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Úvodní slovo

Život dokáže překvapit. Těžko 
bychom hledali lepší ilustraci 
tohoto rčení, než bylo zrušení 

dynamicky se rozvíjejícího jezuit-
ského řádu v roce 1773. Co asi 
běželo hlavou tehdejším jezuitům 
a jejich spolupracovníkům? Nepro-
padala se jim půda pod nohama? 
Společenství přátel v Pánu, jemuž 
obětovali svůj život, aniž by mysleli 
na zadní vrátka, má zmizet navždy 
z povrchu zemského? Další překva-
pení přineslo „znovuzaložení“ řádu 
jen několik desetiletí nato. A v letoš-
ním roce slavíme výročí 200 let 
„druhého“ Tovaryšstva.

V čísle, které právě držíte v ruce, 
se v několika článcích k těmto 
zásadním událostem dějin řádu 
vrátíme a pokusíme se jim lépe 
porozumět. Zaměříme se přitom 
nejen na jejich průběh ve světě, ale 
zejména na to, jak se situace v teh-
dejší době vyvíjela na našem území. 
Budeme se věnovat například 
mariánským družinám, ale také 
dávání duchovních cvičení, neboť 
těžiště působení jezuitů můžeme po 
právu hledat právě v těchto dvou 
oblastech. Při zpracování tématu 
jsme si nečinili nárok na úplnost. 
Chceme jen upozornit na několik 
důležitých skutečností, které si 
zaslouží naši pozornost.

Zrušený
a obnovený 

řád
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Spiritualita po zrušení řádu
Mezidobí let 1773–1814, vymezené zrušením jezuitského řádu a jeho 

obnovením, bývá v dějinách spirituality často přehlíženo jako nezajímavé, 
jako by se v něm nic přínosného neodehrávalo. Přitom nám však může klást 

zajímavé otázky. Pokračovalo například na poli spirituality dál to, co bylo 
typické pro první Tovaryšstvo?

Po zrušení Tovaryšstva nadále exis-
tovala některá původně jezuitská 
apoštolská díla, která pokračovala ve 
své činnosti pod vedením laiků nebo 
diecézních kněží. Jedním z příkladů 
jsou mariánské družiny, které neza-
nikly se zrušením Tovaryšstva. I když 
je už nevedli jezuité, pokračovaly dá-
le v typické činnosti, například v cha-
ritativních dílech – v navštěvování 
vězňů, v péči o nemocné a obstará-
vání věna pro chudé ženy. Pravidla 
těchto kongregací i nadále kladla dů-
raz na důležitost projevů zbožnosti, 
vycházejících z Duchovních cvičení 
sv. Ignáce: zpytování svědomí, kaž-
dodenní rozjímání a účast na mši 
svaté, časté svaté přijímání a pravi-
delná zpověď. Náboženský život 
křesťanských laiků též dále ovlivňo-
valy některé typy zbožnosti původně 
vyšlé z jezuitského prostředí barok-
ního období – například pobožnosti 
věnované rozjímání o dobré smrti 
nebo o pěti ranách Kristových. Svůj 

vliv si dále podržely také katechizmy 
Petra Canisia a Roberta Bellarmina.

Budovatelé mostů
Nemalý vliv na šíření jezuitské spiri-
tuality i po zrušení Tovaryšstva měli 
bývalí jezuité. Jejich zásluhou bylo 
přemostěno období do obnovení je-
jich řádu, ačkoliv se ho třeba sami 
nedožili. Příkladem může být Luigi 
Mozzi. Narodil se roku 1746 a do je-
zuitského řádu vstoupil v roce 1763. 
Po jeho zrušení ho bergamský bis-
kup jmenoval kanovníkem, přičemž 
v tomto městě založil mariánské bra-
trstvo inspirované mariánskými dru-
žinami. Jeho členové se věnovali jak 
růstu v osobní zbožnosti, tak sociál-
nímu apoštolátu, který měl v Berga-
mu podobu péče o školy pro chudé 
chlapce. Když se Mozzi kvůli napole-
onským válkám přesunul do Bená-
tek, vznikla tam roku 1802 ve far-
nosti sv. Anežky pod jeho vlivem 
mariánská družina, která se po čase 
stala základem Kongregace škol 
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křesťanské lásky, ustavené později 
v roce 1836 jako řeholní institut.

Dalším příkladem bývalého jezui-
ty, který šířil dál duchovní dědictví 
řádu, je Luigi Fortis. Jezuitou se stal 
roku 1762, později z něj ale ještě 
před vysvěcením vystoupil. Dále 
však toužil po kněžství a roku 1778 
byl ve Veroně vysvěcen na kněze. 
V té době se stýkal s Gasparem Ber-
tonim, který pod jeho vlivem a dí-
ky tamní mariánské družině vstoupil 
do semináře. Také on se stal knězem 
a později založil řeholní kongregaci 
Kristových ran (1816), která se věno-
vala výchově chudých dětí.

Mariin model života
Třetím příkladem vlivu bývalých je-
zuitů na pokračování étosu marián-
ských družin a ignaciánské spiritua-
lity je Jean Chaminade. Ten se stal 
jezuitou roku 1761 a po vypovězení 
řádu z Francie roku 1764 se vrátil 
domů. Jeho ignaciánská formace tak 
ovlivnila i jeho mladšího bratra Vilé-
ma. V roce 1785 se Vilém stal diecéz-
ním knězem a velmi rychle se zapojil 
do činnosti podzemní katolické círk-
ve vystavené pronásledování za 
Francouzské revoluce (1789). Ve 
španělském exilu jej zjevení Matky 
Boží inspirovalo k zakládání skupin 
laiků snažících se následovat Mariin 
model života formovaný Kristem. Po 
návratu do Bordeaux roku 1800 zno-
vu obnovil mariánské družiny, které 
se tehdy stávaly hlavními iniciativa-
mi k podpoře katolické víry. Jejich 

přístupná spiritualita přitahovala 
mnoho žen, které pod Chaminado-
vým vlivem rostly v lásce k bližním 
natolik, že se rozhodly s pomocí Adè-
le de Batz de Trenquelléon založit 
řeholní Společnost dcer Panny Ma-
rie (církevně uznána roku 1816). 
O rok později vznikl i mužský insti-
tut Společnost Mariina. Tato dvě 
společenství se pak stala součástí 
širší marianistické rodiny.

Období po zrušení Tovaryšstva by-
lo obtížné nejen pro řád, ale i pro ce-
lou církev. Tehdy byly otřeseny mno-
hé struktury, které do té doby 
pomáhaly lidem žít v Boží blízkosti. 
Obnovení jezuitského řádu roku 
1814 bylo mimo jiné podníceno 
pokusem některých vládnoucích 
kruhů restaurovat předrevoluční 
společenské uspořádání, což tlačilo 
jezuity do pozic, které odporovaly 
jejich původnímu způsobu jednání. 
Navzdory otřesům způsobeným 
Francouzskou revolucí a následným 
společenským pohybům mohla jezu-
itská spiritualita dále žít díky půso-
bení bývalých členů řádu a ignacián-
ské literatuře, která nepřestávala 
ovlivňovat katolické věřící, ale také 
díky novým řeholním společnostem, 
které vyrostly na základě této spiri-
tuality zprostředkované mariánský-
mi družinami.

Michael W. Maher SJ
Z ročenky Jesuits 2014 přeložil a redakčně 

upravil Petr Havlíček SJ
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Cesta k obnově
Díky obnovení Tovaryšstva Ježíšova papežem Piem VII. v roce 1814 se jezuité 

znovu mohli rozšířit po celém světě. Z podrobnějšího zkoumání vyplývá, 
že jezuité na Bílé Rusi a Svatý stolec, v atmosféře vzájemných, avšak 

nevyslovených sympatií, o tuto obnovu společně usilovali již od okamžiku 
zrušení řádu roku 1773. 

Když papež Pius VII. bulou Sollicitu-
do omnium ecclesiarum ze 7. srpna 
1814 obnovil Tovaryšstvo Ježíšovo, 
existovalo na světě již zhruba šest set 
jezuitů, kteří působili v Rusku, Nea-
polsko-sicilském království, USA, 
Anglii a ve Francii. Kdy tedy bylo To-
varyšstvo skutečně obnoveno? A ja-
ký význam měl papežův krok v roce 
1814 pro identitu jezuitů?

Zrušení, ke kterému došlo 21. čer-
vence 1773 na základě breve Domi-
nus ac Redemptor noster vydaného 
papežem Klimentem XIV., bylo vý-
sledkem nátlaku ze strany některých 
katolických dvorů, především špa-
nělského, a papež ho ve skutečnosti 
nikdy nezamýšlel. V tehdejším před-
-sekularizovaném světě však byly 
duchovní a politická moc vzájemně 
úzce propojeny. Proti nároku papeže 
řídit katolickou církev na celém svě-
tě stál požadavek světských panov-
níků mít pod kontrolou všechny as-
pekty společnosti ve své monarchii 
– a ta zahrnovala také duchovní.

V době zrušení mohlo Tovaryšstvo 
přežít pouze tam, kde panovník 
místním biskupům zakázal vyhlásit 
Klimentovo breve. Přesně to udělala 
carevna Kateřina II., pravoslavná 
panovnice v Rusku. Inspirována 
osvícenským absolutizmem zamýš-
lela zreformovat svou zaostalou říši 
a začlenit do ní katolickou menšinu, 
a to při zachování co největší nezá-
vislosti na Svatém stolci. Tato její 
politika nabyla zvláštního významu, 
když v roce 1772 na její stranu přešla 
celá pohraniční oblast východního 
Polska s 800 tisíci katolíky a 201 je-
zuity. V roce 1773 vládl v této oblasti 
v důsledku politických změn všeo-
becný chaos. Místní biskupové sídlili 
mimo své diecéze a uvědomovali si, 
že běloruské části diecézí brzy ztratí. 
Proto nařizovali jezuitům, aby nej-
prve vyčkávali, neboť si byli jistí, že 
noví místní biskupové vyhlásí breve 
o zrušení řádu. Za této situace polský 
provinciál, který sídlil ve Varšavě, 
jmenoval rektora koleje v Polocku 



| 5Jezuité 1/2014

Naše téma

Stanisława Czerniewicze vicepro-
vinciálem Bílé Rusi. Jmenovací do-
pis ani v nejmenším nevyjadřuje po-
city beznaděje, naopak s nadějí 
hovoří o obnově katolické církve 
i Tovaryšstva Ježíšova.

Protagonisté obnovných snah
Osobností, které přispěly k přežití 
Tovaryšstva na Bílé Rusi po roce 
1773, bylo více. Především někteří 
jezuité, kteří se rozhodli, že nadále 
budou žít řeholním životem; byli 
přesvědčeni, že tak vykonávají – 
snad nevyslovenou – vůli papeže 
spíše, než kdyby se nechali zrušit, 
a doufali přitom v lepší časy. Dále to 
byla carevna Kateřina, která v jezui-
tech viděla věrné poddané a dobré 
učitele. Jejich ochranou dávala naje-
vo svou suverenitu a nezávislost na 
dalších panovnících, a především na 
papeži. Vyhlášení jakéhokoli papež-
ského dekretu bylo v její říši přísně 
zakázáno.

Třetím významným aktérem byl 
Stanisław Siestrzencewicz, konverti-
ta pocházející z litevské šlechtické 
rodiny, který se Kateřinou nechal 
nominovat na katolického biskupa 
pro ruské carství. Jeho úkolem bylo 
dosáhnout papežského uznání pro 
diecézi, a později arcidiecézi Mohy-
lew, kterou Kateřina plánovala zří-
dit. S tím bylo oficiálně spojeno vy-
hlášení breve o zrušení Tovaryšstva, 
Siestrzencewicz však příliš dobře vě-
děl, že v tomto případě by jej Kateři-
na zbavila funkce. Ambiciózní prelát 

se proto rozhodl řídit svou kariéru 
mezi napomenutími papežského 
nuncia sídlícího ve Varšavě a Kate-
řininými příkazy, které přicházely 
z Petrohradu.

Nuncius jakožto reprezentant Sva-
tého stolce pozorně sledoval vývoj 
církevní organizace na Bílé Rusi; byl 
si však dobře vědom, že ho nesmí 
ohrozit tím, že by si nad ním papež 
nárokoval pravomoc. Na druhé stra-
ně cítil, že Siestrzencewiczovi musí 
opakovaně doporučovat, aby vyhlá-
sil breve o zrušení řádu, i když záro-
veň věděl, že Siestrzencewicz se jeho 
radami z politických důvodů řídit 
nemůže. Opravdu si nuncius přál zá-
nik jezuitské mise na Bílé Rusi, nebo 
tak jednal jen proto, aby se zalíbil 
Bourbonům? Vždy se mělo za to, že 
byl tajným přítelem jezuitů.

Koneckonců, papež mohl nařídit 
jezuitům, aby se breve podřídili. Ve 
skutečnosti to však ani Kliment XIV., 
ani Pius VI. nikdy neudělali. Z poli-
tických důvodů nicméně ani nemoh-
li řád znovu formálně uznat. Je pří-
značné, že jak papež, tak jeho státní 
sekretář se vyhýbali přímému kon-
taktu s jezuity na Bílé Rusi. To vždy 
bylo úkolem Siestrzencewicze, který 
fungoval jako prostředník. Když, již 
vyčerpaný, nabídl svou rezignaci pa-
pežskému nunciovi, ten ji okamžitě 
odmítl.

Jezuité na Bílé Rusi papeže opako-
vaně informovali o své existenci 
a činnosti. Jeho ostentativní mlčení 
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Za těch několik let, co s jezuity úzce spolupracuji v akademické 
farnosti, jsem měl tu čest poznat, že tento řád má světu stále 

co říci. Vyzdvihl bych dvě dimenze, které se naší společné 
práce nejvíce týkají – důraz na vzdělání a hledání cest 

osobnostního a duchovního růstu. 
Další dimenzi, tu misionářskou, bohužel neznám. Ale „být 

kontemplativní v akci“, to je heslo! Duchovní cvičení a  vysoko-
školská pastorace, osobní vzdělanost, zájem o dialog kultur, 

smysl pro umění a také schopnost žít v měnících se 
podmínkách, být k dispozici – to jsou velká jezuitská 

obdarování. Vycházet ven, kde se lze zašpinit… jak to chce 
i současný papež-jezuita.     

