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John O’Malley. Prvi Jezuiti. [The 
First Jesuits]. Prev. Anamarija Beniger. 
Ljubljana: Založba Dravlje, 2010. 523 
str. ISBN 9789616748094.  

Knjiga Johna O’Malleya je vrhunsko 
znanstveno delo s področja zgodovine 
Cerkve v 16. stoletju. Objavljena je bila 
pri založbi Harvard in nedavno prevede-
na; vsestransko ne samo obdela začetke 
Družbe Jezusove od leta 1540 do leta 
1565, ampak tudi osvetli vpliv rene-
sančnega humanizma na razvoj redov-
ne institucije. Študija se opira se na iz-
jemno številne vire in na obsežno sve-
tovno literaturo. Zato je sila primerna 
tudi za slovenski znanstvenoraziskoval-
ni, strokovni in poljudnobralski prostor.  

Potek študije sledi bistvenim ele-
mentom jezuitske ustanovne listine 
(Formula Instituti). Člani novega reda 
želijo drugim posredovati neposredno 
izkušnjo Boga; ta izkušnja vodi v spre-
membo srca oziroma poglobitev že nav-
zoče duhovne občutljivosti (uvodno po-
glavje). Posredovanje te izkušnje je 
predvideno prek poudarka na pastoral-
nem delovanju in ne striktno na samo-
stanskem življenju (poglavje 2). Avtor-
jeva študija pastoralnega delovanja knji-
go razdeli na dve večji enoti: dela oziro-
ma službe in kultura oziroma način de-
lovanja. Vendar študija tudi pokaže, da 
se kljub zvestobi karizmi, ubesedeni v 
listini, prvi jezuiti posvetijo predvsem 
delu, ki v listini (še) ne igra bistvene vlo-
ge. Jezuiti namreč v manj kakor desetih 
letih po ustanovitvi že odpirajo šole. 
Ena od avtorjevih glavnih tez je, da je 
bila leta 1565 družba v bistvenih pogle-
dih precej drugačna od tiste iz leta 1540 
(36). O’Malley ob drugače kritičnem 
študiju normativnih dokumentov (kakor 
so omenjena ustanovna listina, konsti-
tucije ipd.) tako pokaže na nujno kom-

ponento analize začetkov tega papeške-
ga reda, to je: na metodologijo družbe-
ne zgodovine (social history). Kako dru-
gače razumeti dejstvo, da je poučevanje 
v (prej drugače načrtovanih) kolegijih 
tako močno zaznamovalo prve jezuite 
(kakor odtlej »učiteljski red«) in s tem 
celotni novoveški način izobraževanja? 
Ali da namen prvih jezuitov ni bila ne-
posredna institucionalna prenova Cer-
kve niti protireformacija? Ko avtor od-
govarja na ta vprašanja, poudari tudi, 
da razvoj zgodnje Družbe Jezusove ni bil 
oprt zgolj na Ignacija Lojolskega niti na 
deset ustanoviteljev reda, ampak pred-
vsem na delo Ignacija Lojolskega in nje-
govih tajnikov Jeronima Nadala in Juana 
de Polanca. Od kod torej takšni premiki, 
ki so zaznamovali ne le štiristo petdeset 
let Družbe Jezusove, ampak med dru-
gim tudi znanost, izobraževanje in misi-
jone?  

Bistvena značilnost novega reda je 
poudarek na družbenopastoralnem de-
lovanju (poglavja 3−5). Jezuitov kot re-
dovnikov ne zaznamuje niti samotarsko 
niti samostansko življenje, ampak apo-
stolsko delovanje. V večini služb so res-
da podobni uboštvenim redovom. Po 
besedah tajnika Nadala je zgled njiho-
vega dela apostol Pavel. (Kot Ignacijev 
tajnik ima Nadal nalogo, razložiti jezuit-
sko identiteto hitro rastočemu redu.) 
Prvo področje del je služba božje bese-
de (npr. pridiganje, kateheza, ljudski mi-
sijoni), drugo je zakramentalno in bogo-
služno delo (spovedovanje, obhajanje, 
glasba in obredi), tretje pa dela usmilje-
nja (še posebno delo za spravo, nekoliko 
pa tudi delo z bolniki, zaporniki, prosti-
tutkami in z Judi). Kar je novo pri jezui-
tih v okviru teh področij, sta silno pove-
čanje obsega tradicionalno mendikant-
skih del in ponotranjenje motivacije, ki 
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izhaja iz naslednje novosti – iz duhovnih 
vaj. Jezuiti prek Ignacijevih Duhovnih 
vaj urijo sebe in druge v okušanju in ra-
zvoju imaginacije, ki vodi k nazoru, da 
je svet najprej dober, in zato v svojih 
službah poudarjajo (resda filozofski) po-
men dela za skupno dobro.  

