochybenou, pověrčivou zbožností. Je třeba říci, že k tomu přispíval charakter novic
mistra, otce Adolfa Mariottiho, člověka dobrého, ale podle všeobecného mínění dosti ome
zeného. Ale jak jsem se mohl přesvědčit, nezáviselo to na Mariottim, nebylo to jeho dílem,  
plodem jeho osobnosti, nýbrž to byl hlavní rys noviciátu.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 160  
– 165).

5.5   Středověký duch kázně
V dalších odstavcích exjezuitský kněz A. Tondi ukazuje, že v jezuitském řádu sice probíhá 

modernizace, ale natolik opatrná, aby středověký duch řádu zůstal  základním pilířem řádu a 
neměnným poutem k Ignácovi. A pak pokračuje dál:

„V domově noviců je dlouhá chodba, podle níž jsou velmi prostorné pokoje. V každém pře
bývají nanejvýše čtyři řeholníci. Každá místnost je zasvěcena některému svatému tovaryšstva.  
Všude jsou svěcené olivové ratolesti.  Novic žije uprostřed medailí,  medailonů, velkých po
nurých obrazů a svaté vody. Co chvíli se modlí, důvodně i bezdůvodně. Účastní se četných a  
rozmanitých bohoslužeb. Bohorodička se uctívá nejen jako »Mater pietatis«, ochránkyně (pat
ronka) 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 prapo
divný, směšný výjev, když vstupují po mši do refektáře, všichni na zatleskání »fortnýře« pokle
kají, mumlají modlitby a na stejné znamení povstávají, a pak po jídle stejnou proceduru opa
kují.

Mariotti vyžadoval, aby si každý zvykl osvědčovat svou oddanost všem svatým a blahosla
veným řádu a světit jednotlivé svátky: u blahoslavených třídenními litaniemi a u svatých deví
tidenními litaniemi. V té době mělo tovaryšstvo 24 svatých a 141 blahoslavených. Obtížný 
úkol. Aby si je mohl člověk zapamatovat, musel si do kalendáře zaznamenat příslušné dny a  
ukládat si téměř denně zvláštní modlitby, které však musel připojovat k těm, které se již prak
tikovaly a jejichž počet byl nemalý.

…Pobožnůstkářská výchova, se kterou jsme se seznámili a které je jezuita usilovně podro
bován již od prvních dnů, rdousí jeho rozum a účinně mu zabraňuje dospět k vyšším formám  
vývoje, k nimž došel dnešní člověk. Modlit se růženec, uctívat nevkusné obrazy, věšet si na krk 
několik svěcených medailonů a škapulířů, žít v neustálém strachu před ďábelskou nástrahou,  
listovat v ohmataných a nesmírně nudných knížečkách – to všechno ho ohlupuje. Přirozená 
osobnost je nahrazována novou osobností, a to takovou, jakou si přeje řád: vyšinutou a fik
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tivní, středověkou, nemyslící…
Z toho, co jsme vyložili, kromě jiného vyplývá, jakým účinným mocenským prostředkem je  

pro Vatikán a pro tovaryšstvo pobožnůstkářská výchova, se kterou jsme se seznámili. Tím se  
vysvětluje, proč ji jezuitský řád zachovává a předpisuje a proč omezuje modernizaci pouze na 
vedlejší podrobnosti.

Musím přiznat, že já sám jsem nebyl imunní vůči takové sugesci. Po pravdě řečeno, proce
su ohlupování bránil a zpomaloval vnitřní odpor mé duše k neustálé a neobyčejně vytrvalé su
gesci,  které  byla  vystavena ze  strany  představených a  celého prostředí,  takže  jsem byl  v  
druhém roce svého noviciátu se svými silami úplně u konce. Nemohl jsem odříkat ani jeden  
Otčenáš, nebyl jsem s to přečíst ani jednu řádku, ba vlastně nemohl jsem ani vidět knihu. Ze  
všeho se mi dělalo nevolno, mozek už to nemohl snášet. Ale nakonec, jakoby pod údery kla
diva, téměř ohloupen, musel jsem kapitulovat. Sféra zlomeného fyzického »já« strhla ve svém 
pádu i sféru intelektuální. A představení byli spokojeni, přesvědčeni. Teď bylo konečně pole  
volné, půda očištěna. Bylo možné přesadit do ní semeno, z něhož měl vzklíčit mystickým za
snoubením strom Ignáce z Loyoly.

Ohloupení člověka a přeměna pomocí pouhé techniky zbožnosti by nebyly úplné a ukon
čené, kdyby k tomu nepřispěly ještě jiné prostředky, schopné hluboce působit na rozum a vůli  
člověka. Proto je nutné přidat ještě takové dodatečné prostředky, velmi účinné nástroje, které  
by charakter a osobnost definitivně zlomily, aby byl z duše vykořeněn každý protest a každý  
pokus o vzpouru. …A představení takové prostředky po ruce skutečně měli.

K působení na rozum sloužily knihy a instrukce novicmistra. K působení na rozum a na  
vůli sloužila praktika rozjímání a Duchovní cvičení a k působení na vůli samotnou sloužil  
denní řád. K těmto prostředkům přistupovaly ještě další účinné nástroje, které celé dílo koru
novaly.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 168 – 174).

5.6   Knihy k výchově noviců
Ke knihám, které sloužily k výchově noviců, píše Alighiero Tondi následující fakta:
„S výjimkou několika málo knih otce Mariottiho šlo vesměs o starou veteš. Knihy nezáživné  

a nudné. Nesmyslné, chimérické historky o zázračných a přitom »přectnostných« světcích. Na 
příklad někteří z nich se již od dětství postili každý pátek, ba i sobotu, a to na počest bohoro
dičky. Jiní přelétávali (pouze!) z jednoho místa na druhé. A dále, téměř všichni viděli Ježíše,  
přesvatou Pannu, blahoslavené, anděly, sv. Josefa atd. a vida je, rozmlouvali s nimi dosti  
často, téměř ustavičně. Mnozí z těchto »šťastlivců« měli nesnáze s ďáblem. Když se modlili,  
rdousil je, bil je železným řetězem, tloukl je a šlapal po nich, ukazoval se jim v podobě ne
stvůrného zvířete  nebo nahé ženy,  která je  necudným chováním vybízela k  lásce.  Svatého  
jezuitu Alfonze Rodrigueze obléhaly celé pluky nahých žen, svíraly ho, otírajíce se o jeho tělo  
svými mámivými těly, bujnými ňadry, která vypadala jako skutečná, i když to byly přeludy.  
»Bláznovství«, říkával jsem.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 174 – 175).

Na dalších stránkách svého vyprávění  A. Tondi ukazuje, že některé jezuitské knihy jsou 
sice po stránce poetiky zajímavé, že se čtou dokonce i příjemně, ale že vesměs všechny vedou 
čtenáře k ponurým úvahám o smyslu života. Například o knize „Následování Krista“ píše, že 
„Je to překrásná a hodnotná kniha, ale zavání hrobem. Je to závěť mrtvých. Podle knihy Ná
sledování Krista je všechno zbytečné: pracovat, putovat, studovat, milovat, atd. Stačí modlit  
se, být ctnostný a ve všem pokorný, poněvadž tak jako tak přijde smrt a poslední soud, peklo,  
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atd., takže svět a život nemá žádnou cenu.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 186).
A dál píše, že toto dílo ve svém důsledku oproti skutečnému Kristovu evangeliu ničí přiro

zený život. Ukazuje, že všude tam, kde kniha opisovala dlouhé statě z evangelií, měl při četbě 
ve svém srdci klid a radost, ale jakmile četl výklady těchto evangelijních statí, nudil se a cítil 
ducha sugesce nenávidějícího i běžné sluneční světlo. Píše, že kromě Evangelií a knihy Ná
sledování Krista nebylo nic, co by převyšovalo průměr. Evangelium se však v řádu nečte vů
bec a kniha Následování Krista jen velmi vzácně. O této knize výkladu evangelia připouští, že 
je to kniha, v níž každý řádek nabádá k úplnému zničení sama sebe. (str. 186–187).

„Prostě výchova novice je plánované duševní vyklešťování. Sugesce, směřující ke zničení  
přirozené a duševně vyvinuté osobnosti člověka, prováděná neustálými a povinnými cvičeními  
ve zbožnosti a oddanosti, je doplňována knihami, poněvadž ty se dotýkají mysli a vyvolávají  
trvalý a velmi hluboký účinek.“ (Tamtéž).

5.7   Zkouška kázeňské vyspělosti
H. Boehmer píše: „Kromě ústavy dostávají nadřízení radu, aby nováčkům nařizovali úko

ly, jako to prý dělal Bůh s Abrahamem, očividně kriminální, aby je na jejich základě prověřili.  
Tyto zkoušky však musí úměrně přizpůsobit nováčkům podle jejich síly. Není těžké si před
stavit, k jakým důsledkům může takováto výchova vést.“ (Gabriel Monod v úvodu k „Jezui
tům“ od H. Boehmera; str. XVI, Armand Colin, Paříž).

„Snadno se řekne: »Člověk může odolávat; má hlavu, aby přemýšlel, a vůli, aby se tomu  
vzepřel.« Rád bych viděl, jak by si vedli ti, kteří takhle mluví, kdyby byli po dva roky pohřbeni  
v klášteře jezuitů,  sevřeni železnými pouty neúprosné discipliny,  povinni zachovávat  denní  
řád, který neponechává volný čas kromě času ke spaní! V tomto prostředí je nemožné uva
žovat, je nemožné chtít. Hodlal jsem dělat to i ono, avšak nakonec jsem se vyčerpal a kapi
tuloval jsem; i kdyby vydržel rozum, byl jsem u konce se silami. Viděl jsem novice, kteří se při  
obědu u stolu, na chodbě nebo v pokoji dali znenadání do pláče nebo se začali smát jako ší
lenci. Konec konců, takový režim by dohnal k šílenství i zvíře.

A přesto vynalézavost jezuitů se u toho nezastavuje a nespokojuje se s tím. Ohlupovat lidi  
tím, že je nutíme k bezduchému pobožnůstkářství, že jim vnucujeme rozkladnou četbu, že jim  
vštěpujeme nutnost následovat a napodobovat nenormální, potřeštěné lidi – už toho je moc. A 
přesto to nestačí. Jezuité potřebují ještě další a účinnější prostředky, které lze připojit k těm,  
které jsme popsali. Jsou to  »Duchovní cvičení« a »Denní řád«.“ (Alighiero Tondi: Jezuité,  
str. 187).

5.8   Duchovní cvičení – účinný prostředek umrtvení
Duchovní cvičení jsou vždy provázena jezuitským způsobem rozjímání. Je to metoda, při 

které se novic vcítí do předem sestaveného scénáře přesně podle Loyolových postupů. Při tom 
musí zapojit všechny své smysly na nejvyšší možnou míru. Proč to musí novicové podstupo
vat, ukazuje kněz Tondi jasně:

„Když Ignác z Loyoly vypracovával návrh stanov jezuitského řádu, usiloval vytvořit kle
rikální organizaci ve službách Vatikánu, a to organizaci vojenského typu, to znamená armádu  
s jednotným vedením, železnou kázní, pružností a neobyčejnou úderností. Až do té doby nee
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xistovalo v církvi nic podobného a ani dnes, kromě jezuitského řádu, nic podobného neexis
tuje. Proto jej zakladatel pojmenoval »tovaryšstvem« vojáků sloužících Kristu. Avšak sloužit  
Kristu znamená podle katolického učení sloužit Vatikánu; řád je tudíž tovaryšstvem vojáků ve  
službách Vatikánu.

Armáda hodná toho jména musí mít řídící moc soustředěnou v rukou jednoho člověka.  
Tovaryšstvo má takového vůdce ve svém generálovi.

…Je jasné, že odpovídá-li to všechno vlastnostem armády, jsou to nicméně pouze její vnější  
rysy. To však samo o sobě nemůže stmelit masu lidí, učinit z ní sílu a přetvořit ji v užitečný a  
účinný nástroj k dosažení úspěchu a vítězství. Člověk totiž není bez citu, není poslušný jako  
soukolí stroje. Je myslící bytostí, musí být o věci přesvědčen. …přesvědčen o správnosti své  
věci.