V české společnosti však stále existují předsudky dané 
výchovou v nesvobodné společnosti, která nepřála určité 

nonšalanci, vzdělanosti a duševnímu aristokratismu. Avšak jak 
víme od Josefa Zvěřiny – katolík musí být vždy tak trochu estét!

Martin Staněk
pastorační asistent

V čem jsou podle vás jezuité stále potřební i v současné době? 

Anketa

roku 1775 a jeho ústní, avšak jasné 
uznání pokládali za znamení jeho 
sympatie. Tento způsob rafinované
spolupráce vede k závěru, že jezuité 
a Svatý stolec sledovali dvojí strate-
gii: nezpochybnit legitimitu breve 
o zrušení řádu a současně hledat 
vhodná místa, kde by Tovaryšstvo 
mohlo nadále legálně existovat.

Již na podzim roku 1773 Czer-
niewicz Kateřinu prosil, aby mu do-
volila uposlechnout breve o zrušení 
řádu, aby tak byla respektována vůle 
papeže. Zároveň však reorganizoval 
ekonomicky nejistou situaci koleje 
v Polocku a jednal s guvernérem Bílé 
Rusi o vnitřní konsolidaci jezuitské 
komunity, která zůstala v Rusku. 
Velmi dobře totiž věděl, že Kateřina 
na jeho žádost nepřistoupí. Svou 

dychtivostí uposlechnout papeže do-
sáhl toho, že o této záležitosti se již 
příliš nemluvilo a že on sám si nevy-
sloužil špatnou pověst kvůli tomu, že 
nerespektuje pokyny papeže. Biskup 
Siestrzencewicz ho pak jmenoval 
provinciálem, samozřejmě na příkaz 
carevny Kateřiny.

Založení ruského noviciátu
Již v roce 1774 si jezuité uvědomova-
li, že jim schází noviciát. Jeho zalo-
žení umožnila dvojitá intrika. Na po-
čátku roku 1778 Siestrzencewicz 
nunciovi navrhnul, aby na něj po 
dobu tří let převedl pravomoc nad 
všemi řády v Rusku, což by mu 
umožnilo rázněji postupovat proti 
Tovaryšstvu Ježíšovu. Pius VI. na je-
ho návrh nejprve reagoval poněkud 
podrážděně, nicméně v srpnu 1778 
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Anketa

Jindřiška Vopatová
ředitelka školy

mu toto privilegium udělil. V čer-
venci 1779 dal Siestrzencewicz jezui-
tům povolení k otevření noviciátu. 
Nuncius zuřil a státní sekretář se 
snažil ospravedlnit před Bourbony 
tím, že Siestrzencewicz si svévolně 
vyložil svou pravomoc a provinil se 
neslýchanou arogancí, která ho bude 
stát kardinálský klobouk. 

Ve skutečnosti v této epizodě se-
hrály velmi dobře svou roli dvě pro-
jezuitské strany: Czerniewicz s Kate-
řinou a Svatý stolec. Když pak jezuité 
v roce 1782 svolali mimořádnou ge-
nerální kongregaci, zvolili Czer-
niewicze generálním vikářem; dále 
zvolili také tři asistenty, admonitora 
a provinciála. V listě biskupovi tvr-
dili, že opět mají právo sami si svo-
bodně volit své představené. Tak dal 

řád jasně najevo, že ve své struktuře 
se vrací k řádovým pravidlům z doby 
před rokem 1773. 

Ve skutečnosti tehdy nebylo potře-
ba, aby si řád zabezpečil všechny své 
správní struktury. Celé Tovaryšstvo 
tehdy čítalo pouze 172 členů, což fak-
ticky odpovídalo malé provincii. 
Ale poselství bylo jasné: cílem byla 
obnova řádu v celé církvi. A to uběh-
lo teprve devět let od jeho zrušení. 
Důsledkem toho přicházely v ná-
sledujících letech řady bývalých 
jezuitů z celé Evropy do Ruska, aby 
se znovu přidružily k Tovaryšstvu. 
Mnozí další zůstali ve své vlasti a své 
sliby obnovili soukromě. Pokud by 
někdy bylo Tovaryšstvo znovu přive-
deno k životu, okamžitě by se stali 
jeho členy.

Jezuité jsou podle mého názoru potřební především jako 
duchovní vůdci. Pracuji ve školství, této oblasti rozumím, a tak 
oceňuji jezuitský způsob individuálního vedení člověka k Bohu 
skrze postupné odhalování své vlastní podstaty. 

Ignácova duchovní cvičení jsou podle mého názoru vynikají-
cí metodologie, pravdivá a jasná, která vede člověka až na 
hlubinu. Není to složitá mnohastránková příručka plná dobře 
znějících slov, které stěží někdo rozumí. Je to praktický návod, 
podle kterého je možné spolu s doprovázejícím najít podstatu 
svého bytí, zjistit, že každá vteřina života je prostředkem 
vedoucím k cíli a že je na nás, abychom se naučili využívat ho 
na cestě k Bohu, přijímat to, co nám pomáhá, a zříkat se toho, 
co nám překáží. 

Všechna současná jezuitská díla, např. Centrum Alleti, 
Refugium nebo škola Nativity, jsou dobrá, ale to nejpodstatněj-
ší, co existuje v jejich základu a prolíná skrz ně, je jezuitské 
mistrovství v duchovním vedení člověka. 
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Obnova částečná a úplná
V letech 1792–1793 dovolil vévoda 
Parmský bývalým jezuitům, aby ob-
novili svůj komunitní život. Navázali 
kontakt s Ruskem, odkud v roce 1794 
přišli tři spolubratři, kteří zakrátko 
otevřeli noviciát. Papež se neodvážil 
dát mu veřejný souhlas; domníval 
se, že bude lepší, když se bude tvářit 
jakoby nic. V roce 1797 pak, poprvé 
po třinácti letech, papežský nuncius 
vstoupil na ruské území, aby se uby-
toval v jezuitské koleji, pojedl s ko-
munitou a vyzpovídal se jednomu je-
zuitovi. Význam jeho činu nemohl 
být jasnější: Svatý stolec schvaloval 
existenci jezuitů a oceňoval jejich 
pastorační a svátostnou službu. Pius 
VII. 7. března 1801, rok po svém zvo-
lení, schválil Tovaryšstvo Ježíšovo 
na ruském území. To mělo za násle-
dek příliv mladých lidí, kteří přichá-
zeli na Bílou Rus, aby vstoupili do 
Tovaryšstva Ježíšova. 

Můžeme se tedy tázat, kdy bylo 
Tovaryšstvo skutečně obnoveno? 
Není pochyb o tom, že to nebylo pou-
ze roku 1814. První kroky byly učině-
ny již mnohem dříve.

Papežské schválení v roce 1814 
nicméně mělo ústřední význam pro 
identitu jezuitů ze tří důvodů. Jezui-
té, kteří zůstali na Bílé Rusi, měli již 
od roku 1773 touhu udržet Tovaryš-
stvo Ježíšovo jako jedno tělo. Avšak 
k tomu, aby se jednalo o Tovaryšstvo 
Ježíšovo, nestačí vytvořit skupinu 
a zaměřit se v ní na Ignáce z Loyoly. 

Proto si jezuité uvědomovali, že mi-
mořádnou generální kongregací ro-
ku 1782 dosud nedosáhli svého cíle. 
K plné obnově řádu bylo potřeba 
souhlasu papeže, tak jako když v ro-
ce 1540 papež Pavel III. bulou Regi-
mini Militantis Ecclesiae potvrdil 
vznik Tovaryšstva. Již v roce 1801 
k jednomu schválení došlo, avšak 
ani to nestačilo, protože mu chyběl 
univerzální charakter. K úplné ob-
nově došlo teprve tehdy, když papež, 
jako Kristův náměstek, jezuitům 
znovu svěřil poslání jít až na konec 
světa hlásat evangelium.

Paul Oberholzer SJ
Z ročenky Jesuits 2014 přeložila 

a redakčně upravila Lenka Češková

Biskup Stanisław Siestrzencewicz působil jako 
prostředník mezi ruskými jezuity a Svatým stolcem
(Foto archiv)
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Soudržní i po zrušení řádu
21. července 1773 zrušil papež Kliment XIV. svým breve Dominus 
ac Redemptor noster Tovaryšstvo Ježíšovo. Jaké důvody pro zrušení Tova-
ryšstva byly tehdy uváděny? Jak zrušení řádu přijímali věřící v českých zemích 
a jaké byly osudy bývalých českých jezuitů? Na tyto otázky odpovídá historik 
a antropolog Jaroslav Šotola z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Co vedlo ke zrušení Tovaryšstva Ježíšova roku 1773?
Antijezuitizmus, tedy výrazně ideová a mocenská opozice vůči Tovaryš-

stvu, provázel celou řádovou existenci. Nicméně těžiště této opozice se po-
stupně přeneslo z protestantského do katolického prostředí. V 17. století měl 
hlavní podíl na systematizaci protijezuitských stereotypů a jejich šíření v pu-
blicistice francouzský jansenizmus, podle kterého představovala jezuitská 
spirituální a vzdělávací praxe ohrožení katolické církve. Vliv jansenistických 
názorů neutichal ani v 18. století, spíše naopak, k čemuž přispěla i okolnost, 
že francouzština byla kulturním jazykem tehdejší západo- a středoevropské 
intelektuální a politické elity. Konkrétní důvody zrušení jezuitského řádu je 
třeba vidět v politických motivech dvorů západoevropských zemí. Klíčové 
bylo vyhnání jezuitů z Portugalska a jeho kolonií v roce 1759, které znamena-
lo začátek ztráty prestiže řádu v katolickém světě. 

Čím tedy odpůrci jezuitského řádu argumentovali, když se snažili 
prosadit jeho zrušení?

Argumenty uváděné v celoevropsky vedené publicistické kampani byly 
v další diskuzi víceméně opakovány: jezuité se podle portugalského dvora 
provinili především hrabivostí a touhou po majetku, který měli získávat hlav-
ně obchodem a prací zotročených indiánů ve svých misiích. Druhou oblast 
představovalo údajné vměšování Tovaryšstva do oblasti světské politiky, 
spolu s nejtěžším zločinem, pokusem o královraždu. Tato teze zároveň velmi 
úzce souvisela s třetím obviněním, a to z falešného učení ve formě probabi-
lizmu, učení o dovolené vraždě panovníka-tyrana či o mentální restrikci.

Jaká atmosféra v této době panovala v habsburské monarchii?
Silný ohlas francouzského jansenizmu ve střední Evropě se datuje hlavně 



10 | Jezuité 1/2014

Naše téma            

po roce 1750, především mezi duchovními, kteří měli blízko k augustinián-
ské teologické tradici; opozici měli jezuité např. mezi dominikány nebo bene-
diktiny. Po roce 1760 došlo spojenými silami několika řádů k prolomení 
dvousetletého monopolu Tovaryšstva na teologických fakultách v habsbur-
ské monarchii. Zároveň v této době stoupá snaha státního aparátu dostat 
pod kontrolu školství jako jednu z důležitých oblastí veřejné správy. Postoj 
samotné Marie Terezie vůči řádu byl velmi vstřícný, nicméně proti zrušení 
řádu nic nepodnikla.

Jak zrušení Tovaryšstva přijímali věřící v českých zemích?
Jak již bylo naznačeno, klérus byl v postoji vůči jezuitům rozpolcen. I sami 

odpůrci řádu přiznávali, že jezuitské kostely jsou hojně navštěvovány věřící-
mi, což ale vysvětlovali příliš vstřícnou ignaciánskou morálkou. Měšťané 
tam, kde fungovala kolej, reagovali velmi citlivě na pozdější případné rušení 
zařízení či „služeb“, která řád provozoval, ať už se jednalo o gymnázium, 
seminář, či náboženská bratrstva. Jinak samozřejmě udělal Kliment XIV. 
radost všem tajným nekatolíkům v českých zemích, pro které byli jezuité 
odedávna nepřítelem číslo jedna.

Jaký byl stav české jezuitské provincie v době zrušení řádu?
Česká provincie byla dobře fungujícím a stabilizovaným útvarem, počet 

členů převyšoval tisícovku. Až na výjimky byly jednotlivé koleje a rezidence 
finančně samostatné. Řádu nechyběl dostatek povolání, z brněnského
noviciátu bylo propuštěno šedesát šest adeptů, roční přírůstek třiceti mla-
dých mužů stačil na přirozenou obnovu provincie. Klementinská, olomoucká 
a brněnská kolej patřily s více než sto členy určitě mezi největší řeholní domy 
v českých zemích.

Můžeme z dobových pramenů vysledovat, jak na zrušení řádu 
reagovali sami čeští jezuité?

V posledním oběžníku vedl provinciál své spolubratry k tomu, aby se s da-
nou situací vyrovnali, k čemuž mají mít předpoklady: jednak jsou všichni 
díky pobytu v řádu vycvičení v ctnosti poslušnosti a zároveň jsou zvyklí 
přijímat vše jako Boží vůli. Každý jezuita měl tehdy doufat v božskou pro-
zřetelnost a v to, že z dané zkoušky poplyne pro všechny v budoucnu nějaký 
užitek. V závěru svého psaní provinciál všechny důrazně napomenul, aby se 
ke zrušení řádu nijak nevyjadřovali. Z náznaků v různých dokumentech ply-
ne, že zánik Tovaryšstva pro mladé i starší členy řádu znamenal opravdový 
zvrat v jejich životech.
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Jaké byly osudy těchto bývalých českých jezuitů? Čemu se po 
zrušení řádu většinou věnovali?