Ključno v študiji je šesto poglavje, ki 
obravnava jezuitsko šolstvo. Čeprav so 
prvi jezuiti izhajali iz vrha akademske 
elite (izobraženi so bili na najboljših 
evropskih univerzah), šolstvo sprva ni 
bilo v načrtih novega reda. Toda avtor 
odkrije postopno, a bistveno vlogo ko-
legijev, ki so jih množično začeli ustana-
vljati šele po izkušnji prvih desetih let 
že opisanega uboštvenega dela. Šole so 
postale tako pomembne, da Ignacijev 
tajnik Polanco (odgovoren za redakcijo 
konstitucij in za obširno Ignacijevo ko-
respondenco) izjavi: »Za pomoč bližnje-
mu obstajata (samo) dve poti: šole in 
vse ostalo. Zato,« pravi Polanco, »mora 
vsak jezuit nositi breme šol.« (275) Ko 
so jezuiti začeli s kolegiji, so bili sami 
presenečeni, kako dobri so pri tem delu 
kljub mnogim začetnim polomijam. 
Šole so jezuitom zagotovile institucio-
nalno obsežno možnost delovanja za 
skupno dobro prek del usmiljenja in 
udejanjanja novoprisvojenega humani-
stičnega prepričanja. Po tem prepriča-
nju šole vzgajajo ne le k moralno opra-
vičljivim dejanjem, ampak k treznemu 
odločanju oziroma razločevanju.  

Drugi del knjige (poglavja 7−9) spre-
govori o verski in teološki kulturi nove-
ga reda in o vlogi jezuitov v širši Cerkvi. 
Jezuiti kljub prednostni izbiri za tomi-
stično metodo težijo k preseganju zgolj 
spekulativnih študij. Avtor v prid tej tezi 
navaja Nadala, ko pravi, da si jezuiti že-
lijo takšnih študij, ki združujejo speku-
lacijo s pobožnostjo in z duhovnim ra-

zumevanjem (329). Delovati želijo v 
Duhu, iz srca (v srce) in na praktičen na-
čin: »spiritu, corde, practice« (337). Je-
zuiti poleg tega uvajajo humanistični 
pristop k učenju retorike in s tem spo-
sobnost prepričevanja in doseganja šir-
šega občinstva. Pri tem O’Malley pou-
darja, da niti reforma Cerkve niti proti-
reformacija nista bili prvotni namen no-
vega reda. Šele z delovanjem Petra Ka-
nizija v nemških deželah, kjer je Kanizi-
ja razširjenost protestantizma dodobra 
šokirala, se je družba namerno posveti-
la tudi protireformacijskemu gibanju ka-
toliške Cerkve. Poglavje 8 v tem oziru 
pokaže, da se po Ignacijevem nasvetu 
jezuiti zavzemajo za pristop nevtralno-
sti, kadar so katoliki – ali verniki na splo-
šno – razdeljeni v nasprotujoče si tabo-
re. Ignacij svetuje tudi, naj Cerkve ne 
kritizirajo, saj naj bi (slepa) kritika (mo-
rebitnih) zlorab povzročila več škode ka-
kor koristi. O’Malley takšno držo članov 
reda, še posebno v času težkih kritik in 
obsodb, ki so jih bili deležni na teološki 
fakulteti v Parizu ali pri raznih družbi ne-
naklonjenih škofih in kraljih. Sklepno 
poglavje namreč pokaže, da je bilo ob-
dobje prvih deset let resda za družbo 
drugače sila cvetoče in brez nasproto-
vanj, a je naslednjih desetih let prineslo 
mnoge napetosti prav zaradi nasproto-
vanj, vendar pa naj bi jezuite to utrdilo, 
še posebno v izvajanju zaobljube pokor-
ščine. Krize prvič v dejanjih in ne le nor-
mativno razodenejo, da/kako naj vrhov-
ni predstojnik kot rešitev uporabi odpu-
stitev člana iz reda. Kriza vodi Ignacija 
tudi k okrepljenemu poudarku ponižno-
sti in razpoložljivosti.  

Kljub krizam je številčnost novega 
reda hitro naraščala. O’Malleyeva knjiga 
to pripiše mednarodnosti prve skupine 
jezuitov, njihovi prestižni izobrazbi in 
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močni intencionalnosti. Poleg tega je 
Ignacij živel dovolj dolgo za spodbudo 
in zgled članom novega reda, h katere 
identiteti sta bistveno prispevala tajnika 
Nadal in Polanco. Prvi jezuiti so bili pri-
vlačni tudi zaradi slovesa svojih misijo-
narjev (npr. Frančišek Ksaverij), zaradi 
kakovosti in brezplačnosti šol in zaradi 
novega sloga, ki spodbuja pogovor, du-
hovne vaje in razvoj posameznikovih ta-
lentov v okviru osebne svobode. Knjiga 

Prvi jezuiti tako omogoči bralcu spozna-
ti ne samo začetke in zgodovinski kon-
tekst zgodnje Družbe Jezusove, ampak 
tudi njenega duha. Njen duh se opira na 
tomistično-aristotelsko srednjo pot raz-
ločevanja in vrlin, ki izhajajo iz uporabe 
človekovih darov za službo Bogu in bli-
žnjemu, še posebno prek institucij, ka-
kor je šolstvo.  
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