Proto je třeba – je-li to možné – vychovávat vojáka individuálně, věnovat mu největší péči,  
přesvědčit ho.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 132–133).

A dále Tondi píše, že jediným způsobem, jak u armády tovaryšstva dosáhnout úplné vnitřní 
jednoty a úplného jednotného vnitřního přesvědčení o slepé poslušnosti „»mrtvol«, která nee
xistuje v žádné armádě a v žádné organizaci“ kromě jezuitů, je jezuitským vojákům přetvořit 
jejich vlastní nitro a tím i jejich vlastní osobnost. Dále k tomu píše:

„U jezuity musí být přeměna osobnosti úplná a radikální. Prostě něco, co hraničí s fana
tismem. …Je zapotřebí něčeho tak zvláštního, co působí právě zevnitř.“

A jako nejúčinnější metodu Ignác Loyola zavádí každodenní povinné rozjímání podle své
ho postupu, přesněji povinnou autosugesci.

Jezuita  nesmí  rozpitvávat  a  rozumově  a  logicky  zvažovat  pohnutky  své  víry,  své  po
slušnosti papeži,  církvi,  generálovi,  Vatikánu. Smí se pouze vžít do svých úkolů a smí rozjí
mat jen o generálových nebo papežových rozkazech.

„V tomto duchu si například musí opakovat, že peklo existuje, představovat si, nakolik je to  
jen možné, že jsem již v pekle, ve vše pohlcujícím ohni, v naprostých temnotách, na věky, bez  
nejmenší  naděje,  a  opakovat  si  to  stokrát  za  hodinu;  tato  strašlivá  zkouška  je  mnohem 
účinnější  než logické,  chladnokrevné rozebírání  důvodů, proč peklo musí existovat a proč  
musí být takové a takové…

Proto stanovy tovaryšstva, vlastně přímo sám Ignác, ukládají jezuitovi  »rozjímat« každý 
den hodinu…

Jde o další metodu, která velmi účinně napomáhá zničit přirozenou osobnost člověka a  
úplně ji nahradit jinou, fiktivní osobností, nanejvýš schopnou plnit poslání řádu. Tovaryšstvo  
tomu přikládá takovou vážnost,  že každý jezuita je hlídán zvláštními dozorci,  aby každého 
rána věnoval hodinu rozjímání o samotě.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 134 – 135).

5.9   Duchovní cvičení – autosugesce a kult bílé magie
Na dalších stránkách  A. Tondi popisuje postup  rozjímání,  (ve skutečnosti jde o pouhou 

jezuitskou autosugesci), které uvrhne jezuitu vždy do takového rozpoložení, že jakékoliv lo
gické a pravdivé důvody proti označuje za lživé a ďábelské. Tento  fanatismus je způsoben 
přesným postupem, jak má jezuita své rozjímání (autosugesci) provést.

Večer před spaním si předem připraví téma, o kterém chce rozjímat a hned ráno po něko
lika úvodních modlitbách se postupně svojí myslí hrouží do tématu stále hlouběji, až náhle 
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vyvstane sled obrazů, které vnímá a cítí všemi svými smysly jako u Duchovních cvičení. Varu
jící logické důvody jsou jako balast pryč a vyniká pouze děj, kterého se přímo účastní.

A tak každého rána každý jezuita znovu a znovu prožívá v malém  Duchovní cvičení a 
navazuje tak přímý kontakt s ďábelskými duchovními silami formou  slyšení,  vidění,  čichu, 
hmatu a  chuti. Podle tématu, jaké si jezuita zvolí, prožívá buď hrůzy nebo úzkost či radost 
apod.

Každého rána se tak ve skutečnosti účastní  kultu bílé magie, neboli se domnívá, že vidí 
Boha, že s ním mluví, že se dotýká Panny Marie nebo Ježíše Krista, ale přitom jsou to pouze 
rafinované ďábelské obrazy od satanských andělů.

A právě toto rozjímání, neboli účast na kultu bílé magie formou různých obrazů a vidění, 
která  jezuita  dosahuje  vlastní,  důkladně  vycvičenou  autosugescí,  pak  vnitřně  sjednocuje 
všechny jezuity do jednoho šiku, schopného splnit jakýkoliv úkol v jakýchkoliv podmínkách. 
Aniž si to kdokoliv z nich ovšem uvědomuje, jsou tak prostřednictvím bílé magie centrálně 
ovládáni duchovní mocí a silou, která je mnohem vyšší a mocnější než lidská.

Ovšem v dalších svazcích této knihy se také dozvíme, že kromě bílé magie jezuité provo
zují ještě i magii černou, to je vědomé sloužení satanu. Tohoto kultu jsou však účastni pouze 
vybraní tajní jedinci, kteří mají nesmírný vliv a moc jak v politickém, tak i v hospodářském a 
kulturním světě.

„Máme tedy konečně vnitřní nástroj výchovy, jehož síla je opravdu mimořádná.
Avšak kdyby se metoda omezila jen na to, cíle by ještě dosaženo nebylo. Předně, výběr ná

mětů k rozjímání a nazírání by mohl být vzhledem k jejich množství a rozmanitosti nahodilý.
Zde je však třeba zachovávat přesný, logický a harmonický pořádek. …Aby bylo dosaženo  

důležitého výsledku, je k rozjímání zapotřebí sladěné, prozíravě uspořádané soustavy myš
lenek, které by co nejlépe vyhovovaly stanovenému úkolu.

Prvnímu i druhému požadavku odpovídají »Duchovní cvičení«, která koná každý člen řádu 
po čtyřicet dní dvakrát v životě – t.j. krátce po vstupu do tovaryšstva a po ukončení studií – a  
ve zkrácené formě každoročně po osm dní. Jsou těžištěm a jádrem duchovního života jezuity…

Úkony, které je třeba (při Duchovních cvičeních) provést, nejsou nahodilé, nýbrž jsou ob
ratně ukládány s ohledem na stanovený cíl a musí být svědomitě vykonány podle zvláštních  
pravidel – »přídavků«, které autor připojil ke každému týdnu.

Nesmíme si však myslet, že jejich konečným cílem je rozvíjet paměť, rozum a vůli. Sku
tečným cílem Duchovních cvičení je posílit… jedince v katolickém životě.“ (Alighiero Tondi: 
Jezuité, str. 137 – 138).

5.10   Duchovní cvičení v noviciátu
Nyní, když jsme se seznámili s jedním z nejúčinnějších nástrojů k tomu, aby se jezuité 

stmelili do stejně přemýšlejícího a kompaktního armádního bloku, kdy jsou si mezi sebou po 
vnitřní stránce, to je po stránce citů a myšlenkových pochodů naprosto všichni rovni a kdy 
jsou schopni všeho bez sebemenšího odmlouvání, podívejme se, jakým způsobem je tento 
rafinovaný, tajný nástroj autosugesce a Duchovní cvičení používán u nováčků i v dnešní době:

„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 – a jsou tam patnáctiletí nebo ještě mladší chlapci –  

108



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Kapitola 5

je povinen po osm dní rozjímat o hříchu, o strašném božím soudu, o pekle. Jsou to muka. Dve
ře jsou zavřeny. Je zakázáno mluvit s kýmkoli, kromě zpovědníka, klášterních otců, novicmist
ra – a u těch novicové nenaleznou útěchu, spíše naopak. Po osm dní jsou pokoje a chodby po
hrouženy v polotmu. Slunce nesmí proniknout do domu. Každé rozjímání staví duši tváří v  
tvář věčnému ohni a všemohoucnosti rozhněvaného a strašlivého Boha.

Po tomto strašlivém období se obzor vyjasňuje, avšak jen do určité míry, neboť od novice  
se vyžadují tak velké oběti, které prakticky znamenají zničení duševních schopností…

K tomuto výsledku vedou pomocná cvičení s názvem »Tři dvojice lidí«, »Trojí stupeň poko
ry« a »Pravidlo lhostejnosti« jako doplněk k Duchovním cvičením. Rovněž je sestavil  Ignác 
Loyola. Jedná se o tři druhy příkladů, kterými Ignác dokresluje účinek Duchovních cvičení.

První ukazuje tři dvojice lidí, kteří nabyly majetek nezákonným způsobem a kteří vstupují 
do řádu. Cvičenec, nechce-li se dopustit smrtelného nebo odpustitelného – lehkého – hříchu, 
musí uvažovat jako třetí dvojice lidí, to znamená svůj majetek odevzdat řádu. Tím dokazuje, 
že dospěl ke stejnému způsobu uvažování jako třetí dvojice.

Druhým příkladem je filozofie o třech druzích pokory, kde, nechce-li se cvičenec dopustit 
stejných hříchů jako v předešlém případě, musí mít třetí pokoru, to je raději volit občanskou 
smrt při plnění úkolu od Vatikánu nebo od generála řádu.

A třetím příkladem se musí řídit při svém veškerém jednání a při plnění úkolů, to znamená 
být lhostejný úplně ke všemu i ke své rodině a příbuzným i ke svým spolubratrům, kromě 
generála, papeže a jezuitského řádu.

Z toho není východiska. Bylo by, kdyby mohl člověk vyjít ven, uvidět svět, dotknout se ru
kou opravdového života. Ale to nelze. Jedinou útěchou je modlitba. Ale i ta smí být jen v ome
zené míře. Ve všech svých projevech se Kristus prostě jeví jako neúprosný, tvrdý, bezcitný  
Bůh.

Duchovní cvičení působí na duši hlubokým a neobyčejným dojmem. Novic z nich vychází  
zdeptán, stává se předmětem, »mrtvolou« v rukou představeného, jak to stanoví pravidlo 36.  
Od nynějška bude slepě poslouchat, bude připraven ke všemu, schopen všeho, ochoten dělat  
špicla, udávat spolubratry představenému, jak to stanoví pravidlo 9 Sumáře a pravidlo 18 
Všeobecných pravidel.

Po  přetvoření  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 potě
šením 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.

(Poslední, třetí stupeň pokory ukládá – „je-li to ke chvále a slávě církve – volit raději bídu  
než bohatství, potupu a hanbu než úctu, zříci se raději jakéhokoliv práva, volit potupu a ob
čanskou  smrt“). Jezuitská  poslušnost  je  jako  hrob:  člověk  je  v  něm  pochován  za  živa.“ 
(Alighiero Tondi: Jezuité, str. 187 – 188, 139, 143 – 144, 153 – 155).

5.11   Denní řád noviciátu – další vražedný nástroj jezuitů
„Jakmile se dospěje k tomuto bodu, zdá se, že jezuité konečně plně dosáhli vytouženého vý

sledku – zničení lidské osobnosti a přeměny člověka v sektáře, v otroka tovaryšstva a Va
tikánu.
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Ale není tomu tak. K dovršení tohoto díla chybí ještě něco trvalého a neúprosného, co by 
prakticky působilo na vůli člověka a navždy ji zlomilo. Dětinská  »zbožnost«, mělká povzbu
zování, méněcenné knihy a »cvičení« – to vše jsou výtečné nástroje; avšak některé z nich pů
sobí jen dočasně a všechny působí na vlastní »já« jen částečně, neboť nemají vliv na všechny 
stránky lidského ducha. Zbožnost působí na cit, četba a slova na rozum, cvičení na to i na  
ono.

Ale co působí přímo na vůli? Jak ji zlomit jednou provždy, jak přimět člověka k tomu, aby  
opustil sama sebe, starého člověka, aby se přeměnil v nového člověka, který by odpovídal vzo
ru připravenému již tovaryšstvem a Vatikánem? Existuje prostředek k dosažení tohoto cíle? 
Ano, existuje. Je to »Denní řád«.

Denní řád je opravdová mučírna. Je sestaven tak, aby nezbyla volná ani půlhodina, kdy  
má každý právo zabývat se sám sebou, jak se mu zlíbí. S puntičkářstvím, jež hraničí s ab
surdností, je předvídán každý okamžik.

Vše je řízeno zvonkem a hlasem »novice fortnýře«; je nutno poslouchat, poněvadž každý je  
hlídán svými spolubratry na pokoji, kteří by s duševní omezeností, jíž se vyznačují a jež je  
plodem jejich výchovy,  neváhali  ještě  téhož  dne  oznámit  přestupek  novicmistrovi.  Ostatně  
pravidlo 9 k takovému udání zavazuje.