Obecně se dá říci, že čeští exjezuité nebyli za své členství v řádu nijak 
šikanováni, jak to bylo běžné v západní Evropě (výjimkou byl zákaz výuky 
teologie), nicméně ani přijímáni a dále podporováni elitami, jako tomu bylo 
v Polsku a Uhrách (což patrně souviselo s častým šlechtickým původem 
tamních řádových představitelů). Valná část kněží se postupně stáhla z veřej-
ného působení vázaného na nějaký konkrétní úřad a vydala se cestou soukro-
mé zbožnosti. Exjezuité bydleli v měšťanských domech, buď u příbuzných, 
nebo v podnájmu ve městech, kde měli vazby ze svého bližšího působení. 
Exjezuité udržovali styky mezi sebou, při pohřbu kráčeli přímo za rakví ze-
snulého, čímž se i po roce 1773 demonstrovala řádová soudržnost. Za velmi 
zajímavé považuji zjištění, že téměř žádný exjezuita (našel jsem zmínky jen 
o dvou bývalých scholasticích) nevstoupil do jiného řádu, ačkoli tato mož-
nost byla v rušícím breve explicitně zmíněna. Osobně to přičítám výjimečné-
mu postavení Tovaryšstva i specifikům řádového života, který nebyl příliš
kompatibilní s ostatními řeholemi.

Jaká budoucnost čekala na scholastiky, tedy mladé jezuity ve 
formaci, kteří se v době zrušení řádu teprve připravovali na 
kněžskou službu?

Scholastici měli složitější životní osudy, protože neměli zajištěnou státní 
penzi – část z nich se vzdala duchovní dráhy, část zůstala na gymnáziích jako 
profesoři, jiní dokončili bohoslovecká studia a ve velké konkurenci se snažili 
etablovat v duchovní správě. Z různých žádostí jsem zjistil, že bývalí mladí 
členové řádu hledali východisko z tíživé finanční situace například výchovou
šlechtických synů a podobně. 

Můžete uvést příklad nějaké konkrétní osobnosti? 
Fascinuje mě postava těšínského rodáka Leopolda Jana Šeršníka (1747 

až 1814), pro něhož zrušení řádu znamenalo ukončení nadějné dráhy řádové-
ho historika. Po kněžském svěcení roku 1774 musel stejně jako ostatní bývalí 
spolubratři řešit otázku další činnosti. Odešel z Prahy do Hradce Králové, 
kde krátký čas zastával místo vychovatele u tamního krajského hejtmana. Po 
ztrátě tohoto místa byl ovšem donucen pro nedostatek perspektiv z Čech 
odejít a vrátit se do rodného Těšína. Tam brzy díky přímluvě otce získal prá-
ci na místním gymnáziu, kde poté působil až do své smrti. Šeršník je vnímán 
jako výjimečná postava, osvícenský pedagog a veřejně činný mecenáš, který 
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zároveň sepsal závěť, podle níž odkazuje získanou část bývalé rezidence 
Tovaryšstvu v případě jeho obnovy, které se jen o půl roku nedožil.

Dožil se někdo z českých jezuitů obnovy řádu v roce 1814?
Vím jenom o bývalém novici Josefu Dobrovském; naprostá většina jezuitů 

zemřela před tímto datem. V životě těch, kteří se obnovy řádu dožili, se však 
patrně nic nezměnilo, protože k obnovení společného života jezuitů došlo 
v českých zemích až dlouho poté.

Co se stalo s majetkem zrušeného Tovaryšstva?
Majetek, který se skládal nejen ze samostatných panství, ale také ze stovek 

a tisíců položek typu nadací vázaných specifickým účelem, začal spravovat
stát formou tzv. exjezuitského fondu. Osvícenský aparát měl od počátku 
se jměním řádu velké plány při prosazování školských reforem v monarchii, 
nicméně zvláště v prvních letech byl fond zatížen výplatou penzí části 
exjezuitů (kněžím a nemohoucím řádovým bratřím).

Jaký dopad mělo zrušení Tovaryšstva na české školství?
Poměrně razantní. Jezuitský řád se svou hegemonií, ale také propracova-

ným systémem přípravy pedagogů představoval svébytný systém, který ne-
mohl rodící se osvícenský stát obejít ani ignorovat. Právě rok 1773 představu-
je výrazný mezník, po kterém je možné mluvit o státním školství. Od tohoto 
roku obsah a způsob výuky na vysokých a středních školách v českých zemích 
definitivně určoval úřední aparát.

Připravila Lenka Češková

Jaroslav Šotola (nar. 1977) vystudoval filozofii
a historii v Olomouci. V letech 2002–2005 

absolvoval studium na FHS UK v Praze v rámci 
doktorandského kolegia s názvem Lebenswel-

ten und Kommunikationsstrukturen in der 
mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 

19. Jahrhundert. V roce 2006 obhájil dizertaci 
„Zrušení jezuitského řádu v českých zemích. 

Kolektivní biografie bývalé elity (1773–1800)“. 
Pro svůj výzkum využil kromě zdrojů z České 
republiky také archivy ve Vídni a v Římě, ab-

solvoval studijní stáž v Mohuči. V současné 
době působí na Katedře sociologie, andragogi-
ky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci.
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Přerušená reforma
Nedlouho po zrušení jezuitského řádu byla v českých zemích ukončena také 
činnost jezuitských mariánských kongregací, laických bratrstev, která umož-
ňovala sdružování lidí stejného stavu a sdílení života z víry. I přes snahy 
o jejich zachování přežily jezuitský řád pouze o deset let, než byly roku 1783 
rovněž zrušeny. Stalo se tak v rámci církevních reforem Josefa II.

Když se počátkem 19. století v ra-
kouském soustátí ozýval hlas papež-
ského nuncia Antonia Severoliho 
žádající návrat ke zrušeným marián-
ským kongregacím na studijních 
ústavech monarchie, naplnily se 
obavy a nevyřčené předpovědi 
poslední generace jezuitských kněží, 
sloužících v řádu před rokem 1773. 
V mohutném procesu církevních 
reforem Josefa II., v rámci nějž tvo-
řilo rušení náboženských bratrstev 
pouze část úřední agendy, si jen 
několik málo zúčastněných povšimlo 
apologií posledních jezuitských 
rektorů, poukazujících na přínos 
mariánských družin i v nenábožen-
ské oblasti. 

Mariánské kongregace, před-
stavující v barokním období nábo-
ženská sdružení laiků, procházely 
podobně jako další struktury barok-
ní církve od poloviny 18. století hlu-
bokými proměnami, které se nejjas-
něji odrážely v reakcích posledních 
rektorů, vesměs vyznávajících zása-

dy nového, reformního katolicizmu. 
Racionální reakce představených 
tzv. latinských kongregací při kole-
jích ve Znojmě či Brně, jejich zděšení 
nad přežíváním některých výstřelků 
barokní zbožnosti, a naopak zdůraz-
ňování mravně náboženského a dis-
ciplinačního působení na studující 
mládež, byly v období reformního 
entuziasmu pravděpodobně příliš 
subtilními myšlenkami. Rovněž ob-
hajoba institutu mariánské kongre-
gace jako prostředí pro zušlechťová-
ní charakteru mladých studentů 
z pera rektora těšínské gymnazijní 
družiny Leopolda Jana Šeršníka by-
la hlasem, který byl přehlušen lomo-
zem úřední mašinerie.

Dům s mnoha pokoji
Mariánské kongregace představova-
ly na sklonku barokního období 
rozsáhlý pastorační koncept, který 
nabízel možnost sdružování na ná-
boženském základě všem členům 
tehdejší společnosti. Díky několika 
papežským bulám se od konce 
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16. století otevřely brány těchto je-
zuitských laických bratrstev nejen 
studentům akademie či gymnázií, 
ale rovněž měšťanům, vesničanům 
nebo vojákům. Progresivní přístup 
a úspěšná katecheze se tedy zaklá-
dala na jejich detailní společenské, 
stavovské a jazykové specializaci. 
Hlubší pronikání do myšlení růz-
ných vrstev městského a vesnického 
obyvatelstva umožnilo jezuitům pra-
covat na individuálních nábožen-
ských programech.

Koncem 18. století tedy mariánské 
kongregace představovaly dům 
s mnoha pokoji. Všechny byly dů-
myslně zařízeny a vybaveny jiným 
mobiliářem. V každém z pokojů 
vládl mírně odlišný řád a život v něm 
se řídil pozměněnými principy. V po-
koji věnovaném studentským kon-
gregacím se návštěvník setkal s dis-
ciplínou, přísností a trestáním 

sebemenších prohřešků. K těm nej-
náročnějším zde patřil rovněž rozvrh 
náboženského programu, který 
ovlivňoval každodenní život studen-
tů od ranního rozbřesku až po večer-
ní modlitbu. Směrem k dalším svět-
nicím – od měšťanských až po ty 
selské – se stával pobyt mnohem be-
nevolentnějším. 

Od roku 1563, kdy podle tradice 
vlámský jezuita Jean Leunis založil 
při římském Collegio Romano první 
mariánskou sodalitu, neuplynula ani 
tři desetiletí, a kongregace překona-
ly nejen hranice Alp, ale rovněž zdi 
jezuitských kolejí. Myšlenka marián-
ských kongregací naplnila měšťan-
ské světnice, vrchnostenské kan-
celáře, fary, děkanství i vesnické 
chalupy. Při úvahách nad osudy ma-
riánských společenství je nutné si 
uvědomit, že ke každé z těchto míst-
ností byl určen jiný klíč. Díky mari-

Po obnově řádu u nás 
znovu ožily také mariánské 

družiny, které se později, po 
2. vatikánském koncilu, 

proměnily ve Společenství 
křesťanského života (SKŽ). 

Na snímku mladí lidé z SKŽ 
v Neapoli.  

(Foto www.gesunuovo.it)
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ánským kongregacím byla pastorač-
ní tradice římskokatolické církve 
obohacena o jednu z nejimpozant-
nějších budov. Fasáda a architekto-
nické články se sice koncem 18. sto-
letí musely jevit jako zastaralé, 
zbytečně těžké a robustní, nicméně 
komunikační schéma ukryté uvnitř 
stavby bylo i nadále fascinující a pro-
vokativní. 

Víra v zachování družin
Po zrušení jezuitského řádu v roce 
1773 mohly kongregace existovat 
ještě dalších deset let v moři ostat-
ních náboženských bratrstev, než 
byly dekrety z roku 1783 definitivně
uzavřeny. Vedle měšťanských družin 
zůstaly i latinské kongregace na 
exjezuitských učilištích, pozůstatky 
ambiciózního pastoračního projektu 
a současně poslední mateřský 
prostor pro realizaci bývalých řádo-
vých kněží. 

Víra v zachování mariánských dru-
žin, která vyvěrá z relací exjezuit-
ských kněží, byla postavena právě na 
pevném spojení disciplinačních me-
chanizmů kongregace a stylu výuky. 
Postoj úřednických kruhů od jednot-
livých krajských kanceláří až po mo-
ravskoslezské gubernium i vztah sa-
motných biskupů k mariánským 
družinám byl počátkem 80. let 
18. století mnohem jednoznačnější 
než v případě rušení a uzavírání je-
zuitských domů v roce 1773. Všech-
ny zemské orgány, které se v letech 
1782–1783 vyjadřovaly k otázce uži-

tečnosti mariánských sodalit, dopo-
ručovaly jejich zachování. Své posto-
je přitom neobhajovaly pouze 
formálně disciplinárním potenciá-
lem bývalých jezuitských korporací. 
Za opavské a těšínské kongregace se 
přimlouvali přísedící královského 
úřadu v hornoslezské Opavě, kteří 
poukázali na pozitiva organizování 
studentského života podle kongre-
gačních regulí. Navíc se však zmínili 
o schopnosti vést studující mládež 
k rozlišování mezi pravým nábožen-
stvím a „vedlejšími věcmi“. 

O dobré vůli zemských úřadů řešit 
některé nesoulady s osvícenskými 
reformně katolickými názory svědčí 
benevolentní postoj krajských 
i guberniálních úředníků v otázce 
skloubení povinností mariánských 
kongregací se studijním provozem 
gymnázia a vztah k určitým jezuit-
ským tradicím. Angažovanost ma-
riánských sodálů v latinských kon-
gregacích na úkor studijních 
povinností nebyla na konci 18. stole-
tí ničím novým, ale jednalo se o roz-
por ozývající se po celou dobu trvání 
těchto korporací. 

Během 70. a 80. let 18. století však 
bylo těsnější propojení kongregací 
a gymnaziálního vyučování pro tyto 
korporace jednou z mála šancí k zá-
chraně, a proto jejich představení 
neustále zdůrazňovali bezkonfliktní
působení kongregací ve studentském 
prostředí. Krajští úředníci převzali 
nabízený koncept a poukazovali na 
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skutečnost, že všechny pobožnosti 
včetně pohřebních exekvií a vypro-
vázení mrtvých byly posunuty vždy 
mimo školní vyučování. 

Snahy o reformu
Brněnská i olomoucká konzistoř si 
dokázaly představit transformaci 
kongregací i v nových společenských 
poměrech a navrhovali reformu stu-
dentských spolků. Daleko konkrét-
nější postoj se dochoval z pera vrati-
slavského biskupa Schaffgotsche, 
který roku 1783 vyjádřil své obavy 
v souvislosti s vymizením tohoto in-
stitutu. Vratislavský ordinář připo-
mněl ve své relaci zemským úřední-
kům jeden z důležitých rysů 
kongregační religiozity, který plně 
podporován centrální vídeňskou po-
litikou plynule přešel z barokní epo-
chy do osvícenství. Příprava na čisté, 
nehříšné přijetí Těla Páně a vůbec 
niternost eucharistické úcty byla 
podle biskupa Schaffgotsche oním 
hlavním přínosem mariánských so-
dalit, na který jeho moravští kolego-
vé zapomněli. 

Páteří latinských družin na konci 
18. století byla eucharistická zbož-
nost, jež měla v intelektuálním pro-
středí univerzit a gymnázií prostor 
k plnému rozvinutí a kterou chápal 
osvícenský stát jako jediný seriózní 
typ religiozity. I přes skutečnost, že 
centrálně zaváděná josefinská bratr-
stva ustavičné adorace Nejsvětější 
svátosti se nesetkala s velkým nad-
šením a pochopením širšího okruhu 

věřících, zůstal propracovaný a ově-
řený systém mariánských kongrega-
cí bez povšimnutí.