Ale kdyby předepsané úkony byly – neříkáme příjemné, ale alespoň rozumné, kdyby zkrát
ka odpovídaly kulturní úrovni naší doby. Nebo kdyby se alespoň bral v úvahu věk a duševní  
potřeby člověka, kdyby představení chápali, že chlapec, který teprve včera ukončil gymnázi
um, musí snášet věci, které jsou nepřijatelné a odporné i člověku zralého věku, který má pa
třičné vzdělání i životní zkušenosti!

Nic takového! Žádný rozdíl se nedělá. Ba co více, dospělí lidé jsou nuceni dělat totéž co 
patnáctiletí chlapci, což je samo o sobě rafinovaný sadismus.“

5.12   Účinky denního řádu
„Kromě rozjímání a četby Deníku neexistuje žádná jiná, zajímavější činnost. Modlit se na

hlas  spolu  s  ostatními;  přebírat  růženec;  čistit  podlahy;  učit  se  zpaměti  pravidlům;  zho
tovovat nástroje pro pokání (knuty a drátěná kajícnická roucha opatřená bodavými hroty);  
cvičit se v krasopisu; číst chimérické, dětinské životopisy svatých, naškrábané neschopnými  
autory,  nebo  mizerné,  asketické  knížečky  –  taková  je  celá  činnost  novice.  Lepších,  
hodnotnějších a vybranějších publikací není.

Zdánlivě tu bylo východisko: požádat novicmistra o úlevu a o změnu programu. Ale i to  
bylo jen ryze teoretické. Ve skutečnosti nebyla udělována žádná úleva, zejména ne trvalá.

Když jsem – nervově tak vyčerpán, že jsem nemohl ani mluvit – požádal Mariottiho, abych  
byl osvobozen od čtení Deníku, odmítl a poručil mi, abych přes to přese všechno četl a abych 
si v případě, že nebudu s to pokračovat, ovázal hlavu mokrým hadrem.

Po obědě musí novicové odpočívat tři čtvrti hodiny, nebo někdy méně, vsedě a s hlavou 
skloněnou nad stolkem. Já – u konce se silami a s hlavou k puknutí – jsem žádal, abych mohl  
odpočívat vleže. Mariotti se rozčílil. Nechtěl. Nakonec mi povolil, že se mohu natáhnout na ží
něnku na podlaze ve špinavé místnosti plné prachu, která sloužila za skladiště.

Když jsem Mariottimu pověděl, že mi není dobře, zrudl vztekem. Nemohl jsem se udržet na 
nohou, a on mne přinutil po celé dny se hmoždit s přenášením velkých stohů knih. Tehdy jsem  
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se přesvědčil o tom, že ačkoli představení tvrdí, že tovaryšstvo pečuje mateřsky o své členy, je 
největším neštěstím jezuity onemocnět. Později jsem si tento úsudek téměř bez výjimek ověřil v  
praxi. S milosrdenstvím se bylo možno setkat nanejvýš u některého laického bratra přidělené
ho na ošetřovnu. Vzpomínám při tom na pokojné řeholníky Gisberta Orsettiho a Francesca  
Disanta a v duchu jim blahořečím. Mohli však vykonat jen málo, jsouce podřízeni svým před
staveným.

Otec Marco Fraccalvieri, skvělý řeholník a neobyčejně milý člověk, který měl souchotiny 
(dnes je již  zdráv), snášel pekelná muka. Otec Valentino Bondani, rovněž člověk nevšední  
dobroty a ušlechtilý, byl dohnán na pokraj smrti a onemocněl chronickou chorobou střev.  
Tento ctihodný kněz mi pověděl, že tehdejší provinciál zakázal, aby byl léčen, aby musel požá
dat o propuštění z řádu, takže tovaryšstvo by se zbavilo nemocného. Viděl jsem jednou plakat  
otce Emilia Springhettiho, vynikajícího latiníka, profesora Gregoriánské papežské univerzity  
v Římě, trpícího plicní chorobou; i on si stěžoval, že představení mají v úmyslu se ho zbavit.  
Jak se mi svěřil, narážel na nepřekonatelné překážky, když žádal o nutné léčení, a nakonec se  
o něho přestali zajímat úplně. Podobných případů by bylo možno uvést celou řadu.

Nyní bude účinnost Denního řádu pochopitelná. Po dva roky je vědomí a charakter novice 
ustavičně bombardován. Vůle se hroutí; buďto odejít, nebo zničit sama sebe.“

5.13   Zvyšování účinnosti denního řádu noviciátu
„Avšak účinnost Denního řádu zvyšuje ještě jiná okolnost. Nejenže musí být úkony prová

děny v předepsaných chvílích, ale musí být vykonávány naprosto dokonale. Je běžnou zása
dou hlásanou představenými, že konat bohulibé věci nevalné ceny, ba i zbytečné (zalévat celý 
rok suché dřevo, jak praví Ignác), platí tolik, jako konat věci velké a mimořádné, jestliže to  
ukládá poslušnost (to znamená pravidla a příkazy těch, kteří v tovaryšstvu poroučejí).

Není nic obtížnějšího a vysilujícího. Jak je známo, posláním a účelem každé moudré vý
chovy je vštípit zvyk vykonávat obvyklou činnost bez uvažování, automaticky. Kdyby k jídlu, k  
pití, k usednutí, k chůzi atd. bylo po každé nezbytné vážit nutné pohyby, vyžádalo by si to  
spoustu duševní energie a člověka by to vyčerpalo.

A to právě vyžaduje tovaryšstvo, zejména od noviců. Když čtou, píšou, chodí, pohybují pa
žemi, umývají podlahy, každý jednotlivý úkon musí být propočten, zvážen, aby jeho provedení  
bylo dokonalé. Jiná je otázka, jak dokonalé – neříkám účinné – má být každé máchnutí koště
tem při zametání prachu. To nikdo neví a ani vědět nemůže.

Úkony noviců jsou téměř vesměs všední, jednotvárné, prováděné automaticky, nudné a ne
zajímavé. 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. – to všechno nemůže u nikoho 
vzbudit zájem.

A právě všechny tyto úkony je třeba konat s ustavičnou a bdělou pozorností, aby byly doko
nalé, jelikož v této dokonalosti tkví ctnost. A je třeba konat pouze tyto věci. Opakujeme, že  
vyšší činnost, která by rozptylovala a povznášela ducha, která by uspokojovala rozmanité po
třeby osobnosti, je přísně zakázána. Nad touto činností, a tudíž dokonalostí bdí představení.

Churav a vyčerpán, nebyl jsem s to čistit pokoje a chodby. Otec Mariotti nejenže stroze od
mítl poskytnout mi úlevu, ale trval na tom, že musím tyto úkony provádět a že je musím prová
dět  dokonale.  Mé  utrpení  poněkud  ulehčil  tehdejší  fortnýř  Giovanni  Poggeschi,  člověk  
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dobrého srdce, advokát a malíř, který vstoupil do jezuitského řádu krátce po mně a ještě ne
zhloupl. Občas zametal a čistil za mne.

Nikdy, v žádné organizaci, ani v armádě, kde je rovněž nadbytek zbytečných a únavných  
cvičení, která je nutno pozorně vykonávat, jsem neviděl takové plýtvání silami při vykonávání  
nicotných věcí, aby se dosáhlo směšných výsledků.

Avšak skutečného, nadmíru důležitého výsledku – zničení přirozené osobnosti  a její  na
hrazení osobností jinou, umělou a vymyšlenou – tohoto výsledku tovaryšstvo dosahuje. Nikdo 
nevydrží; v nejhorším případě přichází o rozum.“

5.14   Další metody duševního vraždění
„Takové jsou hlavní prostředky a nástroje, kterých používá tovaryšstvo k tomu, aby vycviči

lo své členy.
Ale ani to ještě nestačí. Existují další prostředky, které korunují prostředky již zmíněné. Tak  

například všichni jsou nuceni obracet se na představeného s prosbou o povolení nepatrných,  
nicotných věcí. Je třeba prosit o list papíru, o pero. K napsání dopisu nebo pohlednice je tře
ba mít předem svolení. Aby se mohlo jít na procházku s tím místo oním spolubratrem, k tomu  
je nezbytně třeba mít souhlas a podrobit se při tom výslechu. Nelze odmítnout hrát odbíjenou  
– o tom musí rozhodnout představený.

Jiným prostředkem je  uspořádání  námětů  besed.  Existuje  katalog  sestavený  otcem Na
dalem, který zahrnuje spoustu námětů a omezuje besedy na svaté předměty, třebas i vznešené,  
avšak příliš omezené, nezajímavé, které se po delší době stávají nesnesitelnými.

Nelze besedovat s kýmkoli, ani s novici. Spolubesedníka vybírá představený a je třeba be
sedovat s ním, a jenom s ním.“

5.15   Pravidla skromnosti – Ignácův výplod
„Tělesné chování  je  stanoveno tak zvanými Pravidly skromnosti,  o nichž se říká,  že je  

Ignác psal plačky. Uvádíme je v plném znění:
Pravidlo 1: O chování našich lze vůbec říci to, že ve všech zevnějších úkonech se má u na

šich jevit skromnost a pokora spojená s řeholní vážností (vyspělostí); zvláště však tohoto jim  
bude šetřiti.

Pravidlo 2: Hlavy neotáčejte lehkovážně sem a tam, ale s  vážností,  kde bude potřeba;  
netřeba-li však, držte ji rovně, mírně kupředu nahnutou, nekloníce ji ani napravo ani nalevo.

Pravidlo 3: Oči mějte ponejvíce sklopeny, ani nemírně jich nepozdvihujíce, ani sem a tam 
neobracejíce.

Pravidlo 4: Za rozmluvy, zejména s osobami v nějaké důstojnosti postavenými, neupírejtež  
zraku v jejich obličej, nýbrž raději pod oči.

Pravidlo 5: Vrásků na čele a mnohem více na nose třeba se vystříhati, aby zevně poklid se  
jevil, který by byl znakem poklidu vnitřního.

Pravidlo 6: Rty nebuďtež ani příliš rozevřeny, ani přespříliš sevřeny.
Pravidlo 7: V celém obličeji ať se jeví raději  veselost nežli  zármutek, anebo jiné méně  
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zřízené hnutí mysli.
Pravidlo 8: Šaty buďtež čisty, a jak se na řeholníky sluší upraveny.
Pravidlo 9: Ruce, nepřidržují-li šatu, ať hezky klidné jsou.
Pravidlo 10: Chůze budiž mírná, bez znatelného spěchu, leč, že by potřeba kázala; avšak i  

tehdy pokud možno dbáno budiž slušnosti.
Pravidlo 11: Konečně všecky pohyby a všecka hnutí buďtež taková, aby všem byla ku vzdě

lání.
Pravidlo 12: Bude-li jich více pospolu, půjdou po dvou nebo po třech, zachovávajíce pořá

dek ustanovený vrchním.
Pravidlo  13:  Bude-li  třeba  mluviti,  buďtež  pamětlivi  skromnosti  a  příkladnosti  jak  ve 

slovech, tak i ve způsobu mluvení.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 188 – 194).

5.16   Tělesné sebetýrání – vrchol noviciátní mučírny
Tytéž nebo podobné body stále nacházíme v dalších spisech, které odhalují ducha a po

slušnost řádu a které jsou i z našeho století. Například v roce 1955 Dominique znovu zazna
menává, jak mají  Loyolovi synové správně vypadat: „Hlavu musí držet mírně skloněnou, ne
smí ji naklánět ani doleva ani doprava; nesmí se dívat vzhůru, a když s někým mluví, nesmí  
mu hledět přímo do očí, ale tak, aby ho viděli pouze nepřímo…“ (Pierre Dominique: La poli
tique des Jesuites, Grasset, Paříž, 1955, str. 37).

„Upozorňujeme, že tato Pravidla nejsou určena pouze novicům, nýbrž všem členům řádu,  
nechť je jejich hodnost nebo postavení jakékoli.

Myslel jsem si: »Škola loutek a automatů«.
Neseděl jsem nikdy ve vězení, ale mám za to, že není na světě vězení, v němž by byl vězeň  

omezen a spoután takovými vnějšími, ale hlavně vnitřními přehradami a povinnostmi jako u  
jezuitů.  Člověk  je  jimi  rozdrcen,  zdeptán.  V  takovémto  prostředí  se  zakrátko  stává  tím 
nejpokornějším, pozorným, dokonalým, slepým a hluchým otrokem, jak to vyžaduje litera i  
duch Ignácových příkazů. Jak předpisuje pravidlo 36, je člověk v rukou představených jako  
mrtvola, starcova hůl, a nakonec v nich opravdu spatřuje zosobnění Krista Boha (pravidla  
31, 33, 34).

Tak se stává člověk v rukou tovaryšstva otrokem. Při skládání počtu ze svědomí neváhá již  
vyjevit představeným jakékoli tajemství. Stává se úplným otrokem, navenek (Pravidla skrom
nosti) i vnitřně. A podrobuje se ponižujícím úkonům a pokání. A ochotně je přijímá a vyko
nává.

Kleče na holé podlaze, s rukama sepjatýma, s očima sklopenýma k zemi, naslouchá novic  
čtvrt hodiny okolo stojícím spolubratrům, kteří ho kritizují, urážejí, tupí. Někteří, po pravdě 
řečeno,  jsou shovívaví  a umírnění,  jiní  však zběsilí.  Potlačená duše si  zde konečně může  
ulevit. Novicmistr, který sedí za katedrou v pozadí pokoje, spokojeně a s úsměvem naslouchá:  
komentuje, přidává, ubírá a opravuje.

Novicmistr  předává  novicovi  nástroje  pokání:  železné  řetízky  s  dlouhými  hroty,  pě
tipraménkovou knutu. A ubohý chlapec, sotva patnáctiletý, trýzní každý den své tělo těmito  
nástroji, nezřídka do krve. Do dneška uchovávám jako upomínku, ale především jako důkaz  
takovéto zabedněnosti nástroje sebetrýzně, které mi předal před sedmnácti lety Mariotti a kte
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rých jsem měl za svého řeholního života podle přání jeho i ostatních představených používat.“ 
(Alighiero Tondi: Jezuité, str. 194 – 195).

Sotva kde najdeme tak hrůzostrašný systém výchovy, jako je ve všech vatikánských or
ganizacích  (to  je  řádech,  státních  církevních  systémech  a  útvarech  všech  dob  včetně  20. 
století). Ale určitě nikde nenajdeme to, co s člověkem udělá  Ignácovo učení a co z člověka 
udělají Ignácovi pokračovatelé.

Nutno podotknout, že po skončení noviciátu postupují novicové do vyšších tříd a po jejich 
skončení jsou tito scholastikové opět podrobeni po dobu 11 měsíců stejnému režimu přesně 
jako v  noviciátu s opětným vygumováním mozku a opětnou likvidací svobody myšlení. Ho
tový jezuitský kněz opět znovu v tomto  noviciátu do detailu podstupuje všechna utrpení a 
umrtvení sebe sama jako na počátku.

V dalších kapitolách se seznámíme, jaký vliv a důsledek má tento jezuitský duch na jednot
livé státy a národy naší Země a jak jezuité dovedou plody své tvrdé, bolestivé výchovy bohatě 
zužitkovat ve prospěch Vatikánu a jezuitského řádu, neboli „ke vší slávě boží“.
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Kapitola 6

Privilegia tovaryšstva

6.1   Upevnění moci generála řádu
očátečních práv a  privilegií udělených tovaryšstvu bezprostředně po jeho založení jsme 
se již dotkli ve třetí kapitole. Nyní sledujme, jak se tento řád za pomoci Říma vzmohl na

tolik, aby se „tovaryšstvo stalo nejvhodnějším nástrojem k vytvoření a zajištění politické nad
vlády Vatikánu v celém světě.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 102).

P
Po roce  1558 byl  Lainez,  rafinovaný taktik  Tridentského koncilu,  ustanoven  generálem 

společenství jezuitského řádu. Byla mu udělena moc organizovat řád podle své vlastní inspira
ce. K ústavě byla přidána prohlášení, která sestavil spolu se Salmeronem jako výklad ústavy. 
Zde byl ještě více zdůrazněn despotismus generála voleného na doživotí.

Řád, v té době rozdělený na pět kongregací:  Itálii,  Německo,  Francii,  Španělsko,  Anglii a 
Ameriku, mu měl pomáhat spravovat jednak admonitor (poradce, dozorčí), dále prokurátor a 
asistenti se sídlem v  Římě. V této době měl řád v  Římě již mnoho domů pod svou vlastní 
správou.

Například, jak ukazuje Bílek, to byl „Dům učňů v náboženství pro Židy, Turky a jiné náro
dy jinověrné… Klášter sv. Marty pro opatření a napravení nepoctivých dívek… Dům sv. Kate
řiny na ochranu nevinných děvčat… Dům sirotčí… Jezuitské ústavy pro vzdělání jinochů ke  
získání nekatolíků… Roku 1550 (z podnětu vévody z Borgii – pozn. autorů): »Collegium Ro
manum«, hlavní sídlo řádu, z něhož již po málo letech několik set jezuitů bojovných vyšlo a po  
všech zemích evropských se rozšířilo…  (Tento ústav považoval  Ignác za přirozené centrum 
jezuitského školství. Zde se zkoušely nejúčinnější vyučovací metody, odtud vycházely učební 
plány a většina jezuitských učebnic a ambiciozní jezuitští studenti z celého světa zde ukon
čovali  svá  dlouholetá  studia). Roku 1552:  »Collegium germanicum« (pozn.  autorů:  Tento 
ústav v Římě založil osobně přímo Ignác z Loyoly), v němž jinochové z Německa vzdělávati se  
měli na kněžství k potlačování učení Lutherova. Tato německá kolej čítala již r. 1554 dvacet  
pět  kleriků;  při  ní  pak  byl  zřízen  současně  konvikt  pro  vychování  mladých  šlechticů  ně
meckých, kteří by též ve vlasti své působili  »k větší slávě boží« (Odchovanci  Collegia ger
manica pak okolo roku 1600 obsazovali strategická biskupská místa v německých oblastech – 
Salcburku,  Pasově,  Augšpurku, v jadranském Terstu, ve slezské Vratislavi a dokonce i v mo
ravské  Olomouci – pozn. autorů). …Roku 1552 získal Loyola v Římě palác Salviati, jejž za  
stálé sídlo základní a rezidenci generála upravil a zřídil“ a také „Collegium de propaganda 
fide“.

Navíc i každá kongregace měla záhy své domy, takže si dovedeme představit, jak se maje
tek „žebravého řádu“ utěšeně rozrůstal. Významné a bohaté domy se do vlastnictví jezuitů 
dostávaly téměř v každém městě, kam jezuité v rámci své misie vstoupili.

Tyto kongregace se pak ještě navíc dělily na provincie, které seskupovaly rozličné řádové 
instituce.  Jenom  admonitor (dozorčí)  a  asistenti jsou  ustanovováni  kongregací.  Generál 
jmenuje všechny další  úředníky, vyhlašuje  ustanovení,  která ani v nejmenším nesmí měnit 
ústavu, obhospodařuje majetek řádu podle svých vlastních přání a rozhoduje o činnosti celého 
řádu, z čehož se zodpovídá jedině papeži.

A všechny tyto články řádu se starají o neustálé rozšiřování jeho majetku a tím i majetku 
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Vatikánu.
Této milici, tak těsně svázané a připoutané k rukám jejího vůdce, která potřebuje co nej

větší samostatnost k tomu, aby mohla realizovat své záměry, udílí  papež privilegia, která se 
ostatním katolickým řádům mohou zdát nepřiměřeně velká.

6.2   Jezuité zbaveni klášterního života, dovoleno jim podnikat
Podle své ústavy byli jezuité zproštěni úzkoprsého pravidla obecně vymezujícího klášterní 

život řádů. Ve skutečnosti jsou jezuité mnichy žijícími „ve světě“ a navenek se ničím neliší od 
farních duchovních. Na rozdíl od nich a od ostatních náboženských kongregací však nespadají 
pod správu biskupa ani jiného církevního hodnostáře, než jedině pod papeže.

14. března 1544 v bule  Iniunctum nobis papež  Pavel III. znovu jezuitský řád potvrdil a 
posílil.

Ale již v roce 1545 jim další bula Pavla III. umožňovala kázat, zpovídat, udílet svátosti a 
vést mši, zkrátka provádět službu kněžích, aniž by o tom museli informovat biskupa. Jedinou 
věcí, která jim není dovolena, je udílení svátosti manželství.

Mají moc  dávat rozhřešení,  měnit přísahy jiných lidí tak, aby bylo jednodušší je splnit, 
nebo je dokonce zrušit.

Gaston Bally píše: „Moc generála, pokud jde o rozhřešení a dispense (úlevy) je ještě větší.  
Může odvolat všechny tresty uvalené na členy tovaryšstva před anebo po vstupu do řádu, od
pustit všechny jejich hříchy, a to dokonce i hřích kacířství a odpadnutí, falšování apoštolských  
listin apod.

Všechny, kteří mu byli poslušní, generál osobně nebo prostřednictvím svého vyslance zpro
šťuje viny a chrání je, aby je nepotkala exkomunikace (vyloučení), suspenze (dočasné zpro
štění úřadu) nebo interdikt (klatba); pokud však nejsou odsuzováni za ukrutnosti tak obrovské,  
že o nich vědí kromě papežského tribunálu i ostatní lidé.

Odpouští  také výstřednosti vyplývající  z mnohoženství,  zraňování ostatních, vražd, poli
tických vražd… pokud tyto bezbožné činy nejsou veřejně známé a ještě nevyvolaly skandál.“ 
(Gaston Bally: Les Jesuites, Chambery, Imprimerie Nouvelle, 1902, str. 11 – 13).

Konečně i  Řehoř XIII. v bule Quanto fructuosius ze dne 1. února 1583 a v bule Ascen
dente Domino ze dne 25. května 1584 udělil tovaryšstvu právo zabývat se obchodem a ban
kovnictvím,  tedy právo, kterého později začali  jezuité hojně využívat a kterého v současné 
době naprosto zneužívají ve prospěch vatikánských zájmů.

6.3   Privilegia jezuitů chráněna Římem
Tyto všechny dispenzace a nebývalé pravomoci byly jezuitům plně zaručeny.
„Papežové vyzývali dokonce i knížata a krále, aby tato privilegia hájili. Varovali je a vy

hrožovali  jim velikou  exkomunikací  »latae  sententiae« všem těm,  kteří  by  se  pokusili  za
sahovat do práv jezuitů. V roce 1574 udělila bula Pia V. generálovi právo obnovit tato privi
legia v jejich původním rozsahu, navzdory všem pokusům změnit nebo ukrátit je, dokonce i v  
takových případech, kdy takové ukrácení je autoritativně stvrzeno samotným papežským odvo
láním těchto výsad…
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Tím, že papežství udělovalo jezuitům tak nadměrná privilegia, která byla v rozporu se sta
rodávnou církevní ústavou, je chtělo nejen mocně vyzbrojit k boji s »nevěrci«, ale především 
je chtělo používat jako osobní stráž, která by bránila vlastní neomezenou moc papežství v  
církvi a proti církvi samotné. K zachování duchovní i časné nadřazenosti, které se jezuité ná
silně zmocnili během středověku, zaprodali papežové tomuto řádu jezuitů vlastní církev a v  
důsledku toho se sami vydali do jejich rukou… Jestliže jezuité podporovali papežství, potom  
veškerá jejich existence závisela na tom, aby si papežství udrželo svrchovanou duchovní i po
zemskou nadvládu.  Tímto způsobem byly  důvěrně spleteny dohromady zájmy obou stran.“ 
(Gaston Bally: Les Jesuites, str. 9 – 10, 16 – 17).