Odhlédnuto od náboženského ob-
sahu silně prodchnutého jezuitskou 
mariánskou zbožností, upozorňovali 
jednotliví exjezuité rovněž na kázeň-
ské, výchovné a disciplinární účinky 
metodických duchovních exercicií. 
V dopisech se zrcadlí potenciální 
možnost, kterou měl osvícenský stát 
v mariánských kongregacích jakožto 
prostoru pro důslednou nábožen-
skou a mravní výchovu studující 
mládeže. 

S ohledem na náboženské hodnoty 
osvícenského katolicizmu i důraz 
na racionalizaci, byrokratizaci a vý-
kon požadovaný soudobým státním 
systémem se exjezuitské latinské 
družiny jevily jako vhodné prostředí 
pro implementaci výše uvedených 
představ. 

Konečně dokonale fungující admi-
nistrativa mariánských družin, pro-
fesionální správní systém pracující 
s principy poslušnosti, vzájemného 
dohledu a tělesného ukázňování na-
bízely na sklonku 18. století téměř 
zbytnělý disciplinační mechanizmus 
mravně-náboženského typu a mož-
nost jeho dalšího rozvíjení v rámci 
gymnázií a univerzit. I přes tato oče-
kávání však čekal mariánské kongre-
gace osud ostatních náboženských 
bratrstev a jejich oratoře se v květ-
nových dnech roku 1783 uzavřely. 

Zdeněk Orlita
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Kristus jedná nejosobněji
Během jednoho roku vydal olomoucký jezuita Michal Altrichter tři knihy 
podobného zaměření. Všechny jsou plodem duchovního doprovázení, ať 
věřících laiků, nebo řeholníků, kterým se pravidelně věnuje. Otevírá v nich 
mnoho současných témat, která lidé na cestě s Bohem často obtížně řeší. 
V následujícím rozhovoru se s autorem zastavíme u některých z nich.

Michale, jak dlouho tvé knihy vznikaly – jaké období setkávání 
s doprovázenými se za nimi skrývá? A co bylo konečným podně-
tem k jejich vydání?

Kniha o řeholním životě vznikala více než deset let, další dvě knihy vždy 
něco přes rok. Sám sebe nepovažuji za snadno tvořícího. Každou myšlenku 
nosím dlouho v paměti; když ji pak ošatím textem, předělávám ji znovu třeba 
dvacetkrát. A mezitím se samotné sdělení ještě upřesňuje: nejen aby vystihlo 
jednotlivé odstíny, ale aby pro samé zohlednění detailů neztratilo základní 
střed. Texty odpovídají setkávání nejen se studenty, ale s lidmi různých pro-
fesí, napříč celou geografií Čech a Moravy. Podnětem k sepsání bylo jejich
přání mít po ruce ucelený text. 

Knihu, která se věnuje tématům z řeholního života, jsi nazval 
Umění důvěrnosti. Proč považuješ důvěrnost za klíčové slovo ře-
holního života?

Bez důvěrnosti neexistuje vlastní identita. Člověk je bytost vztahová, ať už 
k Bohu, nebo k ostatním lidem. Hovořit o důvěrnosti bezesporu neznamená 
citovou rozplizlost nebo nedostatek rozlišující prozíravosti. Jde spíše o schop-
nost: nebýt upjatým, zotročeným znesvobodňujícími ohledy či neosobní 
maskou. Když se zavedly ke konci 18. století na základě josefinských dekretů
generální semináře, zakázali seminaristům rozjímat a spontánně se sdílet 
o tom, co prožívají. Pak někteří (není se co divit) chodívali hasit žízeň anebo 
nacházeli jiné alternativy. Nemohli totiž rozvinout to, co patří k přirozenosti 
člověka, totiž důvěrnost. Výraz nekonkuruje nezbytnosti „nechodit se vším 
na trh“, ale předpokládá jednoduchou vztahovou věrnost. 

Tím se blížíme k tomu, že jsme stvořeni k Božímu obrazu – nikoli jako ka-
menný monolit, ale jako vnímavá osoba, jež žije s jinou osobou. A nemáme-li 
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živořit, potřebujeme důvěrnost. Kdo argumentuje, že třeba řeholník nepotře-
buje důvěrnost, bude v životě prožívat asi tuze smutnou spiritualitu. A mám 
za to, že text je upotřebitelný též pro neřeholníky. Všichni víme dobře, jak 
obtížné je inspirativní sdílení, a jsme znechuceni, když i sami sebe masíruje-
me frázemi. Kristus s námi jedná vždy co nejdůvěrněji, tedy nejosobněji.

Můžeš prozradit, které osobnosti či duchovní proudy tě zejména 
formovaly při hledání odpovědí na témata z řeholního života?

Nejvíce mě formují určité světecké osobnosti: nejsou to fosilie z jiného svě-
ta. Přebývají-li u Boha, a Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, jsou jim vlast-
ní Boží vlastnosti, jako je sdílení, jinak by u „Boha neobstáli“. V pohledu na 
tyto světce nejde o sebeprojektování, že si je nějak vysním. Jde naopak o od-
halení toho, co mají oni sami pro mne připravené: své texty, zkušenosti, po-
vzbuzení. Nepochybuji, že jsou živí. Tím neříkám, že ke mně „promlouvá celé 
nebe“, ale myslím tím jednotlivé nebeské přátele. Jsou to zejména nerozměl-
něné ignaciánské zdroje. 

Objevil jsem konečně osobnost Františka Borgiáše, třetího jezuitského ge-
nerálního představeného. Smysl pro vznešenost při spoustě malicherných 
každodenností, statečnost při nestandardních úkolech, vděčnost za mlčení 
před Pánem. Mojí oblíbenkyní je po celá léta Jana z Arku. Nebojí se veršů, 
zatímco je svět spíše technicky prozaický, necouvá z toho, co jednou rozpo-
znala, že ji posvěcuje, a je plně ponořena do Božích tajemství, v nichž se učí 
číst konkrétní odpovědi na neřešitelné události dne. 

Z teologických osobností mám rád Rahnerovy texty, neboť odmítají fráze 
a hovoří ke skutečným lidem. Tím neříkám, že vše od Karla Rahnera je pro 

Michal Altrichter: „Bez důvěrnosti 
neexistuje vlastní identita.“

(Foto archiv)
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mne über alles, ale jeho sdělení zůstává hluboce dotekové. Řeknu-li, že mne 
zasahují někteří autoři starodávných teologických traktátů, pak to nezname-
ná, že jsem oslovitelný pouze knižním apoštolátem: chápu je opět jako živě, 
reliéfně se sdělující. Konkrétní moudrá sdělení mi dával otec Špidlík, když 
jsem s ním mohl svobodně o lecčems hovořit.

Zaujalo mě, že vedle témat obvykle spojovaných s řeholním živo-
tem (formace, apoštolát, modlitba atd.) se nezdráháš otevřít i sou-
časná témata, pro něž neexistuje staletá tradice hledání odpovědí. 
Jedním z nich je fenomén mužství a ženství, resp. přátelství. Proč 
myslíš, že je toto téma dnes naléhavé, a v čem?

Jsou samozřejmě také jiná témata a žádné se nemá moc přetěžovat, ale 
přesto vnímám, že neodpovídá duchovní zralosti (zejména) kněze, hovoří-li 
o ženě negativně. Jistý Julián Eymard podotýká, že jako ten, kdo žije eucha-
ristii, nehuláká na lidi, neboť má úctu k těm, kterým se Pán nevýslovně dává; 
podobně také ten, kdo uráží ženu, „fackuje“ svou matku a dělá „dlouhý nos“ 
na Marii. Přátelství nás zbavuje ješitnosti, směšných obranných mechanizmů 
a zajetých ideologických koryt. Tu není řeč o tom, že objímáme celý svět a nu-
ceně se usmíváme, ale že víme o tajemství druhého. Příteli jsme vděční, že 
nám pomáhá, že nás samotné nepřeslechl a že je odlišný od našeho vlastního 
repertoáru. Přátelství nás zbavuje strachu a dává kreativní věrnost pozna-
ným životním zásadám.

Dvě knihy, nazvané Události ze života víry, resp. Události víry, 
nesou podtitul Odpovědi k otázkám. Většinou ale nejde o otázky, 
spíš o mnohdy bolestné postřehy, se kterými si lidé nevědí rady. 
Která dvě, tři témata bys uvedl jako ta, jež ti, kdo za tebou přichá-
zejí, nejvíce řeší? A co z toho pro sebe vyvozuješ?

Všechna ta témata zazněla jako otázky, i když se jejich literární podobě mu-
sela dát jakási transparentní redakční podoba. Myslím, že dvě věci jsou domi-
nantní: (1) jak propojit to, co bylo dřív, s tím, co je dnes; (2) jak nasytit srdce, 
aby nehynulo povrchností. K prvnímu bych řekl, že jde o smysl pro přemostě-
ní, pro syntézu, spojení. Řešení nespočívá ani v potlačení jednoho nebo druhé-
ho, ale ani ne v nějakém slátaném kočkopsovi, že se jednoduše něco vybere 
a druhé přidá. Odpověď vyvstane v důvěrném odposlouchání toho, jak danou 
věc prožívá Pán. Nejde-li o Pána, dopouštíme se umělého konstruktivizmu. 

K druhému bych uvedl, že lidské srdce, střed osobnosti, nepodvedeme žád-
nými sofistickými švindly, ideovými masážemi či líbivými náhražkami.  Začíst
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se do duchovních klasiků, pořádně si „vysedět Pána“ v nepohodlném chrámu, 
požehnat tomu, kdo s námi přes den nesouzní, vykonat něco diskrétně 
smysluplného, je právě to, co umožňuje rychlejší nasměrování k tomu, co je 
každému individuálně vlastní.

Dotýkáš se velmi širokého spektra témat. V první z obou publikací 
mne zaujalo mimo jiné to, že hledáš odpovědi na dilemata ve vzta-
hu věřících k umění a kultuře. Překvapila mne např. tvá snaha 
o smíření postojů mezi „umělci“ a „kýčaři“. Můžeš svůj postoj vy-
světlit?

Jsou umělci, kteří Hospodina a krásu hledají, jiní ji (a domnívají se, že tím 
i Hospodina) dopředu vlastní, aniž by se s životem porvali a zaslechli, že také 
druzí mají svůj podnětný zápas. Proto kýčařem nemusí být zrovna jenom ten, 
kdo nerozezná Beethovena od dechovky, ale také sebejistý vyhodnocovač 
toho, co druhého stálo „tuny“ hodin práce. Dlouhá léta jsem na fakultě učil 
spirituální estetiku a nabyl jsem dojem, že k uměleckému vkusu nepostačí 
(řečeno přeneseně) znalost pěti fází Berniniho života nebo rozeznávání neko-
nečných Haydnových úprav skotských lidových zpěvů. Ale jde o umění 
si k Berninimu přisednout a v Haydnovi trpělivě objevit to, co pro něj samot-
ného bylo životním tématem. 

Tvou knihou též probleskují dilemata vyvěrající z pošramoceného 
vztahu věřících k církvi. Jaký je tvůj postoj ke kategorickým pro-
hlášením typu: protest versus slepá loajalita?

Vše by se mělo rozlišovat v daném konkrétním případě. Protesty jsou 
různé. Když jsem za „komančů“ chodil stávkovat na Václavák coby student 
teologie nebo když jsem si otevřel Aristotela, zatímco si ostatní četli Večerní 
Prahu, byla to forma jakési intelektuální puberty. Jiné je, když začnu žít 
vztahy, které jsem si sám nevybral (o tom je život) a ve kterých musím zo-
hledňovat dispozice a možnosti představených. Učím se tu vyslovovat 
alternativní postoj klidně, v provázanosti s Pánem, bez urážení – třebaže se 
mi to leckdy nedaří. Přijdou události života, kdy se nejedná o malichernosti: 
budu-li Ukrajincem, jdu na Majdan ihned.

A k tématu slepá loajalita: Je užitečné, když se naučím klidné chování 
druhých neposuzovat jako kooperaci se zlem či odsouhlasení zjevného „pre-
vítství“. Avšak ten, kdo čte za všech okolností to, co všichni ostatní, odívá se 
uniformně jak z trendových poutačů, anebo opakuje poučky z regionálních 
kritik o osobnostech doby, je prostě slepě loajální, třebaže se ve svém nasaze-
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ní domnívá, že pranýřuje zlořády doby. Například toho, kdo opakuje nauče-
né věty o užitečnosti sdělovací techniky, přičemž mu fyzický dotek s knihou 
neříká zhola nic, považuji za otroka z „bratrstva ustavičného klanění“. Nemá 
širší zkušenost, ani se nezamýšlí nad efektivitou hlubšího studia. Jsou tedy 
různé formy slepé loajality.

Ve druhé z publikací mě poněkud překvapilo, že se vyjadřuješ 
i k politickým otázkám. Co považuješ za nosné kritérium při řeše-
ní politických dilemat křesťanů (klasicky: koho volit)? Má vůbec 
kněz právo radit v této oblasti?

Politika patří k realitě našeho křesťanského života. Své postoje nemusím 
nikomu vnucovat, ale mám povinnost se nosnými tématy zaobírat. A nepo-
stačí jen četba novin. Je potřebné zaslechnout zkušenost druhých a číst 
klasiky o politických záležitostech. Tím se také učím prohlubovat vlastní 
argumentaci: činit ji lahodnou a nekonfrontační. Kněz by neměl kazatelnu 
zneužívat k ohlašování politického kurzu; je-li však dotázán, měl by uvést 
věcné důvody pro a proti. Pak je namístě, aby byl v osobním rozhovoru 
kompetentní. Ale nesmí ideologizovat či někoho někam naklánět.

Nejde jen o dobu voleb, ale například o postoj k chudobě a majetku. Do-
předu nadržovat někomu jen proto, že nemá peníz, ještě nezaručuje sprave-
dlnost chudého. Ignác z Loyoly má v exerciční knížce rozjímání o rozdělová-
ní almužen: není samozřejmé, že dávám komukoli cokoli. A to je třeba 
záležitost duchovního vedení, a tudíž rozlišení.

Připravil Petr Havlíček SJ

P. Michal Altrichter SJ (nar. 1965) studoval 
teologii v letech 1984–1989 na CMBF 
v Litoměřicích. V roce 1985 vstoupil tajně 
k jezuitům. V letech 1991–1993 studoval 
filozofii v Innsbrucku. Od roku 1993 přednášel 
dějiny filozofie na CMTF UP v Olomouci 
a zároveň působil jako kaplan vysokoškolské 
mládeže. V roce 1996 odešel na další studia 
teologie do Německa. V letech 1997–1999 
studoval teologii v Římě na Papežské 
univerzitě Gregoriana. Od roku 1999 opět 
přednáší na CMTF UP a téhož roku je 

jmenován zástupcem ředitele Centra Aletti v Olomouci. Je předsedou redakční rady 
nakladatelství Refugium. Jeho specializací je teologická antropologie a spiritualita.



22 | Jezuité 1/2014

Studie

 

Kulturní kapitál  jezuitů
Kdybychom chtěli shrnout zkušenost samotných jezuitů v pohledu na 

dodnes ještě ne úplně prostudovanou dějinnou událost i určitou šťastnou 
souhru náhod, které představuje obnovení Tovaryšstva Ježíšova bulou 

Sollicitudo omnium ecclesiarum vydanou papežem Piem VII. dne 7. srpna 
1814, mohli bychom vyslovit tři pojmy: duchovní zkušenost, radost srdce 

a tvořivá věrnost.

Duchovní zkušenost je tvořena účas-
tí člověka na údělu Krista, to jest 
prožíváním všeho lidského Kristo-
vým způsobem, a to prostřednictvím 
Ducha svatého. Jezuité mohli ve 
svém historickém údělu procházet 
pod vedením Boží prozřetelnosti 
vlastním zánikem. Při zrušení svého 
řádu dobře poznali, že jako lidé ne-
můžeme vždy najít přiměřenou 
a uspokojivou odpověď na to, co při-
náší život ve světě. Ale i tehdy, jak 
můžeme poznat v tváři Krista, pra-
vého Boha a skutečného člověka, 
Otec zůstává s člověkem solidární 
a neopouští jej. Nemohli se dokonce 
ani dovolávat svých nesporných zá-
sluh, ani plně pochopit důsledky 
svých omylů a chyb. Vše v konečné 
podobě závisí na Bohu samém. Již 
svým zakladatelem byli jezuité vede-
ni, aby vše, co odvisí od lidské svo-
body a není hříchem, užívali k tomu, 
co při svém rozhodování poznávají 
jako od Boha svěřené, a to aby přijali 

ke službě k větší cti a slávě Boží, 
i kdyby to byla jejich vynucená 
nečinnost. Příslovečná jezuitská 
schopnost nacházet cesty k lidským 
prostředkům, daná lidskou odpo-
vědností vůči vlastní budoucnosti, 
vyústila v poznání, že větší věci při-
cházejí nakonec od Boha samého – 
i tak nepochopitelná věc, jako je po-
slušnost vůči papeži i tehdy, když 
vede k vlastnímu zániku. Poslušnost 
není jen vojenský dril, ale naslou-
chání Bohu v dějinách, které se do-
vršuje až ve staletích, během nichž 
jsme jako křesťané vždy vedeni 
zkouškami vůči lásce Otce, který mi-
luje své děti jako svého Syna.

Radost srdce je takový stav lidské 
existence, který má již nyní, v času 
nehotovosti a čekání, podíl na smě-
řování člověka za Kristem oslave-
ným, jenž se ke každému hlásí jako 
ke svému tělu určenému k oslavě. Je 
to jistý druh důvěrnosti, kterou člo-
věk poznává v církvi jako trvalý stav 
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pochopení Božích záměrů. Radost 
roste tam, kde člověk poznává, jak 
může sám sebe vidět v Bohu a Boha 
ve svém životě. Samozřejmě, že ži-
votní radost je spojena s celoživot-
ním úsilím přijmout z rukou Božích 
vše jako projev milující lásky. Jen 
kdo miluje, může v poslušnosti, kte-
rá ho staví do lidsky nepochopitel-
ných, historicky nebo životně nepři-
jatelných okolností, způsobem, který 
mu ponechává jeho důstojnost 
v očích Božích. Jezuité možná byli 
uchráněni daleko horších věcí, než je 
zrušení instituce nebo prožitek ne-
spravedlnosti. Jak se učíme v Du-
chovních cvičeních, být jedno s Bo-
hem je více než život dlouhý nebo 
krátký, život v bohatství nebo v chu-
době, či život ve cti u lidí nebo v po-
hrdání. Bůh je i v těchto událostech 
„vždy větší“.

Tvořivá věrnost ukazuje na dobro-
tu srdce, inteligenci, praktičnost 
a lidskou dovednost, která dává 
všechno do služby svému poslání, 
protože od Boha všechno pochází 
a k Bohu všechno směřuje. A to ne 
tak, že všechno dělá Bůh, nebo že 
všechno koná člověk. Pro křesťanský 
život je podstatná synergie, to, co 
Bůh a člověk konají společně. To, co 
se odehrálo v osobě Ježíše Krista, co 
je plně Boží a plně lidské. Tvořivá 
věrnost je boholidská činnost, ke 
které se člověk plně nabídne a která 
přetvoří jeho osobu. Člověk je veden 
láskou, aby tvořil krásné věci.

 Nový pohled na historii
Tři významné historické práce uká-
zaly jeden důležitý aspekt, který vi-
díme v komplotu politických mocen-
ských hrátek koncem 18. století, 
ústících do zrušení jezuitského řádu 
roku 1773. Změna náhledu na histo-
rii řádu je nesnadná. V očích převáž-
né části odborné veřejnosti i jezuit-
ských (anti-)příznivců končí rokem 
zrušení řádu éra slavná, opěvovaná 
a obdivovaná (či naopak). To, co ná-
sledovalo, bylo, podle mnohých, sla-
bým odvarem a chudou Popelkou. 
Navíc, ve srovnání se slavnou érou 
barokní minulosti bylo 19. století pro 
badatele nezajímavé. Nízké polemi-
ky nebo lacině postavené agitace je 
nezajímaly. Dizertační práce polské-
ho jezuity Marka Inglota „Tovaryš-
stvo Ježíšovo v carském Rusku (1772 
až 1820)“, publikovaná v roce 1997 
na římské Gregoriáně, podobně jako 
dílo mladé italské badatelky Sabiny 
Pavone „Podivné spojenectví. Tova-
ryšstvo Ježíšovo v Rusku od roku 
1772 až do roku 1820“ (2008, La Sa-
pienza, Řím) spolu s nevydanou di-
zertační prací Jaroslava Šotoly „Zru-
šení jezuitského řádu v Českých 
zemích. Kolektivní biografie bývalé
elity (1773–1800)“, obhájenou na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci roku 2006, ukazují 
něco opačného. Pozoruhodná ob-
novná síla jezuitského kulturního 
kapitálu barokní éry má schopnost 
nejen žít, ale i rozvíjet se a předávat 
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dále. Námaha věnovaná systematic-
kému studiu a poznávání byla pro je-
zuitskou formaci příznačná a počát-
kem novověku dostala institucionální 
podobu v jezuitském školství. V prů-
běhu 19. století byli jezuité oslovová-
ni i z jiného důvodu. V duchovních 
cvičeních začaly obnovné síly katolí-
ků hledat prostředek, jak čelit seku-
larizačním tendencím, které se po 
celé Evropě rozšiřovaly spolu s ex-
panzí francouzských vojsk na počát-
ku 19. století.

Dominance státu
Další trvání jezuitského řádu bylo 
zakódováno již v samotném breve 
papeže Klimenta XIV. Dominus ac 
Redemptor noster: rušení řádu bylo 
svěřeno autoritě biskupa daného 
místa tím, že ho měl sám vyhlásit. 
V raně novověké, předsekulární Ev-
ropě však byla papežova moc rozho-
dovat podvázána nárokem světské 
autority spolurozhodovat i ve věcech 
náboženských. Jezuité proto hledali 
v té či oné zemi možné provizorní ře-
šení, jak se s danou situací vypořá-
dat. V rakouské monarchii předchá-
zelo zrušení řádu josefinským
reformám v oblasti církevní správy. 
Vliv samotných jezuitů ve školství 
byl již delší dobu potlačován ze 
strany habsburských úřadů. Proto 
nepřekvapí charakter zápisu z diária 
brněnské koleje z 1. září 1773: „Ve 
škole poslední cvičení. Po první ho-
dině se nám doneslo, že bylo pape-
žem vyhlášeno breve, kterým byl ce-

lý řád Tovaryšstva Ježíšova potlačen; 
bylo nám nařízeno pro zachování 
naší cti nenaříkat.“ (Šotola, s. 134) 
Tehdejší provinciál České provincie 
Tovaryšstva Ježíšova ve svém oběž-
níku, v němž referuje o papežském 
breve, říká, že se jezuité ke zrušení 
řádu nemusí vyjadřovat nijak, „ani 
slovem, ani písmem, doma, ani ve-
řejně, aby z jakéhokoli důvodu ne-
haněli ani náměstka Kristova, ani ja-
kékoli panovníky“ (Šotola, s. 135). 
Úřední výkon rušení jednotlivých 
kolejí doprovázel prodej vybavení ko-
leje, který často připomínal spíše 
plundrování. Propuštění jezuitů z ko-
lejí bylo spojeno s velmi chabým ži-
votním zabezpečením. Již z prosté-
ho zjištění, jak rozdílně se chovali 
členové vídeňské dvorské komise 
a místních zemských či městských 
úřadů, lze vyvodit, že jezuité sami se 
setkávali s velkorysostí a vstřícností 
ze strany místních úředníků. Jejich 
náklonnost v mnoha případech vedla 
k tomu, že zaopatření starších členů 
řádu nebo působení exjezuitů ve vý-
chovných institucích byly umožněny 
způsobem, který v jiných zemích ra-
kouské monarchie možný nebyl. 
Prohloubila se tendence k dominan-
ci státního aparátu v životě církve. 
Církevní cenzura a vzdělávání ne-
přecházely z rukou jezuitů do rukou 
biskupů, nýbrž státního aparátu. 
Stát v této chvíli strhl veškerou exe-
kutivní moc na sebe, jak ve své práci 
podrobně ukazuje Šotola.
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Ruské zkušenosti
Po dělení Polska v letech 1772–1795 
nastala nová situace v Rusku. Téměř 
milión katolíků s 201 jezuity se stalo 
obyvateli doposud pravoslavného 
státu. Z Pruska pocházející carevna 
Kateřina II. k pravoslaví konverto-
vala v roce 1762 z luteránství. Poté, 
co bez svolení Říma zřídila v Petro-
hradě katolické biskupství, rozhodla 
se podřídit pod svoji jurisdikci i prá-
vě zrušené jezuity, kteří se nacházeli 
na jejím území. Její motivy nejsou 
ani dnes příliš jasné, pro jezuity to 
však nová zkušenost nebyla. Ve svém 
životě a poslání se často opírali spíše 
o dobré vztahy s laickým světem než 
o místní hierarchii. Původně jasně 
centralizovaná jezuitská organizace 
se postupně změnila v řadu silných 
regionálních center s vazbou na 
místní situaci. 

Vzhledem k tomu, že  papežské vy-
hlášení nebylo účinné bez státního 
schválení, stalo se pravoslavné Rus-
ko místem, které jezuitům otevřelo 
své dveře. Carevna zakázala vilnius-
kému biskupovi Ignáci Massalské-
mu zveřejnit papežské breve o zruše-
ní Tovaryšstva. Biskup napsal dne 
19. září 1773 všem představeným do-
pis, ve kterém je pod poslušností za-
vázal, že musí pokračovat ve své čin-
nosti až do té doby, než bude oficiálně
zveřejněno zrušení řádu. K tomu 
později nikdy nedošlo. Naopak, na 
žádost cara Pavla I. potvrdil papež 
Pius VII. svým breve Catholicae fidei

(7. dubna 1801) legitimitu Tovaryš-
stva v Rusku, a tím i nově zvoleného 
generálního představeného P. Gab-
riela Grubera SJ (10. října 1802). 
V roce 1803 se angličtí a o něco poz-
ději i američtí exjezuité připojovali 
k Ruské provincii. Mnozí mladí muži 
ze západní a střední Evropy vstupo-
vali do Tovaryšstva přímo v Rusku, 
mezi nimi i pozdější generální před-
stavený Jan Filip Roothaan (1785 
až 1853, generálním představeným 
v letech 1829–1853). 

Ruské zkušenosti se hluboce ve-
psaly do vznikajícího obnoveného 
Tovaryšstva. Nositeli ideje kontinui-
ty byli jezuité, kteří vstoupili do To-
varyšstva na Bílé Rusi a kteří byli 
vychováni jezuity formovanými 
v Tovaryšstvu ještě před jeho zruše-
ním (např. Jakob a Andreas Pierlin-
gové SJ, Johanes Ev. Mayer SJ, 
Franz X. Asum SJ, Petrus Jakobs SJ, 
Petrus Lange SJ, Friedrich Krupski 
SJ a Franz S. Scherer SJ). Je prav-
dou, že tamní komunita jezuitů se 
stala místem postupné internacio-
nalizace jezuitské přítomnosti ve 
chvíli, kdy ruská společnost hledala 
novou podobu svého spirituálního 
a náboženského zakotvení. A tak je-
zuité až do svého vypuzení z Ruska 
v roce 1820 sehráli důležitou roli při 
postupné obnově řádu. 

Pavel Ambros SJ
Pokračování v příštím čísle
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Ignác a muslimové
I když se to může zdát na první pohled zvláštní, v životě sv. Ignáce z Loyoly, 

zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, najdeme mnoho spojitostí s muslimy. 
V následujícím textu uvádíme několik příkladů.