6.4   Tajní agenti jezuitů, proniknutí do společnosti
Tato vyvolená skupina však potřebovala tajné pomocníky, kteří by panovali nad občanskou 

společností. Byli to lidé, kteří se k řádu jezuitů připojili oficiálně a někteří i neoficiálně. „Tím
to způsobem bylo s tovaryšstvem spojeno mnoho významných lidí, císařové Ferdinand II. a  
Ferdinand III., Sigismond, král polský, který patřil k tovaryšstvu oficiálně, kardinál Infant, vé
voda ze Savojska a další. A takoví lidé byli řádu velmi užiteční.“ (Pierre Dominique: La poli
tique des Jesuites, str. 37).

Nesmíme zapomenout, že i během prvních 400 let sloužili jezuité mocenským zájmům Va
tikánu a že byli zapleteni a zapojeni do spletitých manévrů vysoké vatikánské politiky a diplo
macie a  to s  takovou  tajností,  že mnohdy ani jejich rodinní  příslušníci  ani jejich jezuitští 
spolubratři neměli o ničem ponětí.

Jak A. Tondi ukazuje, v této době čtyř století najdeme jezuity při dvorech a ve vládnoucích 
kruzích, najdeme je jako zpovědníky a důvěrníky samotných papežů, císařů, králů, knížat i 
kněžstva. Tuto „službu“ jako první konal i Ignác z Loyoly, právě tak jako každý další generál 
řádu. Například Karel V. měl za svého nejbližšího přítele Francesca (Františka) Borgia, vévo
du z Gandie, třetího generála řádu. Stejně tak Pietro Canisio (Petr Kanisius) (1521 – 1597), 
který kromě jiného udržoval nejužší přátelství s císařem Ferdinandem. Právě tak i  Roberto 
Bellarmini (1542 – 1621), stejně i  Francois La Chaise (1624 – 1709), který byl zpovědník 
Ludvíka XIV., atd.

A v našem století uveďme neméně vlivné muže, i když zůstali v utajení:  Pietro Tacchi–
Venturi, osobní důvěrník  Benita Mussoliniho, otec  Lopez, osobní rádce a zpovědník španěl
ského krále  Alfonsa XIII., otcové  Robert Leiber a  Wilhelm Hentrich, zvláštní tajemníci  Pia 
XII., otec Riccardo Lombardi, který se od května 1952 zabývá jen a jen politikou.

A totéž platilo i na prahu 21. století. 33 000 oficiálních členů tovaryšstva pracovalo po ce
lém světě ve funkci personálu i velitelů skutečně tajné nesmírně početné armády. Řád má do
dnes ve svých řadách čelní představitele politických stran, vysoce postavené úředníky, generá
ly, soudce, lékaře, vysokoškolské profesory atd.; a všichni vynakládají nejvyšší úsilí na to, aby 
ve své oblasti uskutečnili „l´Opus Dei“ – „Boží dílo“. Ve skutečnosti se však nejedná o Boží 
dílo, ale o plány papežství.

Stačí si jen na základě této knihy uvědomit cíle jezuitského řádu a současně sledovat svě
tovou politiku z co nejobjektivnějších zdrojů a budeme sami překvapeni, kolik jezuitů a nebo 
jejich spřeženců se pohybuje ve světové politice, ve světové i domácí ekonomice a kultuře a 
nebo jsou vedoucími či mluvčími nebo poradci různých světových i domácích organizací nebo 
charitativních společností. Žádný stát jejich mocenským zájmům neušel. Ani ten nejchudší, 
ani ten nejmenší, ani ten zdánlivě nejbezvýznamnější.
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Jedním z tajných plánů Vatikánu a tím i jezuitů je získat co největší majetek a být tak eko
nomicky nejsilnějším státem světa s naprostou nezávislostí. Jedině tak může dosáhnout  svě
tové nadvlády.

Není proto na škodu podívat se, jak to katoličtí představitelé praktikují právě přes jezuitský 
řád.

6.5   Předepsaná chudoba jezuitů
Připomeňme si napřed jezuitské učení o  chudobě. Najdeme ho například v  Duchovních 

cvičeních třetího týdne (viz 2. kapitola), kde jsou popsány dvě vojenské korouhve z nichž jed
na má nápis „pýcha, čest, bohatství“ a druhá „chudoba, hanba, pokora“ a cvičenec je meto
dicky pochopitelně veden k tomu, aby si vybral chudobu, hanbu a pokoru. Nebo vzpomeňme 
na učení o  třech pokorách, kde právě ta správná,  třetí pokora vede jezuitský řád k chudobě 
jako ke správné cestě.

Proto,  když  byl  ustanoven  řád  Tovaryšstva  Ježíšova,  skládali  a  skládají  doposud  jeho 
členové slib kromě jiného i  o své  chudobě.  Také bulou  Regimini militantis Ecclesiae byl 
kromě jiného řád tovaryšstva oficiálně, veřejně prohlášen za řád žebravých mnichů.

Jezuité jsou řeholí, „řádem, a nikoli kongregací, jelikož veřejné sliby stoupenců řádu jsou 
sliby  zároveň slavnostními  a  slavnými.  Rozdíl  mezi  sliby  veřejnými  a soukromými,  jedno
duchými a slavnými je právní a vyplývají z něho vnější účinky podle druhu složeného slibu.“ 
(Alighiero Tondi: Jezuité, str. 98; Kánon 488, čís. 2, pozn. 2).

Tento žebravý řád nemůže mít stálé jmění a musí žít z darů a podpor věřících a z nejistých 
almužen, jak to potvrzuje papež  Pius V. v bule  Deum indefessae ze dne  7. července 1571. 
(Viz též: Wernz–Vidal, Jus canonicum, III, čl. 25, pozn.24.)

„Jak je to vše v příkrém rozporu se skutečností a jak se řád snaží vychytralými výklady a  
odvoláváním se papežských dispenzí ospravedlnit vlastní »žebravost« (přičemž vlastní v Římě 
nádherné budovy, například Villa Malta v ulici Porta Pinciana čís.1, kde bydlí věhlasný otec  
Riccardo Lombardi), lze vidět z oficiálního výkladu jeho stanov.“ (Alighiero Tondi: Jezuité,  
str. 101).

6.6   Skutečné postavení řádu
Dnes tento řád vlastní ohromná bohatství a sám bohatých vrstev po celém světě důmyslně 

používá. Podívejme, jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla 
jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou:

„Hlavní působnost tovaryšstva je zaměřena na zámožné třídy, na boháče, na kulturní čini
tele, neboť ti řídí lidskou společnost a získá-li je církev na svou stranu, je zajištěno, že výsady 
a moc Vatikánu ve světě budou zachovány a dále rozšiřovány…

Je  charakteristickým rysem tovaryšstva,  že  využívá  všech  prostředků,  které  mají  všeo
becnou účinnost.  Proto věnuje řád co největší  péči tisku, školství,  »Duchovním cvičením«,  
mládežnickým organizacím, jakož i sdružením lidí jakéhokoli stáří…

Uveďme několik čísel. V roce 1939 mělo tovaryšstvo mimo misijní oblasti 15 univerzit, 421  
vyšších a středních ústavů, na nichž učilo 3 683 profesorů–jezuitů a v nichž se vzdělávalo 

118



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Kapitola 6

138 307 žáků. V misiích bylo v roce 1938 dalších 15 institutů univerzitního typu (8 580 žáků),  
169 středních škol  (51 734 žáků),  95 průmyslových škol  (4 499 žáků),  7  817 nižších škol  
(375 054 žáků), 25 tiskáren, 115 periodických časopisů.

Na vatikánské výstavě v roce 1936 bylo 1 112 periodických časopisů, z nichž 26 bylo vě
nováno všeobecně vzdělávacím otázkám, 152 vyšším oborům, 77 misiím, 261 kolejím tovaryš
stva, 596 ideologické výchově v katolickém duchu.

V roce 1938 vydali jezuité 2 468 knih a brožur; přibližně stejný počet vydávají každoročně.
Za čtyři století vydali jezuité téměř 120 000 svazků o teologii, asketismu, literatuře, ději

nách a vědě.
Řád spravuje 21 astronomických observatoří a meteorologických stanic.
Přes pět milionů lidí bez rozdílu stáří, zejména mladých lidí, převážně z řad bohatých, je  

přímo nebo nepřímo organizováno jezuity v »duchovních« bratrstvech…
Apoštolát modlitby v roce 1939 měl 127 682 středisek, 72 periodických časopisů (ve 44 

jazycích) a kolem třiceti pěti milionů členů.“ (Alighiero Tondi: Jezuité, str. 126).

6.7   Bohatství Vatikánu díky jezuitům
Pochopitelně se poměry od čtyřicátých let silně změnily a dnes můžeme se vší jistotou kon

statovat, že díky jezuitskému řádu je nejbohatším státem světa  Vatikán, který „má tři hlavní  
zdroje příjmů: tradiční »groš svatého Petra«, což jsou dary věřících osobně určené římskému 
papeži, dále je to Institut církevních záležitostí (IOR), což je ve skutečnosti vatikánská banka  
založená roku 1887, jejíž rozpočet v roce 1984 představoval 3–4 miliardy dolarů, a třetím 
zdrojem jsou vlastní finanční investice do různých mezinárodních monopolů, pozemků apod.

»Svatá« stolice disponuje velkým množstvím akcií a provádí rozsáhlou obchodní a finanční  
činnost.  Vlastní  značné nemovitosti  po celé  Evropě i  v  Latinské Americe a účinně spolu
pracuje s mezinárodními bankami a monopoly.

Kapitál  Vatikánu je ze  2/3 a možná i  ze 3/4 už tradičně uložen v Itálii.  Jeho hodnota  
vzrostla zejména za vlády diktátora Mussolinyho, který daroval  »Svaté« stolici 80 milionů 
dolarů v italských lirách a cenných státních papírech. Italští preláti také zpravidla řídili fi
nanční záležitosti Vatikánu, jehož zájmy jsou zastoupeny téměř ve všech velkých italských kon
cernech. Kromě toho Vatikán vlastní 482 hektarů orné půdy, včetně několika tisíc hektarů pří
mo v katastru Říma. Ovšem největší příjmy plynou do Vatikánu z finanční účasti v různých 
podnikatelských firmách.  »Svatá« stolice je například akcionářem největší italské stavební  
firmy Generale immobiliare a velké prostředky vložila i do Institutu pro rekonstrukci průmys
lu  (IRI),  který  ve  skutečnosti  kontroluje  největší  společnosti  země:  loděnice,  námořní  
společnost Italia, leteckou společnost AI, telefonní síť, trust hutnických závodů, vyrábějících  
90% litiny v Itálii, atd. Finanční spojení s Vatikánem má i Carlo Pesenti, cementový král Itá
lie a jeden z nejbohatších lidí v zemi. Vatikán, který je akciovým podílníkem všech těchto a  
dalších společností, má zajištěný stálý zdroj příjmů z procent svých akcií.

Podnikatelská a finanční činnost Vatikánu už dávno není omezena hranicemi Itálie. Ang
lický časopis Economist provedl složité účtování, které ukázalo, že v roce 1969 Vatikán kont
roloval zahraniční akcie v hodnotě 5 miliard dolarů, což bylo dvakrát víc než v případě Velké  
Británie.  »Svatá« stolice  ukládá svůj  kapitál  například  do  stavebnictví,  do  prodeje  mine
rálních vod, do heren v San Remo a Monte Carlo, do těžby plynu, do výroby elektrické energie  

119



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 1 Kapitola 6

i znamenitých špaget, do dopravy, do turistiky atd.
Vatikánští představitelé nehovoří nikdy nebo téměř nikdy o svém majetku, přidržujíce se  

aforismu Pavla VI., který řekl, že »církev by nejen měla být chudá, ale měla by tak i působit«,  
nebo »papež není tak bohatý, jak se obecně myslí«. Ze solidního mezinárodního časopisu Eu
rope Yearbook, vydávaného každoročně v Londýně, se dovídáme, že »poprvé Vatikán zveřejnil  
rozpočet »Svaté« stolice v roce 1979, když deficit představoval 21,1 mil. dolarů. V roce 1981 
tento deficit vzrostl na 28 mil. dolarů.«

Jako každý  velký  podnikatel,  ani  Vatikán  se nemůže  obejít  bez  vlastních bank.  Institut  
církevních záležitostí (IOR) čili vatikánská banka je nejen velice vlivný peněžní ústav, ale má i  
mimořádné postavení. Od mnoha jiných bank se liší tím, že má přísně vybranou klientelu. V ní  
si může otevřít účet pouze ten, kdo žije nebo pracuje ve Vatikánu, členové římské kurie, před
stavení církevních řádů, vysocí církevní hodnostáři a kromě nich jen úzký okruh italských ob
čanů.  »Být klientem vatikánské banky« – píše Expresso – »to znamená kromě prestiže igno
rovat finanční a daňové zákony Itálie a mít možnost převádět peníze do kteréhokoli státu na  
světě.« Největší vklad samozřejmě náleží Svatému otci a disponuje jím státní tajemník. Cel
ková výše vkladů se v průběhu roku pohybuje kolem 650 miliard lir. Je to skromná suma ve 
srovnání s celkovými vklady velkých i středních italských bank, ale přesto značná s ohledem 
na počet klientů.

V roce 1982 se v Itálii provalil velký finančně politický skandál, jehož hlavní postavou byl  
Roberto Calvi, šéf největší soukromé banky v Římě – Banco Ambrossiano (jak uvedla stanice 
BBC, 25.6.1998, po 13.00 hod., tohoto muže nazývali v Itálii „Boží bankéř“, neboť měl ty 
nejtěsnější vazby na Vatikán). Veřejnost se dozvěděla, že vatikánská banka převedla do této  
banky značný obnos a že prezident vatikánské banky P. Marcincus udržoval s Calvim »přátel
ské styky«. Tento muž, jak se dalším šetřením prokázalo, se nezabýval pouze peněžními machi
nacemi, ale financoval také italské politické strany, především křesťansko–demokratickou a 
socialistickou, které mu poskytovaly záštitu a ochranu. Calviho jméno se také vyskytovalo na  
seznamu členů tajné zednářské lóže P–2  (potvrzeno i vysíláním  BBC, 25.6.1998 po 13.00 
hod), která připravovala v Itálii převrat, a byl také ve spojení s bankéřem italské mafie M.  
Sindonim, rovněž členem P–2. Výsledky soudního vyšetřování odhalily nezákonné finanční  
operace Banco Ambrossiano, uskutečňované za podpory a bezprostřední účasti IOR. Krach  
finančního krále Calviho a skandální zveřejnění jeho styků a afér vyvolalo paniku mezi všemi,  
kdož využívali jeho služeb. Calvi, zbavený ochrany mocných, uprchl do Anglie a po několika 
dnech byl nalezen oběšený pod jedním z londýnských mostů. (O aféře  Calviho a dalších ve 
spojení s vatikánskou bankou Banco Ambrossiano je podrobně psáno v knize: V.P. Borovička: 
Hříšní papežové, str. 48 – 115).

V průběhu vyšetřování této aféry se v několika souvislostech vyskytlo i jméno arcibiskupa 
Marcincuse, který řídil vatikánskou banku, ale byl také členem vedení filiálky Banco Ambros
siano v hlavním městě Bahamských ostrovů Nassau…

Vedle vatikánské banky IOR má »Svatá« stolice k dispozici i jiné finanční ústavy – Banco 
di Roma a Banco di Santo Spirito v Římě a dokonce i bankovní dům Rothschildů. Nejsou  
tajné ani vztahy s bankami v Ženevě, Londýně a New Yorku. Je také známo, že Vatikán vlastní  
značné množství zlata, jehož převážná část je ukryta na jedné vojenské základně v USA.

Účast Vatikánu na finančních operacích amerických, švýcarských, francouzských a lucem
burských bank, stejně jako akciové podíly v průmyslových společnostech, přinášejí Vatikán
skému městskému státu vysoké důchody, vyjádřené v milionech dolarů.

Dalším zdrojem příjmů je už zmíněný turistický ruch, k němuž patří i různá svatá procesí a  
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poutě do Říma. Hromadné návštěvy věřících organizuje většinou velká cestovní agentura Pe
legrimatio romana ad sedem Petri. Statisíce věřících, přijíždějících do svatého města, nejsou 
zpravidla ubytovány v hotelích, ale ve 126 klášterech, které mají pro tyto účely k dispozici  
12 000 cel. Ve sféře turistiky zůstává po léta hlavním zdrojem příjmů obchod se suvenýry a  
»svatými« předměty: prodávají se šátky s obrazem Jezulátka, dlouhohrající deska s hymnou  
Milostivého  léta,  které  bývá  vyhlašováno  jednou  za  25  let,  talířky  s  portréty  posledních 
papežů, kovové a plastikové modely náměstí sv. Petra atd. Převážnou část těchto suvenýrů vy
rábějí a prodávají církevní organizace.

Doplňkové příjmy poskytují filatelie a numismatika, zaměřené rovněž na návštěvníky Va
tikánu. V maringotce postavené na náměstí sv. Petra, kterou Výbor pro ochranu historických  
památek nazval »přízračnou nehorázností«, se jako na dračku prodávají barevné vatikánské  
známky a mince s papežovým profilem.

Vatikán má také svou rozhlasovou stanici, vysílající ve 24 jazycích, a televizní studio, které  
obnovilo svou činnost v roce 1983… Kromě toho papežovi patří jeho letní rezidence za hrani
cemi Říma – Castel Gandolfo.“  (B.A. Pečnikov: Sedm + 1 nejmenších v Evropě, Praha,  
1989, str. 156 – 159).
„Vatikán má jen 0,44 kilometru čtverečního. Vzhledem k rozloze toho zde moc není, ale to, co  
je, jsou naprosté skvosty. Chrám svatého Petra se stejnojmenným obřím náměstím, kde se ko
nal pohřeb Jana Pavla II. Muzea s fantastickými sbírkami a prohlídkové trasy dlouhé až sedm 
kilometrů. Sixtinská kaple s kresbami od Michelangela, kde zasedne kardinálské konkláve a  
zvolí nového papeže. A pak? Pak už je to malý svět uzavřený jenom do sebe. Papež je nezpo
chybnitelná autorita, jediný absolutistický vládce Evropy. Proti jeho rozhodnutí není odvo
lání. Používal však ten poslední například mobil či počítač? Oficiální informace k tomu nic  
neříkají. Neoficiální tvrdí, že ano. Měl automobil? Měl a bylo jich hned několik. Chodil naku
povat? Tak to se Svatému otci v době úřadu nestalo. Používal peníze? Na veřejnosti ne, tam je  
nepotřeboval. Skutečných občanů Vatikánu je jenom kolem devíti stovek. Další dva tisíce civi
lních zaměstnanců vykonávají všemožné práce na základě pracovních smluv a mají i nárok na  
sociální a lékařské zabezpečení. »Civilisté« berou platy podobné, jako je průměr v celé Itálii.  
Pár výhod však mají. U vatikánské pumpy dostanou o něco levnější benzín a v místním obcho
dě levnější potraviny. V církevním státě se totiž neplatí daň z přidané hodnoty. A přestože Va
tikán není a zřejmě nikdy nebude členem Evropské unie, platí se eurem. Vatikán je bohatý.  
Oficiálně se to neví, ale jeho devizové rezervy údajně dosahují až 80 miliard eur a rezervy ve  
zlatě deseti miliard eur. Stovky milionů každoročně plynou ze vstupného od turistů, z vydávání  
známek, pamětných mincí, knih, telefonních karet, map a průvodců i z akcií a dluhopisů. A 
další miliardy z pronájmu nemovitostí. Říká se, že v centru Říma neexistuje ulice, kde by něco  
nepatřilo Vatikánu. Jestli je to všechno pravda nebo se to blíží pravdě, vám nikdo nepotvrdí.  
Vatikán však skutečně musí mít dost peněz, protože na vnitřní straně hradeb si nechal postavit  
místo pro přistávání vrtulníků. A pouze zvaní se mohou ubytovat ve vatikánském pětihvězdič
kovém hotelu Domus Sanctae Martae, který stál dvacet milionů dolarů. Kardinálové se tak při  
volbě nového papeže nemusí tísnit v kobkách u Sixtinské kaple, ale mají veškerý komfort.“ 
(Magazín Mladé fronty DNES, číslo 15, 14.4.2005, str. 32–33).

6.8   Vatikán dýchá díky jezuitům v bankovnictví i ve vědě
Toto všechno  Vatikán udržuje prostřednictvím svých vojáků, své armády a strážců kato

lické víry, jezuitů. Jsou to nejobratnější obchodníci, nejrafinovanější bankéři, největší magná
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ti a nejsilnější  akcionáři. Navenek může papež působit velmi skromně a prostě (i například 
jeho ochranka už stála státní pokladnu každé země, kterou navštíví, neuvěřitelné statisíce a 
miliony dolarů) a hlásat chudobu a jeho nejoddanější jezuitští ochránci a pomocníci mohou 
skládat třeba i tisíce slibů z chudoby, ale na veřejnost prosakující informace o neuvěřitelných 
bohatstvích papežské církve a Vatikánu jsou více než výmluvné a současně i alarmující.

Například o špinavých penězích se ví, že „Vatikán je hlavním místem určení více než 55  
miliard »špinavých« dolarů »vypraných« v Itálii a osmým celosvětovým příjemcem vypraných  
špinavých peněz z celého světa, takže zdaleka předčí takové daňové ráje jako Bahamy, Švý
carsko či Lichtenštejnsko.

V nedávné reportáži listu The London Telegraph a časopisu Inside Fraud Bulletin byl Va
tikán nazván jednou z nejneprůhlednějších zemí, spolu s »offshorovými« bankovními centry  
na Nauru, Macau a Mauriciu. Označení »neprůhledná země« znamená , že bankovní tajem
ství, které v zemi platí, v podstatě znemožňuje vystopovat vyprané peníze zpět ke zdroji. Vati
can Bank se zoufale brání žalobě u Federálního soudu v San Francisku za nakládání s maje
tkem ukradeným za druhé světové války (Alperin versus Vatican Bank), kterou podali srbské a 
židovské oběti holocaustu.

V rozporu s výše zmíněnou reportáží vydal právní zástupce Vatikánu, Franzo rande Stevens 
pod přísahou prohlášení, že »hlavním úkolem Vatikánské banky je podporovat zbožné činy« a  
že vkladatelé banky se »v podstatě omezují  na vatikánské státní zaměstnance, členy Svaté  
diecéze, náboženských řádů a lidi, kteří sem ukládají peníze, které mají být alespoň částečně  
využity ke zbožným účelům.« Stevens rovněž před soudem prohlásil, že Vatikánskou banku řídí  
papež a že bankovní záznamy se uchovávají pouze deset let.“ (Mladá fronta PLUS, prosinec 
2003, článek: Církev svatá, s.r.o., str. 18).

O rok později čteme další zajímavou informaci:
„Finančník Martin Frankel si osm let užíval za peníze pojištěnců. Nevědomky mu platili  

luxusní život a radovánky. Aby získal pro spolupráci Vatikán, vydával se za zámožného Žida.  
Podvodník teď půjde na sedmnáct let do vězení. …Pojišťovnám stihl během osmi let ukrást  
přes dvě stě milionů dolarů a promyšleně je utratit. …Vatikánská spojka: Frankel se narodil  
roku 1954… Založil  společnost Thunor Trust,  která nakupovala problémové pojišťovny na 
jihu  Spojených států.  Vklady  klientů  měla  zhodnotit  a  firmy ozdravit.  …Pozoruhodný byl  
pokus finančníka zapojit do obchodů Vatikán. Tvrdil, že je zámožný Žid a rád by věnoval kato
lickým charitám padesát milionů dolarů. Spojit fond výhradně s Vatikánem se mu nepodařilo.  
Získal ale důvěru monsignora Emilia Colagiovanniho, stařičkého člena vatikánské kurie, je
hož nadace Monitor Ecclesiasticus Foundation (MEF) tiskla rozsudky vatikánských soudů.  
Teď měla krýt praní špinavých peněz. Frankel měl vše dokonale promyšleno. Na Britských  
Panenských ostrovech založil nadaci svatého Františka z Assisi, která pro něj pojišťovny ofi
ciálně nakupovala. K zamaskování původu peněz nadace posloužil právě Colagiovanni a jeho  
MEF, který posílal peníze na účty Frankelovy nadace. Takto vyprané miliony pocházely naoko  
z vatikánských zdrojů. Ve skutečnosti šlo o Frankelovy zisky z pojišťovnictví. Hodnostáři ve  
Vatikánu jenom mlčky přihlíželi, ačkoli jim podle žaloby muselo být jasné, o co ve skutečnosti  
jde. …Devatenáctiletá studentka malířství navázala s Frankelem důvěrný vztah. Ačkoli se na
konec rozešli, finančník dívku zaměstnal. Svůdně oděnou osobní manažerku vysílal například  
na jednání s vatikánskými kněžími.“ (TÝDEN, dvojčíslo 52 – 53, 20. prosince 2004, článek:  
Pojišťovací podvodník století, str. 92 – 93). Obrázek s textem: „Monsignore Emilio Colagi
ovanni přichází před soud, přiznal se k praní špinavých peněz…“ (TÝDEN, dvojčíslo 52 – 53,  
20. prosince 2004, článek: Pojišťovací podvodník století, str. 92).