Počátkem září roku 1523 přišla sku-
pina křesťanských poutníků, kteří se 
krátce předtím vylodili v přístavu 
Jaffa (dnešní Tel Aviv), na dohled 
Osmany ovládaného Jeruzaléma. 
Mezi těmito poutníky byl také Iñigo 
López de Loyola, kulhající baskický 
voják, který se stal kajícníkem. Před 
více než dvěma lety, v květnu 1521, 
byl těžce zraněn v bitvě u Pamplony. 
Když se na rodinném sídle zotavo-
val, toužil tento dosud spíše vlažný 
katolík po četbě pozdně středově-
kých rytířských románů, které dříve 
rozněcovaly jeho fantazii. Ale na hra-
dě v Loyole měl k dispozici jen dvě 
knihy: Život Krista a sbírku životů 
svatých. Četba těchto dvou knih 
změnila Ignácův život, protože v něm 
probudila touhu vyměnit životní 
dráhu odvážného rytíře za život ka-
jícného poutníka a vydat se „bos do 
Jeruzaléma“ (Autobiografie sv. Igná-
ce neboli Poutník, § 8; dále jen P).

Dva muži na mezcích
Po několikaměsíční rekonvalescenci 
v Loyole opustil Ignác Baskicko a na 
mezku se vydal směrem na jih a pak 

na východ do Katalánska a ke klášte-
ru Montserrat. Cestou se k Ignácovi 
náhodou přidružil jiný muž jedoucí 
na mezku, a ukázalo se, že je to Maur; 
takto byli tehdy označováni španěl-
ští muslimové. Až do smrti krále Fer-
dinanda v roce 1516 byli mudéjares 
(zdomácnělí muslimové, kteří po re-
konquistě dál žili ve Španělsku) 
v Aragonii tolerováni. To však nemě-
lo trvat dlouho. Roku 1525, za Ferdi-
nandova vnuka Karla I. Španělského 
(pozdějšího císaře Svaté říše římské 
Karla V.), začalo násilné obracení 
muslimů. Ignác se s Maurem setkal 
pravděpodobně v roce 1522, když po 
cestě do Katalánska procházel Ara-
gonií. Maur se vystavil obrovskému 
riziku, když se ke své náboženské 
příslušnosti přiznal před neznámým 
baskickým rytířem. V Baskicku byli 
totiž muslimové násilně obráceni na 
křesťanství již roku 1516.

Ignác podává své setkání s Mau-
rem jako exemplární příhodu, „aby 
bylo jasnější, jak Bůh jednal s touto 
duší, která byla ještě slepá, třebaže 
velice toužila sloužit mu podle svého 
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nejlepšího uznání“ (P 14). Ignác se 
ihned dal do rozhovoru s tímto mus-
limským pocestným. Během řeči 
zjistil, že také muslimové uctívají 
Marii, Ježíšovu Matku, jako pannu, 
avšak jeho muslimský společník po-
píral, že Maria zůstala pannou i po 
Ježíšově narození. Ignác, který se si-
ce nedávno stal zbožným člověkem, 
avšak stále ještě byl také vojákem 
proniknutým ideály rekonquisty, 
považoval maurův teologický názor 
za urážku Ježíšovy Matky.

„Toto mínění mu poutník nebyl 
schopen vyvrátit, ať se snažil sebeví-
ce. Maur potom velice rychle pokra-
čoval v cestě, až mu zmizel z očí; on 
zůstal zamyšlený díky tomu, co se 
mu s Maurem přihodilo. Začal v duši 
pociťovat nespokojenost, protože se 
mu zdálo, že nekonal svou povin-
nost, a zároveň cítil nevoli vůči Mau-
rovi, protože se mu zdálo, že jednal 
špatně, když dovolil, aby Maur říkal 
o Panně Marii takové věci, a že je po-
vinen ujmout se její cti. A tehdy za-
toužil vyhledat toho Maura a mužně 
si to s ním vyřídit za to, co řekl, 
a když dlouho bojoval s těmi přání-
mi, začal nakonec pochybovat a ne-
věděl, co je povinen udělat.“ (P 15)

Zmatený a dosud nezralý Ignác ne-
věděl, jak se má k muslimovi zacho-
vat, a rozhodnutí, zda má Maura 
pronásledovat či ne, přenechal mule, 
kterou nechal s uvolněnou uzdou jít 
až k rozcestí. „A pokud se dá mula 
cestou k městečku, vyhledá Maura 

a mužně si to s ním vyřídí; pokud 
ovšem nepůjde směrem k městečku, 
ale po královské silnici, nechá to být.“ 
(P 16) Když Ignác po třiceti letech 
vzpomínal na tento způsob rozhodo-
vání, s jistým ulehčením poznamenal: 
„Bůh to zařídil tak, že (…) mula se pře-
ce jenom dala královskou silnicí a ces-
ty k městečku si nevšímala.“ (P 16)

Ignáce můžeme pochopit jen teh-
dy, když si uvědomíme, že se narodil 
v době závěrečných bojů o opětné 
ovládnutí Granady, poslední bašty 
muslimů v Andalusii. Rekonquista, 
boj o osvobození Španělska ze stale-
té muslimské nadvlády, poznamena-
la myšlení každého španělského 
křesťana oné doby i několika násle-
dujících generací. V tomto kontextu 
je zajímavé, že Ignác svoji reakci na 
setkání s Maurem v roce 1522 uvádí 
jako příklad toho, že byl „duší, která 
byla ještě slepá, třebaže velice touži-
la sloužit mu [tj. Bohu] podle svého 
nejlepšího uznání“ (P 14).

Ignác v Manrese
Nehledě na pozdější odmítnutí svých 
nezralých a nepřátelských pocitů vůči 
muslimům při cestě na Montserrat byl 
Ignác nepochybně prodchnut atmo-
sférou období po rekonquistě ve Špa-
nělsku. Jak se projevily jeho kulturní 
sklony jako syna své doby? Vzhledem 
k významu zkušeností, které Ignác 
udělal v roce 1522 v Manrese, můžeme 
na mnohem pozdějším konečném tex-
tu Duchovních cvičení, který krystali-
zoval již od pobytu v Manrese, vidět, 
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jak silná stále ještě byla představa 
rekonquisty v tomto bývalém rytí-
ři. Je však třeba poznamenat, že ob-
raz rekonquisty se v mnohém změnil, 
zduchovněl. Bitva, kterou si Ignác před-
stavoval, nebylo znovudobytí křesťan-
ských zemí na muslimských  okupan-
tech, ale vnitřní boj, jehož historickým 
a kulturním předobrazem byla ideali-
zovaná představa křižáckých tažení.

Ve cvičení, které je přechodem 
z prvního do druhého týdne Duchov-
ních cvičení a obvykle se nazývá „Pro-
volání krále“ (Duchovní cvičení, 
§ 91; dále jen DC), uvádí Ignác pří-
klad pozemského krále z křižáckých 
tažení, který působí téměř jako něja-
ký císař Svaté říše římské; je to „po-
zemský král, Bohem, naším Pánem 
vyvolený, jehož poslouchají a jemuž 
vzdávají úctu všechna knížata a všich-
ni křesťané“ (DC 92). Na rozdíl od 
většiny císařů Svaté říše římské svo-
lává Ignácův ideální král své rytíře 
na bitevní pole, na kterém sám pod-
stupuje stejná nebezpečí jako jeho 
vojáci.

Ignác a Jeruzalém
O dvanáct let později, před koncem 
svých studií v Paříži, slíbili Ignác 
a jeho první druhové, že uskuteční 
to, co Ignác vykonal po roce svého 
duchovního zápasu v Manrese: pouť 
do Jeruzaléma. (i) Co Ignác dělal při 
svém prvním pobytu v Jeruzalémě 
roku 1523? (ii) Co tam chtěli dělat 
Ignác a jeho druhové po slibu na 
Montmartru?

(i) 1523
První skutečnost, kterou je nutno 
vzít v potaz, pokud jde o Ignácovu 
pouť do Jeruzaléma v roce 1523, je 
její krátké trvání. Ignác a jeho spolu-
poutníci přistáli v Jaffě 31. srpna 
1523. V Jeruzalémě strávili asi tři 
týdny a 23. září se ze Svatého města 
vydali do Jaffy, odkud 3. října odplu-
li na Kypr.

Počátkem 16. století se vytvořilo 
napětí mezi Osmanskou říší a evrop-
skými křesťanskými mocnostmi, ob-
zvláště vídeňskými Habsburky, Be-
nátskou republikou a Papežským 
státem. Roku 1517 dobyl sultán Se-
lim I. Krutý Egypt a uzurpoval si teh-
dy hodnost kalifa – titul, jaký si do-
sud žádný sultán nenárokoval. Po 
Selimově smrti roku 1520 začal svou 
dlouhou vládu jeho syn, mocný Su-
lejman I. Nádherný (1520–1566). 
Bezprostředně předtím, než se Ignác 
vydal na pouť do Jeruzaléma, dopro-
vázel sultán Sulejman osobně své ví-
tězné vojsko při dobytí Bělehradu 
(1521) a Rhodu (1522). Na poslední 
událost Ignác naráží, když pozname-
nává, že „ačkoliv toho roku přišlo 
mnoho jeruzalémských poutníků, 
většina se jich vrátila domů po zprá-
vě o nové ráně, která dopadla na 
křesťanstvo, totiž o dobytí Rhodu“ 
(P 43). Krátké trvání Ignácovy poutě 
a napětí, na které se naráží v jeho 
zprávě, byly z velké části způsobeny 
těmito vnějšími okolnostmi.
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Ignác chtěl zůstat v Jeruzalémě 
déle a pokoušel se přemluvit františ-
kánské strážce svatých míst, aby mu 
dovolili prodloužit jeho třítýdenní 
pouť v Jeruzalémě. „Pevně si předse-
vzal zůstat v Jeruzalémě a stále cho-
dit na ona svatá místa; a kromě to-
hoto zbožného úmyslu si také 
předsevzal, že bude pomáhat duším. 
Za tím účelem měl s sebou doporu-
čující listy pro kvardiána. Dal mu je 
a řekl mu o svém úmyslu: že tam 
hodlá ze zbožnosti zůstat. Neřekl mu 
však, že chce pomáhat duším, proto-
že toto neříkal nikomu, zatímco 
o svém úmyslu zůstat už mnohokrát 
veřejně mluvil.“ (P 45)

Někteří se domnívali, že „pomáhat 
duším“ pro Ignáce v roce 1523 zna-
menalo touhu evangelizovat mus-
limskou většinu v Jeruzalémě. To by 
také mohlo být důvodem, proč fran-
tiškáni nechtěli, aby tam Ignác, sa-
motářský asketik s těžko definova-
telnými náboženskými motivacemi, 
zůstal. Ignácův vlastní životopis se 
však o takovém zvláštním úmyslu 
nezmiňuje. Františkánský provinciál 
Ignácovu žádost odmítl pro dřívější 
špatné zkušenosti s takovými pout-
níky: „Neboť mnoho poutníků prý 
mělo stejné přání, ale jeden padl do 
zajetí, jiný umřel – a řád je pak povi-
nen zajatce vykoupit.“ (P 46)

Ještě večer před svým odjezdem 
Ignác „zatoužil zajít si (…) ještě jed-
nou na horu Olivetskou“ (P 47). Sva-
tyně na Olivetské hoře, kterou chtěl 

Ignác znovu navštívit, byla původně 
byzantský kostel Nanebevstoupení 
Páně, který byl později přestavěn na 
muslimskou mešitu, a tak měl připo-
mínat to, co muslimové považují za 
Ježíšovo nanebevstoupení, jeho útěk 
před smrtí na kříži (Korán 4,157 
až 158). Uvnitř budovy je na podlaze 
kámen, na němž jsou vidět šlépěje, 
které údajně zanechal Ježíš při svém 
nanebevstoupení. Tuto svatyni chtěl 
Ignác před svým odjezdem ještě jed-
nou spatřit.

Stejně jako líčení Ignácovy touhy 
zabít Maura pro jeho názory na Ma-
riino panenství, tak i tento příběh 
má ukazovat Ignácovu náboženskou 
naivitu v období po jeho obrácení, 
ale ještě před teologickými studiemi. 
Když františkáni zjistili, že poutník 
večer před plánovaným odjezdem 
zmizel, poslali jednoho ze sloužících, 
aby ho našel a přivedl zpět do klášte-
ra. Sluha, „křesťan opásanec“ (jako-
bita), svůj úkol provedl dosti tvrdě. 
Ignác, který byl vždy, i v takové ne-
příjemné a ponižující situaci, citlivý 
na Boží milost, se bez odporu nechal 
jako zajatec přivést nazpět a přitom 
„zdálo se mu, že vidí Krista stále nad 
sebou“ (P 48).

(ii) 1532–1537
O šest let později přišel Ignác na stu-
dia do Paříže. Tam kolem sebe shro-
máždil šest druhů, se kterými 15. srp-
na 1534 na Montmartru složil slib, že 
vytvoří společenství jako apoštolští 
druhové nebo alespoň jako spolu-
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poutníci do Jeruzaléma. Text slibů 
z Montmartru se nezachoval. Ignác 
zdůrazňuje jeden nebo možná dva 
body z toho, co onoho dne slíbili. 
„V té době byli již všichni rozhodnu-
ti, že odejdou do Benátek a do Jeru-
zaléma a obětují život ve prospěch 
duší.“ (P 85) Stanovili si rok na to, 
aby hledali příležitost k cestě do Je-
ruzaléma, ale zdá se, že již v Paříži 
nahlédli, že – s ohledem na dřívější 
zkušenosti sv. Ignáce s pobytem 
v Jeruzalémě a na přetrvávající na-
pjaté vztahy mezi Osmanskou říší 
a křesťanskými evropskými moc-
nostmi – svůj plán možná nebudou 
moci uskutečnit. Proto ještě v Paříži 
Ignác a jeho druhové vymysleli ná-
hradní plán. „Pokud nebudou mít 
dovoleno zůstat v Jeruzalémě, vrátí 
se do Říma a požádají Kristova ná-
městka, aby je rozmístil, kde to pod-
le něj bude nejvíce ke slávě Boží 
a k užitku duší.“ (P 85)

Často se tvrdí, že Ignác a jeho prv-
ní druhové měli v úmyslu evangeli-
zovat muslimy v Jeruzalémě. Juan 
de Polanco, Ignácův sekretář od ro-
ku 1547 až do Ignácovy smrti roku 
1556, uvádí, že Ignác a jeho první 
druhové plánovali „putovat do Jeru-
zaléma a tam, bude-li to možné, ká-
zat nevěřícím nebo mezi nimi položit 
život za víru v Ježíše Krista“ (cit. dle 
Candida de Dalmases). Když Polan-
co hovoří o „nevěřících“, jedná se 
nutně o muslimy? Ignác používal vý-
razu „nevěřící“ pro všechny nekato-

lické křesťany a muslimy obvykle 
nazýval Turci. Ve Formuli institutu 
z roku 1540 se píše, že jezuitští pro-
fesové jsou vázáni zvláštním slibem, 
„takže cokoliv nynější papež nebo 
i další římští velekněží té které doby 
nařídí v zájmu služby duším a šíření 
víry, a když nás budou chtít poslat 
do kterékoliv krajiny, jsme povinni, 
pokud je na nás, ihned to splnit bez 
reptání a výmluv, a to ať už nás 
pošlou k Turkům nebo jiným nevěří-
cím, nebo do krajin Indie, nebo k he-
retikům, schizmatikům, nebo i kam-
koliv k věřícím“ (Formule institutu, 
1540, § 3).