Můžeme konstatovat, že jeden z původních záměrů papežského Stolce, dosáhnout nekont
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rolovatelných obrovských příjmů, se již podařil naplnit.
Stejně tak dobře si vede  Vatikán v oblasti přírodních věd. „Zatímco v dřívějších dobách 

církev ještě věřila, že může nepřátelsky vystupovat proti empirickým metodám bádání, potírat  
a zakazovat jejich výsledky nebo alespoň omezovat jejich použití, v devatenáctém století již  
takový  postup  nebyl  možný.  Jakmile  teď jezuité  poznali,  že  proti  empirii  už  déle  bojovat  
nemohou, změnili taktiku a snažili se nyní postavit exaktní vědu do služeb víry. Jestliže světská  
věda využívala výsledků zkoumání přírody převážně k posilování materialistických a ateis
tických tezí, bylo nyní nutno protivníkovi sebrat jeho zbraň a právě z empirie odvozovat důka
zy o existenci Boží a pravdě zjevení… V těchto snahách využíval řád služeb celé řady význam
ných vědců, kteří se výtečně hodili k úspěšné práci »pro větší slávu Boží«“  (René Fülöp–
Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 533).

„Po téměř pět staletí si jezuité udrželi vlivné postavení v bouřlivém toku dějin – a to nejen  
jako šiřitelé evangelia, teologové či kněžští prostředníci. Byli uhlazenými dvořany v Paříži,  
Pekingu i Praze; radili králům, kdy se mají oženit, kdy a jak jít do války; jako astronomové 
sloužili čínským císařům a jako vojenští kaplani Japoncům při vpádu do Koreje. Jak se dalo  
očekávat, udíleli svátosti a kázali, ale také vzdělávali tak rozdílné muže jako Voltaire, Castro,  
Hitchcock a Joyce. Ale byli i pastevci ovcí v Quitu, majiteli haciend v Mexiku, vinaři v Austrá
lii, před občanskou válkou i plantážníky ve Spojených státech. Tovaryšstvo se proslavilo v pí
semnictví, výtvarném umění, hudbě a vědě, v teorii tance, v medicíně, elektrotechnice a optice.  
Jezuité se pustili do křížku s výzvami, jaké představovali Koperník, Descartes a Newton, a  
šestatřicet kráterů na Měsíci ponese jednou jména jezuitských vědců.“ A byli to opět jezuité, 
kteří asistovali při vzdělávání takových mužů, jako byli Descartes, Corneille, Bossuet a Mo
liere „a i když se pak mnozí z nich svým někdejším učitelům značně odcizili, jiní řád obohatili  
o víc než polovinu jeho noviců.“ Jezuitský vzdělávací systém mnozí zatracovali, ale jiní – na
příklad Francis Bacon a Arthur Conan Doyle – velebili. (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 17,  
59).

Budeme-li se probírat jmény stovky a stovky vědců 16. až 19. století, pak si můžeme být 
jisti, že více jak polovina z nich byli jezuité. Jejich jména najdeme především mezi matema
tiky,  fyziky,  astronomy,  staviteli,  geografy,  geodety a  přírodovědci, nicméně nikdy to nebyli 
lidé, kteří se věnovali jenom jednomu vědeckému oboru a tak se v jednom jezuitovi vždy pro
pojovalo mnoho vědeckých oborů najednou. Byla to a je dodnes nejlépe vybavená armáda 
univerzálních vědců kloubících přírodní vědy s filosofií,  alchymií,  mysticismem,  diplomacií, 
misionářstvím a politikou.

Jedním z těch, jehož jménem je nazván měsíční kráter je například profesor  matematiky, 
strojař,  astronom,  geodet,  stavitel,  fyzik,  archeolog,  geolog,  filosof a  básník,  Roger (Rudjer) 
Josef  Boškovič  (* 18.5.1711 Dubrovník /dříve Raguse/ – †  13.2.1787 Miláno), chorvatský 
jezuita. Byl členem Královské společnosti v Londýně (od 15.1.1761), členem Akademie věd 
v Petrohradě a v Paříži, profesorem mnoha evropských univerzit, korespondentem a poradcem 
mnoha královských vědeckých společností v Evropě. Jako vědec se pokusil popsat a vysvětlit 
radioaktivitu, kterou zkoumal, přišel s atomovou teorií, která je v církevních vědeckých kru
zích uznávána jako předchůdkyně moderní teorie pole a kvantové mechaniky. Přibližně o dvě 
stě let dřív totiž přichází s vlnovou mechanikou a s teorií kvant a  se zachováním kvantové 
částice, která byla formulována až v roce 1958 v Planckově konstantě, přichází s atomem a 
jeho stavbou z ještě menších částic, než je samotný atom. (Jacques Bergier, Louis Pauwels:  
Jitro kouzelníků, 3. vydání,  ISBN 80-903399-7-2). Vypočítal průměr Slunce, V roce 1736 
uveřejnil  studii o slunečních skvrnách a pozoroval přechod Merkuru přes sluneční kotouč, 
v letech 1751 – 1753 provedl na žádost papeže Benedikta XIV. měření poledníkového stupně 
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mezi Římem a Rimini, aby bylo možno zpřesnit tvar a rozměry Země a přiměl císařovnu Marii  
Terezii, aby stupňové měření provedlo i Rakousko, v roce 1760 napsal o viditelných jevech na 
Slunci a na Měsíci, zabýval se hydraulikou, popsal matematickou pravděpodobnost, ovlivnil 
vědce jako byli: Faraday, Kelvin nebo Clerk Maxwell, svými statickými výpočty pomohl vy
řešit problém při opravě praskliny v průměru dva a čtyřiceti metrové kupole katedrály Svatého 
Petra ve  Vatikánu a také zvonice milánské katedrály,  Marie Terezie ho požádala o pomoc, 
když byla ohrožena statika císařské knihovny, studoval dalekohledovou optiku a likvidaci op
tických chromatických jevů, uplatnil svůj vliv na papeže Benedikta XIV. a přesvědčil jej, aby 
vypustil  Koperníkovu knihu o vesmírných tělesech a planetách z indexu zakázaných knih. 
Boškovič byl však také prvotřídním politickým stratégem a vynikajícím evropským diploma
tem. Proto, bez ohledu na jeho vědecké úspěchy, měl mnoho svých nepřátel po celé Evropě.

O tom, že Vatikán spolu s jezuitskými vědci vždy zasahoval a zasahuje i dnes do vědy není 
třeba vůbec pochybovat.  René Fülöp–Miller ve své knize na stránkách  463 – 592 vypisuje 
stručný přehled některých historických vědeckých objevů jezuitských kněží do začátku 20. 
století. Ovšem i v dalším období má věda své pomníky vystaveny díky mnoha jezuitům. Na
příklad v katolických kruzích je známo, že otcem teorie Velkého třesku je nazývaný belgický 
jezuitský kněz, kosmolog G. Lemaitre, prezident pontifikální akademie, a proto je tato teorie 
přijímána nejen papežem, ale i všemi katolickými vědeckými kruhy a katolickými astronomy. 
(Universum – revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie, č. 18,  
léto, ročník 1995, str. 26).

Vatikán prostřednictvím jezuitských teologů dnes podporuje i evoluční Darwinovu teorii o 
přirozeném vývoji člověka z prvotních, primitivních organismů. Dělá to proto, aby rozleptal 
učení protestantů o tom, že stvoření světa popisované v Bibli v prvních třech kapitolách knihy 
Genesis (1. knize Mojžíšově) platí doslovně, skutečně. Jezuitské týmy proto systematicky živí 
evoluční teorii novými a novými „poznatky“ a „vědeckými objevy“ a vytvářejí nové evoluční 
teorie, které popírají stvoření Země a všeho živého v šesti skutečných dnech o 24 hodinách, 
ale které jsou zároveň s ostaními místy v Bibli svaté zajedno.

Vatikán také díky veliké armádě jezuitských stavitelů, techniků, vědeckých odborníků a spe
cialistů buduje  moderní  astronomické  a  meteorologické  observatoře,  zakládá  akademie  a 
ústavy, univerzitní fakulty, moderní laboratoře a další technická pracoviště a to všechno pak 
slučuje pod papežskou, vatikánskou akademii věd, což je jedna z cest, jak znovu monopolně 
rozhodovat o co největším technickém a tím i politickém dění v té či oné zemi po celé naší 
planetě.

„Zatímco ještě do roku 1822 církevní cenzura přísně dbala, aby katoličtí autoři psali o he
liocentrickém systému jen jako o hypotéze, nyní se kardinálové inkvizice rozhodli povolovat  
v budoucnu i díla »ve kterých se říká, že Země se pohybuje a Slunce stojí nehnutě, jak to od
povídá všeobecnému názoru moderních astronomů.« Tímto rozhodnutím konečně padla ome
zení, která do té doby jakoukoliv astronomickou činnost katolických astronomů výrazně ztě
žovala.  Nyní  mohli  i  patres  obnoveného  Tovaryšstva  Ježíšova  bez  zábran namířit  své  te
leskopy k nebi,  a brzy byly učiněny zejména na hvězdárně v Georgetownu závažné objevy.  
Nyní tam působil páter František de Vico, jemuž astronomie vděčí za poznání několika komet,  
dvou nejbližších Saturnových oběžnic a řady nových hvězd, a nějakou dobu tam také pracoval  
páter  Angelo Secchi,  nejpřednější  a  nejslavnější  jezuitský astronom devatenáctého století.  
Svými studiemi o topografii Měsíce a jeho kruhových pohoří, vynálezem nových metod spek
trografického zkoumání stálic a svými příspěvky ke studiu mlhovin se stal Secchi jedním ze za
kladatelů moderní astronomie a jeho důležité výzkumy v oblasti magnetismu, meteorologie a  
teorie tepla obohatily významnou měrou fyziku kosmu. Všechny tyto Secchiho práce však sle
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dovaly koneckonců jediný cíl: odvození důkazů Boží existence z empirie… V závěru se totiž  
Secchi pokouší podřídit výsledky zkoumání přírody víře v Boha a ukázat, jak veškerá věda na
konec směřuje k uznání božského principu.“(René Fülöp–Miller: Tajemství  a moc jezuitů, 
str. 533 – 534).

Jezuitská astronomie stále slaví veliká úspěšná tažení. Dnes například stojí přibližně 45 km 
od papežovy rezidence ve Vatikánu draze vybavená moderní astronomická observatoř vedená 
a obsluhovaná jezuitskými kněžími, z nichž většina má doktorát z astronomie na prestižních 
světových školách. Tato observatoř kdysi vznikla na podnět papeže  Řehoře roku 1891 jako 
odpověď na nařčení, že římskokatolická církev se rozešla s vědou a že její dogma odporuje 
vědeckým objevům.

Velmi pomalu a hlavně potichu se katolická církev omluvila astronomům, zvláště pak Ga
lileovi za jejich podporu Koperníkovy teze o rozmístění a funkci Slunce a Země ve vesmíru. 
Její omluva těmto prvním vědcům – astronomům přišla ovšem až v roce 1992!