Ignácův apoštolský zájem o křes-
ťany v Osmanské říši, kteří nebyli ve 

Rozhodnutí, zda Maura pronásledovat a zabít pro 
urážku Panny Marie, přenechal Ignác své mule. A „Bůh 
to zařídil tak, že mula si cesty k městečku nevšímala“.
(Foto archiv)
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společenství s Římem, stejně jako 
i o ostatní křesťany mimo Evropu, 
bylo téma trvale přítomné v celém 
jeho životě.

Jeho osobní zájem o Etiopii byl za-
měřen na možnost přivedení této 
křesťansko-monofyzitské říše k jed-
notě s Římem a na podporu taměj-
ších křesťanů v boji s muslimy, usi-
lujícími o vládu nad Africkým rohem. 
V 50. letech se na tuto misii chtěl vy-
dat sám Ignác, avšak povinnosti ge-
nerálního představeného, stejně ja-
ko jeho věk a zhoršující se zdravotní 
stav, mu v tom zabránily. Jezuitům, 
které poslal do Etiopie, radil, aby 
k článkům víry etiopských křesťanů, 
které odporující normám, přistupo-
vali vlídně; ale když tam jezuité 
(krátce po Ignácově smrti) dorazili, 
ne vždy se jim podařilo této rady 
uposlechnout. 

Mezi věřící i nevěřící
Domnívám se, že Ignác nemyslel na 
možnost evangelizační misie mezi 
muslimy ani v Jeruzalémě, ani v ja-
kékoliv jiné části Blízkého východu 
či Afriky. V deváté části Konstitucí 
Ignác píše, že generální představený 
jezuity „může posílat mezi věřící 
i nevěřící, kde žijí nějací křesťané, 
a v naléhavých případech nebo po-
třebách, i kdyby tam žádní věřící ne-
byli. Ovšem toto se musí dít s dů-
kladnou předcházející rozvahou“ 
(Konstituce č. 750). Mnozí Ignácovi 
nástupci v úloze generálního před-
staveného – Laynez (1556–1565), 

Borgia (1565–1572) a Acquaviva 
(1581–1615) – v této tradici pokračo-
vali a nabádali jezuity, aby nevyvolá-
vali žádné svárlivé diskuze s musli-
my a aby se místo toho soustředili na 
službu křesťanům v oněch konči-
nách. František Xaverský, který svo-
ji misijní činnost započal mezi pra-
málo informovanými křesťany 
v Indii, svůj apoštolát nakonec rozší-
řil na oblasti, kde nebyli vůbec žádní 
domorodí křesťané, na východoasij-
ské ostrovy a Japonsko. Tento apoš-
tolát Františka Xaverského mohl Ig-
náce a jeho následovníky ve funkci 
generálního představeného přesvěd-
čit o tom, že mají posílat jezuity i do 
oblastí, kde víra nebyla dosud nikdy 
zvěstována. To však nebyl původní 
Ignácův úmysl. Ignác měl mnohem 
více starost o lidi, jako byl jakobita 
(„křesťan opásanec“), sluha františ-
kánské kustodie, který ho poslední 
večer v Jeruzalémě zajal a dopravil 
zpět do františkánského kláštera. 

Tento Ignácův zájem platí pro prá-
ci jezuitů v muslimy ovládaných čás-
tech světa dodnes. „Kristův náměs-
tek“ se vícekrát rozhodl poslat jezuity 
tam, „kde to podle něj bude nejvíce 
ke slávě Boží a k užitku duší“ (srov. 
P 85), do nejrůznějších částí světa, 
ať už „mezi Turky nebo jakékoliv jiné 
nevěřící“ (srov. Formule institutu, 
1540, § 3).

Patrick J. Ryan SJ
Z ročenky Jesuiten 2013 přeložil a doplnil 

Josef Loub
Redakčně upraveno
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Otec druhého Tovaryšstva
Roku 1829 byl novým generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova zvolen 
původem holandský jezuita Jan Filip Roothaan. Díky jeho důrazu na ústřední 

význam Konstitucí a Duchovních cvičení při novém utváření řádu po jeho 
obnovení roku 1814 byla v tomto „druhém“ Tovaryšstvu zachována jednota 

a duch „prvního“ Tovaryšstva. V období Roothaanova generalátu jezuité 
navázali na svá apoštolská díla z období před zrušením řádu roku 1773, 

rozšířili se po celém světě a jejich počet přesáhl pět tisíc.

Jan Filip Roothaan se narodil 23. lis-
topadu 1785 v Amsterodamu. Již od 
dětství navštěvoval kostel Krijtberg, 
při kterém působila skupina kněží 
pocházejících ze zrušeného Tovaryš-
stva Ježíšova. Duchovním otcem 
mladého Roothaana se stal bývalý 
jezuita P. Adam Beckers, který mu 
také dal základy dobrého vzdělání. 
Když Roothaan s vynikajícím pro-
spěchem ukončil střední školu, na 
které ovládnul latinu a řečtinu, za-
psal se na amsterodamské Athenae-
um illustre, kde pokračoval studiem 
filozofie a hebrejštiny.

Od P. Beckerse, který byl znovu 
přijat do Tovaryšstva, se Roothaan 
dozvěděl, že jezuité stále existují 
v Rusku, kde působení jezuitského 
řádu schválil roku 1801 papež Pius 
VII. Roothaan proto změnil svůj 
úmysl stát se diecézním knězem 
a rozhodl se vstoupit do Tovaryš-
stva; stalo se tak 30. června 1804. 

Jezuitské formace se mu dostalo 
v noviciátě v Dunaburgu (dnešní Lo-
tyšsko), a to společně s dalšími šede-
sáti mladými muži, kteří pocházeli 
z různých zemí: z Polska, Ruska, Lit-
vy, Belgie, Itálie a Holandska. Vedle 
rodné holandštiny Roothaan ovládal 
řečtinu, hebrejštinu, latinu a fran-
couzštinu; v noviciátě se naučil také 
polsky. V letech 1806–1809 Root-
haan vyučoval na jezuitském gymná-
ziu v Dunaburgu. Pak studoval filo-
zofii a teologii na jezuitské koleji
v Polotsku. Joseph Pierling, jeden 
z jeho spolubratrů, Roothaana popi-
suje takto: „Roothaan byl mladý muž 
vynikající ve všech ohledech, což ho 
předurčilo k tomu, aby se jednoho 
dne stal generálním představeným 
Tovaryšstva a jeho druhým zaklada-
telem, neboť zachováváním Konsti-
tucí a podporou ignaciánské spiritu-
ality dal obnovenému řádu nový 
apoštolský a duchovní impulz.“
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Na kněze byl Roothaan vysvěcen 
25. ledna 1812. Pak působil v kole-
jích v Pusze (dnešní Lotyšsko), kde 
vyučoval jezuitské scholastiky latině 
a řečtině, a v Orsze, kde kázal a vě-
noval se pastoračním aktivitám. Po 
vyhnání jezuitů z Ruska carem Ale-
xandrem I. roku 1820 odešel se sku-
pinou scholastiků do Brigu v jižním 
Švýcarsku, kde opět vyučoval mladé 
jezuity rétorice a klasickým jazykům. 
Naučil se také německy, aby se mohl 
věnovat pastorační a misijní činnos-
ti. Z Brigu byl po třech letech poslán 
do Turína, aby se stal rektorem tam-
ní nově zřízené koleje. Opět byl scho-
pen přizpůsobit se novému prostře-
dí, stejně jako tomu bylo i ve všech 
dalších místech, kde působil; naučil 

se nový jazyk a proniknul do nové 
kultury. V Turíně musel Roothaan 
čelit zvratům způsobeným protijezu-
itskou propagandou, rozšířenou po 
celé Evropě. I přes hanobení řádu 
počet studentů během šesti let jeho 
působení značně stoupl: ze třiceti 
v roce 1823 až na dvě stě v roce 1829, 
kdy byl Roothaan jmenován vicepro-
vinciálem Itálie.

Dál věrně sloužit věčnému Králi
Po obnovení řádu papežem Piem 
VII. 7. srpna 1814 se jedním z nej-
dynamičtějších a nejvýznamnějších 
generálních představených řádu stal 
právě Roothaan, kterého někteří je-
ho současníci i pozdější historikové 
nazývají druhým zakladatelem To-
varyšstva. Roothaanovým předchůd-
cem byl v letech 1820–1829 Luigi 
Fortis. Za jeho generalátu papež Lev 
XII. potvrdil privilegia řádu, a tím 
byla zajištěna jeho historická konti-
nuita s prvním Tovaryšstvem před 
rokem 1773. Počet členů vzrostl ze 
zhruba 1300 jezuitů v roce 1820 na 
2100 v roce 1829. Po Fortisově smrti 
zvolila 9. července 1829 22. generál-
ní kongregace nejvyšším představe-
ným řádu Roothaana. V době zvole-
ní 21. generálním představeným měl 
Roothaan 43 let; svůj úřad vykoná-
val až do své smrti 8. května 1853. 
Oněch 24 let jeho generalátu mělo 
rozhodující vliv na další vývoj obno-
veného Tovaryšstva.

Od samého počátku Roothaan vy-
bízel ke studiu a dodržování Konsti-

Jan Filip Roothaan, generální představený Tovaryšstva 
Ježíšova v letech  1829–1853

(Foto archiv)
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tucí, aby byla zachována jednota 
a duch těla Tovaryšstva. Všechny je-
zuity vyzýval, aby v plnosti žili své 
povolání sloužit věčnému Králi a aby 
mu zůstávali věrní navzdory všem 
útrapám a pronásledováním, které 
se v Evropě vzedmuly proti katolické 
církvi a proti právě obnovenému řá-
du. Jedna z Roothaanových šesti ex-
hortací, kterými se obrací na celé To-
varyšstvo, hovoří právě O lásce 
k Tovaryšstvu a k našemu Institutu 
(De amore Societatis et Instituti 
nostri, 1830). Ve formaci a v životě 
jezuitů Roothaan kladl na ústřední 
místo Duchovní cvičení, která pro 
něj byla klíčem k obnově Tovaryš-
stva. Nechal pořídit jejich nový pře-
klad ze staré španělštiny do latiny 
a opatřil je úvodem a komentářem. 
Roku 1834 Tovaryšstvu adresoval 
další z exhortací, tentokrát O studiu 
a používání Duchovních cvičení sv. 

Ignáce (De spiritualium Exercitio-
rum S. P. N. studio et usu).

V apoštolské činnosti řádu Root-
haan věnoval velkou pozornost škol-
ství. V roce 1832 nechal pořídit nové 
vydání studijního řádu jezuitského 
školství Ratio Studiorum, který do 
teologických osnov zahrnul církevní 
dějiny a církevní právo. U filozofic-
kých studií byla posílena úloha ma-
tematiky, fyziky a chemie. Humanit-
ní obory byly obohaceny o geografii
a historii a větší důraz byl položen na 
národní jazyky. Roothaan pomáhal 
také při zakládání několika význam-
ných jezuitských škol ve Spojených 
státech, např. Fordhamské univerzi-
ty v New Yorku či jezuitské univerzi-
ty v Saint Louis. 

Roothaan rovněž výrazně podpo-
roval misijní duch řádu. Roku 1833 
sepsal exhortaci O vzbuzování a pod-
porování touhy po zahraničních mi-

Chrám  Il Gesù 
v Římě, mateřský 

kostel jezuitského 
řádu, je místem 

posledního 
odpočinku otce 

Jana Filipa 
Roothaana

(Foto archiv)
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siích (De missionum exterarum de-
siderio excitando et fovendo), ve 
které spolubratry povzbuzoval, ať se 
nabídnou k misijnímu působení v ci-
zině, zejména v zámoří. Jeho výzva 
se setkala s ohlasem a na konci jeho 
generalátu již byli jezuité přítomni 
v Severní a Jižní Americe, Asii, Afri-
ce a Austrálii. Dále Roothaan podpo-
roval také lidové misie a apoštolát 
modlitby, jenž roku 1844 založil 
francouzský jezuita František Xaver 
Gautrelet. 

Navzdory všem zvratům osudu
Roothaan musel přihlížet vypověze-
ní jezuitů z mnoha zemí v Evropě 
a Jižní Americe. V Itálii byl roku 
1848 během revolučních bojů za 
sjednocení Itálie donucen sám opus-
tit Řím. Vyhnanství využil jako příle-
žitosti k tomu, aby se osobně setkal 
s jezuity v dalších zemích, ve Fran-
cii, v Belgii, Nizozemsku, Anglii a Ir-
sku, a aby poznal jejich pastorační 
a intelektuální službu a apoštolská 
díla.