Vatikán také pomohl vybudovat nejmodernější jezuitskou  observatoř v USA s obřím te
leskopem na hoře Graham poblíž  Tusconu v Arizoně. Ta je rovněž obsluhována jezuitskými 
knězi. Ve svých observatořích provádí  Vatikán vědecká  astronomická pozorování a pátrá po 
vesmírných objektech v těch nejzazších kosmických prostorech. Výsledky z pozorování vy
hodnocují  jezuitští  profesoři  a doktoři  astronomie,  Vatikánská vědecká rada a  mnoho svě
tových  observatořích,  s  nimiž  vatikánské astronomické ústavy spolupracují.  (Radiožurnál,  
12.4.1998, citace z BBC, 8.30).

Zájem jezuitů právě o astronomii není náhodný a bezúčelný. Podle názoru nemalé skupiny 
jezuitských astronomů mají vesmírné objekty hrát úlohu posledních „nebeských znamení“ o 
nichž  je  zmínka  v Bibli a  podle  některých jezuitů  mají  některé  hvězdné objekty dokonce 
signalizovat druhý příchod nebo druhé narození Ježíše Krista, aby, přijda na Zem, bojoval se 
satanem a s celým světem vyjma těch, kdo jsou pod papežovou korouhví. První narození Ježí
še Krista bylo podle jezuitů také provázeno nebeskými znameními včetně zářivých hvězd s vy
sokou jasností na východní straně, které svítily pouze v té době, kdy se Ježíš narodil. Podle ji
ných názorů jezuitských teologů a astronomů je více než pravděpodobné, že se časem podaří 
rozluštit  záhadu  biblického  Nového  Jeruzaléma,  který  je  doposud  podle  Kristových  slov 
stavěn v nebi a najít jeho umístění v některé ze vzdálených galaxií. Jiným cílem podrobného 
zkoumání vesmírných prostor jezuitskými kněžími je sledování možnosti výskytu mimozem
ských civilizací a získání prvenství v navázání styku s vesmírnou inteligencí. Nejde však jen o 
samotné prvenství. Motivem je ještě větší, dominantnější postavení církve na Zemi.

V souvislosti se vstupem jezuitů na vědecké pole v moderním rouchu je Vatikán zapojen i 
do těch nejsložitějších  počítačových bankovních a  ekonomických sítí. Prostřednictvím svých 
jezuitských kněží ovládá vojenskou i civilní počítačovou techniku na velmi vysoké úrovni.

Jak také uvedl jeden z tvůrců vyhledávacího programu Alta Vista, nejvíce elektronických 
dotazů přes program Alta Vista na internetu má právě Vatikán. Mnoho států, jako například Fi
lipíny,  Malta a další má také veliké množství dotazů, ale  Vatikán jednoznačně vede.  (Radi
ožurnál, 13.4.1998, 11.20 hod., pořad Megabyt).

Velký počet jezuitských vědců je dnes také zapojen do  atomového výzkumu a do  vývoje 
nových zbraní nejen  atomových,  ale  také  na  bázi  laseru,  zvuku,  elektromagnetických  vln, 
rentgenového záření a dalších fyzikálních jevů. V nesposlední řadě nesmíme zapomenout na 
týmy jezuitských odborníků zkoumající hypnotické vlivy na mysl člověka a na vše živé za pod
pory nekonečné řady chemických, biologických a fyzikálních vlivů a látek.

I když jsou jezuitští kněží ve službách vědy, stále jsou věrnými vykonavateli generálových 
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a papežových příkazů a je osudově velmi nebezpečné (jak ještě uvidíme) tento holý fakt pustit 
ze zřetele. Každý přesvědčený římský katolík a jezuita zvlášť je v první řadě podřízen papeži 
a svému knězi či zpovědníkovi, na druhém místě je duchovním i skutečným občanem Vatikánu 
a uznává jeho zákony a nároky a nadřazuje je nad zákony a požadavky své země, a teprve na 
třetím místě je občanem země, kde se narodil a až na posledním místě poslouchá vládu a zá
kony svého státu, pokud vládní, státní moc a systém není v rozporu s požadavky a nároky Va
tikánu.

6.9   Svědectví o dnešním postavení a akcích jezuitů
Závěrem tohoto prvního svazku se ještě podívejme na rozhovor mezi exjezuitským kně

zem, doktorem Albertem Riverou, kterému se podařilo z mnohaletého působení v řádu jezuitů 
vymanit a utéci a Jackem Chickem, autorem pronásledované knihy: Kouřová clona popisující 
prsty  Vatikánu ve světovém dění od počátku druhé světové války až po naší současnost. Z 
tohoto rozhovoru je již více patrné, jaký záměr  Vatikán chová a kde všude má k tomu své 
věrné vojáky Tovaryšstva Ježíšova nasazeny:

„Zeptal jsem se Dr. Rivery na to, jaké instrukce dostával ve Vatikáně, když byl jezuitským  
knězem. Zajímalo mě, zda mu bylo alespoň stručně nastíněno, jak se chce Vatikán zmocnit  
Spojených států.

Řekl, že Spojené státy jsou naočkovány už od dob Poutníků. První přistěhovalci do Ame
riky, kteří dobře věděli, jak pracuje inkvizice a jak římskokatolický systém masakruje křesťa
ny, začali přijímat zákony, kterými se snažili, aby se jezuité do této země nedostali a aby byla  
zákonem  zakázána  mše…,  aby  se  tím  chránili  před  převzetím  moci  Vatikánem.  To  byla  
křesťanská společenství hluboce zasažena nevěstkou ze Zjevení.

Jezuité začali připlouvat do Ameriky již s druhou skupinou Poutníků. Skrývali se pod růz
nými jmény. Po létech za nimi Vatikán poslal do kolonií zástupy katolických rodin z Anglie, Ir
ska a Francie, které vystupovaly jako protestantské rodiny. To byla setba. Pořádali tajné mše  
navzdory zákonům. V té době nesměl žádný katolík zastávat žádnou funkci v občanské vládě.  
Jezuité zajistili, aby byla tato část amerických dějin vymazána a odstraněna.

Další velké tažení jezuitů mělo za úkol zničit nebo ovládnout všechny křesťanské školy po  
celé Americe. Po celé léta se jezuité pokoutně dostávali do zvláštních výborů školních učitel
ských  sborů,  aby  tam  omezovali  důraz  na  Bibli  a  nahrazovali  ji  psychologií,  jaká  je  v  
Duchovních cvičeních Ignáce z  Loyoly,  zakladatale  Tovaryšstva Ježíšova.  Později  vyrostly  
jako houby po dešti napříč národem školy a univerzity pod vedením jezuitů. Dnes je jich prav
děpodobně víc než všech křesťanských škol a kolejí dohromady.

Třetím  obdobím  bylo  jejich  tažení  na  soudní  dvory,  zákonodárství  a  všechna  odvětví  
soudnictví, aby zde vystupovali jako soudcové a právníci a mohli manipulovat Ústavou USA 
ve svůj prospěch, až by ji změnili jak oni potřebují. Kdyby se jim to podařilo, zarazili by do  
politiky klín, kterým by se zmocnili politických stran. Dále zabrali vojenství a noviny. Dokon
ce už v době Lincolna byla více než polovina novin ve Spojených státech řízena z Vatikánu.

Zeptal jsem se Dr. Rivery: »Jak vypadá obraz vojenství dnes? Do jaké míry je pokatolič
těné?«

Dr. Rivera odpověděl: »To je strašlivé.«
Potom jsem chtěl vědět, jak je na tom politika.
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Dr. Rivera řekl: »To je ještě horší.«
Dále jsem se dotázal: »A co katolické struktury v soudnictví?«
Dr. Rivera potřásl hlavou a dodal:  »To je VELMI mrzuté, protože do této oblasti jezuité  

pronikli  skutečně velmi silně. Většina soudních rozsudků překrucuje nebo převrací Ústavu  
Spojených států amerických, a tak nás zbavuje svobod a připravuje cestu anarchii a konečné
mu převzetí moci nad Spojenými státy.«

Pak jsem podotkl: »Jedná se tedy o přípravu na budoucí inkvizici?«
A Dr. Rivera řekl:  »Přesně tak. Nejprve ale na anarchii. Bylo nám sděleno, že po všech  

těchto letech průniků a infiltrace,  je  ke konečnému převzetí  moci  potřeba podněcovat  vz
bouření  a  anarchii.  Potom se  římskokatolická instituce bude  moci  ujmout  moci  politicky,  
vojensky, po stránce vzdělávací a náboženské, to znamená, než k tomu budou mít nějaký zá
konný podklad, aby to mohli učinit, a tímto podkladem bude konkordát, který už byl připraven  
a je už projednáván. Právě v současnosti vidím, jak se naplňuje to, co jsem se dozvěděl kdysi  
ve Vatikánu.«

Potom jsem mu řekl: »Stojí Vatikán v pozadí naší současné recese a ekonomické situace?  
Má nás tím uvést do budoucích povstání?«

Dr. Rivera řekl:  »Ano, přesně tak. Právě nyní můžete vidět, že Vatikán si s ekonomií za
hrává různé triky. Svět prochází ekonomickou krizí a Vatikán se nás snaží přesvědčit, že se ho  
také dotýká. To je ovšem pouze zástěrka.«

Dále jsem uvedl: »Co možné stávky? A jak dalece se zapojují do odborů?«
Dr. Rivera odpověděl:  »To římskokatolická instituce připravila dobře, protože odbory v  

této zemi vedou jezuité. Znamená to tolik, že odbory si nedají pokoj, dokud neuvidí, že se ne
zhroutila VŠECHNA průmyslová odvětví.«

Zeptal jsem se: »Jakou vidíte naději pro Spojené státy? Bude to oživení mezi křesťany, kdy  
začnou skutečně odhalovat Řím a kazatelé to začnou kázat z kazatelny, nebo už je příliš poz
dě?«

Odpověď Dr.  Rivery:  »Nikdy není  příliš  pozdě,  protože to  je  v  rukou Božích.  Studiem  
Písma svatého a ze své osobní zkušenosti s Nevěstkou celým svým srdcem věřím, že, prorocky  
řečeno, Bůh svá proroctví naplní a že umožní, aby se tato proroctví uskutečnila ve Spojených  
státech. Je to však otázka času. Teď se bavíme spíše o tom, že Bůh může buďto zkrátit nebo  
prodloužit  dobu,  dokdy  se  uskuteční  tyto  události.  Římskokatolická  instituce  pociťuje  vliv  
vašich publikací a poselství, které nám Bůh dal v uplynulých dnech, v tom smyslu, že oni sami  
vědí, že kdyby provedly určité plány, lidé by je okamžitě odhalili a rozpoznali by, o co Va
tikánu jde.

To je jedno z dilemat, kterým právě dnes čelí. Kdyby nebylo těchto publikací, které tiskne
me, byli bychom už v úplně jiné situaci. To znamená, že Bůh uděluje každému křesťanu, kaza
teli i církvi ve Spojených státech, aniž by si toho sami byli vědomi, a dokonce i těm, kteří se  
nám protiví, více času, aby mohli křesťané zareagovat.

Jestliže v těchto prorockých dobách jednáme podle Boží vůle proti trikům, programům a 
činnosti nevěstky ve Spojených státech, potom nebudeme schopni ji zničit. Nebudeme schopni  
ji zastavit. Ale budeme moci udělat tyto dvě věci: Za prvé: přinášet poselství evangelia ztra
cenému římskokatolickému lidu.  Za  druhé:  budeme  mít  dostatek  času,  aby  si  křesťanská  
církev uvědomila, že její poslání je zde a teď – ne zítra. A Bůh jenom čeká na církev, až bude  
jednat tak, aby potlačovala mocnosti zla, mocnosti temna, papeže, jezuity a katolickou institu
ci, aby nemohli páchat zločiny, ke kterým se chystá v okamžiku, kdy dosáhne absolutní nad
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vlády nad Spojenými státy.«
Pak jsem řekl: »To jsou tedy informace, které jste získal ve Vatikánu při učení od Augusti

na kardinála Bea a jezuitského generála Pedra Arrupeho?«
A Dr.  Rivera  řekl:  »Ano,  a  také  od  předcházejícího  jezuitského  generála.«“  (Jack  T.  

Chick: Smokescreens, Kalifornie, USA, 1983, str. 75 – 79).
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