Uprostřed veškeré nepřízně, se 
kterou se Tovaryšstvo setkávalo, po-
vzbuzoval Roothaan své spolubrat-
ry, aby prožívali utrpení Kristovo 
tak, jak to předepisuje sv. Ignác ve 
třetím týdnu Duchovních cvičení, 
a aby neúnavně pracovali pro větší 
slávu Boží ve školách a v pastoraci. 
Navzdory všem zvratům osudu za je-
ho generalátu značně stoupl počet 
jezuitů – z 2137 na 5209. Počet kněží 
vzrostl ze 727 na 2429; počet scho-

lastiků ze 777 na 1365 a počet bratrů 
z 633 na 1415. Počet škol, kterých 
v roce 1844 bylo 50, se během deseti 
let zdvojnásobil. Počet jezuitů v zá-
moří, kterých v roce 1829 bylo 119, 
již v roce 1853 vzrostl na 1014.

Dílo otce generála Roothaana při-
spělo k novému růstu Tovaryšstva 
uprostřed nejistot 19. století. Tento 
růst umožnil Roothaanův způsob ve-
dení a jeho vyzývání k tomu, aby je-
zuité plně žili ducha Konstitucí a Du-
chovních cvičení. Díky Roothaanovu 
trvání na ústředním významu Du-
chovních cvičení a na vzdělávací 
a misijní činnosti řádu jezuité plynu-
le navázali na díla, kterým se věno-
vali před rokem 1773. S Roothaanem 
Tovaryšstvo znovu nalezlo ducha, 
kterým se vyznačovalo za časů sv. Ig-
náce, a opět začínalo být tím, čím bý-
valo před svým zrušením roku 1773. 
V průběhu celého svého života Roo-
thaan vydával svědectví o Boží lásce 
a zemřel v pověsti svatosti. 

S Roothaanovou osobností je také 
spojena jedna kuriozita. Zdá se, že 
právě časté kontakty Roothaana 
s papežem Řehořem XVI. (1831 
až 1846) inspirovaly římský lid k pře-
zdívce „černý papež“. Je nicméně 
známo, že papež se zřídkakdy ptal na 
Roothaanův názor, a že naopak vy-
žadoval, aby ho Roothaan včas 
o všem informoval.

Lenka Češková
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Jezuitské školy a univerzity kdy-
si tvořily páteř výchovy a vzdě-
lávání v našich zemích. Urči-

té povědomí o tom ještě dnes 
zůstává. O tzv. jezuitském výchov-
ném systému debatují historici, na 
svá léta prožitá v jezuitských gymná-
ziích vzpomínají pamětníci. Jak však 
vypadá působení jezuitů v této ob-
lasti za našimi hranicemi v naší sou-
časnosti, o tom je povědomí malé. 
Recenzovaná publikace chce alespoň 
zčásti tento nedostatek napravit. Po-
prvé v češtině seznamuje s dvěma 
hlavními dokumenty současného je-
zuitského řádu, které se věnují škol-
ství a výchově. Vznikly v osmdesá-

Současná jezuitská výchova
tých a devadesátých letech minulého 
století na půdě Mezinárodní komise 
pro apoštolát jezuitské výchovy.

První z nich, nazvaný Příznačné 
rysy jezuitské výchovy, je výsled-
kem úvah nad tím, jaké obecné zása-
dy by měly charakterizovat jezuitské 
výchovné instituce v dnešní době. Ve 
vztahu k žáku např. hovoří o podpo-
ře celoživotní otevřenosti k růstu 
nebo zdůrazňuje činorodost žáka 
v učebním procesu. Ve vztahu ke 
společnosti hovoří o výchově k živo-
tu pro druhé, v duchu víry, která 
podporuje spravedlnost a život ve 
společenství. Druhý z dokumentů 
nese název Ignaciánská pedagogi-
ka. Praktické přístupy. Shrnuje hle-
dání cest, jak obecné principy první-
ho dokumentu uvádět do konkrétní 
praxe. Operuje s pojmem „ignacián-
ská pedagogika“ a nabízí i příklady 
metod, které mohou učitelům po-
moci k uplatňování jejích zásad.

Z obou textů je zřejmé, že dnes již 
neexistuje jednotný jezuitský vý-
chovný systém, avšak výchovné in-
stituce Tovaryšstva jsou přesto nese-
ny jednotící duchovní zkušeností 
svatého Ignáce, která v sobě zahrnu-
je i implikace pro výchovnou čin-
nost.

Petr Havlíček SJ

Pavel Ambros (ed.)
Výchova a školství

Miscellanea jesuitica IV.
Refugium, Olomouc 2013

ISBN 978-80-7432-131-9
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Anotace

Jorge Mario Bergoglio – František
Otevřená mysl, věřící srdce
Paulínky, Praha 2013
ISBN 978-80-7450-106-7

Česká varianta polského sborníku 
obsahuje to nejlepší z originálního 
vydání i původní příspěvky českých 
autorů. Odborně fundované a záro-
veň přehledné a prakticky zaměřené 
články pojednávají o svátosti smíře-
ní interdisciplinárně, z pohledu bib-
listiky, historie, pastorální teologie, 
psychologie či církevního práva. Vě-
nují se např. otázkám vztahu zpově-
di a duchovního vedení či zpovědi 
a psychoterapie, otázce určování po-
kání, ale také problematice zpovídá-
ní mladých lidí či manželů. Kniha 
bude přínosem nejen pro zpovědní-
ky, ale i pro katechety, formátory 
a všechny věřící, kteří usilují o vlast-
ní duchovní růst.

Józef Augustyn, Aleš Opatrný (ed.)
Umění zpovídat. O svátosti smíření 
z pohledu různých disciplín
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010
ISBN 978-80-7195-116-2

Kniha obsahuje přednášky ze čtyř 
cyklů duchovních cvičení. Křesťanský 
život je v nich představen jako 
neúnavné úsilí o zlepšení kvality 
života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak 
k lidem a světu. V první části autor 
ve světle evangelijních příběhů 
o setkání s Ježíšem nahlíží na různé 
situace v životě křesťana. Druhý 
celek představuje tajemství Božího 
zjevení jako Prozřetelností vytyčenou 
cestu k naplnění lidských dějin. Ve 
třetím oddíle autor uvažuje o životě 
církve na pozadí dopisů sedmi 
církvím obsaženým v Knize Zjevení. 
Poslední část se věnuje modlitbě ve 
vztahu k lidské realitě. Svou kon-
krétností je kniha dobrým průvodcem 
pro duchovní život každého křesťana.
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Zprávy
Praha

■ Ve dnech 3.–5. února navštívil čes-
kou metropoli německý jezuita, teo-
log a umělec Friedhelm Mennekes. 
V úterý 4. února po večerní mši svaté 
se v sakristii kostela Nejsvětějšího 
Salvátora uskutečnilo představení 
jeho knihy „Nadšení a pochybnost I.: 
Nové umění ve starém kostele“, kte-
rou vydalo nakladatelství Triáda ve 
spolupráci s Centrem teologie 
a umění při Univerzitě Karlově; pre-
zentace byla spojena s přednáškou 
Friedhelma Mennekese a následnou 
debatou s Tomášem Halíkem, Nor-
bertem Schmidtem a přítomným 
obecenstvem. Ve středu 5. února 
v dominikánském klášteře u Sv. Jiljí 
pronesl prof. Mennekes přednášku, 
ve které se hlouběji zaměřil na pro-
blematiku prostoru v sakrálním 
umění.
■ Misie sv. Františka Xavera, společ-
né misijní dílo České provincie TJ 
a všech přátel jezuitského misijního 
apoštolátu, poskytly v loňském roce 
dva finanční dary do Indie. Prvním
darem ve výši 5000 USD, tj. cca 
94 700 Kč, podpořily indického bo-
hoslovce v závěrečné etapě jeho stu-
dia. Druhým darem ve výši 15 000 
USD, tj. cca 299 850 Kč, přispěly 
k dokončení stavby nového kněžské-

ho semináře ve východoindické die-
cézi Miao. Letos v lednu byl zaslán 
finanční dar v hodnotě 300 tisíc Kč
také na pomoc obětem tajfunu na Fi-
lipínách. 

Brno
■ V pondělí 3. února, při polední mši 
svaté v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, poděkoval za osmdesát let ži-
vota P. Josef Čupr SJ, vyhledávaný 
exercitátor a v letech 1991–1998 
představený České provincie Tova-
ryšstva Ježíšova. Vedle řady spolu-
bratrů z jezuitského řádu konceleb-
roval při slavnostní mši svaté také 
synovec otce Čupra, sekretář brněn-
ského biskupa P. Jaroslav Čupr. Ká-
zání pronesl provinciál P. Josef 
Stuchlý SJ, který připomněl, že na 
tom, co otec Čupr během svého pro-
vincialátu udělal, stojí česká provin-
cie dodnes; mj. zmínil vybudování 
nového domu pro jezuitskou rezi-
denci na Kozí ulici v Brně, díky kte-
rému se mohli jezuité po 200 letech 
znovu vrátit ke svému brněnskému 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie.

Český Těšín
■ Od čtvrtka 2. ledna do soboty 
4. ledna se v exercičním domě v Čes-
kém Těšíně konalo pravidelné kaž-
doroční setkání členů České provin-
cie Tovaryšstva Ježíšova. Na setkání 
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přijelo zhruba třicet jezuitů z celé 
České republiky. Jako čestný host se 
setkání zúčastnil prezident Konfe-
rence evropských provinciálů 
P. John Dardis SJ. Hlavními tématy 
přednášek a diskuzí byly obnovení 
a společné poslání Tovaryšstva 
v současné Evropě a restrukturaliza-
ce jezuitských provincií. V sobotu 
dopoledne setkání uzavřela prezen-
tace P. Petra Vacíka SJ, který před-
stavil činnost obnoveného exerciční-
ho domu v Kolíně. 

Olomouc
■ Ve dnech 10.–11. února navštívil 
Olomouc arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
sekretář vatikánské Kongregace pro 
východní církve a profesor Papež-
ského východního institutu v Římě. 
Jako hostující profesor Cyrilometo-
dějské teologické fakulty UP zde ten-
to slovenský jezuita vystoupil s před-
náškou „Proměny současné Evropy“ 
a workshopem „Půl století po Unita-
tis Redintegratio a Orientalium 
Ecclesiarum – čas na bilanci a plá-
nování další poutě“, určenými pro 
studenty, akademické pracovníky 
i širší veřejnost. Setkání pořádala 
Cyrilometodějská teologická fakulta 
UP ve spolupráci s Institutem 
interkulturního, mezináboženského 
a  ekumenického výzkumu a dialogu. 

Řím
■ V pátek 3. ledna, o svátku Nejsvě-
tějšího Jména Ježíš, který je titulár-
ní slavností Tovaryšstva Ježíšova, 
předsedal papež František mši svaté 

v chrámě Il Gesù, mateřském kostele 
jezuitského řádu. Svatý otec tak rov-
něž vzdal díky za svatořečení Petra 
Fabera, kterého papež František 
prohlásil za svatého v den svých 
77. narozenin, v úterý 17. prosince 
2013. Slavnostní mše svatá zároveň 
symbolicky otevřela jubilejní rok, ve 
kterém si připomínáme 200. výročí 
obnovení Tovaryšstva Ježíšova pa-
pežskou bulou Sollicitudo omnium 
ecclesiarum, kterou vydal papež Pi-
us VII. 7. srpna 1814. Jubilejní rok se 
uzavře v sobotu 27. září 2014, ve vý-
roční den schválení „prvního“ Tova-
ryšstva Ježíšova papežem Pavlem 
III. roku 1540. Při příležitosti tohoto 
výročí připravují jezuité na celém 
světě řadu akcí, konferencí, seminá-
řů a publikací.

Budapešť
■ O víkendu 17.–19. ledna se v Buda-
pešti konal přípravný víkend organi-
zátorů dalšího Středoevropského 
Magisu (CE MAGIS). Mezinárodní 
setkání ignaciánské mládeže bude 
letos od 24. do 27. července hostit 
Budapešť. Ve dnech 19.–23. červen-
ce mu budou předcházet tzv. experi-
menty nejrůznějšího druhu, od eko-
logického přes duchovní, poutnický 
a umělecký až po sociální. Kromě 
hostujícího Maďarska na ně mladí 
lidé budou moci přijet také na Slo-
vensko a do Rumunska. Motto letoš-
ního Magisu je inspirováno slovy sv. 
Pavla (1 Kor 12,4–6): „Mnoho darů, 
jeden duch“. Na přípravě setkání se 
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podílí i česká provincie, která zve 
k účasti mladé lidi z České republi-
ky. Aktualizovaný program setkání 
naleznete na webových stránkách 
www.magis14.org.

Štrasburk
■ V rámci 36. novoročního setkání 
mladých lidí, které pořádala ekume-
nická komunita bratří z Taizé, se ve 
dnech 28. prosince 2013 až 1. ledna 
2014 ve Štrasburku uskutečnilo  dal-

ší setkání ignaciánského společen-
ství Živé kameny, které se zaměřuje 
na evangelizaci prostřednictvím 
uměleckých děl. Do Štrasburku při-
jelo patnáct dobrovolníků z devíti 
zemí a tří různých kontinentů. Pro 
účastníky setkání připravili work-
shop, v rámci něhož jim při komen-
tovaných prohlídkách přiblížili his-
torii, význam a smysl umělecké 
výzdoby některých z významných 
míst alsaské metropole.

Jubilea
P. František Lízna Vyšehorky 28. 6. 40 let kněžství
P. Michal Altrichter Olomouc 24. 6. 25 let kněžství
P. Robert Wojnowski Český Těšín 29. 6. 15 let  kněžství
P. Pavel Gábor USA 12. 4. 10 let kněžství
P. Ladislav Nosek Praha 18. 4.   5 let kněžství
P. Josef Čunek Praha 16. 5. 35 let v Tovaryšstvu
F. Josef Machů Hostýn 21. 6. 85 let
P. Jiří Obruča Luzern 1. 4. 50 let
P. Pavel Bačo Brno 1. 4. 40 let
F. Tomáš Novák Děčín 11. 6. 35 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 26. listopadu 2013 do 20. února 2014
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Všem dárcům upřímně děkujeme


